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Denna studie observerar kodväxlingen hos tre gymnasielärare i engelska. Syftet med studien 

är att genom klassrumsobservationer undersöka hur engelsklärares kodväxling kan se ut i en 

svensk gymnasieskola. Studien undersöker också möjliga orsaker till lärarnas kodväxling. I 

denna undersökning går det att finna kopplingar mellan frekvensen av lärares kodväxling och 

det som sker i klassrummet. Enligt resultatet sker majoriteten av lärarnas kodväxling när de 

försöker hjälpa eleverna i deras enskilda arbete. En möjlig orsak till lärarnas kodväxling i 

denna kontext kan bero på svårigheten att vara social på målspråket. Att stötta och motivera 

elever är ju till stor del en social aspekt snarare än en kunskapsinriktad del av språklärarens 

arbete. Detta stödjer till viss del tidigare forskning gällande målspråksanvändning. 

___________________________________________________________________________ 
Nyckelord: Kodväxling, engelska, målspråk, språklärare, modersmål 
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1 Inledning 
 

I den svenska lärarutbildningen idag läggs en tydlig ansträngning på att få blivande 

språklärare att enbart använda målspråket i klassrummet. Det poängteras under hela 

utbildningen hur viktigt det är att all undervisning sker på målspråket. Trots detta kan det 

konstateras att svenska ändå används med varierande frekvens i klassrummen i 

undervisningen av både engelska och moderna språk. Lärarens val att använda svenska istället 

för målspråket är ett intressant fenomen och man kan således fråga sig om kodväxling mellan 

språken beror på situationer som uppstår i klassrummet eller om denna genereras av slumpen. 

Forskning har visat att det inte bara är innehållet i engelskundervisningen som behandlas av 

deltagarna i klassrumsdiskursen, utan att även elevers och lärares vardagliga liv involveras i 

engelsklektionen. Detta gör det relevant att undersöka om det finns ett samband mellan lärares 

kodväxling från målspråket till modersmålet i engelskundervisningen och olika situationer i 

klassrummet. Hittills har en stor del av forskningen gällande kodväxling inom 

engelskundervisningen varit fokuserad på två olika frågor. Den ena är om lärare ska tillåta 

eleverna att använda sitt modersmål i tillägnandet av målspråket. Den andra frågan som 

intresserat forskare är hur eleverna använder modersmålet när detta tillåts. Detta kan bero på 

att man länge haft som mål att hitta en universalmodell för hur man lär ut språk på bästa sätt. 

Få studier har koncentrerats på att dokumentera när lärares kodväxling från engelska till 

svenska sker i undervisningen samt i vilken omfattning kodväxlingen sker. 

 

1.1 Disposition 

Detta arbete är uppbyggt enligt följande. I kapitel 1 presenteras först det syfte och de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Därefter förklaras begreppet kodväxling i 

den kontext som behandlas i denna undersökning. Sist i kapitel 1 presenteras de riktlinjer som 

förmedlas av läroplan och kursplaner gällande engelskundervisningen med fokus på 

användning av målspråk eller modersmål i undervisningen. I kapitel 2 redovisas aktuell 

forskning både från svenska och utländska forskare med syftet att visa på kontrasterande 

uppfattningar om lärares användande av modersmålet i undervisningen.  Efter detta 

presenteras i kapitel 3 val av metod, urval, genomförande samt etiska aspekter. I kapitel 4 

presenteras det resultat som studien gav i text samt med hjälp av diagram. I kapitel 5 
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diskuteras resultatet och ställs mot aktuell forskning samt läroplaner och kursplaner. I kapitel 

6 avslutas arbetet med ett resonemang om vilka slutsatser det går att dra från denna studie och 

förslag på framtida forskning.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur engelsklärares kodväxling kan se ut i en svensk 

gymnasieskola. För att kunna uppnå det syfte som formulerats kommer denna undersökning 

att försöka besvara två för ämnet relevanta frågeställningar: 

1. Finns det ett samband mellan olika situationer i undervisningen och frekvensen av 

engelsklärares kodväxling mellan målspråket och svenska? 

2. Vilka möjliga orsaker kan finnas till lärarnas eventuella kodväxlingar mellan engelska 

och svenska? 

  

1.3 Definition av begreppet 

Kodväxling är ett begrepp som hämtats från sociolingvistiken och där används det enligt Yule 

(2006, s 209) för att beskriva en växling mellan olika nyanser i språket med syfte att anpassa 

sig eller distansera sig från andra deltagare i ett samtal. Detta kan ske genom utsuddning eller 

tillägg av ord eller uttryck som avslöjar talarens regionala eller sociala tillhörighet. Inom 

området för språkinlärning betyder begreppet kodväxling att en växling av det talade språket 

från ett språk till ett helt annat genomförs, exempelvis från engelska till svenska (Johnson & 

Johnson 1999). I detta arbete är det den definition som anges inom området språkinlärning 

som kommer att användas för begreppet kodväxling. 

 

1.4 Styrdokumenten 

Eftersom det finns lagar och regler som styr lärarens undervisning i skolan är det relevant att 

undersöka i vilken utsträckning lärarens användande av svenska eller målspråk finns 

dokumenterat i kursplanen för engelska på gymnasiet samt i Lpf941. Den svenska skolan och 

dess nuvarande kursplaner bär tydliga influenser av en metod för språkinlärning som kallas 

                                                
1 Läroplan för de frivilliga skolformerna - gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala 
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Communicative Language Teaching. Denna metod grundlades på 1960-talet av brittiska 

lingvister som bland andra Henry Widdowson och Christopher Candlin. Deras syfte var att 

skapa en motpol till Chomskys2 strikta fokus på språkets struktur och uppbyggnad och tog 

därför in idéer från sociolingvistik i språkinlärningen för att istället sätta fokus på 

kommunikation (Richards & Rodgers 2002, s 153-154). Inledningsvis kan det dock vara 

intressant att se om det finns någonting i den ämnesövergripande läroplanen som ger besked 

huruvida svenskan eller målspråket ska användas i undervisningen av främmande språk.  

