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Abstract 

I denna uppsats undersöks språkanvändningen hos tvåspråkiga barn. Det som speciellt har 

fokuserats är kodväxling mellan engelska och svenska hos tre tvåspråkiga barn som bor i 

Sverige. Informanterna är tre pojkar, bröder, som var 5 år och 6 månader vid undersökningen. 

Frågeställningarna för uppsatsen har bland annat varit hur frekvent kodväxlingen är hos 

tvåspråkiga barn, vilket som är det dominerande språket, om det är möjligt att se någon 

individuell skillnad mellan de tre bröderna samt om den kodväxling som kan observeras 

stämmer överens med den teoretiska bakgrunden om kodväxlingens grammatik. 

     Resultatet visar att kodväxling är ett frekvent inslag hos två av informanterna, men att den 

individuella variationen är stor. En av informanterna väljer istället för kodväxling att i hög 

grad använda det språk som intervjuaren använder. Resultatet visar också att flera av de 

föreslagna grammatiska restriktionerna för kodväxling inte stöds av materialet, utan att det 

istället verkar finnas större frihet för korrekt kodväxling än vad den teoretiska bakgrunden 

föreslår. 

 

 

 

 

Nyckelord: kodväxling, tvåspråkighet, barn, grammatiska begränsningar 
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1 Inledning 

1.1 Motivering till undersökning  

Kodväxling är ett fenomen som är och har varit vanligt i stora delar av världen under lång tid 

– att växa upp med mer än ett modersmål har för många varit helt naturligt. I många länder 

finns flera officiella språk och dessutom kanske också ett antal modersmål som används i 

vardagligt tal. Sverige är ju dock officiellt ett enspråkigt land och här finns inte samma 

naturliga förhållande till att använda mer än ett språk. Det har i stället på något sätt snarare 

varit oacceptabelt att blanda språk när man talar.                                            

     Nu för tiden kommer vi emellertid hela tiden i kontakt med olika språk, och det mest 

framträdande språket i vår kultur är engelskan. De flesta av oss använder utan att tänka på det 

engelska lånord i många olika sammanhang, och en del anser nog att engelskan mer eller 

mindre har blivit ett andraspråk för oss.  

     Det finns också bland oss en liten procent barn som har vuxit upp med både engelska och 

svenska som sina förstaspråk, och denna grupp har i mitt tycke fått för lite uppmärksamhet. 

Hur är det egentligen att leva som tvåspråkig, med svenska och engelska som modersmål, här 

i Sverige? Det är rimligt att anta att en tvåspråkig talare har en annan attityd till engelskan och 

svenskan och använder dessa på ett annat sätt än gemene svensk, som har engelska som 

andraspråk eller främmande språk. I denna undersökning vill jag titta på hur tvåspråkiga barn 

med engelska och svenska som modersmål använder sina båda språk och hur det fungerar i 

det svenska samhället. Det som undersökningen specifikt fokuserar på är hur kodväxlingen, 

alltså byte av språk, ser ut och om det går att dra några slutsatser av detta. 

     Då jag själv lever i en tvåspråkig familj ligger det mig varmt om hjärtat att undersöka hur 

tvåspråkiga barns språk utvecklas. Jag märker att vi i hemmet, både barnen och vi vuxna, 

använder språken lite som det passar oss, och vi håller oss inte till endast ett språk när vi 

pratar. Därför tycker jag att det är speciellt intressant att titta på de mönster för kodväxling 

tvåspråkiga barn följer och i vilka situationer kodväxling sker.  

     Det är också intressant att notera att det inte finns alltför mycket svensk forskning i ämnet 

kodväxling engelska – svenska. Många undersökningar fokuserar på engelska i kombination 
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med andra språk, såsom spanska eller olika afrikanska språk, och det finns också forskning på 

kodväxling mellan svenska och koreanska och finska, men svenska och engelska är en 

kombination som är relativt outforskad. Det finns nu ett flertal engelska eller internationella 

skolor i landet där hela eller delar av undervisningen sker på engelska, och barnen som går i 

dessa skolor är antingen redan tvåspråkiga, eller kommer mer eller mindre att bli tvåspråkiga 

efter sin skolgång. Att blanda engelska och svenska kommer därför att bli ett vanligt fenomen, 

och det är intressant att se hur barn, som till skillnad från vuxna inte har hela språket 

utvecklat, använder sina resurser för att kommunicera. Dessutom är den mesta forskningen 

inom området kodväxling utförd med vuxna informanter, och jag vill gärna se om barns 

kodväxling följer samma mönster som vuxnas. 

 1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre tvåspråkiga barn använder kodväxling i sitt 

vardagliga tal och att jämföra deras kodväxling med de teorier som har lagts fram. 

De frågeställningar jag har ställt för undersökningen är: 

 Är det möjligt att utläsa att ett språk är mer dominant än det andra? 

 Vilka mönster kan observeras i barnens kodväxling? Hur frekvent är kodväxlingen, 

finns det strukturer som verkar kodväxlas oftare än andra och går det att urskilja 

individuella skillnader? 

 Stämmer resultaten med tidigare gjord forskning angående grammatiska restriktioner? 

 Är det möjligt att se en indelning av äkta kodväxling och lånord? 

1.3 Disposition 

Första kapitlet innehåller en inledning till undersökningen, samt motivering, syfte och de 

frågeställningar som kommer att behandlas. Kapitel 2 redogör för en del av den tidigare 

forskning som gjorts på området. Kapitel 3 presenterar de informanter som deltagit i 

undersökningen samt den metod som använts och även hur undersökningsmaterialet har 

bearbetats. Även etiska aspekter, tillförlitlighetsfrågor och frågor som rör validitet och 

generaliserbarhet kommenteras. Kapitel 4 omfattar det resultat som framkommit av 
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undersökningen samt en diskussion om hur detta resultat kan analyseras och tolkas. Kapitel 5 

ger en sammanfattning och avslutning på undersökningen och på detta kapitel följer 

källhänvisningar samt bilagor. 

2 Teoretisk bakgrund till kodväxling 

Detta kapitel redogör för en del av den tidigare forskning som gjorts på området. Stor 

ansträngning har gjorts för att undersöka hur kodväxling fungerar och även vilka funktioner 

den fyller. Det har gjorts försök att kategorisera och sätta restriktioner för hur äkta kodväxling 

ser ut och man har analyserat den ur ett sociolingvistiskt perspektiv. Det finns dock lite olika 

åsikter om hur kodväxling ska kategoriseras och även huruvida det är möjligt att sätta några 

begränsningar på hur äkta kodväxling ska se ut. Nedan följer en överblick över den mer 

tongivande forskningen inom ämnet. 

2.1 Tvåspråkighet 

Först är det viktigt att hitta en bra definition av begreppet tvåspråkighet. Att vara tvåspråkig 

kan innebära olika saker, beroende på vem som tillfrågas. Det finns t.ex. i många länder en 

tradition av diglossi, att de olika språken används för olika funktioner. Detta kan speglas i att 

ett språk används när man går i kyrkan, för religiösa aktiviteter, och ett annat vid umgänge 

med familj och vänner. Det är dock inte denna sorts tvåspråkighet som den här 

undersökningen fokuserar på.  

     Gisela Håkansson (2003) ger olika definitioner av tvåspråkighet, och menar bl.a. att en 

person kan kalla sig tvåspråkig om denne har lärt sig två språk i en familj av infödda talare 

från en mycket tidig ålder, behärskar båda språken på en hög nivå, använder båda språken i 

enlighet med ens egna önskemål, identifierar sig som tvåspråkig samt identifieras som 

tvåspråkig av andra. Dessa kriterier går naturligtvis att diskutera, men i detta fall är det en bra 

definition. Tvåspråkighet i den här uppsatsen innebär att personen har lärt sig två språk av 

infödda talare från födseln, och att båda språken fortfarande är levande och flitigt använda i 

hemmet. Talarna har dessutom en liknande behärskning av de båda språken, och kan utan 

större problem vid olika tillfällen använda det språk de önskar. 
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     Katja Cantone (2007) ger en detaljerad bild över hur språkbehärskning utvecklas hos barn, 

och går igenom en rad olika hypoteser och teorier som försöker förklara både hur enspråkiga 

barn utvecklar sitt språk och hur två- eller flerspråkiga barn lyckas hålla isär och parallellt lära 

sig mer än ett språk. Hon framhäver Chomskys Minimalistprogram som hävdar att alla barn 

är födda med en förmåga att lära sig och utveckla ett eller flera språk. En Universell 

Grammatik (UG) är också något som Cantone menar ger en till viss del tillfredsställande 

förklaring till hur barn kan lära sig ett språk så snabbt, då enbart det begränsade inflöde som 

barnet exponeras för inte kan vara tillräckligt i sig. Teorin om en universell grammatik 

betyder att alla barn föds med en viss basgrammatik, d.v.s. vissa medfödda språkliga 

egenskaper, som senare kan utvecklas och förändras via olika parametrar som är specifika för 

varje språk. UG kan på detta sätt, enligt Cantone, tillsammans med ett ökande lexikalt förråd, 

göra att språkfärdigheten ökar i komplexitet. All språkkunskap är baserad på lexikon, alltså 

ord, och ordens morfologi, som i sin tur tillsammans med den medfödda förmågan kan 

kombineras och mogna fram till ett mer avancerat språksystem.  De parametrar som vi är 

födda med kan, enligt Cantone, med hjälp av lexikon arbeta fram den grammatik som är 

gällande för just det språk vi hör i omgivningen. Det har diskuterats huruvida denna 

universella grammatik är tillgänglig under hela livet, men det mest troliga är att den är aktiv 

under barndomen, för att senare ersättas med ett mer kognitivt baserat resonerande. Detta är 

troligen förklaringen till att barn har så lätt för att lära sig ett språk medan vuxna måste 

anstränga sig betydligt mer för att komma till samma nivå. Vuxna har dock just den kognitiva 

mognaden som gör det lättare för dem att logiskt räkna ut hur språket ska konstrueras och 

kombineras.  

