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Abstract 

This thesis focuses on Chinese–Swedish code-switching of bilingual children in Sweden. The 

purpose is to, through a case study, study what Chinese–Swedish code-switching looks like in 

daily conversations between bilingual children and their parents. Three main questions are 

formulated from the purpose of the thesis, foucusing on the types and frequencies of 

code-switching, the grammar of code-switching, and the motivation of code-switching. 

The linguistic material comes from voice recordings of naturally occurring conversations 

between three children and their parents, which are transcribed afterwards. In order to answer 

the questions, two different kinds of analyses are carried out: a quantitative analysis, to study 

the types and frequencies of code-switching, and a qualitative analysis, to study the grammar 

and motivation of code-switching. The qualitative analysis includes a grammatical analysis 

and a conversation analysis. 

The results of the analyses show that the types and frequencies of code-switching vary 

between different children, due to the interplay of three factors, namely the children’s 

language competence, the parents’ language patterns and the status of Swedish as the primary 

language in the society. In intra-sentential code-switching, when both languages have the 

same word order, constituents in different languages follow the corresponding grammar; and 

when code-switching occurs at places where there are different word orders in the two 

languages, the speaker has to choose and follow one of the grammars. The conversation 

analysis shows that code-switching is used as an extra and exclusive resource for bilingual 

speakers at turn distribution, marking preference and initiating repair. 

 

Keywords: Code-switching, Chinese, Swedish, bilingualism, bilingual first language 

acquisition, bilingual children, grammar, Conversation Analysis 
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1 Inledning 

Två- eller flerspråkighet är ett vanligt fenomen i ett internationellt perspektiv, trots att det är 

mindre än en fjärdedel av världens länder som har flera officiella språk, t.ex. Singapore, 

Kanada och Schweiz. Enligt Richard Tucker (1999 s. 2) finns det statistik som tyder på att 

antalet tvåspråkiga/flerspråkiga individer är betydligt fler än antalet enspråkiga individer. När 

en grupp människor kan tala två eller flera språk finns det möjlighet att de byter språk i samtal 

med varandra. Det här fenomenet kallas kodväxling, vilket är fokus för denna studie. 

Mina egna erfarenheter av att ha växt upp i ett område där alla till vardags använder två 

språk – mandarin-kinesiska och kantonesiska-kinesiska visar också hur naturlig tvåspråkighet 

kan vara som fenomen. Mitt intresse av tvåspråkighet/flerspråkighet kommer från min 

tidigare erfarenhet av att arbeta med tvåspråkiga barn på en internationell skola. Jag 

intresserar mig framförallt för personer som har varit två- eller flerspråkiga sedan födseln, inte 

för dem som lär sig ett annat språk i t.ex. skolan senare i livet. 

Jämfört med två-/flerspråkiga länder och områden är Sverige i stort sett ett land med en 

stark enspråkig norm. Enligt statistik från SCB har ungefär 85 % av Sveriges befolkning 

svenska som modersmål, vilket innebär att resten har andra modersmål än svenska, och SCB 

förutsäger att andelen kommer att minska till 75–80 % eller lägre i framtiden (Parkvall 2009 s. 

105). Det faktum att andelen av befolkningen med andra modersmål än svenska kommer att 

stiga innebär att flerspråkigheten i Sverige ökar. 

Med tanke på att fler och fler kineser har kommit till Sverige för att studera och arbeta de 

senaste åren och att svenska och kinesiska är två språk som skiljer sig mycket åt, är det 

intressant att veta mer om hur tvåspråkiga personer som talar kinesiska och svenska 

interagerar med varandra i det enspråkiga Sverige. Det finns dessutom inte så mycket 

forskning om kodväxling mellan just dessa två språk. Därför kommer denna studie att 

fokusera på kodväxling hos de kinesisk-svensktalande i Sverige och studien vill bidra till 

forskning om kodväxling där svenska är ett av de inblandade språken. Trots den låga andelen 

tvåspråkig befolkning har svenska skolor satsat mycket på modersmålsundervisning för att 

hjälpa tvåspråkiga barn att behålla sitt modersmål. Därför kan studien även bidra till att ge 

bättre förståelse för barns tvåspråkighet och därmed hjälpa skolan att hantera tvåspråkiga barn 

på ett bättre sätt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att få bättre insikt i hur kodväxlingen kan se ut hos barn i 

Sverige som har både kinesiska och svenska som förstaspråk. Studien kommer att baseras 

först och främst på en fallstudie där tre tvåspråkiga barn ingår, för att erhålla bättre kunskaper 

om hur barnens kodväxling ser ut i vardagliga samtal med sina föräldrar. 

Utifrån detta syfte utvecklas följande frågeställningar:  
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1. Hur ofta förekommer olika typer av kodväxling (turvis, intersententiell respektive 

meningsintern kodväxling) hos dessa kinesisk-svensktalande barn? 

2. Hur möts de två olika grammatiksystemen i meningsintern kodväxling? Vilka 

konstituenter kodväxlas i en och samma mening? 

3. Vad har kodväxlingen för funktioner? Varför kodväxlar barnen? 

För att besvara dessa frågeställningar kommer kodväxlingen att studeras på både kvantitativ 

och kvalitativ nivå. Den kvantitativa analysen avser kodväxlingsfrekvens hos barnen, och 

inkluderar olika frekvenser av olika typer av kodväxling. På kvalitativ nivå kommer barnens 

kodväxling att analyseras på två olika sätt: dels i en grammatisk analys, dels i en 

samtalsanalys. 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I kapitel 2 ges en teoretisk bakgrund med en 

presentation av olika begrepp som är relevanta i denna studie, en diskussion om olika 

definitioner av dessa begrepp samt en redogörelse för hur de används i denna studie. I kapitel 

3 presenteras tidigare forskning om kodväxling. Presentationen tar upp tre olika grammatiska 

modeller och nyare forskning. Material och metod presenteras i kapitel 4, som inleds med 

hela insamlingsprocessen av det lingvistiska materialet. Därefter följer en presentation av hur 

det insamlade materialet bearbetas för att ge svar på de tre frågeställningarna i syftet. Kapitel 

5 består av en kvantitativ analys där kodväxlingsfrekvensen hos informanterna presenteras. 

Kapitel 6 ger en kvalitativ analys av materialet, dels en grammatisk analys, dels en samtals-

analys. Den grammatiska analysen fokuserar på enstaka meningar där de två språken möts, 

medan samtalsanalysen fokuserar på sekventiella samtal där kodväxling inträffar. Slutsatser 

och diskussion presenteras i kapitel 7. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras några relevanta begrepp som behandlar kodväxling. Kapitlet inleds 

med en diskussion om begreppet tvåspråkighet. Efter det följer ett avsnitt om begreppet 

kodväxling, vilket inkluderar en kort introduktion om olika definitioner av kodväxling, olika 

forskningsämnen om kodväxling samt en diskussion om kodväxling och lån. I avsnitt 2.3 

diskuterar jag begreppet språkdominans. I avsnitt 2.4 presenteras kortfattat skillnader mellan 

kinesiska och svenska och i avsnitt 2.5 en introduktion av samtalsanalys och dess tillämpning 

i kodväxlingsanalys. 

2.1 Tvåspråkighet 

I litteraturen kan man hitta många skilda definitioner av begreppet tvåspråkighet. Vissa 

forskare anser att tvåspråkighet är en definition som är kopplad till begreppet modersmål, 

medan andra menar att en person kan räknas som tvåspråkig så länge hen har viss kunskap om 

två språk. Håkansson (2003 s. 13–15) nämner fyra olika definitioner som utgår från olika 

kriterier. Enligt det första kriteriet, ursprungskriteriet, anses de vara tvåspråkiga personer som 

har lärt sig två språk från början. Med det andra kriteriet, kompetenskriteriet, menar man att 

tvåspråkiga är de som behärskar två språk lika bra. Enligt funktionskriteriet är en tvåspråkig 

person den som kan använda två språk enligt egna önskemål och samhällets konventioner. Det 

sista kriteriet, attiydkriteriet, innebär att tvåspråkiga personer är de som identifierar sig själva 

som tvåspråkiga eller identifieras av andra som tvåspråkiga. 

Weinreich (1979, s. 9–11) särskiljer tre typer av tvåspråkighet, nämligen samordnad, 

sammansatt respektive underordnad tvåspråkighet. Med samordnad tvåspråkighet menar 

Weinreich att en tvåspråkig individs båda språk är helt oberoende av varandra. Individen lär 

sig båda språken i olika kontexter och situationer så att individen utvecklar två innehåll och 

två uttryck. Låt oss anta att uttrycket a i språket A är en ekvivalent med uttrycket b i språket B. 

Lär sig individen uttrycket a och uttrycket b i olika kontexter, har de två uttrycken innehållet 

a respektive innehållet b för individen, som inte är ett och samma innehåll för individen. 

Sammansatt tvåspråkighet innebär att man lär sig två språk i samma kontext, så att två 

olika uttryck (från respektive språk) har ett och samma innehåll och språken är beroende av 

varandra. Den tredje typen, underordnad tvåspråkighet, är en situation där individen behärskar 

ett av språken bättre än det andra så att det för individen bara finns ett innehåll, nämligen det 

som utgår ifrån det starkare språket. Även när hen använder det svagare språkets uttryck blir 

uttryckets innehåll därför alltid det starkare språkets. Det vill säga ”det ena uttrycket måste 

härledas ur ett annat” (Håkansson 2003 s. 117–118). 

Utifrån ett språkinlärningsperspektiv kan tvåspråkighet även delas in i simultan och 

successiv tvåspråkighet (Håkansson 2003 s. 145). Inom språkinlärning skiljer man mellan 

förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning, beroende på om inlärningen äger rum före 

respektive efter tre års ålder. Lär barnet sig ett enda språk i åldern 0–3 år ses det som 
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enspråkigt, lär det sig flera språk före 3 års ålder blir det simultant tvåspråkigt. Lär barnet sig 

språket genom andraspråksinlärning, d.v.s. efter tre års ålder, blir det ett successivt tvåspråkigt 

barn. 

Cantone citerar i sin bok Genesees definition av ”bilingual acquisition” 

som ”simultaneous acquisition of more than one language during the period of primary 

language development” (Genesee 1989 s. 162, citerad i Cantone 2007 s. 3). Cantone väljer 

själv i sin studie att definiera tvåspråkighet utifrån språkinlärningsperspektivet, inte utifrån 

talarens språkkompetens. En person anses vara tvåspråkig om hen har utsatts för två språk 

sedan födelsen. 

I den här undersökningen följer jag Cantones definition om tvåspråkighet, nämligen att en 

person definieras som tvåspråkig när personen har växt upp med två språk sedan födseln. 

Eftersom alla barn i denna undersökning nu bor i Sverige och har minst en förälder som är 

kinesisktalande anser jag att det är lämpligt att utgå från att de kommer i kontakt med båda 

språken i sin vardag. 

2.2 Kodväxling 

Det finns en mängd av olika definitioner av kodväxling. Milroy & Muysken definierar t.ex. 

kodväxling som de tvåspråkigas alternativa användning av två eller flera språk i ett och 

samma samtal och hävdar att kodväxling möjligen är ”the central issue in bilingualism 

research” (Milroy & Muysken 1995 s. 7). Myers-Scotton definierar kodväxling som ”the 

selection by bilinguals or multilinguals of forms from an embedded language(s) in utterances 

of a matrix language during the same conversation” (Myers-Scotton 1993 s. 4). Meisel utgår 

från talarens språkkompetens och definierar kodväxling på följande sätt. 

Code-switching is the ability to select the language according to the interlocutor, the situational 

context, the topic of conversation, and so forth, and to change languages within an interactional 

sequence in accordance with sociolinguistic rules and without violating specific grammatical 

constraints. (1994 s. 415) 

Meisel ser alltså kodväxling som förmågan att utifrån samtalspartner, kontext, samtalsämne 

o.s.v. välja vilket språk man använder. Man ska också vid språkbyte i ett samtal kunna följa 

sociolingvistiska och grammatiska regler. 

Kodväxling har dock under en lång period ansetts bero på bristande kompetens i båda 

språken. Det har setts som någonting negativt och som en ogrammatisk blandning av två 

språk, vilket skulle bero på de tvåspråkigas oförmåga att tala ordentligt på båda språken. 

Dessa tvåspråkiga talare har även kallats för semilingual (halvspråkiga) eller nonlingual (Park 

2000 s. 16). Gumperz (1982) forskning motsäger de ovannämnda åsikterna och hävdar att 

kodväxling inte borde ses som någon brist på språkkompetens, utan som en extra resurs med 

sociala och retoriska betydelser. Istället för konstituenters strukturer fokuserar han på 

kodväxling som en typ av diskurs och på dess interaktionella funktioner för de tvåspråkiga 

talarna (Gumperz 1982, citerad i Milroy & Muysken 1995 s. 9). 
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Milroy & Muysken (1995 s. 7–8) introducerar några termer som särskiljer olika typer av 

kodväxling. Termen intra-sentential codeswitching (meningsintern kodväxling) refererar till 

kodväxling inom en mening, medan termen inter-sentential codeswitching (intersententiell 

kodväxling) används för kodväxling mellan meningar. Det finns även en term tag-switching 

eller extra-sentential code-switching som refererar till kodväxling mellan en mening och ett 

påhäng eller en interjektion. 