I Lpf94 är det fastslaget att lärarens skall ”utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande…stärka varje elevs självförtroende samt vilja och 

förmåga att lära…organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga… ser till att eleven upplever 

att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt… ser till att 

eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 1994 s 9).   

 

Utifrån detta är det svårt att se något som utesluter ett användande av svenska i 

engelskundervisningen, samtidigt utesluter detta inte ett exklusivt användande av målspråket. 

Däremot blir influenserna från Communicative Language Teaching bekräftade då man sätter 

samman begreppen språk och kommunikationsutveckling( Richards & Rodgers 2002, s 153-

154). Intressant här är att om man utgår från den enskilde elevens behov och förutsättningar 

blir det problematiskt att försvara användandet av svenska i undervisningen om det finns 

elever som har andra modersmål vilket är vanligt i svenska skolor idag.   

 

I kursplanen (Skolverket 2000) för engelska på gymnasiet blir det dock mer specifika 

instruktioner än i Lpf94 och därmed mer intressant. I denna konstateras att engelska är 

centralt i den svenska skolan och där presenteras följande angående syftet med den 

gymnasiala engelskundervisningen: 
 

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och 

sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer 

internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som 

sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier 

(Skolverket 2000, s 84 ). 

                                                                                                                                                   
vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. 1994 
2  Chomsky N. Syntactic Structures. 1957 
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Kraven på engelskutbildningen får sägas vara höga men fortfarande kan inget dokument 

presenteras i denna studie som fastslår att undervisningen ska ske uteslutande på målspråket 

eller med minimal kommunikation på svenska. Skolans engelskundervisning ska enligt 

nationella kursplanen för gymnasiet också leda till att eleven bland annat ”utvecklar sin 

förmåga att kommunicera och interagera på engelska i skiftande sammanhang kring 

varierande frågor och i olika situationer”… Det förväntas också att eleverna, ”fördjupar sin 

förståelse av engelska som talas i olika delar av den engelskspråkiga världen och förbättrar sin 

förmåga att tillgodogöra sig sådant innehåll som förmedlas i olika medier”… samt att de 

”utvecklar sin förmåga att delta i samtal, diskussioner och förhandlingar och på ett nyanserat 

sätt uttrycker egna åsikter och bemöter andras” ( Skolverket 2000, s 84). En annan kompetens 

som eftersträvas är att eleverna ”utvecklar sin förmåga att tala välstrukturerat och med 

anpassning till ämne och situation” (Skolverket, 2000 s 84). 

 

 Dessa punkter går utan svårighet att koppla samman med den språksyn som också 

genomsyrar den svenska lärarutbildningen, nämligen fokuseringen på elevernas 

kommunikativa förmåga (Skolverket, 2000 s 84). Här kan det argumenteras att dessa mål blir 

svåra att sträva mot om inte merparten av undervisningen sker på målspråket. Under ämnets 

karaktär och uppbyggnad i kursplanen förklaras också hur lärare skall bemöta bristande 

kunskaper på målspråket: ”när de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver eleven 

kompensera detta genom att använda strategier som omformuleringar, synonymer, frågor och 

kroppsspråk” (Skolverket 2000, s 85). Detta kan sägas ge stöd åt ett exklusivt användande av 

målspråket i engelskundervisningen då läraren genom sitt eget språkval ger eleverna 

möjlighet att på ett naturligt sätt ta sig runt problem med hjälp av kommunikationsstrategier 

istället för att använda svenska.  

 

Det finns även andra dokument som i linje med de nationella dokumenten styr hur 

engelskundervisningen ska bedrivas i skolan och det är lokala styrdokument som varje enskild 

gymnasieskola kan utfärda. På den skola där denna studie genomförs finns ett sådant 

dokument, vilket utgör en policy för engelskstudier. I dessa beskrivs hur skolan ser på 

engelskundervisningen, hur undervisningen ska genomföras samt vilka krav som ställs på 

lärare och elever. En uttalad regel i denna policy lyder som följer: ”undervisningsspråket är 
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engelska; svenska används endast undantagsvis, till exempel vid grammatikstudier”3. Här har 

den enskilda skolan gjort en tydligare markering än den nationella kursplanen att det är 

målspråket som ska talas på lektionerna och på så vis även begränsat lärarens eget 

beslutsfattande gällande användandet av svenska i undervisningen. 

   

2 Forskningsbakgrund 
 

I det här kapitlet kommer relevant forskning att presenteras. Ambitionen är att olika 

synpunkter och resultat från både svenska och utländska studier angående modersmålets 

användande i engelskundervisningen ska få lika stort utrymme.  

     

Forskare på internationell nivå är inte lika övertygade som svenska forskare och ansvariga för 

den svenska lärarutbildningen om fördelarna med målspråkets exklusiva användande i 

klassrummet. Skälen till varför en del internationella forskare opponerar sig mot exklusivt 

användande av målspråket i engelskundervisningen är varierande, vilket inte gör deras olika 

ståndpunkter mindre relevanta. Macaro (1997) och G. Chambers (1992, s 66) anser båda att 

ett uteslutande av modersmålet i undervisningen innebär att ett användbart medel till 

språkinlärning inte utnyttjas. Swain & Lapkin (2000, s 251) för fram liknande åsikter, 

nämligen att ett korrekt användande av modersmålet leder till större framgång i tillägnandet 

av målspråket. Macaro (2001) menar också att vissa forskare anser att lärare tar en risk när de 

utesluter modersmålet ur språkinlärningen av ett främmande språk. Risken är att det blir den 

pedagogiska strategin att enbart tala på målspråket som sätts över alla andra, och som därmed 

hindrar andra angreppssätt.  