     Teorin om UG är emellertid inte helt accepterad inom språkvärlden, utan har blivit utsatt 

för hård kritik. En del av dessa kritiker (bl.a. Geoffrey Sampson, och Daniel Yarlett,) menar 

att för att bevisa att UG existerar behövs belägg för att det finns s.k. universalier, d.v.s. 

strukturer som är exakt lika för alla världens språk, och detta har forskarna ännu inte lyckats 

finna. Kritiker hävdar att det faktum att barn kan lära sig ett språk trots ett begränsat inflöde, 

något som Chomsky menar pekar på en universell grammatik, istället beror på att barn kan 

använda sin förmåga att dra generella slutsatser från de ord de redan har lärt sig och på så sätt 

utvidga sitt språk.  
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     Cantone har också funnit att även små barn har möjlighet att göra korrekta val när det 

gäller s.k. funktionella kategorier, d.v.s. de kategorier av språket som inte utgörs av lexikon. 

Dessa kategorier kan vara t.ex. böjningsformer av lexikala strukturer, tempus eller andra 

former som ger information om den grammatiska funktionen av de lexikala enheterna. Vissa 

forskar (bl.a. Cantone) har t.ex. funnit att till och med mycket små barn kan använda korrekt 

personform av verb
1
. Cantone menar vidare att valet av de funktionella kategorierna är av stor 

vikt för att planera frasstruktur, och att kodväxling ger bevis för att de funktionella 

kategorierna spelar en betydande roll för uppbyggnaden av meningsstrukturen och även för 

bestämmandet av parametrarna (2007, ss. 46 - 51).  

     Enligt Cantone antog många forskare tidigare att barns språkinlärning var omedelbar, och 

ignorerade då den eventuellt medfödda mekanism där medfödd kunskap och inflöde arbetar 

tillsammans för att över tid utveckla ett avancerat språksystem. Frågan vad det exakt är som 

triggar igång barnets språkutveckling från en lexikalt styrd frasstruktur till den vuxna 

människans språkstruktur har dock hittills förblivit obesvarad (2007, s. 46). 

     När det gäller tvåspråkiga barn kan det konstateras att det enligt UG inte behöver finnas 

någon tredje grammatik (2007, s. 54), alltså några speciella grammatiska regler som ska 

tillämpas vid kodväxling. Tvåspråkiga individers språk utvecklas alltså precis på samma sätt 

som enspråkigas, och dessa två språk med sina specifika grammatiska regler är alltså 

tillräckligt för att barn ska kunna kodväxla på ett avancerat och korrekt sätt. En nyare studie 

av Gawlitzek-Maiwald & Tracy (Gawlitzek-Maiwald, 2005, enl. Cantone s. 50) har dessutom 

indikerat att även enspråkiga barn bygger upp mer än ett grammatiskt system under det tidiga 

skedet av språktillägnandet.  

2.2 Kodväxling och lån 

De flesta svenskarna använder ett flertal engelska ord när de talar, vem har till exempel inte 

använt uttryck som ”feed-back”, ”input”, ”mejl” eller ”download”? Inom språkforskningen 

kan dock inte denna användning av enskilda främmande ord klassas som kodväxling utan 

anses istället vara lån från andra språk, i detta fall engelskan. Kodväxling däremot är en 

medveten användning av två eller fler olika språk inom samma diskurs. Det finns alltså hos 

                                                 
1
 Gäller i detta fall italienska. Varken svenska eller engelska tillämpar verbböjning efter person, förutom i 

engelskans 3:e person singular. 
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tvåspråkiga en språklig färdighet som kan användas genom att på olika sätt kombinera de 

olika språken. Gränsen mellan kodväxling och lån kan i vissa fall vara hårfin, och det har varit 

svårt att enas om en klar definition för de olika kategorierna. Harriet Sharp (2001) gör dock 

bl.a. följande indelning:  

 Lånord blir oftast accepterade som en del av landets egna språk efter en viss tid. Detta 

händer sällan med kodväxling. 

 För att det ska klassas som kodväxling ska talaren vara tvåspråkig. Enspråkigas 

användning av utländska ord ska ses som lån.
2
  

 I kodväxling används oftast mer än ett grammatiskt system. 

 Kodväxling är inte regelbundet återkommande. Lånord kan återkomma relativt frekvent, 

medan kodväxling kan användas endast en enda gång och aldrig mer. 

 Kodväxling kan, i motsats till lån, förbli morfologiskt och syntaktiskt oförändrad. 

Lånord förändras ofta över tid enligt mottagarspråkets morfologi och syntax. 

Förändringen kan ses som en skala från ingen förändring alls till en fullständig 

anpassning till mottagarspråkets regler.  

 Kodväxling är sällan fonologiskt integrerad till landets språk, något som oftast händer 

med lånord. 

 Kodväxling tjänar andra syften
3
 än lånord i den kommunikativa diskursen. 

 Kodväxling kan inte förutses, vilket i viss mån kan göras med lånord. 

 Kodväxling studeras oftast synkront (alltså studie av ett fenomen vid en viss tidpunkt), 

och lånord studeras oftast diakront (d.v.s. studeras över en längre tid). 

 Till skillnad från lånord är kodväxling sällan observerad i skrift. 

 Lånord förekommer oftast som enstaka ord, men det är inte möjligt att med säkerhet 

fastställa att ett ensamt ord är ett lånord, då även kodväxling förekommer i denna form. 

Den sista punkten är speciellt svår för forskarna – hur kan ett lånord särskiljas från 

kodväxling om de båda förekommer som enskilda ord? Enligt Sharp (2001) har vissa forskare 

försökt dela in dessa ord i etablerade lånord samt s.k. nonce borrowings, eller tillfälliga 

lånord. Denna indelning har dock blivit kritiserad och i vissa fall förkastad. 

                                                 
2
 I denna undersökning kommer en tvåspråkig person att definieras som någon som från födseln har levt i en 

miljö där denne regelbundet har exponerats för minst två olika språk av infödda talare. 
3
 Se vidare stycke 2.4. 
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     Det finns emellertid en enighet i litteraturen som gör det möjligt att dra slutsatsen att 

kodväxling är ett fenomen som förekommer hos två- eller flerspråkiga individer samt att det 

är ett uttryck för språklig färdighet i båda språken.  

2.3 Olika teorier om kodväxling 

2.3.1 Kodväxlingens grammatiska modeller 

Kodväxling har under en relativt lång tid fångat språkforskarnas intresse, och det har gjorts 

försök att hitta mönster för hur kodväxlingen går till. En del forskare har inriktat sig på de 

funktioner som kodväxlingen fyller och andra har koncentrerat sig på att försöka hitta 

underliggande grammatiska modeller för hur kodväxlingen går till. I det följande belyses 

några av de grammatiska modellerna närmare. 

2.3.1.1 Poplacks ”Two-constraint model” 

En av de tongivande forskarna på området, Shana Poplack (1980), kom i sina undersökningar 

från 80-talet fram till att det är möjligt att se ett mönster för hur kodväxling kan gå till, och 

vilka kombinationsmöjligheter som är tillåtna mellan två språk. Det resultat hon såg i sina 

undersökningar visade bl.a. att kodväxlare kan vara olika skickliga i att använda sina språk. 

Hon menade att de mer skickliga kodväxlarna, de som var balanserat tvåspråkiga, tenderade 

att använda kodväxling inom meningar i högre grad än de som hade ett mer dominerande 

språk i sin repertoar. Denna senare grupp verkade i högre grad använda kodväxling mellan 

meningar och som påhängsfraser. Hon kom också i sina studier av kodväxling mellan 

engelska och spanska fram till två universella villkor för att kodväxling skulle kunna ske. 

2.3.1.1.1 Ekvivalensvillkoret 

Det ena villkoret kallas för ekvivalensvillkoret (The Equivalence Constraint) och innebär att 

ordföljden för de båda språken måste vara densamma vid stället för kodväxling, annars 

kommer kodväxling inte att förekomma. Ett exempel är adjektivets placering i nominalfrasen  
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i engelskan och spanskan. På engelska placeras adjektivet före substantivet, ex. ”a new car”, 

medan det på spanska placeras efter, ex. ”un coche nuevo”. En kodväxling i denna fras, t.ex. 

*”A car nuevo” är enligt ekvivalensvillkoret alltså inte tillåten. 

 

2.3.1.1.2 Morfemvillkoret 

Det andra villkoret heter morfemvillkoret (The Morpheme Constraint) och innebär att 

tvåspråkiga talare inte växlar kod mellan ett fritt och ett bundet morfem. Ett exempel som 

Poplack tar upp är den engelska stammen ”eat-” som hon hävdar inte kan kombineras med 

det spanska bundna böjningsmorfemet ”-iendo” (eng. -ing). Alltså är kombinationen *”eat-

iendo” (eating) inte en tillåten kombination. Poplacks slutsatser har dock blivit kritiserade, då 

vissa forskare anser att hennes undersökningar är alltför begränsade till två typologiskt 

liknande språk, spanska och engelska, för att man ska kunna dra några generella slutsatser om 

kodväxling i allmänhet. Park (2004) som själv har tittat på kodväxling mellan svenska och 

koreanska räknar i sin artikel upp ett flertal exempel på förekommande kodväxling där 

morfemvillkoret inte uppfylls. Hon pekar t.ex. på en undersökning mellan tyska och engelska 

av Clyne (2004, s. 307) där författaren har observerat uttryck som ”in meine Mutter-s car”(i 

min mammas bil), där alltså ett fritt morfem från tyskan, Mutter, har kombinerats med ett 

bundet morfem från engelskan, ”-s”. Ett annat exempel som Park tar upp är från Petersens 

undersökning (2004, s. 307) om kodväxling mellan danska och engelska, där meningen ”I’m 

lav-ing pandekage-s” (I’m making pancakes) kunde observeras, och där ett fritt danskt 

morfem, ”lav-” kombinerats med ett bundet engelskt morfem, ”-ing”; samt det danska 

”pandekage-” med det bundna engelska pluralmorfemet ”-s”. 