Det finns olika inriktningar inom kodväxlingsforskningen. En del forskare studerar kod-

växling ur en grammatisk infallsvinkel (Håkansson 2003 s. 131). De hävdar att förutom 

grammatiken för de två gällande språken finns det en tredje grammatik som reglerar 

kodväxling. De har också ägnat sig åt att försöka hitta ett universellt grammatiskt regelverk 

för kodväxling, t.ex. Poplack (1980) och Myers-Scotton (1993a). Men det finns också andra 

forskare som hävdar att det inte finns någonting annan grammatik än de två inblandade 

språkens som begränsar kodväxlingen, t.ex. MacSwan och Cantone.
1
 

Andra forskare ägnar sig åt forskning om kodväxlingsfunktioner. Varje språk har många 

olika sätt att uttrycka sig och det är vanligt att man anpassar sitt uttryckssätt till olika sociala 

situationer. Man talar t.ex. på ett annat sätt när man umgås med sina nära vänner än när man 

är på en anställningsintervju. Man använder en annan språkstil när man håller ett offentligt tal 

än när man småpratar under en rast med sina klasskamrater. Sådan kompetens att urskilja 

olika sätt att tala kallas för sociolingvistisk medvetenhet (Bijvoet & Fraurud 2006 s. 9). Till 

skillnad från enspråkiga talare, som kan välja mellan olika språkstilar för att anpassa sig till 

olika situationer, har de tvåspråkiga ytterligare ett val, nämligen att växla mellan två olika 

språk (Håkansson 2003 s. 123–124). Auer (1995, citerad i Håkansson 2003 s. 128) ger 

exempel på några typiska funktioner hos kodväxling, t.ex. att återge vad andra sagt, att 

utesluta någon från samtalet, att förstärka argument eller att byta ämne. Li Weis (1995) 

undersökning, som tillämpar ett samtalsanalytiskt angreppssätt, visar att kodväxling används 

vid reparationer och preferensstrukturer.
2
 Myers-Scotton (1993b) föreslår the Markedness 

model för att förklara kodväxlingsfunktioner. Hon baserar sin modell på the Rights and 

Obligations (RO) Sets som gäller interaktion mellan människor och reglerar vad talare kan 

förvänta sig i olika typer av interaktion i samhället. Med the Markedness model menar 

Myers-Scotton att tvåspråkiga talare använder kodväxling för att etablera sina sociala 

positioner och uppnå den effekt de vill ha med de andra talarna. D.v.s. talare väljer ett sätt att 

använda kodväxling för att uppnå vissa effekter i interaktion med andra talare. 

2.2.1 Ett ords-växling: kodväxling eller lån? 

I forskning om kodväxling har många forskare försökt att skilja mellan kodväxling och lån. 

Det finns oftast en betydande skillnad mellan kodväxling och lån, speciellt när kodväxling 

sker i form av flerords-kodväxling. Kodväxling definieras som de tvåspråkigas alternativa 

användning av två eller flera språk i ett och samma samtal (Milroy & Muysken 1995 s. 7), 

                                                             
1 Deras forskning och modeller presenteras i detalj i nästa kapitel. 
2 Li Weis undersökning presenteras i nästa kapitel. 
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medan lån definieras som att inlemma element från ett språk i det lexikala och grammatiska 

systemet i ett annat språk (Park 2000 s. 98). Park (2000 s. 98) förklarar vidare att kodväxling 

involverar två olika grammatiska system och lån enbart ett. Håkansson (2003 s. 125–127) 

kopplar kodväxling till talarens språkförmåga, och anser det vara en stark språklig kompetens. 

Håkansson (2003 s. 125–127) introducerar också två olika definitioner för lån; den ena 

innebär att ”lånord ska vara fonologiskt och morfologiskt integrerade för att gälla som lånord”, 

den andra innebär att ”lånord används av enspråkiga talare, medan kodväxling används av 

tvåspråkiga”. 

I praktiken är det dock svårt att differentiera kodväxling och lån, särskilt när det gäller 

byten av enskilda ord. Enligt Park (2000 s. 99–101) definierar de flesta forskare kodväxling 

som involverar flera ord som typisk kodväxling, se exempel 2.1 nedan. När det gäller enskilda 

ord använder vissa forskare sig av en ny kategori, nämligen single word code-switching, 

medan andra utesluter dem helt från kodväxling och ser dem som lån. 

Exempel 2.1 

Il a dit que des fois là, quand il marchait là, il marchit over dead bodies. 

He said that sometimes when he walked, he was walking over dead bodies. (French-English; Poplack, 

Sankoff & Miller 1988:53, citerad i Park 2000, s.99) 

Olika forskare har väldigt olika uppfattningar om hur ett typiskt lån ser ut. Parks samman-

fattning är att bland alla varierande uppfattningar om lån finns det en sak som alla delar, 

nämligen att de fokuserar på enskilda ord från det andra språket, särskilt enskilda substantiv. 

Det vill säga att många forskare betraktar enskilda substantiv som typiska lån. 

Park (2000 s. 101–113) presenterar olika försök att särskilja kodväxling och lån från olika 

infallsvinklar, t.ex. från lingvistiskt, psykolingvistiskt, sociologiskt respektive funktionellt 

synsätt, men det är helt enkelt omöjligt att särskilja dem med bestämdhet. Forskare börjar 

acceptera att kodväxling och lån inte är resultat från olika morfo-syntaktiska processer, utan 

från relaterade eller även samma process. Man kan se dem som två olika ändpunkter på en 

skala. Park väljer att inte särskilja mellan kodväxling och lån i sin undersökning, utan ser alla 

sekvenser på ett annat språk, oavsett om det är enskilda ord eller längre satser, som 

kodväxling. Hon exkluderar dock egennamn (proper names) från sin analys av kodväxling. 

Cantones (2007) undersökning omfattar perioden då barnens primära språkutveckling 

pågår. Därför diskuterar hon frågan om ett-ords växling. Hon hävdar att ett ords-växling borde 

betraktas som kodväxlat yttrande enligt Genesee (1989 s. 162), som menar att definitionen av 

intersententiell kodväxling är problematisk när det gäller tvåspråkighet hos barn, eftersom den 

enbart refererar till perioden då två-ords- eller fler-ordsstrukturer utvecklas och ignorerar 

perioden då barn endast producerar ett ords-yttranden. Därför är det lämpligt att utveckla 

definitionen av kodväxling så att den också inkluderar ett ords-yttranden (Cantone 2007 s. 

114). 

Denna studie följer Parks undersökning genom att inte skilja mellan kodväxling och lån, 

utan betraktar alla typer av sekvenser med två språk som kodväxling. Egennamn kommer 

också att uteslutas från analysen som Park gör. Jag ansluter mig också till Cantones 
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uppfattning att ett ords-yttranden borde ses som kodväxling. Som Park hävdar är det svårt att 

helt och hållet särskilja begreppet kodväxling och lån och att ge begreppet lån en lämplig och 

tydlig definition. Därför anser jag att det är onödigt att försöka särskilja dem i denna studie då 

syftet är att ge en saklig beskrivning av fenomenet kinesisk-svensk kodväxling hos barn i 

Sverige. Dessutom är det viktigt att peka ut att denna studie fokuserar på kodväxling hos barn. 

Om begreppet lån innebär att man medvetet lånar ord från ett annat språk, borde det anses 

vara ett medvetet val där talaren verkligen vill eller behöver låna ordet, oavsett om lånordet är 

etablerat eller inte. De tvåspråkiga barnen kommer i kontakt med två språk sedan födelsen. 

Användning av två språk är därmed ett naturligt beteende för dem, och växling mellan två 

språk kommer därför också att vara naturligt. Det är därför rimligt att anta att tvåspråkiga barn 

inte medvetet lånar ett ord från ett annat språk, utan växlar naturligt mellan sina två språk. 

Angående ett-ordskodväxling är det oftast så att alla inte alltid säger en hel mening i 

vardagliga samtal, även de vuxna ofta använder ett ords-yttranden. Detsamma gäller barn. 

Därför är det rimligt att se ett ords-yttranden som kodväxling. 

2.3 Språkdominans och obalans 

För att barn ska bli tvåspråkiga anses den bästa metoden vara ”ett språk – en person”, d.v.s. att 

föräldrar håller sig till var sitt språk när de talar med sina tvåspråkiga barn. Men detta är inte 

alltid någon garanti för att barnen också kommer att använda båda språken lika gärna. 

Arnbergs (1981) forskning visar att trots föräldrarnas ansträngningar att tala två språk med 

barnen, så föredrar de att tala svenska i alla fall. Det är alltså vanligt att tvåspråkiga barn 

använder ett av språken oftare, även om föräldrarna ger dem båda språken samtidigt. 

Utvecklingen av språken hos tvåspråkiga barn ligger nämligen inte alltid på samma nivå, utan 

ett av språken kan bli starkare och det andra svagare. Schlyters (1989, 1993) forskning om 

fransk-svensktalande barn visar att det dominerande språket kan växla mellan de två språken 

under olika perioder. Hennes undersökning visar att barnen med svenska som starkare språk 

använder fler artiklar och fler verbändelser än de andra barnen. Leena Huss (1991) studerar 23 

tvåspråkiga barn med en finsk förälder och en svensk förälder. Hon hävdar att svenskans roll 

som majoritetsspråk i samhället också spelar en viss roll i barnens språkval. Hennes resultat 

visar också att familjens språkanvändningsmönster påverkar barnens kodväxling, d.v.s. att 

barnen som kodväxlar ofta kommer från familjer där föräldrarna också kodväxlar ofta. 

Det finns en del studier som hävdar att obalans mellan språken hos tvåspråkiga barn 

förorsakar deras blandning av de två språken och språkdominansen visar barnens 

kodväxlingsriktning, d.v.s. barnen blandar in det dominerande språket i det svagare språk, 

men inte tvärtom (Cantone 2007 s. 25). Petersens hypotes om det dominerande språket (the 

Dominant Language Hypothesis, DLH) är ett exempel på detta: 

The dominant language hypothesis states that in word-internal code-switching, grammatical 

morphemes of the DOMINANT language may co-occur with lexical morphemes of either the 

dominant or the non-dominant language. However, grammatical morphemes of the 

NON-DOMINANT language may co-occur only with lexical morphemes of the non-dominant 
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language. (1988 s. 486) 

Enligt Petersen är det viktigt att titta på grammatiska morfem (funktionella kategorier) vid 

kodväxlingsanalys. Petersen menar alltså att det är möjligt att de tvåspråkiga barnen blandar 

grammatiska morfem från det dominerande språket in i det svagare språket men inte tvärtom. 

Om barnen t.ex. har svenska som det dominerande språket och kinesiska som det svagare 

språket, kan det inträffa kodväxling som min shū (bok), men inte wǒde (min) bok. En annan 

forskare som får samma resultat är Lanza (1997 s. 136), som visar att det i hennes material 

från norsk-engelsktalande barn finns exempel där grammatiska morfem från det dominerande 

språket blandas in i det andra språket. Hon hävdar därför att kodväxlingsriktning kan visa 

språkdominans. Genesee, Nicoladis & Paradis (1995) hävdar att kodväxling och 

språkdominans är två faktorer som påverkar varandra. I deras undersökning tenderar barnen 

med en obalanserad språkutveckling att kodväxla mer i sitt svagare språk och detta gäller 

inter-utterance kodväxling, d.v.s. kodväxling mellan yttranden. Cantone (2007 s. 26) menar 

att kodväxlingsriktning kan vara ett resultat av språkdominans, men kodväxlingsriktning kan 

inte avgöra språkdominans. Hon hävdar vidare att när det gäller tvåspråkiga barn som oftare 

blandar i det ena språket än i det andra kan det även bero på sociolingvistiska faktorer, t.ex. 

om det ena språket är mer accepterat än det andra. 

2.4 Skillnader mellan kinesiska och svenska 

Kodväxling handlar om att talare byter språk under ett och samma samtal, och när ett 

språkbyte inträffar inom en mening, är det inte bara orden från båda språken som möts utan 

också två grammatiska system som möts. I detta avsnitt ska jag kortfattat presentera skillnader 

mellan kinesiska och svenska, för att underlätta läsningen av den grammatiska analysen om 

kodväxling i uppsatsens senare del. Detta avsnitt fokuserar först och främst på de 

morfologiska och syntaktiska skillnaderna mellan kinesiska och svenska. 

Båda språken kan beskrivas som analytiska språk, vilket innebär att språken oftare ut-

trycker grammatiska relationer med formord än med böjning. Skillnaden är att kinesiska är 

mycket mer analytiskt jämfört med svenska, eftersom det inte finns någon typ av böjning i 

kinesiska, medan det i svenska finns olika former av substantiv, verb, adjektiv o.s.v. Kinesiska 

är ett enstavigt språk, vilket innebär att språkets minsta betydelsebärande enheter, d.v.s. 

morfemen består av endast en stavelse (Malmqvist 1974 s. 10) och i skrift av enbart ett tecken. 

De kinesiska morfemen kan delas in i fria och bundna morfem, men det kan vara så att vissa 

kinesiska morfem är bundna i en viss kontext men fria i en annan, t.ex. i klassisk kinesiska, i 

modern kinesiska, i talspråk och i skrift (Packard 2000 s. 67–68). De fria morfemen kan själv-

ständigt fungera som ett ord, medan de bundna morfemen måste kombineras med andra 

morfem för att utgöra ett ord. Eftersom kinesiska ord inte avdelas med mellanslag, krävs det 

att läsaren gör en morfologisk analys vid läsningen, medan varje ord i svenska separeras 

tydligt med mellanslag. 

Både kinesiska och svenska anses vara SVO-språk, d.v.s. språkens grundläggande 

ordföljd är subjekt-verb-objekt. Skillnader i språkens ordföljd ligger i att ordföljden i svenska 
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har mer dominerande satsgrammatiska funktioner medan de textgrammatiska funktionerna 

dominerar i kinesiska. Enligt Ekerot (2013 s. 67) har ordföljden i svenska tre satsgrammatiska 

funktioner, att skilja mellan olika satstyper (påståendesats–ja/nej fråga) och olika satsdelar 

(subjekt–objekt) samt att uttrycka satshierarki (huvudsats–bisats). En textgrammatisk ordföljd 

innebär att ordföljden har en tematisk och fokuserande funktion (Ekerot 2013 s.69). Kinesiska, 

som är ett textgrammatiskt språk, följer därmed tema–rema-principen. Det finns således en 

speciell typ av meningsstruktur i kinesiska, d.v.s. topic-comment sentences (Li & Liu 2010 s. 