 

Enligt Dickson (1992) är det inte alls säkert att det faktum att läraren enbart talar på 

målspråket är avgörande för elevernas språkinlärning. Kvaliteten på den input läraren ger 

eleverna på målspråket kan vara av lika stor betydelse. Hagen (1992, s 32) menar att 

kodväxling är en central del i tillägnandet av språk i en multikulturell kontext och därför inte 

kan uteslutas. Intressanta forskningsresultat presenteras också av Wikeley (1999) som visar 

att den negativa attityd som elever i England har till främmande språk, till viss del kan bero på 

det exklusiva användandet av målspråket i undervisningen.  

                                                
3  Policyfrågor som berör engelskstudierna, Torsbergsgymnasiet 2003-12-11 
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En del verksamma forskare inom området engelsk språkinlärning, som Philipson (1992), har 

också kopplat samman idén med att enbart använda engelska i klassrummet till lingvistisk 

imperialism. Därmed menas ett förtryck av det språk, och den kultur som eleverna med andra 

modersmål än engelska bär med sig, enligt Van der Walt (1997, s 185). Själva idén om 

lingvistisk imperialism är dock svår att stödja i ett svenskt sammanhang då styrdokumenten 

för moderna språk och engelska anger ungefär samma kriterier för alla språk och inte bara det 

engelska språket.  

      

Internationellt finns också forskare som är för ett exklusivt användande av målspråket i 

klassrummet. Flera forskare som exempelvis Halliwell & Jones (1991) samt Macdonald 

(1993) hävdar att elever som studerar ett främmande språk inte behöver förstå varje ord som 

läraren säger för att förstå budskapet. Lärprocessen försvåras då bara av en kodväxling till 

modersmålet. Dessa forskare menar också att det exklusiva användandet av målspråket är en 

förutsättning för att språket ska bli verkligt och levande för eleven. Cook (1991) är inte lika 

säker på detta men för fram att ju mer man använder modersmålet i klassrummet, desto 

mindre används målspråket som eleverna ska lära sig.  

 

Atkinson (1987, s 426), som kan sägas stödja användandet av modersmålet i undervisningen, 

varnar dock för att ett okontrollerat användande av modersmålet i språkundervisningen kan 

leda till att elever talar till läraren på modersmålet av vana vilket inte fyller någon funktion för 

språkinlärning. Han menar också att eleverna genom att använda modersmålet i inlärningen 

av främmande språk kan ha svårt att förstå när de uteslutande ska använda engelska i 

klassrummet och varför det är viktigt att tala på målspråket. Enligt Simon (red: Jacobson 

2001, s 312) verkar det finnas en internationell konsensus bland språklärare att kodväxling är 

dåligt för eleverna. Detta kan leda till skuldkänslor hos läraren trots att det ur 

forskningssynpunkt egentligen inte är klarlagt vilka effekter det har.  

    

Ur ett nationellt perspektiv presenterar Ericsson & Jacobsson (2004) en liknande syn och 

hävdar att om läraren i största möjliga mån talar på målspråket gör eleverna det också. Bland 

svenska författare och forskare inom området är det svårt att finna någon som opponerar sig 

mot lärarutbildningens ansträngningar för målspråkets exklusiva användande i klassrummet. 

Linnarud (1993, s 100) menar att det är en självklarhet att läraren alltid ska tala engelska i 
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engelskundervisningen eftersom hon anser att läraren är elevernas största möjlighet till input. 

Detta till trots, konstaterar även Linnarud att lärare fortfarande använder modersmålet i vissa 

situationer. Hon menar att vid tillfällen något av stor vikt ska förmedlas till eleverna växlar 

läraren ofta kod från engelska till svenska för att säkerställa att alla förstår. Det som förmedlas 

kan vara helt irrelevant för den undervisning som ges i klassrummet just då. Bråk som 

uppstått på rasten eller katastrofer som skett ute i världen kan tjäna som exempel. Dessa 

situationer borde utnyttjas för att ge eleverna verklig input istället för de tillrättalagda dialoger 

som genomförs dagligen i klassrummet argumenterar Linnarud (1993, s 100) liksom Ericsson 

& Jacobsson (2004). Detta går att koppla samman med Krashens (1981) distinktion mellan 

inlärning och tillägnande av språk där han menar att det är centralt i tillägnandet av ett språk 

att man får delta i levande samtal tillsammans med andra användare. Inlärning av ett språk 

anser Krashen endast avser en förståelse för språkets grammatiska regler. 

 

3 Metod och material 
 

I det här kapitlet kommer val av metod, studiens urval och genomförande samt etiska aspekter 

presenteras.  