2.3.1.2 Hasselmos hierarki 

En annan, tidigare teori om hur kodväxling kan gå till kommer från Nils Hasselmo som 

undersökte språket hos svensk-amerikaner i USA. De observationer han gjorde ledde till 

slutsatserna att ord väljs ut efter en viss hierarki. Håkansson (2003) ställer upp fyra olika 

nivåer:  

1. Val av lexem 

2. Avledningssuffix (t.ex. ”-ig” för att bilda adjektiv) 
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3. Böjningssuffix (t.ex. plural ”-ar”) 

4. Fraser 

Enligt Hasselsmos teori ska först ett lexem, ett ord, väljas och sedan är det möjligt att lägga 

till olika suffix på det språk som personen önskar använda. Det finns alltså ingen begränsning 

i val av språk för bundna morfem, såsom Poplack hävdar. Det enda Hasslemo sätter upp som 

ett krav är att avlednings- och böjningsmorfemen måste komma från samma språk. Ett av de 

exempel som Håkansson tar upp är ”fox-y-ness” och ”fox-ig-het” som båda går bra men 

*”fox-ig-ness” är enligt hierarkin inte tillåtet. På samma sätt finns det på frasnivå 

begränsningar för hur de olika språken kan kombineras, det går t.ex. bra att använda engelsk 

bestämd artikel om ett engelskt lexem används, men bara i kombination med engelska 

ändelser; ”the buildings” är alltså korrekt men inte *”the building-ar”. 

2.3.1.3 MLF-modellen 

Carol Myers-Scotton (1993b) är en annan väl etablerad språkforskare som under många år 

och i många olika situationer studerat kodväxling som fenomen. De resultat hon har kommit 

fram till visar, menar hon, att kodväxling kan påträffas på vissa speciella platser i en 

kommunikativ diskurs. Hon menar att kodväxling förekommer mellan meningar 

(intersentential codeswitching), inom meningar (intrasentential codeswitching) samt som 

tagswitching, något Myers-Scotton definierar som korta enskilda uttryck som kan förekomma 

både före och efter meningen, t.ex. ”eller hur” eller ”you know”. Vidare formulerar hon en 

modell för kodväxling, den så kallade MLF-modellen eller The Matrix Language-Frame 

model (1993a). Modellen går ut på att det alltid finns ett dominerande språk hos en tvåspråkig 

talare, The Matrix Language, eller matrisspråket. Detta språk används som grund för 

kommunikationen, medan det mindre dominanta språket, The Embedded Language, eller det 

inbäddade språket (Park, 2004) är det som används för kodväxling. MLF-modellen ställer upp 

vissa hypoteser om hur kodväxling sker, bl.a. att det är det dominerande språket som 

bestämmer hur den morfosyntaktiska ramen för matrisspråket och det inbäddade språket ska 

se ut (1993a, s. 7). Vilket som är matrisspråket och vilket som är det inbäddade språket kan 

förändras, inom diskursen, men även inom så små enheter som en och samma mening. Detta 

innebär alltså en viss svårighet när det gäller analys av kodväxling, då det är viktigt att först 
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veta vilket av språken som är det dominerande vid varje kodväxlingstillfälle. Myers-Scotton 

hävdar att det är möjligt att utläsa tre typer av kodväxling: 

 ML (matrix language, matrisspråk) + EL (embedded language, inbäddat språk) som 

innehåller en del ord från det inbäddade språket, men med matrisspråkets 

morfologiska struktur. 

 ML-öar, med morfem (grammatiska och lexikala) enbart från matrisspråket. 

 EL-öar med morfem endast från det inbäddade språket. 

Myers-Scotton utvecklar vidare sin hypotes med ett antal olika principer, där 

språkkombinationer som enligt hypotesen inte ska vara tillåtna får en förklaring. Under en 

längre tid har det alltså funnits en önskan hos forskare att hitta en underliggande grammatik 

för kodväxling, men dessa teorier förändras och förnyas också allteftersom forskningen 

fortskrider. Park (2004) menar att det enligt hennes egna undersökningar inte går att förutsäga 

hur kodväxlingen ska se ut, utan att varje språkkombination måste undersökas var för sig. 

Hennes undersökning gällde koreanska och svenska, och då koreanska är ett agglutinerande 

språk, mycket olikt t.ex. engelska och spanska, kunde andra versioner av kodväxling än de 

som tidigare presenterats observeras. Något som de flesta verkar vara ense om är att det oftast 

finns ett dominerande språk hos en tvåspråkig talare; Myers-Scotton förklarar det som att 

”while it may take two to tango, one partner has to lead”, alltså att det är logiskt att förvänta 

sig att ett av språken som används är mer dominant än det andra. 

2.3.1.4 Cantones kodväxlingsgrammatik 

Tidigare forskare har således kommit till den slutsatsen att det finns vissa restriktioner för hur 

en äkta kodväxling ska se ut. Vissa forskare har bl.a. menat att kodväxling endast får 

förekomma vid vissa punkter i en mening eller diskurs, och stor vikt har lagts vid olika 

syntaktiska restriktioner. Cantone (2007) har i sin undersökning i detalj studerat och 

undersökt validiteten av en del av dessa begränsningar.
4
 Bland annat tittar hon på den 

begränsning som Belazi, Rubin & Toribio kallar The Functional Head Constraint (Cantone 

2007, s. 66). Denna begränsning innebär att det inte är möjligt att byta kod mellan 

”ha”/”vara”/”bli”/modala hjälpverb och ett verb, där verbet då står i infinitiv eller supinum. 

                                                 
4
 Dessa begränsningar behandlas vidare i avsnitt 4.6. 
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Begränsningen innebär också att kodväxling mellan bestämd artikel och ett substantiv, eller 

mellan ett adjektiv och ett substantiv är oriktig, eller falsk. Detta beror på att The Functional 

Head Constraint inte tillåter ett byte av kod mellan det som kallas det funktionella huvudet, 

det funktionella element som styr frasen, och den kompletterande delen av frasen. En fras som 

som t.ex. *”the lärare”, eller *”en blå car” blir alltså felaktig, menar författarna
5
. Belazi, 

Rubin & Toribio (1994, enl. Cantone s. 177) har även lagt fram en begränsning som innebär 

att det är felaktigt att växla kod mellan en subjunktion och en bisats, och då skulle exempel 

som *”because du är dum” eller *”when jag var liten” vara felaktiga. Övriga restriktioner 

som Cantone analyserar omfattar Timms och Gumperz hypotes (Timm, 1975, Gumperz, 

1976, enl. Cantone s. 174) om att kodväxling mellan subjekt/objekt/negation och verb är 

otillåten. Fraser som t.ex. *”Jag fish something” och *”You slåss med mig” skulle enligt 

denna teori vara felaktiga.  

     När det gäller växling av kod mellan verb och objekt, som i exemplet ”Det var bara, han 

gjorde en joke”, anser Muysken (2000, enl. Cantone, s. 175) att dessa kombinationer bör 

uppfattas som lån från det andra språket. Denna uppfattning gäller då substantiv eller hela 

nominalfraser sätts in i en mening som i övrigt har ett annat basspråk. Om man ser dessa ord 

som lån behöver man inte heller oroa sig för att de måste passa in strukturellt i meningen, utan 

kan användas helt fritt. Om däremot objektet är ett pronomen menar t.ex. Timm (1975, enl. 

Cantone, s. 176) att kodväxling inte får ske. Cantone menar å sin sida att hennes undersökning 

ger andra resultat, och att en kodväxling mellan verb och pronominalt objekt bör ses som 

korrekt kodväxling.  

     Cantone hävdar vidare att det inte finns några grammatiska eller syntaktiska restriktioner 

för kodväxling förutom de som finns inom de två språkens egen grammatik och att alla försök 

att begränsa och kategorisera kodväxling starkt bör kritiseras. Hon menar bl.a. att man måste 

ta hänsyn till vilka språk som är inblandade, då de morfologiskt, fonologiskt och syntaktiskt 

kan skilja sig avsevärt. Hon fortsätter med att hävda att de restriktioner som framkommit i 

tidigare undersökningar bara är tillämpliga på just det språkpar som undersökningen grundar 

sig på, alltså att de inte ger några generella principer. Hon hävdar slutligen att analyser av 

kodväxling bör innehålla så få regler och restriktioner som möjligt. 

 

                                                 
5
 Exemplen i detta stycke är mina egna. Vissa är tagna från undersökningsmaterialet, andra är konstruerade. 
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2.3.1.4.1 Kodväxling hos barn 

De teorier som här tagits upp angående äkta och falsk kodväxling har på många sätt blivit 

ifrågasatta och kritiserade, bl.a. av Cantone (2007). Cantone går noga in på det som kan vara 

lösningen på varför och hur kodväxling sker, nämligen hur barn tillägnar sig både ett och två 

språk. Hon utgår från tvåspråkiga barn, och resonerar kring hur barn kan utveckla två språk 

samtidigt. Som redan har förklarats drar hon slutsatsen att barn kan lära sig två eller flera 

språk med olika grammatik utan problem tack vare UG, som tillsammans med det lexikala 

inflödet sätter rätt parametrar för de olika språken. Hon förklarar också att de element som 

unga barn i hög grad kodväxlar är de lexikala elementen, såsom substantiv, adjektiv och verb. 

Senare under uppväxten kan denna kodväxling förändras för att även omsluta de funktionella 

elementen. Dessutom kan ofta ett frekvensmönster för barns kodväxling urskiljas, där 

frekvensen brukar vara hög för att sedan minska märkbart när barnet blir lite äldre. 

     Allmänt sett kan det uppfattas som att kodväxling hos barn är en oförmåga att skilja de 

båda språken åt, men Cantone hävdar att även om det kan finnas tillfällen då det fattas ord i 

det ena språket och att detta alltså är orsaken till kodväxlingen så är kodväxling oftast ett 

medvetet val, även hos barn. Det är alltså inte korrekt att säga att kodväxling hos barn beror 

på någon sorts oförmåga hos barnen att skilja på de olika språken. Barn har samma grammatik 

som vuxna, om än något mindre utvecklad. Cantone hänvisar till sin egen undersökning och 

hävdar att det trots alla teorier om hur kodväxling hos barn ska analyseras bara är möjligt att 

dra slutsatsen att en analys endast visar mönster för den enskilda individen och att dessa 

resultat inte kan kopplas till någon teori om språktillägnande eller språkutveckling. 