14–16). Topic visar vad meningen handlar om och comment uttrycker det som behandlar topic. 

Topic och comment är semantiskt eller logiskt relaterade men det grammatiska sambandet är 

relativt svagt mellan dem. T.ex. i meningen Huǒchē shàng jǐmǎnle rén (’på tåget trängs fullt 

folk’), där Huǒchē shàng (’på tåget’) är topic, finns det inte direkt semantisk relation mellan 

topic och verbfrasen jǐmǎnle (’trängs fullt’) (Li & Liu 2010 s. 15). 

En annan typologisk skillnad mellan svenska och kinesiska ligger i det sätt som används 

för att uttrycka tidsförhållanden. I svenska är det tempus som markeras i verbhandlingen 

medan det i kinesiska är aspekt, d.v.s. om handlingen är avslutad, har upplevts eller är 

pågående (Enwall 1995 s. 61). Svenskan har ett morfologiskt tempussystem men ingen 

kategori för grammatiska aspekter. Det finns olika tempus i svenska som uttrycker 

tidsförhållanden, t.ex. presens, preteritum, perfekt, futurum o.s.v.. I kinesiska markeras 

grammatiska aspekter av fyra olika funktionella partiklar, d.v.s. -le och -guo som markerar 

perfektiv aspekt, samt -zai och -zhe som markerar imperfektiv aspekt (Wang 2012 s. 15). 

Det finns alltså många skillnader mellan kinesiska och svenska vad gäller morfologi och 

syntax. Det är därför intressant att studera hur de båda grammatiska systemen möts inom en 

och samma mening, eller t.o.m. inom ett ord, genom kodväxling. 

2.5 Samtalsanalys och dess tillämpning i kodväxlingsanalys 

I detta avsnitt ges en kort introduktion till samtalsanalys som jag använder i analysen av 

kodväxling i det följande. Samtalsanalys (Conversation Analysis, CA) grundades av Sacks, 

Schegloff och Jefferson på 1960-talet. Samtalsanalys är en metod inom sociologi som syftar 

till att beskriva, analysera och skapa förståelse för samtal i människors interaktion (Sidnell 

2009 s. 1). Samtalsanalys tillämpas på inspelade naturligt förekommande samtal, med 

ändamålet att studera organisationen av vanliga sociala aktiviteter (Mondada 2012 s. 33). Mitt 

material för analysen av kinesisk-svensk kodväxling kommer från naturligt förekommande 

samtal mellan tvåspråkiga barn och deras föräldrar, vilket stämmer med samtalsanalysens 

krav på materialet och möjliggör tillämpning av samtalsanalys i denna studie. 

Det har utvecklats flera domäner inom samtalsanalys för att beskriva mönster i 

människors sociala aktiviteter. Turer och turtagning visar t.ex. samtals underliggande struktur. 

Turtagningssystemet beskriver t.ex. hur en tur konstrueras och hur turer tilldelas till olika 

talare (Sidnell 2009 s. 37–43). Den sekventiella organisationen av handlingar visar hur 

handlingar knyts ihop och hur talarnas gemensamma förståelse uppnås mellan turerna. 

Organisationen i ett samtal syns på olika nivåer, bl.a. preferensstruktur, reparation och 
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mottagaranpassning. 

Att tillämpa en samtalsanalytisk metod på kodväxling är relativt ny. Peter Auers analys av 

tysk-italiensk kodväxling anses av Li Wei och Milroy (1995 s. 284) vara den hittills bästa 

tillämpningen av samtalsanalys i kodväxlingsanalys. Auer (1984a s. 5) menar att en talares 

språkval för en tur eller ett yttrande påverkar samma eller andra talares följande språkval i 

tvåspråkiga samtal. Kodväxlingens betydelse måste därmed tolkas utifrån talarnas språkval i 

pågående och följande turer. Auer (1984a s.3) föreslår en samtalsanalytisk metod för analys 

av kodväxling, vilket fokuserar på talarnas tillvägagångssätt att skapa lokala förståelser 

mellan varandra. Flera forskare har använt sig av en samtalsanalytisk metod i analys av 

kodväxling, t.ex. Sebba (1993), Li Wei & Milroy (1995), Alfonzetti (1998). Det finns också 

forskare som kombinerar metoder från klassisk samtalsanalys med andra metoder, t.ex. 

Jørgensen (1998), Moyer (1998), Sebba & Wootton (1998). 

Jag använder mig av en samtalsanalytisk metod i denna studie, eftersom Auers åsikt att 

talarnas språkval i pågående yttrande påverkar språkvalet i följande tur eller yttrande också 

stämmer med min åsikt i att barnens språkval påverkas stort av föräldrarnas språkval. I avsnitt 

3.2.1 kommer jag presentera Li Wei & Milroys tillämpning av samtalsanalys i kodväxling i 

detalj. I avsnitt 4.4.4 presenteras ytterligare argument för att välja en samtalsanalytisk metod 

för analysen av kinesisk-svensk kodväxling. 
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3 Tidigare forskning om kodväxling 

Under de senaste årtiondena har det forskats mycket kring kodväxling. Viktiga teorier och 

modeller har utvecklats. I det här kapitlet presenterar jag tidigare forskning om kodväxling 

som är relevant för min undersökning och jag delar upp forskningen i två avsnitt. Jag inleder 

kapitlet med en presentation av viktiga grammatiska modeller för kodväxling. I avsnitt 3.2 

presenterar jag nyare forskning med olika infallsvinklar, t.ex. kodväxlingsfunktion och 

kodväxlingsgrammatik. Den tidigare forskningen presenteras i kronologisk ordning. 

3.1 Grammatiska modeller om kodväxling 

I det här avsnittet kommer några av de mest citerade grammatiska modellerna om kodväxling 

att redovisas. Tvåspråkiga personer kodväxlar på vissa ställen i en mening medan kodväxling 

på andra ställen i samma mening inte sker. Det verkar som att de följer en viss regel när de 

kodväxlar. Är det i så fall möjligt att det finns en tredje grammatik, förutom grammatiken för 

de gällande två språken, som begränsar hur kodväxling sker? Forskare har observerat 

kodväxlingsfenomenet hos tvåspråkiga personer, och många av dessa forskare försöker hitta 

en universell grammatik som begränsar kodväxling. I detta avsnitt introduceras några av 

försöken att beskriva ett universellt regelverk för kodväxling. 

3.1.1 Hasselmos morfemordning 

Hasselmo (1974) presenterar i sin undersökning en hierarki om användning av svenska hos 

invandrare i USA för att beskriva talarnas interna system att kombinera ord och ändelser. 

Följande är de fyra nivåerna i hierarkin. 

1. val av lexem 

2. avledningssuffix 

3. böjningssuffix 

4. fraser 

Enligt Håkansson (2003) kan man först välja ett lexem på vilket språk som helst, men 

avledningssuffix och ändelserna till lexemet måste komma från samma språk. Ett exempel är 

att det är acceptabelt att säga antingen fox-y-ness eller fox-ig-het, men inte fox-ig-ness eller 

fox-y-het. Samma regler gäller för böjningssuffix: alla böjningarna måste tillhöra samma 

språk, d.v.s. tough-a-st-e och tough-est-0 går bra, men inte tough-est-e eller tough-a-st-0. 

Detta gäller också fraser, d.v.s. den bestämda artikeln och ändelsen måste vara samma språk, 

t.ex. det går bra att säga the byggnad-s men inte the building-ar. 
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3.1.2 Poplacks ”two-constraint model” 

Shana Poplack (1980) introducerar två syntaktiska villkor för kodväxling, nämligen 

morfemvillkoret (the free morpheme constraints) och ekvivalensvillkoret (the equivalence 

constraints). Hon hävdar också att tidigare kodväxlingsundersökningar som skapar kodväx-

lingsbegränsningar med funktionella faktorer inte kan beskriva universella regler. 

Morfemvillkoret innebär att kodväxling inte är tillåten i tal när konstituenten är ett bundet 

morfem (Poplack 1980 s. 585). Ett exempel som Poplack visar är eat-iendo (eating), vilket 

enligt henne inte är tillåtet. Kombinationen av det engelska lexemet eat och det spanska 

bundna morfemet -iendo har inte förekommit i varken hennes eget material eller någon annan 

studie om kodväxling. Detta resultat överensstämmer inte med Hasselmos undersökning, 

vilken tillåter kodväxling som condemn-a-de och tough-a-st-e (Håkansson 2003 s. 133). 

Poplacks morfemvillkor har kritiserats av andra forskare, bl.a. Park (2000) som i sin 

avhandling om koreansk-svensk kodväxling visar att morfemvillkoret inte stämmer. 

Den andra begränsningen är ekvivalensvillkoret (the equivalence constraint), vilket 

innebär att kodväxling inte kan förekomma på ställen där juxtaposition av de två språken 

bryter mot syntaktiska regler i ett eller båda språken (Poplack 1980 s. 586). Detta innebär att 

man tenderar att undvika att byta språk t.ex. vid ställen där språken har olika ordföljd. Det 

finns t.ex. inga ekvivalenta regler i placering av adjektiv på engelska och spanska – adjektiv 

placeras före substantiv på engelska men efter på spanska. Det anses vara oacceptabelt att 

byta enbart adjektivet men inte substantivet i en nominalfras. A new car kan alltså inte växla 

till a car nuevo. 

Poplack hävdar också att både tvåspråkiga personer som talar språken flytande och de 

som inte talar flytande kan kodväxla på ett sätt så att det blir grammatiskt korrekt på båda 

språken. Det är dock vanligare för tvåspråkiga personer som talar flytande att kodväxla inom 

en mening, medan de som inte talar flytande föredrar att kodväxla mellan meningar eller 

mellan en mening och ett ”påhäng”, vilket gör det lättare att undvika grammatiska fel på båda 

språken (Poplack 1980 s. 581). 

Poplacks slutsats är att kodväxling förekommer på ställen där den syntaktiska strukturen 

sammanfaller i båda språken och att kodväxling tyder på en hög kompetens i tvåspråkighet 

(Poplack 1980 s. 581). 

3.1.3 Myers-Scottons matrisspråksmodell 

Myers-Scotton (1993a) presenterar i sin bok Duelling Languages matrisspråksmodellen (the 

Matrix language frame model, MLF-modellen), som hon menar kan tillämpas i en mängd 

kodväxlingssituationer. Modellen innebär att det finns ett matrisspråk (the matrix language, 

ML) och ett inbäddat språk (the embedded language, EL) hos tvåspråkiga personer. 

Myers-Scotton menar att matrisspråket är huvudspråket i kodväxling och att ett inbäddat 

språk spelar en mindre roll. Medan det är möjligt att det förekommer fler än ett EL i 

kodväxling, finns det alltid bara ett ML. Med modellen argumenterar Myers-Scotton för att 
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ML bestämmer den morfologiska och syntaktiska ramen för kodväxlade meningar 

(Myers-Scotton 1993a s. 3 och 75). Skillnaden mellan matrisspråket och det dominerande 

språket hos de tvåspråkiga är att matrisspråket kan växla hos individen inom ett och samma 

samtal och även inom en och samma mening. Myers-Scottons (1993a s.20) kriterier för att 

särskilja ML och EL baseras på antalet morfem i respektive språk. Enligt Myers-Scotton finns 

det tre typer av konstituenter i meningsintern kodväxling, nämligen ML+EL-konstituenter, 

ML-öar och EL-öar. ML+EL-konstituenter innehåller morfem från båda språken. ML-öar 

innehåller enbart morfem från ML, medan EL-öar enbart morfem från EL. 

Myers-Scotton (1993a s. 99–102) delar upp morfem i två kategorier, nämligen system-

morfem, t.ex. böjningar och artiklar, och innehållsmorfem, t.ex. substantiv, verb och adjektiv. 

Systemmorfemprincipen innebär att böjningsmorfem och grammatiska morfem i 

ML+EL-konstituenter måste komma från matrisspråket. EL-systemmorfem är också tillåtet i 

ML+EL-konstituenter, men enbart när det finns motsvarande ML-morfem (Myers-Scotton 

1993a s. 98). Uppdelningen i systemmorfem och innehållsmorfem används när man ska 

avgöra den morfo-syntaktiska ramen. Om ett morfem från ett av språken förekommer i en 

ML+EL-konstituent beror på om det är ett systemmorfem eller ett innehållsmorfem 

(Myers-Scotton 1993a s. 6). 

Myers-Scottons (1993a s. 75–76) MLF-modell har två mål. Det första är att kunna 

förutsäga vilket kodväxlat yttrande som anses vara korrekt och vilket som inte anses vara 

korrekt och därför inte bör förekomma. Det andra målet är att ge en förklaring till hur ML- 

och EL-morfem uppträder i kodväxling inom en mening. 

3.2 Nyare forskning om kodväxling 

I detta avsnitt presenterar jag några nyare undersökningar om kodväxling, som behandlar bl.a. 

språkpar av två språk som är mycket skilda från varandra, t.ex. kinesiska-engelska och 

svenska-koreanska. Avsnittet inleds med Li Weis sekvensanalys av kodväxling i 

kinesisk-engelska samtal. Därefter presenteras Parks undersökning om koreansk-svensk 

kodväxling med en grammatisk inriktning. Slutligen presenteras Cantones undersökning om 

kodväxling hos barn, vilken avviker från ovannämnda grammatiska modeller och hävdar att 

det inte finns någon tredje grammatik som begränsar kodväxling. 

3.2.1 Kodväxling i kinesisk-engelska samtal 

Li Wei & Lesley Milroys artikel om samtalskodväxling (conversational code-switching) 

mellan kinesiska och engelska (1995) använder samtalsanalys (Conversation Analysis, CA) 

som utgångspunkt för sin analys. De menar att man med samtalsanalys kan göra en 

sekvensanalys av de tvåspråkigas språkval och av var de två språken uppträder i turtagningen. 