3.1 Val av metod  

För att bäst kunna möta de frågeställningar som utgör grunden för detta arbete används ett 

observationsschema. Enligt Stensmo (2002) används observationsscheman vanligtvis i 

observationer i skolmiljö. Med ett observationsschema kan man ange vilket beteende som ska 

observeras och hur det ska observeras. Detta gör att ett schema kan konstrueras som är direkt 

anpassat efter det som studien ämnar undersöka. Stensmo (2002) anser att det enklaste sättet 

att studera klassrumsinteraktion är genom att först observera och dokumentera antal yttringar 

av informanterna med hjälp av ett observationsschema. Den kvantitativa delen som detta 

innebär kompletteras sedan ofta av en kvalitativ del med syftet att analysera innehållet i de 

yttringar som dokumenteras. För att kunna undersöka det eventuella sambandet mellan 

lärarnas kodväxling och situationer i klassrummet innefattar denna undersökning därför en 

kvantitativ resultatdel (kapitel 4) där data från observationerna presenteras och en kvalitativ 

diskussionsdel (kapitel 5) där resultatet analyseras och möjliga samband mellan kodväxlingen 

och situationer i klassrummet diskuteras. 
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Innan valet av observationsschema som insamlingsmetod fastslogs beaktades flera andra 

alternativ. Ett av alternativen var ljudinspelning som förkastades då svårigheten i att uppfatta 

situationsberoende kodväxling i klassrummet enbart baserat på ljud kunde ifrågasätta 

reliabiliteten i studiens resultat. För att råda bot på detta kunde även videoinspelning ha 

använts men det alternativet valdes bort på grund av osäkerheter gällande handhavande samt i 

vilken kvalitet en videokamera kan spela in både ljud och bild i ett klassrum där flera saker 

ofta sker samtidigt. Labovs ”Observer’s Paradox” beaktas också, det vill säga teorin om att 

man som observatör i klassrummet aldrig helt kan utesluta sin egen påverkan på studiens 

resultat. Studiens möjliga förlust av trovärdighet på grund av ”Observer’s Paradox” är dock 

av underordnad betydelse jämfört med fördelarna att uppfatta situationer i klassrummet både 

visuellt och auditivt.  

 

3.2 Urval  

Urvalet till denna studie utgörs av tre gymnasielärare i engelska i en kommun i södra 

Norrland. De tre deltagande lärarna valdes ut genom att den utvalda gymnasieskola 

kontaktades via mejl och rektor på skolan tillfrågades om skolan var intresserad av att delta i 

denna undersökning. Skolan valdes ut på grund av att det bedömdes gynna studien att den 

utfördes där varken lärare eller elever hade någon anknytning till eller kännedom om 

observatören. Denna typ av urval var möjlig då observatören hade tillfälle att vistas under en 

längre tid i den kommun där skolan är situerad. Efter att en presentation av syftet med studien 

och dess tänkta genomförande presenterats för skolans rektor, inbjöd hon intresserade 

engelsklärare att anmäla sig.  

 

Tillsammans med den inbjudan som rektorn skickade till alla engelsklärare på skolan 

skickades också presentationen av studiens syfte och plan för genomförande. Inom två veckor 

hade tre lärare anmält sig frivilligt och detta antal beslutades vara tillräckligt för studien. Det 

beslutades också att fem observationer per lärare var ett tillräckligt antal med hänsyn till 

undersökningens tidsbegränsning, vilket summerar det totala antalet observationer till femton. 

De tre deltagande lärarna arbetar med elever från sju skilda program. Samtliga är behöriga 

engelsklärare på gymnasienivå. Två undervisar även i spanska och den tredje undervisar 

förutom i engelska också i idrott och hälsa. De program som lärarna undervisar på inkluderar 
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International Baccalaureate, där all undervisning förutom svenskundervisningen ska ske på 

engelska. De andra respresenterade programmen är naturvetenskapliga programmet, 

samhällsvetenskapliga programmet, estetiska programmet, tekniska programmet, 

elprogrammet samt fordonsprogrammet. 

 

Antalet elever från olika program under lektionerna som observeras varierar och 

dokumenteras inte, vilket kan inverka på resultatet. Elevernas olika etniska bakgrund kan 

också sägas ha inflytande på studiens resultat även om de själva inte är informanter i studien 

utan del av den miljö som de observerade lärarna verkar i. Trots detta dokumenteras inte 

antalet elever med annat modersmål som deltar i lektioner som observeras. Detta eftersom 

studien är av begränsad omfattning och enbart syftar till att beskriva hur kodväxling kan se ut 

bland engelsklärare på gymnasiet. Detta hindrar emellertid inte en diskussion om hur elever 

med annat modersmål än svenska påverkas av lärarnas kodväxling till svenska i 

engelskundervisningen.       

 

3.3 Genomförande      

Genomförandet av observationerna inleddes genom att observatören presenterades för 

elevgruppen under första lektionen hos varje lärare. Det klargjordes också att eleverna inte var 

föremål för studien. Ingen ytterligare information gavs angående vad som skulle observeras 

eftersom det riskerade att påverka elevernas språkval och därmed också den observerade 

lärarens språkval. Observationerna utfördes med minsta möjliga påverkan på elevernas 

undervisning samt lärarens arbete. Så skedde genom att observatören placerade sig längst bak 

i klassrummet i ett av hörnen och satt ensam. Lektionerna som observerades varade mellan 

femtio minuter och nittio minuter och pågick utan avbrott. 

 

Det observationsschema som används i studien täcker fyra olika aspekter som var och en 

beskriver en särskild del av lärarens arbete i undervisningen. De fyra olika aspekterna 

sammanfattas enligt följande: 

 

1. Introduktion: Lärare börjar ofta en lektion med att presentera vad som skall ske 

under en viss lektion. Här kan även information som inte hör samman med 

undervisningen i engelska förmedlas. 
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2. Instruktion: Läraren instruerar eleverna i hur en viss uppgift ska genomföras. 

 

 

3. Överseende av arbetet: Läraren överser elevernas arbete då de kommit igång med 

sina uppgifter. 

 

4. Moderator: under diskussioner och dialogövningar agerar läraren som en moderator 

som kontrollerar och assisterar eleverna i deras språkanvändande. 