2.4 Kodväxlingens sociolingvistiska funktioner 

En del studier pekar på att det finns vissa speciella motiv bakom användandet av två olika 

språk. Myers-Scotton (1993b) menar att kodväxling är ett resultat av vad hon kallar 

Markedness theory, eller markeringsteorin, och förklarar att kodväxling används av talaren för 

att markera sin ställning på olika sätt. Detta kan vara att samtalspartnerna försöker skapa 

samförstånd mellan varandra, eller att kodväxlingen markerar skillnad i social ställning, eller 

att samtalspartnerna antingen önskar utesluta någon annan från samtalet eller önskar öppna 
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gemenskapen. Myers-Scotton hävdar att de olika val som finns för kodväxling kan delas in i 

följande grupper: 

 Kodväxling som ett omarkerat val. Här inträffar kodväxlingen för att markera att 

kodväxlingsspråket är det som är det ”normala”, eller omarkerade valet, och det kan 

antingen bero på att samtalspartnerna vill skapa en känsla av samhörighet eller att 

attityder och omständigheter förändras runtom de samtalande. Det omarkerade valet 

kan också vara det normala för de talande, och något som inte har någon social 

betydelse alls. 

 Kodväxling som ett markerat val. Kodväxling inträffar när talaren vill visa att han/hon 

inte identifierar sig med det förväntade neutrala språket. Det kan också visa att talaren 

vill framhäva sin emotionella status, från ilska till tillgivenhet, eller markera social 

distans till sin samtalspartner. Detta fenomen kan också observeras i situationer mellan 

myndigheter och medborgare, där ett markerat val visar och betonar den maktposition 

som myndighetspersonen har. Det markerade valet kan enligt Myers-Scotton även 

vara ett sätt att uppnå en estetisk eller stilistisk effekt; genom kodväxlingen skapas en 

brytning från matrisspråket, en kontrast som talaren anser vara tilltalande eller kanske 

dramatisk. 

 Kodväxling som ett utforskande val. Kodväxling kan användas när talaren inte är 

riktigt säker på vilken strategi som kommer att leda till de önskade sociala målen. 

Samtalspartnerna är inte säkra på vilket språk som anses vara det omarkerade valet, 

matrisspråket, så de växlar mellan båda språken för att uppnå enighet. 

De sociala funktionerna hos kodväxling är alltså betydande, vilket åtskilliga gånger har 

framlagts i empiriska studier. 

     Vidare menar forskare inom den sociolingvistiska aspekten av kodväxling att olika sorters 

kodväxling bör kunna observeras hos personer av olika social bakgrund. Det kan i vissa fall 

också vara en fråga om två olika språk varav ett språk kan ligga högre eller lägre i den 

sociolingvistiska hierarkin. Här nämns också att kodväxling kan bero på att talaren har olika 

förmåga att uttrycka sig på de olika språken. 
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2.5 Kodväxlingens psykolingvistiska aspekter 

En del forskare (bl.a. Grosjean 1998, s. 137, enligt Cantone, 2007) som tar en mer 

psykolingvistisk ställning till kodväxling menar att kodväxlingen påverkas av 

samtalspartnern, och att språken aktiveras på olika sätt beroende på samtalssituationen. Om 

två tvåspråkiga personer samtalar är alltså båda språken aktiverade, medan om situationen är 

en tvåspråkig person i en enspråkig samtalssituation så är det ena språket mer aktiverat än det 

andra. Enligt Grosjean uppträder således en högre frekvens av byte mellan de olika språken i 

ett samtal mellan två tvåspråkiga personer. Tyvärr är det naturligtvis svårt att bekräfta denna 

teori, då det är svårt att med säkerhet fastställa graden av aktivitet av de båda språken. 

Samtalspartnern och samtalssituationen verkar dock ha mindre betydelse för påverkan av 

kodväxling hos barn, varför denna aspekt inte kommer att utvecklas närmare.  

3 Metod och material 

Kapitel 3 presenterar de informanter som deltagit i undersökningen samt den metod som 

använts och även hur undersökningsmaterialet har bearbetats. Även etiska aspekter, 

tillförlitlighetsfrågor och frågor som rör validitet och generaliserbarhet kommer att 

kommenteras. 

3.1 Undersökningens informanter 

Att undersöka kodväxling mellan svenska och engelska hos barn kan vara relativt 

komplicerat, då en jämförelse mellan olika barn kan vara missvisande. Detta beror på att olika 

barn oftast inte har samma utgångsläge gällande sociala omständigheter och individuell 

kompetens och utgör därför inte en idealisk grund för en jämförande undersökning. I denna 

undersökning har jag dock haft möjlighet att på ett mer rättvist sätt undersöka tre barn med 

mycket liknande omständigheter. Mina informanter är tre pojkar, 5 år och 6 månader gamla, 

som dessutom är bröder, trillingar. Pojkarna är födda här i Sverige och har en mamma som 

kommer från England och en pappa från Sverige. De går på svenskt dagis sedan ungefär två år 
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tillbaka och ska börja svensk förskola i höst. Mamman pratar stort sett endast engelska med 

barnen medan pappan pratar både engelska och svenska. 

     Då pojkarna är bröder och bör ha haft mycket liknande chanser att lära sig och ta till sig 

språken, både engelskan och svenskan, anser jag att de är ytterst lämpliga för en undersökning 

av detta slag. Föräldrarna har dock inte fått några uppgifter om huruvida pojkarna är 

enäggstrillingar eller inte, så det är naturligtvis möjligt att det finns ganska stora individuella 

skillnader. 

     Den sociala situation som informanterna befinner sig i kan också vara av vikt i detta 

sammanhang. Mamman är som sagt från England, och hela hennes familj bor fortfarande där, 

vilket innebär att kontakten med engelsktalande släktingar är något begränsad. Pappans familj 

däremot bor alla i Sverige och har nära kontakt med barnen. Innan barnen föddes bodde 

mamman och pappan på Irland och detta har lett till att även pappan i hög grad använder 

engelska som samtalsspråk i hemmet.  

3.2 Uppläggning och genomförande 

För att undersöka hur kodväxlingen ser ut hos de tre informanterna har jag valt att använda 

mig av intervjuer. Enligt en modell som Cantone (2007), använde för sin undersökning har 

jag försökt skapa två olika kontexter för mina informanter. Mitt syfte var dels att undersöka 

hur kodväxlingen ser ut hos pojkarna och vilka komponenter som verkar bytas ut, och dels att 

undersöka en eventuell skillnad i frekvens av kodväxling beroende på kontexten. Jag ville 

också se hur språkanvändningen ser ut vid en jämförelse mellan de tre informanterna. Därför 

försökte jag skapa en svensk och en engelsk kontext, eller miljö, där informanterna fick enbart 

svenskt eller engelskt inflöde. Tanken bakom detta var att en miljö där svenska är det enda 

språket som talas borde uppmuntra informanterna att använda en högre andel svenska och 

vice versa.  

     Pojkarna intervjuades enskilt, för att det skulle vara så lätt som möjligt att urskilja vad de 

sade. Som en grupp tenderade de att prata i mun på varandra och även att upprepa varandras 

meningar, så det var nästintill omöjligt att avgöra vad som sades och vem som sade vad. Med 

enskilda intervjuer fick jag möjlighet att utan ytterligare störningar koncentrera mig på de 

olika individerna.  
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     Barnen intervjuades först på svenska, och inget annat språk än svenska användes av mig 

som intervjuare. Intervjuerna var mellan 13.05 och 14.24 minuter. Jag använde mig av 

förbestämda intervjufrågor som skulle vara passande för pojkarnas ålder och intressen, bl.a. 

frågor som t.ex. ”Vad har du gjort idag?” och ”Tycker du om att gå på dagis?” (se bilaga 1.). 

Samma frågor användes för alla svenska intervjuer (med viss variation för att passa 

sammanhanget) och en engelsk översättning av frågorna användes för de engelska 

intervjuerna. Jag använde mig också av papper och pennor och kritor för att hjälpa 

informanterna att slappna av så att de lättare kunde prata och berätta. Vid de svenska 

intervjutillfällena var endast jag och informanten närvarande i rummet för att öka möjligheten 

till koncentration. 

     När alla svenska intervjuer var färdiga blev pojkarna intervjuade på engelska, av en helt 

engelsktalande intervjuare. Engelska var det enda språk som användes förutom vid två 

tillfällen då intervjuaren var tvungen att förklara vad ”day care” betydde och då använde sig 

av det svenska ordet ”dagis”, samt när intervjuaren, när intervjun i princip var slut frågade 

vad ”spider” var på svenska. Vid intervjuerna var endast intervjuaren och informanten 

närvarande i rummet. De engelska intervjuerna var betydligt kortare, endast mellan 6.58 och 

8.09 minuter.  

     Intervjuerna spelades in på en diktafon som låg på ett bord intill. Jag förklarade för varje 

informant vad som skulle hända och att jag skulle spela in det som sades innan jag började 

med själva intervjun. 

3.3 Materialbearbetning 

De inspelade intervjuerna avlyssnades och analyserades sedan. Informanternas alla yttranden 

noterades; en total transkribering gjordes dock inte. De strukturer som anses representera 

kodväxling omfattar både enstaka ord i en mening och längre delar av konversationen. Hela 

meningar på det ena eller det andra språket kan kategoriseras som kodväxling inom samtalet 

men i denna undersökning kommer tyngden att ligga på kodväxling inom yttranden. 

Materialet sammanställdes som två listor för varje pojke, en med yttranden från den svenska 

kontexten och en med yttranden från den engelska kontexten. 
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     Kodväxlingarna jämfördes sedan med den teoretiska bakgrunden för att försöka ge svar på 

uppsatsens frågor angående kodväxlingens principer. Metoden för analysen var att varje 

kodväxlingssekvens studerades från olika synvinklar, till exempel vilket ställningstagande 

som ska tas gällande tanken på ett dominerande språk, om kodväxlingen stämmer överens 

med den teori som föreligger studien, då främst om det är möjligt att dra några slutsatser 

angående de begränsningar för kodväxling som bl.a. Poplack och Myers-Scotton framfört, 

samt om kodväxlingen förändras efter de olika kontexterna. Jag analyserade också resultatet 

genom en jämförelse mellan pojkarna för att se om det finns stora olikheter eller om de tre 

informanterna med så likartade förhållanden kodväxlar på ett liknande sätt. 