En kategorisering av kodväxling på olika strukturella nivåer introduceras som skiljer sig från 

vad andra forskare har använt, nämligen nivå A, där två talare i ett samtal använder olika 
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språk i sekventiella turer, och nivå B, där en enda talare byter språk vid en meningsgräns, 

vilket är vad Poplack kallar för intersententiell kodväxling, samt nivå C, som innebär att 

kodväxling sker mellan olika konstituenter inom en mening. Den första nivån visar att Li Wei 

& Milroys kategorisering tar hänsyn till olika talares språkval i ett samtal. Nivå A 

förekommer oftast mellan talare med olika språkförmågor och attityder, medan man oftare 

hittar nivå C i stabila tvåspråkiga samhällen. Peter Auers (1984) tillämpning av samtalsanalys 

i analys av kodväxling, som av Li Wei & Milroy anses vara den bästa hittills, skiljer mellan 

diskursrelaterad och samtalsdeltagarrelaterad kodväxling och hävdar att den förra fokuserar 

på samtalets strukturella organisation, medan den andra erbjuder bedömning av talarens 

preferens för och kompetens i de två språken. 

I artikeln presenterar Li Wei & Milroy exempel som tyder på att tvåspråkiga talare 

använder kodväxling som en resurs för att visa preferensstruktur och initiera eller utföra 

reparationer i samtal. Preferensstruktur innebär att vissa handlingar uppfattas som prefererade, 

medan andra uppfattas som disprefererade, t.ex. är det prefererat att acceptera en inbjudan och 

disprefererat att avböja en. Deras forskning visar att man tenderar att använda samma språk 

som den förra talaren när responsen är prefererad, medan ett annat språk än den förra talaren 

används vid disprefererade responser. Li Wei & Milroy urskiljer tre olika typer av reparationer 

i ett samtal, d.v.s. annaninitierad självreparation, självinitierad annanreparation och själv-

initierad självreparation. De menar att kodväxling kan förekomma vid alla tre typerna av 

reparationer, d.v.s. man byter språk när man initierar annan- eller självreparationer. 

Li Wei (2005) presenterar den samtalsanalytiska metoden (CA-metoden) som en lämplig 

forskningsmetod för kodväxling, i jämförelse med Myers-Scottons Markedness model som 

utgår från Rational Choice (RC). Enligt Li Wei innebär RC-teorin att tvåspråkiga talare ”make 

rational choices” enligt de rättigheter och plikter som de uppfattat i en given situation. Precis 

som i RC-teorin ses tvåspråkiga personer som rationella individer även i CA-metoden, men i 

CA antas tvåspråkiga personer orientera sig mot samtalsstrukturer som syftar till att nå 

koherens. Li Wei menar att problemet med the Markedness model är att den tar individernas 

rationalitet för givet och metoden säger ingenting om processen där talare funderar och 

bestämmer vilket språk hen ska använda, d.v.s. ingenting om hur språkval bestäms. 

CA-metoden fokuserar på att studera på vilket sätt kodväxling sker hos de tvåspråkiga, d.v.s. 

hur-frågan, istället för att försöka förklara kodväxlingens betydelse, d.v.s. besvara 

varför-frågan. Li Wei skriver att de flesta undersökningar om kodväxling har försökt att 

förklara kodväxling genom att ge fenomenet specifika betydelser och genom att anta att 

talaren förväntar att dessa betydelser uppfattas av lyssnaren. Dessa undersökningar tillämpar 

the Markedness model, med vilken den komplexa dynamiken i kodväxlingen kan bli feltolkad 

och otydlig, och CA-metoden är emot detta (Stroud 1992, citerad i Li Wei 2005 s. 381). 

CA-metoden syftar till att avslöja hur betydelser konstrueras genom kodväxling i interaktion. 

3.2.2 Koreansk-svensk kodväxling 

Parks avhandling (2000) om koreansk-svensk kodväxling syftar till att använda material från 

koreansk-svensk kodväxling för att testa den universella tillämpligheten av de två kända 
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grammatiska modellerna om kodväxling, nämligen Poplacks two-contraint model
3
 och 

Myers-Scottons MLF-modell
4
. Hennes undersökning fokuserar enbart på kodväxlingens 

grammatik och lägger inte vikt vid frågor om kodväxlingens sociala motivation och 

funktioner (Park 2000 s. 21). 

Park nämner tre olika metoder vid urvalet av informanter i sin avhandling, nämligen det 

slumpmässiga urvalet (the random sample) där forskare gör stickprov med informanter från 

slumpvis utvalda bostadsområden; omdömesurvalet där forskare medvetet väljer ut 

informanter som passar vissa villkor; den sociala nätverksmetoden (the social network method) 

vilken utgår från de redan existerande sociala grupperna. Eftersom hennes undersökning inte 

är inriktad på att hitta universella regler för kodväxling, utan på att studera det specifika 

koreansk-svenska kodväxlingsfenomenet, anser hon att den tredje metoden, den sociala 

nätverksmetoden, passar bäst i hennes avhandling. När det gäller insamling av lingvistiska 

material väljer Park gruppsamtal som metod, med tanke på att en stor mängd 

kodväxlingsmaterial är viktigt för att genomföra undersökningen och att informanterna visar 

starka tendenser att kodväxla mellan koreanska och svenska när de är i informella 

gruppsamtal (Park 2000 s. 67–68 och 72). 

Park delar sina analyser i flerordskodväxling (multi-word code-switching) och ett 

ords-kodväxling (single-word code-switching). Resultatet visar att flerordskodväxling sällan 

stämmer med Poplacks two constraints. När det gäller ekvivalensvillkor finner Park bevis i 

sitt koreansk-svenska material på att kodväxling vid icke-ekvivalenta gränser förekommer 

oftare än kodväxling vid ekvivalenta gränser. Dessutom finns det många kodväxlade 

konstituenter som bryter mot morfemvillkoret. Parks resultat innebär också att hon kan 

argumentera mot Poplacks modell med flerordskodväxling. De flesta tidigare bevis mot 

Poplacks modell är ettordskodväxling, vilket Poplack anser vara lån snarare än kodväxling. 

Myers-Scottons MLF-modell har inte heller kunnat förklara koreansk-svensk 

flerordskodväxling. Analysen av ettordskodväxling visar också att varken Poplacks eller 

Myers-Scottons modeller är tillförlitliga för koreansk-svensk kodväxling. Ett annat resultat 

från Parks båda analyser är att flerordssekvenser verkar bete sig på samma sätt som enskilda 

ord, vilket innebär att skillnader mellan kodväxling och lån möjligen inte är så stor som andra 

forskare har hävdat. 

3.2.3 Kodväxling hos tvåspråkiga barn 

Till skillnad från andra tidigare forskare som anser att det finns vissa begränsningar vid 

kodväxling och som försöker hittar universella regler för begränsningarna, hävdar Katja 

Cantone (2007) i sin bok Code-switching in Bilingual Children att det inte finns en tredje 

grammatik som begränsar kodväxlingen. MacSwan skriver ”Nothing constrains code 

switching apart from the requirement of the mixed grammars” (MacSwan 1999 s. 146). En 

annan huvudhypotes i Cantones undersökning gäller blandning av språk hos unga tvåspråkiga 

                                                             
3 Jfr avsnitt 3.1.2 

4 Jfr avsnitt 3.1.3 
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barn. Många tidigare studier menar att blandning av språk hos små barn beror på t.ex. 

outvecklade grammatikförmågor, men Cantone hävdar att kodväxling hos små barn borde 

analyseras på samma sätt som kodväxling hos de vuxna. Cantones sista hypotes handlar om 

grammatisk analys av kodväxling – att funktionella kategorier (t.ex. subjekt, predikat, objekt, 

adverbial) är avgörande för ordföljden i blandade uttryck. Detta innebär att man måste titta på 

funktionella kategorier när man vill förutspå vilket språk som bestämmer strukturen i en 

blandad mening. 

Cantones studier är baserade på material från fem tvåspråkiga barn från 1;8 år till 5 år 

som bor i Tyskland och talar italienska och tyska. Barnen filmades varannan vecka och varje 

gång talade de med en person som hade italienska eller tyska som modersmål. Under varje 

inspelning talade personen bara ett enda språk med barnen. Analysen av språkblandning hos 

små barn baseras på inspelningar före 2;6 års ålder, medan inspelningar efter 2;6 års ålder 

används i analysen av kodväxling, där Cantone visar bevis för sina andra två hypoteser. 

Resultatet visar att blandning av språk hos små barn är ett individuellt val, vilket 

förmodligen kan knytas till antingen olika strategier för att tillägna sig och använda de två 

språken, eller till yttre faktorer som påverkan från föräldrar eller exponering till de enspråkiga 

(Cantone 2007 s. 159). Analysen av barnens kodväxling visar också att kodväxling sker vid 

alla möjliga typer av gränser inom en mening. Cantone hävdar att begränsningar för 

kodväxling från tidigare forskare gör fel förutsägelser om vad som skall anses vara välformad 

kodväxling. Hon menar att vad som funnits i barnens tal är exempel på möjlig kodväxling, 

och att det är begränsningarna gör fel förutsägelser för hur kodväxling kan se ut. Vidare 

hävdar Cantone att allting är möjligt i kodväxling så länge man följer de två gällande språkens 

grammatik (Cantone 2007 s. 182). Med en grammatisk analys visar Cantone belägg på 

kodväxlingsgränser som anses vara otillåtna av tidigare forskning. Den här analysen 

inkluderar bl.a. studier av kodväxling mellan subjekt/objekt/klitiska partiklar och verb, 

kodväxling mellan huvudsats och inbäddad sats, kodväxling mellan att ha/att vara/modalverb 

och ett följande verb, samt kodväxling mellan determinerare/adjektiv och substantiv. 

Cantones resultat visar att Timm (1975) och Gumperz (1976) har fel beträffande att 

kodväxling mellan ett subjekt och ett verb är ogrammatiskt. Vidare visar hon exempel på 

barnens kodväxling mellan ett modalverb och en infinitiv samt kodväxling mellan 

determinerare och substantiv, vilket anses vara ogrammatiskt enligt Belazi, Rubin & Toribios 

Functional Head Constraint (1994). Cantones material uppvisar också belägg på kodväxling 

mellan adjektiv och substantiv, vilket motsäger Poplacks ekvivalentvillkor. 
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4 Metod och material 

Detta kapitel behandlar materialet för denna undersökning och metoden som används för 

materialinsamling, materialbearbetning och analys. Jag inleder kapitlet med en presentation 

av mina informanter, vilket inkluderar urvalet av informanter och bakgrundskunskap om dem. 

Därefter följer ett avsnitt om insamlingsmetod av materialet och valet av metod. I avsnitt 4.3 

presenterar jag hur de inspelade samtalen transkriberas. Avsnitt 4.4 handlar om material-

bearbetningsmetoden, vilket inkluderar hur meningar i talspråk behandlas, exempel på hur 

kodväxling räknas och metoder för grammatisk analys och samtalsanalys. 

4.1 Informanter 

Detta avsnitt om mina informanter inleds med en kort presentation av hur dessa valdes ut. 

Därefter redovisas bakgrundskunskap om informanterna. 

4.1.1 Urvalet av informanter 

Eftersom denna undersökning fokuserar på kodväxling hos barn, är tvåspråkiga barnfamiljer 

en lämplig resurs som informanter. Kontakten med barnfamiljerna kommer från vänner i både 

Uppsala och Stockholm. Park (2000) använder den sociala nätverksmetoden vid urvalet av 

informanter, vilket innebär att informanterna kommer från redan existerande sociala grupper. 

Park anser att den här metoden passar bäst för hennes undersökning eftersom hon behöver så 

många exempel på kodväxling som möjligt och tidigare forskning visat att kodväxling sker 

med högst frekvens i informella samtal mellan gruppmedlemmar. I den här undersökningen 

har jag valt att studera barn i familjemiljö med tanke på att familjelivet svarar för en stor och 

viktig del av barnens vardagliga sociala kontakter, att föräldrars språk har ett betydande 

inflytande på barnens språkutveckling samt att barnen känner sig mest bekväma hemma. 

Eftersom kontakten med andra familjemedlemmar utgör en stor del av barnens sociala 

kommunikation antar jag att metoden kan anses fungera på samma sätt som Parks sociala 

nätverksmetod. 

På grund av uppsatsens omfång studeras enbart tre informanter, vilket gör att studien blir 

en fallstudie. Detta innebär att resultatet från min undersökning inte nödvändigtvis gäller alla 

tvåspråkiga barn som talar kinesiska och svenska. Syftet med undersökningen är dock bara att 

få bättre insikt i hur kodväxling kan se ut hos dessa barn. Jag anser att en kvalitativ under-

sökning med tre informanter kan ge ett bra svar på detta. 
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4.1.2 Om informanterna 

Samtalen spelades in vid två tillfällen i respektive familj. Vid den första inspelningen 

genomförde jag också en liten intervju med informanternas föräldrar. Några frågor om 

barnens språkbakgrund ställdes till föräldrarna för att å ena sidan få lite bakgrundskunskap 

om barnens språkutveckling och å andra sidan få veta mer om föräldrarnas attityd till eller 

medvetenhet om barnens tvåspråkighet. 

Tabellen nedan ger grundläggande information om de tre informanterna, som i studien 

kallas Nina, Ylva och Micke. Informationen kommer från intervjuerna med deras föräldrar. 

Tabell 4.1 Information om de tre informanterna 

Namn Pappa Mamma Ålder
5
 Födelseland Kinesisk lärare

6
 

Nina Svensk Kinesisk 3;8/4;0
7
 Sverige Ja 

Ylva Svensk Kinesisk 8;5/8;9 Sverige Ja 

Micke Svensk Kinesisk 3;7/3;11 Sverige Nej 

I det följande presenteras de tre informanterna mera i detalj i form av en sammanfattning av 

svaren på frågorna under intervjuerna. 