 

 

Kodväxlingarna förs in i observationsschemat under var och en av de fyra olika aspekterna av 

lärarens arbete i klassrummet. Först sorteras de in under rubriken händelse i den aspekt av 

lärarens arbete som kodväxlingen inträffade. Där förklaras det förmodade syftet med lärarens 

kodväxling. Under rubriken aktion dokumenteras därefter exakt vad läraren har sagt på 

svenska. Ett yttrande som: ”Johanna lyssna på mig nu” som används för att få en elevs 

uppmärksamhet skulle till exempel föras in under rubriken aktion. Här följer ett exempel på 

hur ett sådant observationsschema4 skulle kunna se ut: 

 
Introduktion  Händelse  Aktion 

Ger generell information Disciplinerar elev Johanna lyssna på mig nu 

 

Data som insamlas vid varje observationstillfälle sorteras in under de rubriker som 

representerar olika aspekter av lärarens arbete i observationsschemat. I Diagram 1 (kapitel 

4.1) nedan presenteras antal kodväxlingar totalt samt uppdelat efter observationsschemats fyra 

aspekter av lärarnas arbete i klassrummet. I Diagram 2 (kapitel 4.2) presenteras antal 

kodväxlingar uppdelade efter vad läraren gör direkt efter att han heller hon växlat från 

engelska till svenska. Eventuella samband mellan situationer i klassrummet och lärarnas 

kodväxling presenteras på det sätt som är mest relevant för studien.  

 

 

                                                
4 För fullständig bild av observationsschema se bilaga 1. 
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Det kan konstateras att vissa svårigheter i genomförandet är att förvänta. Det är sannolikt att 

observatören inte kommer att lyckas dokumentera att kommunikation som sker i klassrummet 

och därmed inte alla kodväxlingar som uppstår. Detta kan i sin tur ha viss effekt på resultatet. 

 

3.4 Etiska aspekter 

För att denna studie ska nå upp till de krav på individskydd som ställs på den 

utbildningsvetenskapliga forskningen följer studien Vetenskapsrådets etiska kod som 

sammanfattas i publikationen Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Informationskravet tillgodoses genom att deltagarna i 

studien informeras om syftet med studien och att deras deltagande är helt frivilligt. De 

informeras dessutom om att data som inhämtas kan ses av utomstående på grund av studiens 

funktion som examensarbete. Eftersom deltagarna anmält sig frivilligt till denna studie, och är 

medvetna om sin rätt att avbryta men inte utnyttjat den, så uppnås även samtyckeskravet. De 

deltagande lärarnas identiteter offentliggörs inte i studien och information angående detta 

sparas där utomstående ej har tillträde uppfylls därmed konfidentialitetskravet. De data som 

samlas in om de enskilda deltagarna kommer endast att användas i vetenskapliga syften inte 

som underlag för beslut eller åtgärder om inte den enskilde deltagaren tillstyrker detta.       

 

4 Resultat 
 

I följande kapitel presenteras frekvensen av de tre observerade engelsklärarnas kodväxlingar i 

förhållande till olika aspekter av klassrumsarbetet. Studiens resultat visas visuellt samt i text. I 

kapitel 4.1 presenteras antal kodväxlingar totalt för de tre lärarna. I samma kapitel presenteras 

också antal kodväxlingar för varje del av de fyra moment i klassrumsarbetet som preciserades 

i observationsschemat. I kapitel 4.2 presenteras olika observerade syften i vilka lärarna växlar 

kod från engelska till svenska samt antal kodväxlingar uppdelade på de olika syften som 

observerats.  

 

Resultatet för varje individuell lärare redovisas inte då syftet med studien är att försöka finna 

samband mellan kodväxling och olika situationer i klassrummet och inte enskilda lärares 

kodväxling. Detta beslut förstärks av den etiska aspekten eftersom forskning har visat att en 
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del lärare upplever skuldkänslor när de konfronteras med sin egen kodväxling då de uppfattas 

som dåligt för eleverna (Simon red: Jacobson 2001, s 312). 

  
 
 
 
4.1 Totalt antal kodväxlingar samt antal kodväxlingar per del av klassrumsarbetet 
 
I Diagram 1 presenteras det totala antalet kodväxlingar som dokumenterats samt antalet 
kodväxlingar per del av lärarnas arbete i klassrummet. 
 
 

 
Diagram 1 

Totalt antal kodväxlingar samt antal kodväxlingar per del av klassrumsarbetet 

 

Som framgår av diagrammet ovan observeras högst antal kodväxlingar (23) under lärarnas 

överseende av elevernas arbete, det vill säga den tid då elever arbetar enskilt eller i grupp och 

lärarna observerar och stöttar dem i deras studier. 18 kodväxlingar observerades när lärarna 

instruerade eleverna i hur de skulle genomföra olika uppgifter. Under introduktionen av varje 

lektion så observerades 12 kodväxlingar. Minst antal kodväxlingar (4) skedde när lärarna var 

moderatorer i olika diskussioner i klassrummet. 
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4.2 Antal kodväxlingar uppdelade efter händelser som föregicks av kodväxling till svenska 

I Diagram 2 presenteras antalet kodväxlingar utifrån de olika händelser som utspelade sig 

efter kodväxling till svenska. 