     För att göra en jämförelse mer rättvis valde jag att, precis som Cantone, borträkna ”ja” och 

”nej”, då de är mycket frekventa och dessutom kan förekomma i vaga varianter som inte med 

säkerhet kan hänföras till ett specifikt språk. Cantone menar också att dessa småord är alltför 

betydelselösa för att kunna räknas som kodväxling. Alla yttranden som bara bestod av ett 

enda ord sorterades också bort från det beräknade resultatet vid den mer detaljerade analysen 

då dessa anses ha för begränsat innehåll angående ordklasser och satsdelar för en analys av 

kodväxlingen. 

3.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Det kan påpekas att den stora skillnaden i intervjulängd mellan den svenska och den engelska 

kontexten är allt annat än idealisk, vilket också betyder att de två situationerna inte helt enkelt 

kan jämföras. För att få en jämförbar bild har en viss justering gjorts med hjälp av 

procentindelning. Denna skillnad måste dock tas i beaktande för analysen och slutsatserna av 

resultatet.  

     En annan omständighet som möjligtvis skulle kunna försämra tillförlitligheten av 

undersökningen är att jag själv var den som intervjuade pojkarna på svenska. Orsakerna till att 

jag valde att göra det själv istället för att låta någon annan svensktalande person göra det åt 

mig var flera. Först och främst var det vid detta tillfälle svårt att hitta någon passande person 

som var helt svensktalande och som kunde tänka sig ställa upp (den umgängeskrets som 

familjen har består i hög grad av engelsktalande personer samt personer med andra språk än 

svenska eller engelska som sitt förstaspråk), och dessutom är pojkarna ganska tillbakadragna 

när de är i främmande människors sällskap. Vidare kunde det ha inneburit svårigheter om 
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någon annan hade fått de instruktioner som behövdes för att hålla i en intervju, eftersom det 

då skulle ha varit svårt att veta om de blev likartade. Denna senare fråga belystes då de 

engelska intervjuerna trots noggranna instruktioner blev betydligt kortare än de svenska. En 

möjlig lösning på problemet kunde ha varit att sätta en definitiv tidsgräns, något som jag i 

detta fall emellertid inte fann passande, då det finns stor variation i hur särskilt barn reagerar 

på olika situationer – ibland går det lätt att prata och ibland vill informanterna inte alls svara 

på frågor. Det kan i detta sammanhang även vara av vikt att ta i beaktande att de frågor som 

användes var desamma för båda intervjuerna; förutom att detta kan ge ett mer tillförlitligt 

resultat kan det dessutom ha resulterat i att informanterna var mindre villiga att svara på 

frågorna en gång till. Det finns ju en möjlighet att de tyckte att det blev enformigt att svara på 

samma frågor flera gånger, och därför blev mer kortfattade vid det andra intervjutillfället. 

3.5 Generaliserbarhet 

Studien grundar sig på endast tre barns kodväxling vid ett och samma tillfälle. För att kunna 

dra några allmänna slutsatser om kodväxling hos barn behövs ett betydligt större material med 

ett stort antal informanter. Denna undersökning kan snarare ses som en indikation om hur 

kodväxling kan se ut hos barn med svenska och engelska som modersmål. Det finns ingen 

longitudinell aspekt i undersökningen och därför är det omöjligt att uttala sig om någon 

förändring i barnens kodväxlingsmönster.   

3.6 Validitet 

Studien undersöker på ett konkret sätt de aspekter som är viktiga för undersökningen. Det 

som är intressant är hur kodväxlingen ser ut hos tvåspråkiga barn med engelska och svenska 

som modersmål, och detta studeras genom att deras tal analyseras och kodväxlingssekvenser 

plockas ut och analyseras. Validiteten för undersökningen är därför hög. 
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3.7 Etiska aspekter 

Vid arbete med unga barn är det naturligtvis viktigt att föräldrarna blir informerade om hur 

studien går till och hur materialet kommer att bearbetas. I detta fall fick båda föräldrarna 

information om detta och hade inte några invändningar. När intervjuerna genomfördes var 

informanterna ensamma i rummet med intervjuaren, men mamman var närvarande i rummet 

intill och hade inga invändningar mot att detta skedde. För att ge pojkarna anonymitet har 

deras namn fingerats och information om var de bor och går i skola har undanhållits. 

 

3.8 Styrkor och svagheter 

Detta är en relativt ovanlig undersökning då det endast finns ett begränsat antal trillingar som 

är tvåspråkiga och som bor i Sverige. Informanterna gör det möjligt att undersöka hur tre 

personer som bör ha mycket liknande omständigheter kodväxlar, och på så sätt går det att 

avgöra om de skillnader som observeras är individuella eller socialt betingade. Studiens 

svaghet är att resultatet kan vara delvis missvisande då de svenska intervjuerna utfördes av 

mig, en person som informanterna känner sedan tidigare och som de vet också förstår 

engelska, samt att tidsskillnaden mellan de svenska och de engelska intervjuerna var så 

markant. 

4 Resultat och diskussion 

Kapitlet omfattar det resultat som framkommit av undersökningen samt en diskussion om hur 

detta resultat kan analyseras och tolkas. Resultatet kommer att delas in i olika undergrupper. 

Först kommer alla tre informanterna att var för sig analyseras angående andelen kodväxling 

som observerats, och sedan kommer även dessa kodväxlingar analyseras i detalj för att 

undersöka om de kan stödja de teorier om kodväxling som undersökningen stödjer sig på. 

Upplägget för resultatet kommer att följa Cantones (2007) modell.  
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4.1 Kodväxlingens frekvens och mönster i den 

svenska kontexten 

När materialet granskats och analyserats kan det konstateras att skillnaden mellan antalet 

kodväxlingar mellan den svenska och den engelska intervjun är markant. I den svenska 

kontexten kodväxlar alla tre informanter betydligt mer än i den engelska. Skillnaden är 

betydande, även om längden av intervjuerna tas i beaktande och ett försök till utjämning görs. 

 

4.1.1 Eric 

Eric visar prov på ett högt antal kodväxlingar i den svenska kontexten. Den svenska intervjun 

innehöll ett totalt antal av 68 yttranden från Eric, varav 7 stycken var ”ja” eller ”nej” och 

därför har borträknats. Det totala antalet yttranden som medtagits är alltså 61. Som tabell 4.1 

visar så har Eric använt sig av ca 47 % engelska yttranden, en jämförlig del blandade 

yttranden där både engelska och svenska använts
6
 men endast 8 % helt svenska yttranden. Vid 

hela 7 tillfällen har dessutom ett flertal engelska meningar följt på varandra. 

 

                Tabell 4.1 Erics antal och andel kodväxlingar i den svenska kontexten 

Kod Antal Andel 

   

Svenska 5 8,20 % 

Engelska 29 47,54 % 

Blandade 27 44,26 % 

   

Totalt 61 100 % 

 

Tabellen visar att Eric trots den svenska kontexten har använt sig av nästan lika många helt 

engelska yttranden som blandade, och endast en mycket liten del helt svenska meningar. 

Detta motsäger i viss mån det som Cantone hävdar, att sammanhanget, eller kontexten ska 

bestämma det dominerande språket. Istället verkar det som om Eric själv har bestämt vilket 

språk han föredrar att använda.  

                                                 
6
 Dessa blandade yttranden analyseras i avsnitt 4.6. 
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4.1.2 Liam 

Liams intervju var i princip lika lång som Erics, men här kan en helt annan fördelning av de 

olika yttrandena observeras. Som tabell 4.2 visar är det en jämnare fördelning mellan svenska, 

engelska och blandade yttranden, det är till och med en högre andel svenska yttranden än de 

blandade. Trots detta går det också att utläsa att de engelska yttrandena fortfarande är i 

dominans, med nästan 40 % av det totala antalet.  

 

                Tabell 4.2 Liams antal och andel kodväxlingar i den svenska kontexten 

Kod Antal Andel 

   

Svenska 31 34.83 % 

Engelska 35 39,33 % 

Blandade 23 25,84 % 

   

Totalt 89 100 % 

 

Denna intervju innehöll så många som 42 stycken ”ja” och ”nej” – samt ett antal varianter av 

dessa ord på engelska och svenska, som skulle förändra siffrorna markant. Det ger dock en 

mer rättvis bild av användningen av koder om dessa väljs bort. 

     Bearbetningen av intervjun visade också att Liam använde flera på varandra följande 

engelska meningar vid 8 tillfällen.  

4.1.3 Mike  

Mike var den av de tre pojkarna som visade högst andel yttranden på svenska, och det belyses 

av resultatet av intervjun. Som tabell 4.3 visar har han helt andra siffror jämfört med sina 

bröder. 

 

                           Tabell 4.3 Mikes antal och andel kodväxlingar i den svenska kontexten 

Kod Antal Andel 

   

Svenska 82 82,83 % 

Engelska 2 2,02 % 

Blandade 15 15,15 % 

   

Totalt 99 100 % 

 



Kodväxling mellan svenska och engelska hos tvåspråkiga barn 

© Margaretha Skeffington, VT 2011 

 

28 

Tabellen visar att över 80 % av alla yttranden (förutom ja/nej, som var 25 stycken av totalt 

124 yttranden) var helt svenska meningar, och endast ca 2 % var helt engelska meningar. 

Sedan fanns ca 15 % blandade yttranden där i princip endast ett svenskt ord har bytts ut till ett 

engelskt.  

4.1.4 Jämförelse mellan informanterna 

Om nu de tre informanterna jämförs tillsammans förefaller det finnas i princip tre olika 

varianter av språkanvändning. Som figur 4 belyser har Mike visat att han föredrar att använda 

svenska i mycket hög grad och nästan ingen engelska alls, medan Liam har en ganska jämn 

fördelning mellan de tre varianterna, och Eric till sist, har valt att använda mycket liten andel 

svenska i den svenska kontexten och har en hög frekvens av engelska och blandade meningar. 