4.1.2.1 Nina 

Nina var 3;8 år gammal och 4;0 år gammal vid respektive inspelningar. Hon föddes i Sverige, 

men har tidigare bott i Kina med föräldrarna i två år från 6 månaders ålder. Familjen kom 

tillbaka till Sverige för mer än ett år sedan. Nu går Nina på svensk förskola och har fått en 

kinesisk lärare sedan hösten 2014, knappt tre månader före den första inspelningen. Pappa är 

svensk och mamma är kines och båda talar kinesiska och svenska. Mamma brukar tala 

kinesiska med barnet, men ibland svenska också, medan pappa oftast talar svenska, men 

ibland kinesiska. Föräldrarna talar båda språken med varandra. Enligt föräldrarna talade 

barnet mer kinesiska förut, men nu när hon har gått på svensk förskola i mer än ett år har hon 

tappat en hel del kinesiska. Trots att mamma och pappa talar båda språken hemma brukar 

barnet bara tala svenska. Enligt föräldrarna har hon börjat försöka tala mer kinesiska efter det 

att hon fått en kinesisk lärare. 

4.1.2.2 Ylva & Micke 

Ylva och Micke är syskon och har en svensk pappa och en kinesisk mamma. Båda är födda i 

Sverige och var 8;5 respektive 3;7 år gamla vid den första inspelningen. Vid den andra 

                                                             
5 De första siffrorna är informanternas ålder vid den första inspelningen, de andra är ålder vid den andra inspelningen 

6 Svaren gäller tiden då den första inspelningen skedde 

7 Siffrorna som visar ålder t.ex. 3;8 betyder tre år och åtta månader 
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inspelningen var de 8;9 respektive 3;11 år gamla. Ylva går på svensk skola och där får hon en 

lektion i kinesiska varje vecka, men mindre än en timme. Dessutom går hon i kinesisk skola 

på lördagar, då undervisningen pågår ungefär tre timmar. Micke går på svensk förskola, men 

har inte fått någon kinesisk lärare. Under intervjun har föräldrarna, speciellt mamman, visat 

en stor medvetenhet om att behålla barnens tvåspråkighet. Pappa talar inte så mycket 

kinesiska så han talar enbart svenska med barnen, medan mamman, som kan tala svenska, 

insisterar på att bara tala kinesiska med barnen. Föräldrarna talade tidigare engelska med 

varandra, men de började tala svenska med varandra när mamman hade lärt sig språket. Efter 

det upptäckte mamman att Ylva slutade tala kinesiska med henne, och därför har hon slutat 

tala svenska med pappan och de använder nu bara engelska med varandra. Enligt mamman 

uppmuntrar de inte barnen att titta på TV, som enbart har barnprogram på svenska, istället 

brukar de köpa DVD med barnprogram, TV-serier och filmer på kinesiska, både sådana som i 

original är på kinesiska och sådana som har dubbats till kinesiska. Föräldrarna tycker att 

barnen har utvecklat lika god språkkompetens på både svenska och kinesiska. De visade 

också välutvecklad språkfärdighet på båda språken under inspelningarna. Ylva och Micke 

bytte språk utan att behöva tänka på det, när de talade med sina föräldrar. Intressant nog talade 

de två syskonen vid intervjun både kinesiska och svenska med varandra, och enligt mamman 

talade de oftare kinesiska med varandra, vilket avviker från många andra tvåspråkiga barn i 

Sverige, som ofta bara talar svenska med sina syskon. 

4.2 Insamling av det lingvistiska materialet 

Inspelningen gjordes vid två tillfällen i varje familj. Den första inspelningen gjordes som en 

pilotundersökning för att se om undersökningen är genomförbar. När informanterna valts ut 

gjorde jag den andra inspelningen för att samla ett mer omfattande material. Vid det första 

tillfället ingick också en liten intervju med föräldrarna. Intervjuerna inleddes med att jag 

visade information om min undersökning samt samlade in tillstånd till undersökningen.
8
 

Efteråt ställdes några frågor till föräldrarna om barnens språkbakgrund.
9
 Därefter förklarades 

hur inspelningen av samtalen skulle gå till. Jag betonade att föräldrarna skulle tala med 

barnen som de brukade göra vardagligt, och jag skulle vara närvarande och spela in samtalet. 

Vid det andra tillfället började inspelningen så snart jag hade hälsat på familjerna. 

Med hänsyn till att det skulle bli mer naturligt samtal utan intervjuarens deltagande valde 

jag att inte delta i deras samtal vid inspelningen, men att vara närvarande. Materialet kommer 

bara från ljudinspelning, inte videoinspelning, med tanke på att barn inte alltid talar så tydligt 

som vuxna tyckte jag att det skulle underlätta transkriberingen om jag kunde vara närvarande 

och följa deras samtal. Under intervjuerna och samtalsinspelningarna blev det dock ibland 

svårt att helt utesluta mig själv från samtalen, eftersom möjligheten är liten för ett barn att helt 

ignorera en främmande persons existens. När jag deltog i samtalen valde jag att tala kinesiska 

                                                             
8 Se informationen och tillståndet i bilaga 1–2. 

9 Se intervjufrågorna i bilaga 3. 
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med barnen. En fördel med att ha små barn som informanter är att de inte är lika medvetna 

som vuxna om att det är en undersökning som pågår. Detta innebär att deras språk påverkas 

mindre av att samtalet spelas in för att användas i en vetenskaplig undersökning. Vid den 

första inspelningen hos Nina satt familjen i soffan i vardagsrummet. Pappan satt med Ninas 

lillasyster i handen, mamman satt och vek kläder, medan Nina stod bredvid mamman. Hos 

Ylva och Micke var det en söndagsmorgon, då familjen lekte i vardagsrummet och därefter 

bakade lussekatter tillsammans i köket. Den andra inspelningen med Nina skedde vid 

middagsbordet. Ylva och Micke åt frukost med föräldrarna och därefter spelade Ylva ett 

kortspel med föräldrarna i köket, medan Micke lekte själv vid bordet. 

Cantones material består av spontant tal av barn, i motsats till tidigare forskning som 

försöker leta efter grammatiska begränsningar i kodväxling, som använder acceptabilitets-

bedömning. Cantone tycker att dessa två metoder inte kan jämföras eftersom bedömningen 

kan förutsäga ogrammatiska kodväxlingar som aldrig förekommer i spontana tal, medan 

spontana tal kan innehålla kodväxlingar som bedöms dåligt formulerade (Cantone 2007 s. 

183). Jag anser liksom Cantone att spontant tal/samtal erbjuder det naturligaste villkoret för 

kodväxling. Min åsikt är att det inte finns någon kodväxling som är ”otillåten”, som många 

tidigare forskare har påstått, utan alla typer av kodväxling som förekommer i verkliga 

spontana tal/samtal borde anses som exempel eller bevis på hur kodväxlingen kan se ut. 

Därför samlas materialet i denna studie i form av barnens spontana samtal med sina föräldrar. 

Cantone hävdar att metoderna som används i vissa studier om tvåspråkig språkinlärning 

är problematiska eftersom forskare tenderar att skapa tvåspråkiga situationer, vilket leder till 

för många kodväxlade/blandade yttranden hos barnen (Cantone 2007 s. 18). Därför spelar 

Cantone in varje informant i en enspråkig kontext för att observera kodväxling hos barn. I 

denna studie kommer materialet emellertid från barnens spontana samtal med sina föräldrar i 

en vardaglig kontext, för att utgå ifrån en så autentisk miljö för kodväxling som möjligt. Jag 

menar alltså att det inte finns någon skapad tvåspråkig eller enspråkig kontext och att det 

därför är onödigt att hålla barnen i en enspråkig kontext, så som Cantone har gjort. 

Kodväxlingen i mitt material uppträder naturligt, utan någon yttre påverkan på kontexten från 

forskare. 

4.3 Transkribering 

Den totala inspelningen täcker ungefär 3 timmar och 20 minuter, varav 1 timme och 30 

minuter med Nina och hennes föräldrar samt 1 timme och 50 minuter med Ylva och Micke 

och deras föräldrar. Det finns dock en del av de inspelade samtalen som uteslutits i 

undersökningen. Detta gäller t.ex. när barnen slutade att delta i samtalet genom att gå till ett 

annat rum, eller när föräldrarna enbart talade med varandra. Dessa delar utgör ungefär 40 

minuter i Ninas inspelning, och ungefär 20 minuter i Ylva och Mickes inspelning. Därför är 

de giltiga samtalen 50 minuter hos Nina respektive 1 timme och 30 minuter hos Ylva och 

Micke, totalt 2 timmar och 20 minuter. Dessa samtal analyserades, och sekvenserna där 

kodväxling äger rum har transkriberats och blir nedan föremål för en mer detaljerad analys. 
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Även den närmaste kontexten av sekvenser där kodväxling äger rum transkriberades, eftersom 

senare delen av undersökningen kommer att innehålla en del samtalsanalys. 

Samtalen transkriberas på två olika nivåer. Först gjordes en grov transkribering för 

kvantitativ analys och grammatisk analys. På den här nivån transkriberades samtalen utan 

någon transkriptionsnyckel, d.v.s. det markeras inte i transkriptionen hur yttrandena uttrycktes, 

utan bara det uttalade innehållet har tagits med. På den andra nivån, när en fintranskribering 

gjordes, markeras pauser, röst o.s.v. i transkriptionen, för att möjliggöra en analys ur ett 

samtalsanalytiskt perspektiv. Transkriptionsnyckeln bifogas i bilaga 4. 

4.4 Materialbearbetning 

Analysen av det transkriberade materialet omfattar en kvantitativ analys och en kvalitativ 

analys. I den kvantitativa analysen kommer kodväxlingsfrekvensen att presenteras, vilket 

inkluderar t.ex. antalet olika typer av kodväxling. Det här avsnittet inleds med en diskussion 

om meningsgränser i talspråk och skillnader mellan meningar och yttranden. Därefter visas 

exempel på kodväxlingsnivåerna som jag använder mig av i denna studie. I den kvalitativa 

analysen plockas de meningsinterna kodväxlingarna ut för en jämförelse av kinesisk-svensk 

kodväxling i grammatiskt hänseende med resultat från tidigare forskning. Dessutom kommer 

samtalen mellan barn och föräldrar att studeras i detalj för en bättre förståelse av 

kodväxlingens funktion och motivation. I 4.4.3 och 4.4.4 presenteras metoder som används 

vid den grammatiska analysen och samtalsanalysen. 

4.4.1 Meningar i talspråk 

Olika forskare urskiljer kodväxlingstyper på mer eller mindre olika sätt, t.ex. Poplack (1980) 

och Milroy & Muysken (1995) urskiljer intersententiell kodväxling, meningsintern 

kodväxling och ”påhäng”-kodväxling/extrasententiell kodväxling. Li Wei & Milroy (1995) 

urskiljer tre nivåer av kodväxling, d.v.s. kodväxling mellan olika turer, kodväxling vid 

meningsgräns inom en tur och kodväxling mellan konstituenter inom en mening. Oavsett hur 

man urskiljer kodväxlingstyper verkar det som att begreppet mening är en central och viktig 

enhet i kodväxlingsanalys. Park (2000 s. 77–81) har visat i sin avhandling att det inte alltid är 

lätt att avgöra meningsgränser i talspråk, vilket leder till att klassifikationen av 

kodväxlingstyper blir komplicerad. Park (2000 s. 81) använder sig av begreppet mening i 

enlighet med Loman & Jörgensens (1971) makrosyntagm, vilket innebär att meningsgräns går 

där det inte finns något syntaktiskt samband mellan två sekvenser. Detta innebär att begreppet 

mening i hennes forskning kan vara en sats med bisatser, en fristående bisats, en avbruten sats, 

fraser o.s.v. (Park 2000 s. 81). När tvåspråkiga talare upprepar en sekvens på ett annat språk 

räknas det som två meningar enligt Park. Hon räknar dock inte utropsord och tilltal som 

meningar. 

Trots att det är svårt att avgöra meningsgräns i talspråk finns det många forskare som 
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använder begreppet mening i undersökningar om kodväxling. Det finns också en del forskare 

som använder begreppet yttrande i kodväxlingsanalys, t.ex. Huss (1991), Genesee, Nicoladis 

& Paradis (1995). I samtalsanalys (CA), som också har fokus på talspråk, använder forskare 

sällan begreppet mening; istället finns begreppen yttrande och turkonstruktionsenhet (TKE). 

Enligt Lindström (2008 s. 53 och 290) avser ett yttrande ”en grammatiskt, pragmatiskt och 

prosodiskt bestämbar enhet i tal” som utgör ”en relevant språkhandling”. TKE är ett liknande 

begrepp som yttrande, skillnaden är att det är ett yttrande som ”i sin aktuella sekvens utgör en 

möjlig tur” (Lindström 2008 s. 289). 

I denna undersökning förekommer också problem med att avgöra meningsgräns, eftersom 

materialet består av spontana samtal. Var meningsgränserna går är emellertid viktigt för 

klassifikationer av kodväxlingstyper och jag kommer att i denna studie följa Parks definition 

av begreppet mening. Dessutom kommer jag att följa Lindströms definition av begreppet 

yttrande i samtalsanalysen. 