 

 
Diagram 2 
 
Antal kodväxlingar uppdelade efter händelser som föregicks av kodväxling till svenska 
 

Efter observation och dokumentation av vad som yttras av lärarna direkt efter kodväxling från 

engelska till svenska har följande syften dokumenteras. Dessa redovisas i Diagram 2. Flest 

antal kodväxlingar görs med syftet att hjälpa eleven (17). Att hjälpa eleven består i denna 

kontext av att stödja och uppmuntra elever till att exempelvis, börja, upprätthålla eller avsluta 

den aktivitet som är målet för lektionen. Näst flest kodväxlingar (11) görs med syftet att 

förklara uppgifter, både för individuella elever samt för grupper av elever. 10 kodväxlingar 

görs med syftet att förklara olika ord och 5 görs med syftet att småprata lite med eleverna. 4 

kodväxlingar görs när lärarna frågar om elever som ej är närvarande. Svar på en direkt fråga 

utgör syftet för 3 kodväxlingar, vilket ger lika många som syftet att ge generell information 

(3). 1 kodväxling sker för att avsluta ett arbetsmoment och 1 sker för att godkänna en 

arbetsform.  
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5 Diskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka hur kodväxlingen kan se ut hos engelsklärare på 

gymnasiet och detta står att finna i resultatet. I detta kapitel görs ett försök att analysera och 

diskutera eventuella orsaker till resultatet som presenteras i Diagram 1 (kapitel 4.1). Nämligen 

det faktum att lärarnas kodväxling i denna studie sker med olika frekvens i olika aspekter av 

lärarens arbete i klassrummet. Resultatet i Diagram 2 ( kapitel 4.2) som visar i vilket syfte 

lärarna använder svenska efter kodväxling diskuteras också i detta kapitel. 

      

Det är tydligt att majoriteten av lärarnas kodväxlingar sker i två aspekter av klassrumsarbetet. 

Dels i aspekten överseende av arbete, (se kapitel 3.3) då de observerar och motiverar 

eleverna, samt dels i aspekten instruktion, (se kapitel 3.3) då lärarna instruerar elever i hur de 

ska utföra olika uppgifter. Av totalt 57 kodväxlingar så utfördes 41 inom dessa två aspekter av 

lärarnas arbete ( se kapitel 4.1, diagram 1). Bland dessa tre lärare står det alltså att finna ett 

samband mellan dessa aspekter av klassrumsarbetet och antalet kodväxlingar. Om detta är ett 

medvetet strategiskt val av lärarna så kan det tyda på att de är överens med G. Chambers 

(1992, s 66) och Macaro (1997) om att modersmålet är ett användbart verktyg i 

språkinlärningen. Intressant är att resultatet kan tolkas som att lärarna anser att det lokala 

styrdokumentets förmaning att: ”Undervisningsspråket är engelska; svenska används endast 

undantagsvis, till exempel vid grammatikstudier”5 inte alltid är det bästa för eleverna. 

      

En möjlig orsak till att en viss del av kodväxlingarna (18 av 57, se kapitel 4.1 diagram 1) 

skedde under instruktionsdelen av lärarnas arbete kan vara att lärarna använder svenska för att 

vara säkra på att alla förstår. Detta kan sägas stödja Linnaruds (1993) uppfattning att 

kodväxling ofta sker då något av vikt ska förmedlas. Ett kontrasterande argument som bör 

läggas fram är dock att det i svenska skolor idag finns elever i klasserna som inte har svenska 

som modersmål vilket komplicerar användandet av svenska av rättviseskäl. Det kan dock vara 

så att om användandet av svenska sker individuellt mellan en elev med svenska som 

modersmål och läraren så kan det snarare ses som en anpassning efter elevens behov än en 

diskriminering av elever med annat modersmål. Linnarud (1993) anger som ytterligare 

förklaring till detta fenomen att det kan kännas konstigt för lärare i den svenska skolan att 

                                                
5 Policyfrågor som berör engelskstudierna, Torsbergsgymnasiet 2003-12-11 
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använda målspråket i sociala situationer när merparten av de elever de undervisar har svenska 

som modersmål.  

 

Det vill säga att lärare kan välja att tala svenska när de småpratar med elever i undervisningen 

(se kapitel 4.2 diagram 2) eftersom det upplevs onaturligt att småprata på engelska med en 

elev som läraren pratade svenska med innan lektionen började. Detta kan också till viss del ge 

en förklaring till det höga antalet kodväxlingar i aspekten överseende av arbetet, ( 23 av 57, 

se kapitel 4.1, diagram 1) i den mån att lärarna uppfattar det som onaturligt att stötta eleverna 

på målspråket när de samtalar en och en. Det är också möjligt att användandet av svenska i 

vissa fall inte är ett val baserat på didaktiska och pedagogiska teorier. Istället kan de 

kodväxlingar som sker orsakas av att läraren har bristande kompetens i ämnet. Negativa 

förväntningar på elevernas kunskaper i ämnet kan också leda till att läraren väljer att tala 

svenska med eleverna, framförallt i undervisningen av elever som läser praktiskt inriktade 

program. Forskning har dock visat att eleverna inte behöver förstå varje ord för att kunna 

tillgodogöra sig budskapet i texter eller konversationer (Halliwell & Jones 1991; Macdonald 

1993).  

      

Det låga antalet kodväxlingar i moderatorsfasen av lärarnas arbete (4 av 57, se kapitel 4.1 

diagram 1) kan bero att det under observationerna verkade finnas en tyst överenskommelse 

mellan lärare och elever att under diskussioner var det engelska som gällde. Detta ligger i 

linje med det som hävdats av Ericsson & Jacobsson (2001), nämligen att lärarens användande 

av målspråket återspeglar sig i elevernas användande. Eftersom lärarna talade mindre svenska 

när de fungerade som moderatorer använde eleverna också målspråket mer. Här är det också 

möjligt att lärarna sett en tydligare koppling mellan klassrumsarbetet och den gymnasiala 

kursplanen. I kursplanen för engelska slås det uttryckligen fast som mål att sträva mot att 

”eleven utvecklar sin förmåga att kommunicera och interagera på engelska i skiftande 

sammanhang kring varierande frågor och i olika situationer” (Skolverket, 2000 s 84).  