 

 

                   Figur 4.1 Procentuell jämförelse av användning av olika varianter, svensk kontext 

 

4.2 Basspråket i den svenska kontexten 

Enligt Cantone (2007 s.161) finns det två olika metoder som kan användas för att bestämma 

vilket som är basspråket, och dessa är att antingen se till de grammatiska aspekterna av 

yttrandena eller som i denna undersökning se till de psykolingvistiska aspekterna, d.v.s. 

vilken språklig kontext informanterna befinner sig i. Cantone argumenterar för att kontexten 

är tillräcklig för att kunna avgöra vilket som kan kallas det dominerande språket, eller 

basspråket. Detta skulle då innebära att svenskan borde vara basspråket för den svenska 
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kontexten. När det resultat som mina informanter uppvisar analyseras menar jag att denna 

förenklade förklaring av definition av basspråket inte får något starkt stöd, utan istället 

antyder att det finns individuella skillnader som är oberoende av kontexten. De data som 

insamlats i den här undersökningen visar på att två av informanterna (Eric och Liam) 

använder engelska mer än både svenska och kodväxlade yttranden. Detta tolkar jag som att 

engelska är basspråket för dessa två informanter. Myers-Scottons teori (1993a) om att det 

alltid måste finnas ett språk som är mer dominant verkar vara relevant i mitt material, och 

därför kommer jag att använda en kombination av dessa två teorier när jag analyserar 

basspråket i den svenska och den engelska kontexten.  

4.2.1 Eric 

Eric har i intervjun visat att han föredrar att inte använda helt svenska yttranden; som tabell 

4.1 samt figur 4.1 visar har han använt en hög andel engelska och blandade uttryck men bara 

8 % svenska. Myers-Scotton hävdar att byte av dominant språk kan ändras så ofta som till och 

med inom en och samma mening, och att det därför är svårt att utläsa vilket som är det 

dominanta språket. Enligt hennes teori är det också det dominanta språket som står för de 

grammatiska aspekterna av uttalandet, och om den hypotesen används blir det naturligtvis 

mer intressant att utse ett dominant språk.  

     Resultatet visar att Eric vid 7 tillfällen har använt engelska vid flera på varandra följande 

meningar, och detta skulle i min analys kunna tolkas som att han inom intervjuns ramar har 

bytt dominant språk ett antal gånger. Cantones (2007) antagande att ett barns basspråk är det 

som talas av omgivningen vid ett givet tillfälle, skulle i detta fall betyda att basspråket måste 

anses vara svenska. Inget annat språk än svenska har använts vid de svenska intervjuerna, och 

det finns alltså ingen yttre anledning för barnen att använda engelska. Kodväxlingen blir 

därför en fråga om ett medvetet val av informanterna. Min analys av intervjun är att Eric trots 

Cantones teori om kontextbaserat basspråk visar att engelska är det mer dominanta språket för 

honom vid detta tillfälle. 
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4.2.2 Liam 

Liam hade en högre andel svenska yttranden och en jämnare fördelning av de tre alternativen. 

Engelskan står dock fortfarande för en hög andel av intervjun, nästan 40 % av alla yttranden 

var på engelska. Liams resultat kan därför analyseras som att engelska är det dominanta 

språket, men det är inte helt entydigt, det är också möjligt att se det som att svenska, som är 

kontextens språk, är det dominerande språket och att Liam här helt enkelt valde att kodväxla 

på det sätt han gjorde. Vid hela 8 tillfällen yttrade han dock två eller flera på varandra 

följande engelska meningar, vilket enligt Myers-Scottons hypotes (se avsnitt 4.2.1) skulle 

tyda på att det dominanta språket förändras ett antal gånger inom diskursen.  

4.2.3 Mike 

Mike visade i intervjun att han föredrog att använda svenska i mycket högre grad än sina 

bröder. Hela 83 % helt svenska yttranden visar att han hade svenska som det dominanta 

språket vid den svenska intervjun. Det är också intressant att jämföra den höga 

procentandelen svenska vid detta tillfälle med den andel engelska som användes vid den 

engelska kontexten. 

4.3 Kodväxlingens frekvens och mönster i den 

engelska kontexten 

Intervjuerna på engelska var som redan påpekats mycket kortare än de svenska, vilket innebär 

att antalet förekomster av olika varianter helt naturligt kommer att vara mindre. En jämförelse 

kan dock lätt göras genom att titta på den procentuella fördelningen av val av kod. Vid 

intervjuerna användes samma intervjufrågor, om än individualiserade av de två intervjuarna. 

Följdfrågor och respons skiljde sig åt mellan de svenska och de engelska intervjuerna, men 

detta bör inte ha påverkat resultatet nämnvärt.  
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4.3.1 Eric 

Den engelska intervjun med Eric visade liknande mönster som den svenska. Som tabell 4.4  

visar använde han närmare 66 % engelska yttranden och 7 % svenska yttranden. Detta är 

jämförbart med siffrorna för den svenska intervjun.  

 

           Tabell 4.4 Erics antal och andel kodväxlingar i den engelska kontexten 

Kod Antal  Andel 

   

Engelska 29 65,91 % 

Svenska 3 6,82 % 

Blandade 12 27,27 % 

   

Totalt 44 100 % 

 

4.3.2 Liam  

Resultatet för intervjun med Liam visar mycket tydligt att engelskan dominerade vid 

intervjun. Som tabell 4.5 visar har Liam använt enbart engelska vid nästan 84 % av alla 

yttranden medan svenska endast förekom en enda gång.  

 

              Tabell 4.5 Liams antal och andel kodväxlingar i den engelska kontexten 

Kod Antal Andel 

   

Engelska 46 83,63 % 

Svenska 1 1,82 % 

Blandade 8 14,55 % 

   

Totalt 55 100 % 

  

Vid en jämförelse med den svenska kontexten (tabell 4.2) kan noteras att resultatet skiljer sig 

markant mellan den engelska och den svenska kontexten, i att de engelska yttrandena här klart 

dominerar. Över 80 % av alla yttranden är här på kontextens språk, medan endast mindre än 2 

% är helt på svenska. Tabellen visar också att de blandade yttrandena skiljer sig mindre 

mellan de två intervjuerna, här är 14 % blandade yttranden. 
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4.3.3 Mike  

Om den svenska intervjun med Mike visade prov på rikliga förekomster av svenska meningar 

så visar den engelska intervjun att Mike gärna följer med i den kontext som skapats runt 

honom. Här har han som tabell 4.6 visar använt engelska vid närmare 90 % av alla yttranden, 

medan endast 5 % av yttrandena är helt svenska.  

 

        Tabell 4.6 Mikes antal och andel kodväxlingar i den engelska kontexten 

Kod Antal Andel 

   

Engelska 50 87,72 % 

Svenska 3 5,26 % 

Blandade 4 7,02 % 

   

Totalt 57 100 % 

              

4.3.4 Jämförelse mellan informanterna 

Som kan utläsas av tabellerna så är engelska helt klart dominerande hos alla tre pojkarna vid 

den engelska kontexten. Detta är intressant, med tanke på att de som tidigare nämnts är födda 

här i Sverige, har en svensk pappa och går på svenskt dagis.  

 

 

     Figur 4.2. Procentuell jämförelse av användning av olika varianter, engelsk kontext 
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Vid en jämförelse av den engelska och den svenska kontexten (Figur 4.3) kan utläsas att det 

bara är Mike som har en dominerande andel förekomster av det språk som utgör kontexten 

både i den svenska och i den engelska intervjun. De andra pojkarna har valt att använda först 

och främst engelska och sedan blandade yttranden som huvudsakligt kommunikationsspråk. 

Det är således möjligt att dra den huvudsakliga slutsatsen att engelska är det språk som 

pojkarna verkar ha lättast att använda. 

 

 

  Figur 4.3 Sammanställning av andel svenska, engelska och blandade yttranden i de båda intervjuerna 

4.4 Basspråket i den engelska kontexten 

4.4.1 Eric 

Eric använde 66 % helt engelska yttranden i den engelska kontexten, och endast 7 % svenska. 

Det finns ingen anledning att tro att det dominanta språket är något annat än engelska i denna 

kontext. Om det är möjligt att av detta dra någon slutsats angående Cantones hypotes om 

olika kontexter eller det som Myers-Scotton hävdar, att det finns andra sätt att utläsa det 

dominerande språket, låter jag var osagt. I detta fall anser jag emellertid att det inte finns 

något som talar för att svenska skulle vara mer dominerande än engelskan. 
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4.4.2 Liam 

För Liam kan samma slutsats dras som för Eric, nämligen att engelskan är basspråket vid 

detta tillfälle. 84 % av alla meningar var helt på engelska medan endast 2 % var på svenska. 

Återigen kan det vara intressant att diskutera om basspråket är grundat på kontexten eller om 

det beror på andra faktorer, men av detta material kan jag inte göra några uttalanden om 

orsaken till detta. 

4.4.3 Mike 

Mike är den av pojkarna som mest utmärkande använde sig av engelska i den engelska 

kontexten; han hade 88 % helt engelska yttranden och bara 2 % svenska. Också här drar jag 

slutsatsen att engelska är det dominerande språket. Återigen menar jag att det är omöjligt att 

avgöra om detta beror på kontexten eller om det dominanta språket ska analyseras enligt 

andra modeller. 

4.5 Jämförelse mellan den svenska och den engelska 

kontexten 

En jämförelse mellan intervjuerna visar att det endast är en av informanterna, Mike, som med 

sitt val av språk följer med i den kontext som skapats. Han visar i den svenska intervjun att 

svenska är det språk han i hög grad väljer att använda, och även att engelska är det språk som 

han anser ska dominera i den engelska kontexten. De två andra informanterna visar inte på en 

riktigt lika påfallande skillnad mellan de båda kontexterna. Snarare kan det observeras att Eric 

och Liam har gjort ett övergripande val att använda engelska som basspråk, oberoende av 

kontexten. Det är dock inte säkert hur resultatet skulle ha sett ut om t.ex. intervjuaren i den 

svenska kontexten hade varit okänd för pojkarna och om de hade vetat att intervjuaren inte 

talade engelska.  