4.4.2 Kodväxling på tre nivåer 

Li Wei & Milroy urskiljer som framgått (avsnitt 3.2.1) tre nivåer av kodväxling. Nivå A 

innebär att en talare växlar språk mellan olika turer, alltså när en talare använder ett annat 

språk än den andra talaren. Detta kan vi kalla för turvis kodväxling. Nivå B är när en talare 

inom samma tur kodväxlar vid meningsgränser, d.v.s. intersententiell kodväxling. Nivå C 

innebär kodväxling mellan konstituenter inom en mening, nämligen meningsintern 

kodväxling. Andra forskare (t.ex. Poplack) delar kodväxling till meningsintern, 

intersententiell, påhäng o.s.v., men tar inte hänsyn till samtalspartners språk. Li Wei & Milroy 

utgår från samtalsanalys och hävdar att analys av kodväxling också ska ta hänsyn till 

samtalspartner. Denna undersökning fokuserar enbart på kodväxling hos barnen, men alla 

barnens yttranden kommer från samtal med deras föräldrar. Föräldrarnas språkval påverkar 

barnen på ett betydande sätt. Tvåspråkiga talare yttrar sig, till och med påverkar varandra med 

sina språkval, därför är det rimligt för denna studie att anta Li Wei & Milroys kategorisering 

genom att ta hänsyn till föräldrarnas språk. I det följande visas några exempel på hur de tre 

typerna av kodväxling ser ut. Efter yttrandena på kinesiska kommer först en ordagrann 

översättning på svenska, och sedan en mer idiomatiskt översättning. 

Exempel 4.1 Kodväxling på nivå A – turvis kodväxling 

Mamma > Nina: Nǐ guòlái kàn kàn shì nǐ de ma? 

(Du kom hit se är din?) 

(Kom hit och se, är den din?) 

Nina > Mamma: Ja den är stor till mig den är min den är min 

I exempel 4.1 talar mamma kinesiska men Nina svarar på svenska. Det här är ett exempel på 

turvis kodväxling eftersom Nina använder ett annat språk än sin mamma. Turvis kodväxling 

kan också inträffa när t.ex. talare A först talar ett språk med talare B, men sedan byter språk 
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när A vänder sig till talaren C. Följande exempel 4.2 visar detta fenomen. Micke svarar på 

kinesiska när systern Ylva frågar honom om han kan lova, men svarar på svenska när pappan 

frågar på svenska om han fortfarande vill ha äpplet. Ylva säger till pappa på svenska att 

Micke har ett tuggummi, men när hon vänder sig till Micke igen för att be honom vara 

försiktig byter hon tillbaka till kinesiska. 

Exempel 4.2 Kodväxling på nivå A – turvis kodväxling 

Ylva > Micke: Dàn Micke nǐ jìdé nǐ xūyào hěn xiǎoxīn ma? (.) Bùxíng tūn xiàqù de (.) 

bǎozhèng ma? 

(Men Micke du kommer ihåg du behöver väldigt försiktig? Kan inte svälja ner. 

Lovar?) 

(Men Micke kommer du ihåg att du behöver vara väldigt försiktig? Du kan inte 

svälja det, lovar du?) 

Micke > Ylva: Bǎozhèng 

(Lovar) 

(Jag lovar) 

Pappa > Micke: Vill du ha mer att äta sen Micke? Eller ska jag slänga den? Ska du ha den? 

Micke > Pappa: Slänga 

Pappa >: Slänga 

Ylva > Pappa: Han har tuggummi han äter sen (.) han kan inte va utanför köket 

Ylva > Micke: Hěn: xiǎoxīn o 

(Väldigt försiktig) 

(Var väldigt försiktig) 

I exempel 4.3 säger Nina först ”kjol” och repeterar det sedan igen på kinesiska. Trots att det är 

ett ett-ords yttrande, uttrycker båda orden en självständig betydelse. Enligt definitionen i 

denna undersökning borde ett-ords växling också ses som växlat yttrande.
10

 Exempel 4.3 är 

därför ett exempel på kodväxling mellan meningar. 

Exempel 4.3 Kodväxling på nivå B – intersententiell kodväxling 

Mamma > Nina: Jiào qúnzi ya? A, jiùshì 

(kallar kjol? Ah, just ja) 

(kallas det för kjol? Ah, just det!) 

Nina > mamma: Kjol qúnzi 

(kjol) 

Exempel 4.4 visar 3 exempel på meningsintern kodväxling. Micke växlar först från kinesiska 

till svenska, sedan tillbaka till kinesiska och till sist igen till svenska. 

Exempel 4.4 Kodväxling på nivå C – meningsintern kodväxling 

                                                             
10 Jfr avsnitt 2.2.1 
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Micke: Dànshì wǒ pà spöke háiyǒu wǒ yě pà monster 

(men jag fruktar spöke, likaså jag också fruktar monster) 

(men jag är rädd för spöken, och jag är också rädd för monster) 

4.4.3 Metoden för den grammatiska analysen 

Vid analysen av kodväxlingsgrammatik plockas först alla blandade meningar ut från 

transkriptionen, d.v.s. de meningar som innehåller båda språken. Som Cantone har föreslagit i 

sin undersökning, tittar jag också på funktionella kategorier vid den grammatiska analysen 

(Se avsnitt 3.2.3). Analysen baseras framför allt på Cantones sammanställning av tidigare 

forskningsresultat angående vilka kodväxlingsgränser som anses vara otillåtna eller 

ogrammatiska i tal, för att därefter presentera de kodväxlingsgränser i mitt material som 

bryter mot tidigare forskningresultat i Cantones sammanställning. 

4.4.4 Ett samtalsanalytiskt perspektiv 

För att försöka ta reda på vad kodväxling spelar för roll i tvåspråkiga barns samtal med deras 

föräldrar använder jag en samtalsanalytisk metod för analysen. Peter Auer (1984) är den första 

som analyserar den pragmatiska aspekten av kodväxling med ett samtalsanalytiskt 

angreppssätt. Sedan dess har flera forskare också gjort undersökningar om 

kodväxlingsfunktioner ur ett samtalsanalytiskt perspektiv, bl.a. Li Wei & Milroy (1995). En 

annan modell som etableras för att förklara kodväxlingens sociala funktioner är 

Myers-Scottons (1993b) Markedness model, vilket är den mest citerade metoden inom 

forskningsområdet. Myers-Scotton föreslår att det finns en ”Rights and Obligation set (RO 

set)” i interaktioner mellan människor, som reglerar vad talare kan förvänta sig från 

interaktion. The Markedness model innebär att tvåspråkiga talare använder kodväxling, som 

ett ”markerat språkbyte”, för att betona sin sociala ställning och uppnå den effekt de vill 

gentemot de andra talarna. Woolard (2004) kritiserar Myers-Scottons antagande av att 

kodväxling är något slags strategi och menar att kodväxling inte alltid är avsiktlig och ibland 

kan vara omedveten. Li Wei (1998 s. 157) menar att en begränsning hos the Markedness 

model är att den fokuserar på forskarens uppfattning av tvåspråkiga talares syfte i ett samtal. 

Detta betyder att the Markedness model ignorerar talarnas möjligheter att skapa 

kodväxlingsbetydelser under samtalets gång, något den samtalsanalytiska metoden fokuserar 

på. 

Till skillnad från de flesta undersökningar, syftar den samtalsanalytiska metoden inte till 

att tilldela någon specifik betydelse till kodväxling och antar inte att talaren förväntar att deras 

samtalspartner tar emot och förstår dessa betydelser (Li Wei 1998 s. 169). Istället handlar den 

samtalsanalytiska metoden om att kodväxlingens funktion gemensamt förhandlas fram i 

kontexten av samtalsdeltagarna. Den samtalsanalytiska metoden handlar därmed om hur 

kodväxlingsbetydelse formuleras under interaktion utifrån ett deltagarperspektiv. 
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Jag väljer att använda den samtalsanalytiska metoden eftersom jag håller med Woolard 

och Li Weis synpunkter på begränsningen med Myers-Scottons Markedness model. 

Myers-Scotton baserar sin modell på en undersökning i flerspråkiga områden i Afrika, där 

kodväxling är ett vanligt förekommande fenomen. Hennes material består bl.a. av 

kommunikation mellan medborgare och myndigheter. Trots att det också är naturligt 

förekommande spontana samtal anser jag ändå att det är stor skillnad mellan hennes material 

och mitt när det gäller informanter samt frågan om hur vanlig kodväxling är som fenomen i 

samhället. Eftersom mina informanter är yngre barn är jag tveksam till att anta att de alltid 

använder kodväxling som någon strategi för att uppnå en viss effekt i interaktion med sina 

föräldrar. Dessutom uppskattar jag att den samtalsanalytiska metoden tar hänsyn till 

samtalspartnerns språkkompetens, språkval o.s.v. (Li Wei & Milroy 1995). Min åsikt är att 

interaktionen med föräldrar har ett stort inflytande på barnens språk. Föräldrarnas 

språkkompetens och språkval påverkar barnens språkval. Jag anser att kodväxlings betydelse 

skapas under turbyte mellan talare i och med att samtalet förs fram. Därför anser jag att en 

samtalsanalytisk metod är lämplig för min analys. 

Både en deduktiv metod och en induktiv metod används för urvalet av sekvenserna för 

samtalsanalysen. Alla sekvenser väljs ut från de transkriberade samtalen. I sin sekvensanalys 

av kodväxlade samtal visar Li Wei (1995, 1998) bevis på hur kodväxling används i närhetspar 

för att markera talarens disprefererade andraled samt på hur kodväxling används vid olika 

typer av reparationer. Utifrån denna utgångspunkt läser jag genom transkriptionen och 

försöker hitta sekvenser där kodväxling används på ett liknande sätt som i Li Weis material. 

Dessa sekvenser väljs ut för en närmare analys. Därefter läser jag noggrant genom resten av 

materialet och försöker hitta sekvenser där användning av kodväxling verkar vara intressant 

och värd att analyseras. 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002 s. 5–6) utgår forskningsetiska överväganden från individ-

skyddskravet, vilket innebär att individer som ingår i vetenskaplig forskning inte ska utsättas 

för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet inkluderar 

fyra huvudkrav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

När en undersökning omfattar informanter som är under 15 år är det viktigt att deras 

föräldrar blir informerade och att forskaren får tillstånd utföra studien. I denna undersökning 

är alla informanter under 15 år, men även föräldrarna, som fungerar som informanternas 

samtalspartner, deltog i samtalen. Föräldrarna blev informerade om vad undersökningen 

handlade om, genom att jag muntligt förklarade undersökningsinnehållet för dem när jag 

kontaktade dem och genom att jag delade ut skriftlig information om min undersökning i 

början av intervjuerna, se bilaga 1. De blev informerade om att deras barn skulle bli 

undersökningsinformanter och att de själva också skulle delta i samtalet. Det var helt frivilligt 

för dem att delta i studien, och de kunde när som helst avbryta sin medverkan. Alla föräldrar i 



30 

 

denna undersökning har samtyckt för deras barns deltagande i studien. Jag har också 

garanterat att föräldrarna och barnen kommer att vara anonyma i undersökningen, deras 

privata information, t.ex. adress, kontaktinformation och namn på barnens skolor, kommer 

inte att nämnas. Jag ser också till att obehöriga inte får tillgång till de inspelade samtalen. 

Materialet som jag samlat in från intervjuerna och inspelningarna med barnen och föräldrarna 

kommer enbart att användas för vetenskapliga ändamål. 

Med tanke på att mina informanter och deras föräldrar har fått information om studiens 

innehåll, och att jag har fått deras samtycke för deltagande, samt att jag har garanterat dem 

anonymitet och vetenskapligt användande av materialet, är det rimligt att säga att jag 

uppfyller de fyra grundläggande forskningsetiska kraven inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
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5 Kvantitativ analys av kinesisk-svensk kodväxling 

Detta kapitel ägnas åt att ge en kvantitativ beskrivning av informanternas 

kodväxlingsfrekvens, vilket inkluderar vilka typer av kodväxling som inträffar samt 

kodväxlingsriktning. Vilka språk som informanterna använt och till vem de riktar sig ska 

också presenteras. Avsnittet inleds med en statistisk analys av varje informant, därefter följer 

en jämförelse mellan dem och slutligen en förklaring till de skillnader som finns. 

Uppdelningen av olika typer av kodväxling följer Li Wei & Milroys (1995) 

kategorisering. Nivå A står för turvis kodväxling, nivå B är intersententiell kodväxling samt 

nivå C är meningsintern kodväxling
11

. Om bara kodväxlingstyper presenteras finns det risk 

för att kodväxlingsfenomenet endast ses från en synvinkel, vilket inte kan ge en helhetsbild av 

kodväxlingen. För att kunna få bättre insyn i kodväxlingsfenomenet, analyserar jag också 

statistiken ur en annan synvinkel, d.v.s. vilka språk barnen använder till vem. Jag introducerar 

därvid tabeller med uppgifter om informanternas andel meningar på olika språk på 

kodväxlingens tre nivåer. Denna statistik tar upp alla kodväxlingsfenomenen som förekommer 

i samtalen, men kan i övrigt bara ge en ungefärlig bild av kodväxlingen, eftersom hela 

samtalen inte transkriberas, utan bara sekvenser med kodväxling och den närmaste kontexten. 

5.1 Nina 

Under båda inspelningarna har Nina talat svenska med sina föräldrar den mesta tiden, men 

hon har också gjort försök att tala kinesiska vid mammans uppmuntran. Om Ninas kodväxling 

analyseras tillsammans med det sekventiella samtalet visar det sig att turvis kodväxling utgör 

en dominerande del av Ninas kodväxling, 90 % av alla typer av kodväxling, vilket innebär att 

Nina svarar på svenska även när andra talar kinesiska (se tabell 5.1). Dessa turvisa 

kodväxlingar består i sin tur mest av växling från kinesiska till svenska, 60 av totalt 64 turvis 

kodväxling. Intersententiell kodväxling (kodväxling mellan meningar) och meningsintern 

kodväxling (kodväxling inom en mening) utgör 4 % respektive 6 %. Till skillnad från turvis 

kodväxling visar de andra två typerna inte någon tendens till en kodväxlingsriktning från 

kinesiska till svenska. På grund av begränsad statistik är det svårt att se om kodväxlingen 

tenderar att gå från svenska till kinesiska. Det som huvudsakligen dominerar i Ninas samtal är 

dock kodväxling från kinesiska till svenska. 