      

Detta baseras på den av Hymes6 utvecklade kommunikativa kompetensen som likt 

Communicative Language Teaching har sin grund i sociolingvistiken. Att eleven ”utvecklar 

sin förmåga att delta i samtal, diskussioner och förhandlingar och på ett nyanserat sätt 

                                                
6 Dell Hymes utvecklade den kommunikativa kompetensen som kortfattat innebär att språket används korrekt i 
olika situationer avseende ordval, nyans och tonläge. 
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uttrycker egna åsikter och bemöter andras” (Skolverket, 2000 s 84) går att härleda till samma 

teorier som ovan där kommunikation är nyckeln. En stark bidragande orsak till att få med sig 

eleverna i användningen av målspråket är hur de uppfattar det, enligt Wikeley (1999, s 29). 

Elever kan uppfatta ett exkluderande av deras modersmål, i detta fall svenska, som att de inte 

är välkomna i undervisningen. Ett försök till inkludering kan alltså vara en av orsakerna till 

lärarnas användande av svenska i klassrummet där de lika gärna kunde ha talat på målspråket. 

Problemet blir dock att eventuella elever som inte har svenska som modersmål fortfarande 

inte blir inkluderade.  

      

Det är också möjligt att lärarna i vissa situationer själva återfaller i de banor som styrt 

språkundervisningen under flera hundra år och glömmer att eleverna ska lära sig engelska, 

inte lära sig om engelska. Det kan också vara så att deras inställning till hur språkinlärning går 

till inte korrelerar med den som presenteras i kursplanen. Simon (red: Jacobson 2001, s 312) 

menar att det verkar finnas en internationell konsensus och skuldbeläggning kring kodväxling 

och denna teori går att finna visst stöd för även under de observationer som gjorts i denna 

studie. Efter vissa lektioner kom lärare fram till observatören och ursäktade sig samt 

konstaterade att denne själv blivit medveten om hur ofta svenskan användes utan att de 

egentligen visste varför. Vad det tyder på är svårt att säga, men en tydlig planering och ett 

vägval redan från terminsstarten gällande hur och om svenska ska användas i 

engelskundervisningen förenklar troligtvis ett konsekvent genomförande av det man väljer. 

      

Gällande vad lärarna yttrade efter att de växlat kod från engelska till svenska visade resultatet 

att det största antalet yttranden var kopplade till att hjälpa eleven (17 av 57, se kapitel 4.2 

diagram 2). Mer specifikt användes svenska i dessa fall för att motivera, entusiasmera och 

försöka vägleda eleverna mot målet för övningen. Varför de använde svenska i stödet till 

eleverna oftare än i någon annan del av arbetet kan till viss del förklaras av Linnaruds (1993) 

påstående att det kan kännas konstigt att vara social på målspråket bland svensktalande elever. 

Att stötta och försöka hjälpa elever framåt i arbetet är mer en social dimension av 

språklärarens arbete än en strikt lingvistisk. Ericssons & Jacobssons (2004) tankar om läraren 

som förebild i användningen av modersmålet kan här anses kontrastera lärarnas agerande 

eftersom lärarna valde att använda svenska när de försökte hjälpa eleverna i större 

utsträckning än något av de andra syften som dokumenterades, vilket framgår av diagram 2 i 

kapitel 4.2.  
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Den aktuella skolans egen policy för engelskstudier7 ställs även den emot lärarnas agerande 

även om inte alla situationer då lärarna hjälpte olika elever ( se kapitel 4.2 diagram 2) 

resulterade i kodväxlingar och användande av svenska istället för engelska. 

 

 Vad beträffar användandet av svenska för att förklara uppgiften vilket resulterade i näst flest 

antal kodväxlingar (11 av 57, se kapitel 4.2 diagram 2) så menade en av de observerade 

lärarna att en del av dessa har sina förklaringar i upplevd tidsbrist. Av erfarenhet ansåg denna 

lärare sig inte ha tid att förklara uppgifterna flera gånger på engelska för hela gruppen. Detta 

kan kopplas samman med Macaros (2001, s 532) åsikt att risken med ett uteslutande av 

modersmålet blir ett arbetssätt som står över allt annat. I detta exempel skulle det kunna leda 

till att läraren om och om igen försöker förklara uppgiften på engelska och därför kastar bort 

den tid eleverna skulle arbeta med uppgiften. Ett annat sätt att se på denna situation är att 

ifrågasätta om utförandet av uppgiften är viktigare än förståelsen av det budskap som läraren 

försöker kommunicera. Om man ser lärarens instruktion för hur uppgiften ska genomföras 

som verklig input som efterfrågas av både Linnarud (1993) och Halliwell & Jones (1991) blir 

analysen en annan. Då innebär lärarens kodväxling i denna aspekt av lärarens arbete (kapitel 

4.1 diagram 1) att det verkliga i situationen förstörs. Detta leder till att elevernas möjligheter 

att lära sig förstå budskapet, även om de inte förstår alla ord, går om intet. Hur man tolkar 

detta samt hur lärarna valde att göra ger signaler om synen på engelskundervisningen och hur 

svårt det kan vara att undervisa i språk. 