     Om man försöker identifiera orsaken till att engelska verkar vara det dominerande språket 

drar jag den slutsatsen att mammans inflytande och betydelse i informanternas liv leder till att 

hennes språk blir det framträdande. Som tidigare nämnt är informanternas mamma från 
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England, och hon har under hela deras uppväxt varit hemma med dem och talar bara engelska 

med dem. Pappan är svensk men då han också under lång tid har haft engelska som 

samtalsspråk med sin fru faller svenskans roll åt sidan. Pojkarna var dessutom för tidigt födda 

och behövde extra vård och omsorg under den allra första tiden i livet, något som kanske har 

påverkat föräldrarnas uppfostran av och den närhet de har till barnen. Jag menar i alla fall att 

det finns en snedfördelning av hur språken har introducerats för pojkarna och att svenskan har 

fått en mindre framträdande roll. 

4.6 Analys av blandade yttranden 

Enligt den teoretiska bakgrunden finns det auktoriteter inom området som menar att 

kodväxling inte ska eller får förekomma vid vissa kombinationer. Jag har tidigare redogjort 

för bl.a. Poplacks Equivalence Constraint och Free Morpheme Constraint. Följande är en 

analys över hur väl mina informanters kodväxling stämmer överens med dessa och andra 

teorier.  

     För att kunna avgöra om kodväxlingar enligt de teoretiska modellerna är lyckade eller inte 

måste man enligt dessa teorier arbeta med ett basspråk, som ligger till grund för de olika 

växlingar som är möjliga. Grammatik, vokabulär och kombinationer som är möjliga i 

basspråket kan alltså leda till lyckade kodväxlingssekvenser. Det bör dock påpekas att 

Cantone hävdar att dessa teorier är bristfälliga och inte kan generaliseras till att gälla för alla 

kombinationer av olika språk
7
 och inte heller för alla tillfällen eller alla individer. Hon hävdar 

att alla kombinationer som kan observeras i naturligt tal är korrekta kodväxlingar och inte bör 

klassas som felaktiga eller kategoriseras som undantag. 

4.6.1 Kodväxling mellan subjekt och verb 

Ett antal forskare (Timm, 1975 och Gumperz, 1976 enl. Cantone s. 174) menar att kodväxling 

mellan subjekt och verb inte kan klassas som korrekt kodväxling. Materialet i denna 

undersökning visar dock att denna form av kodväxling förekommer. 

 

                                                 
7
 Se bland annat Park (2004), som argumenterar för att kombinationen koreanska - svenska inte alls följer de 

principer som bland annat Poplack och Myers-Scotton lägger fram. 
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Ex.  

1.  Mamma thinking about han är söt. Eric, svensk kontext, nr. 23 

2. Bubbles kommer att komma, blubb, blubb… Mike, svensk kontext, nr. 107 

3. Nej, ja, but han didn’t catch it. Liam, svensk kontext, nr. 56 

4. … fröken don’t want to help people when they 

 run around. Liam, engelsk kontext, nr. 15 

5. … and mummy and daddy kände sig… Eric, svensk kontext, nr. 47 

 

Här är det tydligt att denna typ av kodväxling förekommer, inte särskilt frekvent men det 

finns i dessa korta intervjuer ändå ett antal exempel. Exempel 4 visar att ordet ”fröken” har 

kombinerats med ett engelskt verb, men det kan vara tillbörligt att nämna att läraren på 

pojkarnas dagis alltid kallas ”fröken” och har alltså ingen engelsk variant. Detta exempel kan 

därför vara lite missvisande. Ordet ”fröken” skulle alltså kunna tolkas som ett egennamn. 

4.6.2 Kodväxling mellan verb och objekt 

Att byta kod mellan ett verb och ett objekt är något som heller inte anses vara äkta 

kodväxling, enligt bl.a. Poplack (1980, enligt Cantone s. 171). I undersökningsmaterialet 

finns dock följande exempel: 

6. Vi bara träffade one … Mike, svensk kontext, nr. 5 

7. Vi leker pirates och ritar… Mike, svensk kontext, nr. 34 

8. Det var bara, han gjorde en joke. Mike, svensk kontext, nr. 93 

9. … han hade strange teeth. Eric, svensk kontext, nr. 18 

10. Dom är toys som är game. Eric, svensk kontext, nr. 64 

11. He is gets some myggor och möss. Liam, svensk kontext, nr. 43 

12. I play pulka. Liam, engelsk kontext, nr. 19 

13. We did have a hug with them and we had 

fredagsmys. Liam, engelsk kontext, nr. 41 

14. … he turned the täcke and sen I just… Eric, engelsk kontext, nr. 29 
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Exemplen visar att denna typ av kodväxling är rikligt förekommande i intervjuerna, och enligt 

Muysken (2000, enligt Cantone s. 175) bör de alltså ses som exempel på lån från det andra 

språket. Denna definition passar bra på de exempel jag funnit i mitt material, då 8 av de 9 

exemplen följer detta mönster. Dock stämmer det inte helt då Liam i exempel 11, trots att han 

befinner sig i den svenska kontexten, och således borde ha svenska som sitt basspråk har 

använt sig av ett svenskt inlagt objekt i en engelsk mening. Men på det stora hela kan en 

tendens till att denna princip följs urskiljas.  

     Enligt Cantone är detta en kombination som bör räknas som äkta kodväxling. Hon menar 

att det inte är försvarbart att skapa alltför många olika kategorier, då det kan leda till att man 

analyserar materialet olika beroende på den teoretiska och metodologiska bakgrund som utgör 

grunden. Hon hävdar att en inskränkning som denna skapar för många begränsningar för en 

analys av språket.  

4.6.3 Kodväxling mellan huvudsats och bisats 

Denna sorts kodväxling kan inte observeras i någon betydande grad, men trots att det finns 

teorier som menar att den ger upphov till icke äkta kodväxling (Belazi, Rubin & Torio, 1994, 

enl. Cantone, s. 177) har jag funnit några exempel i det korta material jag har tillgång till. 

 

15. … när you have a spider inside. Liam, svensk kontext, nr. 85 

16. När I have been to the England… Liam, svensk kontext, nr. 49 

17. Därför that’s really fun. Liam, engelsk kontext, nr. 9 

 

Kodväxling av detta slag kan sägas vara ovanlig, och som exemplen visar är det Liam i mitt 

material som står för de flesta exemplen. 

4.6.4 Kodväxling mellan ha/vara/modala hjälpverb och ett verb 

Enligt The Functional Head Constraint, som introducerades av Belazi, Rubin & Toribio 

(Cantone s. 178) ska kodväxling inte ske mellan ett finit verb och en supinum- eller 

infinitivform. Mitt material visar några exempel på att detta faktiskt förekommer. 
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18. We can städa in our room all by ourself. Liam, engelsk kontext, nr. 51 

19. … och vi kan draw och vi kan, eeh, vi kan 

eeh, play some… Liam, svensk kontext, nr. 23 

 

Återigen belyser resultatet att det var Liam som stod för dessa kodväxlingar, medan de andra 

pojkarna inte konstruerade sådana kombinationer. Materialet var dock mycket kort och inte 

särskilt utförligt, och även om informanterna fick viss möjlighet genom intervjufrågorna att 

konstruera perfektformer av verb var den ganska begränsad. Det är alltså svårt att avgöra i 

vilken utsträckning denna sorts kodväxling skulle förekomma i ett mer heltäckande material.  

     Dessa två exempel visar dock att det kodväxlade ordet/orden ingår i det språk som inte 

utgör kontextspråket, d.v.s. i den engelska kontexten lägger Liam in ett svenskt ord och i den 

svenska kontexten kan noteras kodväxling till engelska ord som infogats i den svenska 

meningen. 

4.6.5 Kodväxling mellan bestämd artikel/adjektiv och 

substantiv 

Att växla kod mellan en bestämd artikel och ett substantiv är också i strid med The Functional 

Head Constraint (se avsnitt 2.3.1.4) som innebär att detta inte är möjligt. På samma sätt är en 

kodväxling mellan ett adjektiv och ett substantiv inte ansedd vara äkta. I mitt material har jag 

funnit följande exempel: 

 

20. It’s grå stripes. Eric, svensk kontext, nr. 42 

21. The hår är yellow. Eric, svensk kontext, nr. 60 

 

Det är inte svårt att förstå att denna form av kodväxling kan vara mer ovanlig vid en analys av 

kodväxling mellan svenska och engelska, då svenskan i hög grad använder sig av enklitiska 

artiklar istället för fristående framförställda artiklar, och det finns i materialet inga exempel på 

kodväxling mellan engelska ord och svenska enklitiska artiklar. Det är dock intressant att se 

exempel på dessa s.k. oäkta kodväxlingar även i ett så begränsat material. Detta indikerar att 

de restriktioner som föreslagits har brister. 
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4.6.6 Intern kodväxling  

Enligt t.ex. Poplacks Free Morpheme Constraint kan kodväxling inom ord inte klassas som 

äkta och riktig, då växling mellan bundna morfem inte är möjlig. På samma sätt menar Meisel 

(Cantone, s. 180) att ordinterna regler måste följas då de är bland de mest logiska och 

konsekventa. Trots denna enhällighet bland forskare, finns i mitt material vissa exempel på 

ordinterna växlingar. 

 

22. Jättegood  Eric, engelsk kontext, nr. 20 

23. Swimglasögon  Eric, svensk kontext, nr. 10 

24. Daddyspindel  Liam, svensk kontext, nr. 67 

25. Simgoggles  Mike, svensk kontext, nr. 110 

 

Här kan man tänka sig att huvuddelen av orden borde följa den kontext som informanterna 

befann sig i, och denna tanke stämmer i tre av de ovanstående fyra fallen. Exempel 25 

däremot visar att Mike, i den svenska kontexten, konstruerar ett ord med ett svenskt förled 

och ett engelskt huvudord. Det är nog inte möjligt att dra några generella slutsatser av dessa 

exempel, men det är intressant att notera att ordinterna kodväxlingar förekommer och verkar 

fungera utmärkt. 