 

 

 

                                                             
11 Se mera i avsnitt 3.2.1 och avsnitt 4.4 
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Tabell 5.1 Ninas kodväxling på tre nivåer 

Typ Ki → Sv Sv → Ki Totalt % 

Nivå A kodväxling (turvis) 60 4 64 90 

Nivå B kodväxling (intersententiell) 1 2 3 4 

Nivå C kodväxling (meningsintern) 1 3 4 6 

Totalt 62 9 71 100 

Den stora andelen av turvis kodväxling från kinesiska till svenska hos Nina visar att hon 

tenderar att tala svenska även när hennes föräldrar talar kinesiska med henne. Nina verkar ha 

svenska som sitt dominerande språk. Detta stämmer med Li Weis resultat om att turvis 

kodväxling oftast äger rum hos talare med olika språkförmåga och attityd. Är det i Ninas fall 

språkfärdighet eller attityd som spelat roll, eller är det något annat som har påverkat Ninas 

språkval? Detta kommer jag att diskutera i avsnitt 5.4. Angående de andra två kodväxlings-

nivåerna använder Nina dem helt enkelt inte så ofta. 

Vid en analys av vilka språk Nina använt och till vem kan Ninas kodväxling analyseras 

från en annan synvinkel. Tabell 5.2 visar att Nina nästan bara talar svenska med pappa, men 

med mamma talar hon i någon mål kinesiska. Oavsett vem Nina talar med, talar hon mest 

svenska: 81 % av hennes meningar är på svenska, 17 % är på kinesiska och enbart 2 meningar 

är blandade. Nina använder en kinesisk mening till pappan och två kinesiska meningar till 

mig, men alla tre efter mammans uppmuntran att tala kinesiska. Många av hennes kinesiska 

meningar till mamman är också efter mammans uppmuntran. Mamman sade först meningen 

på kinesiska till Nina och bad henne att säga det till pappan eller mig, därefter vände Nina sig 

till personen och repeterade vad mamman sagt på kinesiska. Att 81 % av Ninas meningar är 

på svenska överensstämmer med att hon kodväxlar från kinesiska till svenska med hög 

frekvens. Ninas mindre andel kinesiska meningar och blandade meningar tyder på att svenska 

är Ninas dominerande språk och kinesiska hennes svagare språk. 

Tabell 5.2 Ninas andel mening på olika språk 

Nina > Pappa > Mamma > Systern > Mig > Flera Totalt % 

Ki 1 17 0 2 2 22 17  

Sv 21 63 1 1 20 106 81  

Blandad 0 2 0 0 0 2 2  

Totalt 22 82 1 3 22 130 100  

5.2 Ylva 

Under inspelningen bytte Ylva språk fritt i samtalen. Transkriberingen visar att kodväxling 

förekommer mest på nivå A hos Ylva, 61 %, meningsintern kodväxling tar också upp en del, 

33 % (Se tabell 5.3). Trots att turvis kodväxling också utgör en stor del hos Ylva är det relativt 

olika från Ninas turvis kodväxling. Som exempel i tidigare avsnitt (se avsnitt 4.4.1) har visat 
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kan turvis kodväxling ske under två olika typer av situationer. Ylvas turvis kodväxling 

inträffar mest när hon vänder sig till en annan person medan Nina använder ett annat språk än 

sin samtalspartner under ett och samma samtal. Ylvas kodväxlingar från kinesiska till svenska 

är lika många som från svenska till kinesiska. Detta kan eventuellt tyda på att hon byter språk 

efter vem hon tatar med. Följande analys av Ylvas andel yttrande på olika språk visar detta. 

Tabell 5.3 Ylvas kodväxling på tre nivåer 

Typ Ki → Sv Sv → Ki Totalt % 

Nivå A kodväxling (turvis) 12 16 28 61 

Nivå B kodväxling (intersententiell) 2 1 3 6 

Nivå C kodväxling (meningsintern) 9 6 15 33 

Totalt 23 23 46 100 

Tabell 5.4 nedan visar att Ylvas meningar på kinesiska och på svenska är nästan lika många i 

de transkriberade samtalen, 52 % respektive 42 %. Detta stämmer med att Ylvas kodväxling 

är lika många från båda hållen. Enbart 6 % av alla hennes meningar är blandade. Ylva talar 

nästan inte kinesiska med pappan och hon talar inte svenska med mamman och mig, men med 

lillebror Micke talar hon båda språken. Detta tyder på att samtalspartner är en motivation för 

Ylva att byta språk. Tabellen visar också att blandade meningar oftast förekommer hos Ylva 

när hon talar med mamma och med fler än en person. 

Tabell 5.4 Ylvas andel meningar på olika språk 

Ylva > Pappa > Mamma > Micke > Mig > Flera Totalt % 

Ki 1 29 12 15 6 63 52 

Sv 26 0 3 0 22 51 42 

Blandad 0 3 0 1 4 8 6 

Totalt 27 32 15 16 32 122 100 

5.3 Micke 

Liksom Ylva har Micke visat förmåga att byta språk fritt under inspelningen. Till skillnad från 

Ylva och Nina visar det sig i tabell 5.5 att Mickes kodväxling inträffar mest inom en mening, 

upp till 83 % av alla kodväxlingar. Detta tyder på att meningsintern kodväxling utgör en 

dominerande del i Mickes kodväxling. Turvis kodväxling utgör en liten del medan inter-

sententiell kodväxling helt saknas. Liksom Ylva byter Micke språk mellan turer mest när han 

vänder sig till en ny samtalspartner. Tabell 5.5 visar att Micke oftare byter från kinesiska till 

svenska än tvärtom. Kan detta innebära att Micke använder mer svenska än kinesiska? 

Innebär den höga frekvensen av meningsintern kodväxling att Micke använder blandade 

meningar med alla? Tabell 5.6 nedan ger en förklaring till dessa. 
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Tabell 5.5 Mickes kodväxling på tre nivåer 

Typ Ki → Sv Sv → Ki Totalt % 

Nivå A kodväxling (turvis) 4 2 6 17 

Nivå B kodväxling (mellan yttranden) 0 0 0 0 

Nivå C kodväxling (inom yttrande) 17 12 29 83 

Totalt 21 14 35 100 

Av tabell 5.6 framgår att Micke använder mer kinesiska än svenska i de transkriberade 

samtalen. Han har flest blandade meningar bland alla tre barn, vilket stämmer med hans höga 

procent av meningsintern kodväxling. Tillsammans med siffrorna i tabellen 5.5 kan detta 

innebära att Micke använder mer kinesiska men samtidigt byter han till svenska med hög 

frekvens. Liksom systern Ylva använder Micke olika språk när han talar med olika personer. 

Med pappa talar Micke bara svenska och ingen kinesiska, medan han bara talar kinesiska med 

systern i de transkriberade samtalen. När Micke talar med mamma och mig använder han 

mest kinesiska, samt en del blandade meningar, men aldrig meningar enbart på svenska. 

Tabell 5.6 Mickes andel mening på olika språk 

Micke > Pappa > Mamma > Ylva > Mig > Flera Totalt % 

Ki 0 34 4 13 10 61 67 

Sv 8 0 0 0 5 13 14 

Blandad 0 7 0 7 3 17 19 

Totalt 8 41 4 20 18 91 100 

5.4 Sammanfattande jämförelse 

Resultatet från de föregående tre avsnitten utmynnar i en jämförelse mellan de tre barnen. 

Statistiken visar att när det gäller andelen olika typer av kodväxling i materialet finns det 

uppenbara skillnader mellan de tre barnen. Skillnaden ligger framförallt i frekvensen av turvis 

kodväxling och meningsintern kodväxling. Det finns dock ett mönster som är likadant hos alla 

tre när det gäller andelen intersententiell kodväxling. Hos alla tre barn utgör andelen inter-

sententiell kodväxling den minsta delen av all kodväxling i materialet. Det är således sällsynt 

att mina informanter byter språk mellan meningar inom en och samma tur.  

Angående de andra två typerna av kodväxling, turvis kodväxling och meningsintern kod-

växling, varierar det mycket mellan informanterna. Turvis kodväxling förekommer med högst 

frekvens hos Nina och utgör en dominerande del av hennes kodväxling. Turvis kodväxling 

utgör också av en större del av Ylvas kodväxling, men jämfört med Nina blir andelen mycket 

mindre i och med Ylvas högre frekvens av meningsintern kodväxling. Hos Micke är 

situationen annorlunda i jämförelse med Nina och Ylva. Turvis kodväxling har lägst 

frekvensen hos Micke bland alla tre barnen. Frekvensen av turvis kodväxling är därför högst 

hos Nina, därefter kommer Ylva och sist Micke. Däremot är frekvensen av meningsintern 
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kodväxling högst hos Micke, sedan Ylva och sist Nina. Vad kan dessa skillnader i 

frekvenserna av turvis kodväxling och meningsintern kodväxling bero på? Är det barnens 

språkkompetens som avgör vilken typ av kodväxling som förekommer mer frekvent? Eller är 

det föräldrarnas språkbeteende och attityd till språken som spelar en roll här? 

Tabellerna med andelen meningar på olika språk visar att det också finns en del skillnader 

bland de tre barnen, vilket inkluderar hur många kinesiska, svenska och blandade meningar de 

använder och vilket/vilka språk de talar med vem
12

. Andelen blandade meningar hos barnen 

varierar stort, från 2 % till 19 %, vilket stämmer med Huss (1991 s. 183, tabell 47) 

forskningsresultat där blandade yttranden hos hennes informanter också varierar stort, mellan 

0,5 % och 17,2 % i de finska samtalen och mellan 0 % och 7,3 % i de svenska samtalen. Det 

är uppenbart att med pappa använder de aldrig blandade meningar, och kinesiska meningar 

använder de väldigt få med pappa. För Ylva och Micke är det inte svårt att dra slutsatsen att 

de inte talar så mycket kinesiska med pappa, då de är medvetna om att pappa inte talar 

kinesiska. Detta kan ses som bevis på att de tvåspråkiga barnen redan tidigt (med tanke på att 

Nina och Micke var knappt 4 år gamla vid den första inspelningen) har utvecklat förmågan att 

särskilja språken och därmed kan välja rätt språk efter samtalspartner. 

Ninas pappa talar dock flytande kinesiska. Nina kan därför teoretiskt sett välja mellan de 

två språken när hon talar med pappan. Varför använder hon ändå enbart svenska med pappan 

(den enda kinesiska meningen till pappan är en upprepning av vad mamman sade)? Huss 

(1991) resultat kan vara en rimlig förklaring till detta. Hennes forskning om 23 

svensk-finsktalande barn visar att svenskans roll som samhällets majoritetsspråk påverkar 

tvåspråkiga barns språkval, även om föräldrarna försöker tala båda språken med barnen. I 

enlighet med Huss resonemang antar jag att det är rimligt att bedöma att Nina redan är 

medveten om att svenskan är majoritetsspråket och kinesiska är minoritetsspråket och har 

därmed valt att enbart använda svenska med pappan. 

När vi ser vilka språk barnen använder med mamman, är det tydligt att alla barn använder 

kinesiska i viss utsträckning, både hela meningar på kinesiska och blandade meningar, men 

skillnaden ligger i användningen av svenska med mammorna. Nina använder betydligt fler 

svenska meningar än kinesiska eller blandade meningar med mamman, medan Ylva och 

Micke inte använder någon mening på enbart svenska med mamman. Anledningar till att Nina 

använder mer svenska än kinesiska med mamman kan formuleras från tre olika perspektiv. 

Först är det viktigt att komma ihåg att Ninas föräldrar berättade i intervjun att Nina har tappat 

en del kinesiska sedan familjen kom tillbaka till Sverige, d.v.s. Nina behärskar för tillfället 

bättre svenska än kinesiska. Därför är det förväntat att Nina talar mer svenska än kinesiska. 

Vad som gör det ännu lättare för Nina att tala svenska är att mamman också talar flytande 

svenska, och detta är hon helt medveten om. Nu när Nina är bättre på svenska är det självklart 

skönt att bara tala svenska med mamman. Detta stämmer med Huss (1991) syn att barn snart 

märker att föräldern som talar minoritetsspråket även förstår majoritetsspråket. Enligt hennes 

forskning kan svenskans roll som majoritetsspråk i samhället förmodligen vara en annan 

faktor som uppmuntrar Ninas användning av svenska. Med tanke på att familjen nu bor i 

Sverige och Nina går på svensk förskola är det inte svårt för Nina att inse att det är svenskan 

                                                             
12 Se tabellerna 5.2, 5.4 och 5.6 



36 

 

som är det dominerande språket i samhället. Mammans språkförmåga och svenskan som 

samhällets majoritetsspråk utgör de externa faktorerna till Ninas frekventa användning av 

svenska med mamman. 

Om mammans språkkompetens och samhällets majoritetsspråk spelar så stor roll i 

barnens språkval, varför använder inte Ylva och Micke svenska meningar med mamma och 

med mig? Ett annat speciellt mönster hos Ylva och Micke är att de använder mycket kinesiska 

med varandra. Under intervjun beskrev mamman att både Ylva och Micke var nästan lika bra 

på kinesiska som på svenska. Självfallet är detta en viktig orsak till att de talar mycket 

kinesiska, men mamman kan svenska och familjen bor nu i Sverige. Blir det inte lättare att 

bara tala svenska med mamman och med varandra också? Anledningen ligger förmodligen i 

mammans attityd till barnens tvåspråkighet. Mamman berättade under intervjun att hon 

försökte låtsas som att hon inte förstod svenska och barnen blev därför tvungna att tala 

kinesiska med henne. 

Varför svenskans status som det dominerande språket i samhället inte verkar ha påverkat 

Ylva och Mickes språkpreferens återstår att diskutera. Är det föräldrarnas strävan att behålla 

barnens tvåspråkighet eller är det något annat som har motverkat majoritetsspråkets inflytande? 