      

 Nästan lika stor andel som förklarandet av uppgifter på svenska, handlade om att förklara och 

översätta ord (10 av 57, se kapitel 4.2 diagram 2). Även här kan uppfattningen om tidsbrist, 

vilket en av lärarna tidigare uttryckt, spela stor roll för hur lärarna hanterade situationen. Det 

kan diskuteras om lärarnas strävan att försäkra sig om att alla förstår allt, också i dessa fall 

underminerar elevernas möjligheter att förstå budskapet utan att förstå alla ord, vilket förs 

fram av bland andra Macdonald (1993). Även den gymnasiala kursplanen (Skolverket 2000) 

för engelska på betonar vikten av den strategiska kompetens som det innebär att förstå 

helheten utan att förstå alla ord individuellt. Den strategiska kompetensen presenteras på 

följande sätt i ovan nämnda kursplanen: ”När de egna språkkunskaperna inte räcker till 

behöver eleven kompensera detta genom att använda strategier som omformuleringar, 
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synonymer, frågor och kroppsspråk” (Skolverket, 2000 s 85) .  

 

Det kan dock sägas att det inte alls är säkert att eleverna själva vill använda den strategiska 

kompetensen eller ens är medvetna om vad begreppet innebär. Om så är fallet och läraren är 

medveten om detta är det möjligt att hon beslutar att inte ta en konflikt utan låter eleven gå 

vidare i arbetet genom att översätta det ord som eleven fastnat på (se kapitel 4.2, diagram 2). 

Utifrån ett annat synsätt kan man tolka lärares direkta översättningar och förklaringar av ord 

som en maktdemonstration. Eleven ges inte chansen att själv söka betydelsen av ord utan 

läraren använder sin kunskap för att cementera sin roll som den som äger kunskapen. Detta 

agerande kan också signalera till eleverna att det inte förväntas att de ska kunna orden vilket 

kan drabba elevernas utveckling eftersom forskning visat att låga förväntningar kan ge låga 

prestationer.   

     

 Det är svårt att hitta en motivering till varför lärarna ibland använder svenskan till att 

småprata med elever ( 5 av 57, se kapitel 4.2 diagram 2). Orsaker till detta beteende kan 

möjligen förklaras med att lärarna i sitt försök till att skapa kontakt med eleverna eller stötta 

dem, (se kapitel 4.1 diagram 1) glömmer bort att använda målspråket eller medvetet väljer 

svenska då engelska känns onaturlig i denna kontext. Detta går dock emot Linnaruds (1993) 

påstående att det är i situationer med verklig kontext som användandet av målspråket borde 

vara av största vikt. Det går även emot skolans policy för engelskundervisning8 som tidigare 

refererats till. Även de kodväxlingar som resulterat i ett svar på en direkt fråga på svenska kan 

ställas emot Linnaruds (1993) samt Ericssons & Jacobssons (2004) idéer om läraren som 

förebild och källa till verklig input i användandet av målspråket ( 3 av 57, se kapitel 4.2 

diagram 2).       

 

Det som sammanlänkar kodväxlingar som sker för att ge generell information (3), frågor om 

elever som ej är närvarande (4) och avslutande av arbetsmoment är att samtliga är kopplade 

till inledningen eller avslutning av lektionerna (se kapitel 4.2 diagram 2). Detta kan bero på att 

det inte finns någon klar gräns för när engelsklektionen börjar och inte heller en 

överenskommelse mellan lärare och elever om vilket språk som gäller under lektionen. Detta 

skulle eventuellt kunna lösas av att man vid terminens början gemensamt i gruppen bestämt 

                                                                                                                                                   
7  Policyfrågor som berör engelskstudierna, Torsbergsgymnasiet 2003-12-11 
8 Policyfrågor som berör engelskstudierna, Torsbergsgymnasiet 2003-12-11 
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vad som gäller på engelsklektionen gällande vilket språk som ska användas och när det ska 

användas eftersom det inte alltid är självklart för eleverna.   

 

6 Avslutning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur engelsklärares kodväxling kan se ut på en 

svensk gymnasieskola. Detta syfte anser jag har motsvarats väl av denna studie. Det är dock 

omöjligt att dra några generella slutsatser då studien endast kan sägas representera de tre 

lärarnas kodväxling under de 15 observationer som utfördes. Att dessa tre lärares 

kodväxlingar sker med olika frekvens beroende på vilken del av lektionen som genomförs går 

däremot att bestämma med viss säkerhet. Det är också möjligt att göra kopplingar mellan den 

del i undervisningen där de flesta kodväxlingar sker och vad lärarna använder svenskan till, 

när de väl kodväxlat. Att flest kodväxlingar skett under lärarnas överseende av elevernas 

arbete verkar hänga samman med att de hellre använder svenska när de ska hjälpa elever 

genom att motivera, engagera och stödja dem i arbetet. Om detta är fallet kan det tyda på att 

dessa lärare i den kontexten till viss del väljer bort målspråket och kvalifikationsuppdraget till 

förmån för att fokusera på socialisationsprocessen och stärkande av elevernas självkänsla 

     

För att säkerställa frekvensen av engelsklärares kodväxling i klassrumssituationer vore det 

intressant att i framtiden undersöka ett större urval. Det skulle också vara av intresse att 

undersöka om det även i den kontexten kunde kopplas samman med olika delar av lektionen. 

Ur ett än större perspektiv så skulle det vara spännande med en jämförande studie som 

fokuserar på hur kodväxlingar skiljer i antal och situationer beroende på vilket språk som är 

målspråket. 
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Bilaga 1 

Observationsschema för dokumentation av kodväxling 
 
 
Introduktion:   Händelse:   Aktion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruktion:   Händelse:   Aktion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överseende av arbetet:  Händelse   Aktion:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderator:   Händelse:   Aktion: 
 
 
 
 