     Hasselmos teori om att avlednings- och böjningsmorfem i ett ord måste tillhöra samma 

språk för att det ska kunna klassas som äkta, kan materialet varken styrka eller vederlägga, då 

inga sådana exempel på kodväxling uppträdde i undersökningen.    

     De ovanstående exemplen belyser dock att de restriktioner som sägs finnas för kodväxling 

kan ifrågasättas, och Cantone har dragit slutsatsen att all kodväxling hos barn är äkta och 

riktig, så länge hänsyn tas till de båda språkens grammatiska regler och begränsningar.  

4.7 Kodväxlingens funktioner 

Den kodväxling som förekommer i materialet och hur den förhåller sig till några av de 

tidigare teorierna har nu analyserats. Det är dock även intressant att fråga sig varför barnen 

kodväxlar som de gör, och om det går att uttyda någon speciell funktion i de växlingar som 
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förekommer. Myers-Scotton anser bl.a. att kodväxlingen har en sociolingvistisk funktion och 

att den kan användas för att förmedla känslor, eller för att förändra eller befästa personens 

ställning i situationen/samtalet. Jag ska därför analysera några av de yttranden som har 

observerats i intervjuerna för att se om det kan utläsas någon speciell funktion för de 

kodväxlingar som mina informanter har valt. 

4.7.1 Eric 

Gumperz (1982, s. 77, enl. Rontu 2005, s. 205) hävdar att individer kan kodväxla för att 

anpassa sig till den person denne talar med. Man riktar sig alltså genom kodväxlingen till en 

av flera möjliga mottagare. Denna kodväxlingsfunktion menar jag i viss mån kan utläsas av 

materialet. 

     Eric använde som redan konstaterats i hög grad engelska vid båda intervjuerna, men vid 

vissa tillfällen har han modifierat sina uttalanden enligt, som jag tolkar det, den person han 

vänder sig till. Vid intervjutillfällena var han ensam med intervjuaren, så det fanns 

naturligtvis bara en möjlig person att samtala med, men i hans yttranden finns ett flertal 

tillfällen där han berättar om sådant som har inträffat på skolan eller i hemmet, och där kan 

man också se att det finns en viss skillnad i hans val av språk. 

 

26. They are called Eyabed, Ovel, Mike... nej, nej. Elin och Alice och Vilma och Eric och 

Mike, Liam och Eyabed och Simon och Gabriel och Adil och Adis och Arvin och... 

27. You know fröken said we were jätte, jättegood boys. 

28. Två cold and one hot. 

 

Eric berättar i exempel 26 om dagis, och om alla barn som finns på dagis. Kontexten är 

engelsk, och han börjar sin berättelse på engelska. Uppräkningen blir lite fel och han får börja 

om, men denna gång på svenska. Jag tolkar detta som att han i det här yttrandet vänder sig till 

de personer som finns på dagis – man har säkert många gånger där räknat upp barnens namn 

och då använt svenska. Denna sorts uppräkning skulle kanske kunna ses som en 

helfrasinlärning på ett sätt, eller att han faktiskt ”ser” sina kompisar framför sig på dagis och 

automatisk byter till det språk som används där.  
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     I exempel 27 upprepar han vad fröken har sagt till honom, och det är tydligt att Eric har 

svårigheter med att översätta hela den meningen till engelska. Han använder istället det ord 

som fröken själv använde, nämligen ”jätte”. Detta är i linje med vad Gumperz (1982) kallar 

diskursstrategi, där en av de strategier som kan användas är just citat. Exempel 28 är en 

förklaring till vilka simbassänger som finns på badhuset som familjen åker till ibland, och 

Eric vill berätta att det finns två kalla bassänger och en varm bassäng. Detta uttryck fångade 

min uppmärksamhet då det enligt min uppfattning är lika lätt att säga hela meningen på 

svenska som på engelska (kontexten var svensk). Jag tolkar det dock som att han har hört den 

här förklaringen från sin mamma, på engelska, som en förberedelse för besöket på simhallen. 

4.7.2 Liam 

Liam har hög koncentration av engelska in sina yttranden, men det är ändå möjligt att urskilja 

en tendens till att använda mer engelska när han talar om vissa saker. Vid återberättande om 

vad som har hänt i familjen blir det ofta engelska som används. 

 

29. När I have been to the England to my grandma and granddad and I just saw the box is 

really xxx (ohörbart) with a fladdermus they did have old fruit. 

30. You know Dad, he did hear a cat and he did throw his boot outside. He was really 

scared. 

 

Liam berättar här om händelser hos morföräldrarna och tillsammans med pappa och 

meningarna är yttrade helt på engelska. Antagligen är orsaken att kontexten vid det tillfället 

var engelsk, och att hela händelsen redan återberättats ett antal gånger på engelska i hemmet. 

Det är dock tveksamt om Liam skulle kunna återge samma berättelse på svenska, då han 

genom båda intervjuerna visade att han föredrog att samtala på engelska. I den svenska 

intervjun använder han engelska även för sådana yttranden som han antagligen lika enkelt 

skulle kunna säga på svenska, och även om händelsen var i en svensk kontext. Följande 

sekvens liknar uppräkningen av dagisbarnen vid intervjun med Eric, men här finns ett 

yttrande som börjar på engelska och fortsätter på svenska. Han byter alltså språk inom 

meningen. 

 



Kodväxling mellan svenska och engelska hos tvåspråkiga barn 

© Margaretha Skeffington, VT 2011 

 

42 

31. You know what all the boys are called, Adil, Gabriel, and Adis, and Eyobed och 

Vilma och Elin och Simon och Alice och Caroline. 

4.7.3 Mike 

Mike var den av pojkarna som kodväxlade minst vid intervjutillfällena, och därför är det 

svårare att utläsa några pragmatiska och situationella funktioner för byte av kod. De exempel 

som finns kan istället tolkas som att vissa ord fattas på det ena språket, och att Mike då 

använder sitt andra språk för att förklara vad han menar. 

 

32. Vi ska gå till poolen med, med massor av slides. 

33. Ja, jag kommer att vara lite excited. 

34. Det var bara, han gjorde en joke. 

35. Jobbigt är att vi gör nånting boring. 

36. Karina, han är grå, och Kia han har ... är black. 

 

Exemplen visar att kodväxlingen hos Mike till största delen består av inskjutna ord på det 

andra språket, och de består av substantiv eller adjektiv. Det verkar som att Mike har en 

kunskapslucka här som gör att han bara har vissa ord på ett språk, och därför använder dessa 

när det behövs. Exempel 35 däremot är en ren översättning; intervjuaren förstår inte vad Mike 

vill säga, så han förklarar genom att ge en översättning av det svåra ordet. Å andra sidan 

kunde man förvänta sig att han skulle ha använt ordet ”svart” istället för ”black”. Orsaken till 

denna kodväxling kan enligt min åsikt inte analyseras vidare. Det är ett klassiskt tillfälle där 

en tvåspråkig person använder sig av sina två språk på ett kompletterande sätt. 

5 Sammanfattning och avslutning 

Jag har i denna undersökning tittat på hur kodväxlingen ser ut hos tre tvåspråkiga pojkar som 

har svenska och engelska som sina två modersmål. Resultatet visar att i detta fall verkar 

engelskan spela en dominerande roll hos åtminstone två av pojkarna, medan den tredje verkar 

ha lätt för att välja basspråk enligt den språkliga kontexten han befinner sig i. Att bestämma 
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vilket språk som ska klassas som basspråk är därför enligt min åsikt inte alldeles enkelt, och 

jag ställer mig tveksam till att det är så enkelt som att använda en enspråkig kontext som 

grund. Kanske det också här måste finnas rum för individen, även om det är ett barn, att själv 

välja det språk som räknas som basspråk för diskursen. 

     De strukturer som har använts i kodväxlingen har förutom i de fall hela meningar har 

växlats, i högsta grad bestått av lexikala kategorier, såsom substantiv, adjektiv och verb. Jag 

har inte funnit några exempel på kodväxling av avlednings- och böjningsmorfem.  

     När det gäller de grammatiska aspekterna av kodväxlingen motsäger materialet flera av de 

teorier som tidigare framförts. Den intersententiella kodväxling som har observerats är till stor 

del sådana yttranden som inte borde klassas som korrekt, äkta kodväxling. Men som Cantone 

(2007) hävdar är det möjligt att, om inte en tredje grammatik med regler som begränsar 

kodväxlingen medräknas, anse dessa sekvenser som äkta och korrekta enligt grammatiska 

regler tillhörande de båda språken.  

     Det skulle vara intressant att för framtida undersökningar titta på informanternas 

longitudinella utveckling, för att studera en eventuell förändring av kodväxlingen samt för att 

kunna dra fler slutsatser om en eventuell skillnad mellan barns och vuxnas kodväxling.
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Bilaga: Intervjufrågor  

Frågor till den svenska kontexten 

1. Vad har du gjort idag? 

2. Tycker du att det är roligt att gå på dagis? 

3. Vad har du gjort på dagis den här veckan? 

4. Har du några kompisar på dagis? Vad brukar ni leka? 

5. Är fröknarna snälla? 

6. Ska det bli roligt att börja förskolan i höst? Vad är mest spännande? 

7. Har du gjort något med mamma och pappa den här veckan? Vad? 

8. Vilken är din allra bästa leksak? 

9. Varför tycker du om den? 

10. Om du fick önska dig en present, vad skulle du önska dig då? Varför? 

 

Frågor till den engelska kontexten 

1. What have you done today? 

2. Do you like going to day care? 

3. What have you done this week at day care? 

4. Have you got friends at day care? What do you do together? 

5. Are the teachers nice? 

6. Are you looking forward to starting school this autumn? What do you think is the most exciting? 

7. Have you done anything with Mum and Dad this week? What? 

8. Which is your favourite toy? 

9. Why do you like it? 

10. If you could ask for a gift, what would you ask for? Why?
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