Om föräldrarnas medvetna ansträngningar att behålla barnens tvåspråkighet har större infly-

tande på barnens språkval, kan det ses som ett bevis på att föräldrarnas attityd spelar en 

avgörande roll i tvåspråkiga barns språkutveckling? Inte bara med mamman, utan också med 

mig undviker Ylva och Micke svenska meningar, vilket också är ett bevis på deras socioling-

vistiska medvetenhet, som gör att de kan välja olika språk efter samtalspartner. 

Jämfört med Ylva och Micke, tenderar Nina att använda svenska under den mesta tiden. 

Hennes meningar på svenska är därmed mycket fler än på kinesiska, vilket tyder på att hon 

tenderar att kodväxla mindre. Ylvas meningar på svenska är nästan lika många som på 

kinesiska och Micke har fler kinesiska meningar än svenska. Dessutom förekommer deras 

andel meningsintern kodväxling med betydligt högre frekvens. Utifrån detta kan jag bedöma 

att Ylva och Micke tenderar att kodväxla mer frekvent. Huss (1991) forskning visar att barnen 

från familjer med mycket kodväxling tenderar att kodväxla själva också med högre frekvens, 

medan barnen från familjer med mindre kodväxling också kodväxlar mindre ofta. Huss (1991) 

resultat verkar dock inte stämma med mina informanters situation. Båda Ninas föräldrar kan 

tala flytande svenska och kinesiska, och enligt föräldrarna använder de också båda språken 

med varandra, vilket innebär att kodväxling inte är ett ovanligt fenomen i familjen. Ylva och 

Mickes föräldrar använder däremot engelska när de talar med varandra, och med barnen talar 

pappan enbart svenska, mamman kinesiska, vilket tyder på att föräldrarna inte kodväxlar så 

ofta mellan kinesiska och svenska. Kodväxlingsfrekvensen hos mina informanter står därför i 

ett motsatt förhållande i relation till deras föräldrars kodväxlingsfrekvens. 

Ett annat intressant mönster hos Nina och Ylva som visas i tabellerna är att svenska 

meningar utgör en dominerande andel av deras meningar när de riktar sig till flera personer 

(Se tabell 5.2 och 5.4). Även Micke, som talar betydligt mer kinesiska än svenska, har större 

andel svenska meningar när han riktar sig mot flera personer, jämfört med hans totala antal 

svenska meningar (5 av 13 meningar på svenska jämfört med 10 av 61 meningar på kinesiska, 

se tabell 5.6). Vad kan detta bero på? Är det svenskans roll som majoritetsspråket som spelar 

en roll här och därmed påverkar barnens språkval? Med detta menar jag att barnens val av 



37 

 

svenska när de talar med fler än en person möjligen beror på deras medvetenhet om svenskan 

som majoritetsspråk och samtidigt är de också medvetna om att föräldern som talar 

minoritetsspråket också kan majoritetsspråket. Eller är det barnens dominerande språk som 

leder dem till att välja svenskan? Om det är så, innebär det att alla tre barnen har svenska som 

dominerande språk. Detta avviker dock från vad Ylva och Mickes föräldrar tyckte: att barnen 

var ungefär lika bra på båda språken. Det verkar vara den externa faktorn, svenskans roll som 

majoritetsspråket, som avgör barnens språkval. Det är dock viktigt att inse att även 

föräldrarna kan bara få en ungefärlig bild på barnens språkkompetens. 

Enligt Arnberg (1981) är det inte konstigt att det ena språket kan vara starkare än det 

andra, vilket innebär att Ylva och Mickes svenska eventuellt kan vara något starkare än deras 

kinesiska. Jag anser att båda faktorerna spelar en viss roll i barnens språkval, när de talar med 

flera personer. Enligt analysen ovan har svenskans roll som majoritetsspråk ett relativt stort 

inflytande på Ninas användning av svenska när hon talar med både pappan och mamman. 

Hennes användning av svenska med mamman är dock också till viss mån ett resultat från 

hennes bättre kompetens i svenska. När det gäller Ylva och Micke skulle jag bedöma att 

majoritetsspråkets inflytande förmodligen är mindre på dem i detta sammanhang, eftersom det 

är tydligt att de väljer språk efter samtalspartner. Samtidigt är det inte omöjligt att deras 

kompetens i svenska verkligen är något bättre än kinesiska, även om det rör sig om en väldigt 

liten skillnad. 

Blandade meningar förekommer hos alla tre barnen när de vänder sig till mamman och 

mig. En förklaring till att blandade meningar förekommer även när barnen talar med mamman 

och mig, som är kineser, kan vara att barnen är medvetna om att de borde tala kinesiska med 

oss (på grund av deras sociolingvistiska förmåga), men samtidigt är de också medvetna om att 

vi kan svenska till en viss grad. Därför växlar de till svenska när de behöver eller när de vill. 

Vad det är som motiverar barnens kodväxling kommer dock att diskuteras i detalj i senare 

avsnitt där samtalsanalys tillämpas för att ge en förklaring till kodväxlingsmotivation. 
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6 Kvalitativ analys av kinesisk-svensk kodväxling 

I det här kapitlet övergår jag till en kvalitativ analys av barnens kodväxling, vilken inkluderar 

en grammatisk analys som är baserad på informanternas meningsinterna kodväxlingar och en 

samtalsanalys som utgår från de sekventiella samtalen mellan informanterna och deras 

föräldrar. Kapitlet inleds med den grammatiska analysen och därefter följer samtalsanalysen. 

6.1 Grammatisk analys 

Det här avsnittet syftar till att analysera kodväxlingsgrammatik, vilket innebär att menings-

intern kodväxling fokuseras i den här analysen. I avsnittet 6.1.1 kommer jag att diskutera de 

blandade meningarnas språk och försöka avgöra deras grundspråk. Därefter följer ett avsnitt 

där lexikala och funktionella kategorier av de kodväxlade orden/fraserna analyseras. I avsnitt 

6.1.3 analyseras kodväxlingsgränserna i mitt material i detalj, och jämförelser mellan kod-

växling i mitt material och i tidigare forskning kommer också att presenteras. 

Analysen kommer att baseras på de blandade meningarna som förekommer i materialet. 

Som vissa forskare (Huss 1991, Li Wei & Milroy 1994, Genesee, Nicoladis & Paradis 1995, 

Cantone 2007 m.fl.) visat i sina undersökningar, kan blandade meningar, d.v.s. meningsintern 

kodväxling utgöra en mycket liten del av hela det inspelade samtalet. Detta gäller också i min 

undersökning. De inspelade samtalen är totalt 3 timmar och 20 minuter, och talarna är totalt 

åtta personer, varav tre barn och fem vuxna. Med tanke på att antalet vuxna samtalsdeltagare 

är fler än barn, är det möjligt att barnens tid att tala till viss mån är begränsad. Detta är 

antagligen en förklaring till att det endast förekommer totalt 24 blandade meningar hos alla tre 

barnen under så lång tid som 3 timmar och 20 minuter. 

Trots det begränsade antalet blandade meningar i materialet förekommer det ändå en del 

intressanta exempel på barnens kodväxling, som antingen överensstämmer med eller avviker 

från de tidigare forskarnas slutsatser om kodväxlingsgrammatik. Olika forskare har funnit 

olika gränser inom en mening där kodväxling anses vara antingen tillåten eller otillåten. I mitt 

material har dock inte alla dessa tillåtna eller otillåtna kodväxlingar förekommit. Detta kan 

anses som ett stöd för McSwan (1999) och Cantones (2007) uppfattning att det inte finns 

någon tredje grammatik som reglerar kodväxling, eftersom det som anses vara korrekt 

kodväxling kanske aldrig förekommer i verkligheten medan det kanske förekommer viss 

kodväxling som varken regleras som korrekt eller felaktig. Jag kommer att visa exempel på 

detta i den senare delen av det här avsnittet. 

6.1.1 Svenska ord i kinesiska meningar eller kinesiska ord i svenska 
meningar? 

Innan jag inleder en detaljerad grammatisk analys av de kodväxlade meningarna i mitt 

material vill jag diskutera frågor om hur man kan avgöra grundspråket i de kodväxlade 
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meningarna. Är en blandad mening en mening på kinesiska med inslag av svenska ord eller är 

det en mening på svenska med inslag av kinesiska ord? Cantone (2007) undviker den här 

frågan genom att studera tvåspråkiga barn i enspråkiga kontexter och hon antar att barnens 

grundspråk ska vara samma språk som kontextens språk. Enligt hennes antagande blir det 

därför inte svårt att se att alla kodväxlade meningar är på kontextens språk. Andra forskare har 

dock inte skapat någon enspråkig kontext för sina informanter och det blir därmed ibland 

svårt att avgöra vilket grundspråk de kodväxlade meningarna har. Park (2000) anser t.ex. att 

det är viktigt för hennes studie att avgöra grundspråket i de kodväxlade meningarna, och hon 

avgör detta på meningens ordföljd eftersom koreanska, som är ett SOV-språk, har en annan 

ordföljd än svenska, som är ett SVO-språk. Det finns andra kriterier som används för att 

avgöra en menings grundspråk, bl.a. det första ordet i meningen (Doron 1983, citerad i Park 

2000 s. 82), meningens finita verb (Treffers-Daller 1994), antalet morfem på båda språken 

(Myers-Scotton 1993a) och meningssyntaxen (Nishimura 1986). Det finns också forskare som 

hävdar att det är onödigt att avgöra språket av de kodväxlade meningarna. Sankoff & Poplack 

(1981) menar t.ex. att det är onödigt att avgöra grundspråket, speciellt när kodväxling sker 

flera gånger i en och samma mening. Romaine (1995) påpekar att kriterierna som används i 

tidigare forskning till viss mån har brister i olika situationer. Detta har också Park (2000 s. 

81–86) visat genom analys av några kodväxlingsexempel från sitt eget material. 

I mitt material har de flesta kodväxlade meningarna kinesiska som grundspråk och 

svenska ord inblandade. Detta eftersom meningarna inte bara följer kinesisk ordföljd och 

syntax, utan även antalet morfem på kinesiska är fler än de på svenska. Även meningarnas 

första ord och finita verb (om det finns i meningen) är på kinesiska. Det finns dock ett par 

meningar där det är komplicerat att avgöra grundspråket. Därför ska jag analysera dessa 

meningar i detalj. 

I exempel 6.1 och 6.2 verkar det som att det förekommer ett så kallat kodväxlat påhäng, 

eller extrasentensiell kodväxling enligt Milroy & Muyskens (1995) definition (se kapitel 2.2). 

Nina använder det svenska eh och ordet och i yttrandet, men det är svårt att avgöra om det är 

svenska som är inbäddat i yttrandet eller om det är kinesiska som är inbäddat. De kinesiska 

orden xiǎo och nǐ dà visar det centrala innehållet av vad Nina vill uttrycka, därför ter det sig 

naturligt vid första ögonkastet att bedöma att det är de svenska eh och och som är inbäddade i 

meningen. Men trots att uttrycket som eh och och bidrar mindre till innehållet av talares 

yttrande, fungerar de som någon typ av förbindelse mellan ord, fraser eller satser, för att göra 

yttranden flytande. Om jag ser det på det sättet kan jag säga att barnet har svenska som 

basspråk enligt Cantones term, eller matrisspråk enligt Myers-Scottons term, även om den 

centrala betydelsen uttrycks på kinesiska. Det verkar som att båda förklaringarna har sin 

utgångspunkt i hävdandet av meningens grundspråk, men jag anser att det också är viktigt att 

ta hänsyn till yttrandets kontext i det här fallet. Kontexten här är ett samtal som förs mellan 

mamma och Nina. Mamman talade bara kinesiska med Nina i samtalet och hade uppmuntrat 

Nina att tala kinesiska, så jag antar att Nina reagerade på mammans språkval och uppmuntran 

och ville använda kinesiska för att svara på mammas fråga. Nina ville alltså tala kinesiska. I så 

fall bedömer jag det som rimligt att den här meningen har kinesiska som grundspråk, och 

svenska är det inbäddade språket i meningen. 
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Exempel 6.1 

1. Nina > Mamma: ((pekar på kläder)) Eh xiǎo(.) ((pekar på mamma)) och nǐ dà 

Eh liten                    och du stor 

Eh (den är) liten och du är stor. 

En liknande osäkerhet gäller vid bedömning av meningens grundspråk i exempel 6.2. I senare 

delen av Mickes yttrande uttrycker han meningens centrala innehåll med svenska ord, och 

partikeln ya som används för att uttrycka mindre betoning är på kinesiska. Det är tydligt att 

svenska spelar en mycket större roll i uttrycket av meningens betydelse, därför kan den 

kinesiska partikeln ya ses som det inbäddade språket. Trots att yttrandets kontext är ett samtal 

mellan mamma och Micke och båda talade kinesiska, startade Micke ett nytt samtalsämne vid 

den här turen. Därför anser jag att i detta fall påverkas Mickes språkval mindre av mammans 

språkval, mycket mindre jämfört med Ninas fall där mamman har uppmuntrat Ninas kinesiska 

yttrande. Därför antar jag att Micke byter mellan språken utan någon extern faktor. Det är 

därmed rimligt att bedöma att Mickes mening de grotta ya är en svensk mening. 

Exempel 6.2 

12. Micke > Mamma: Zhège shì pīnqǐlái-le ya (.) de grotta ya 

Detta är sammanställa+PASS PA (partikel). De grotta PA 

De här är hopbakade. Det är en grotta, ju. 

Exempel 6.3 och 6.4 analyserar jag tillsammans, eftersom Micke i båda exemplen talar om 

mer mjöl. Även i 6.4 där Micke säger mer nàyàng de (’mer sån där’) menar han också mer 

mjöl. Det verkar som att det skulle vara rimligt att bedöma meningarna som kinesiska 

meningar utan tvekan, eftersom antalet morfem, meningarnas första ord och finita verb visar 

att det är kinesiska som är meningarnas grundspråk. Men när jag läst meningarna noggrant 

upptäcker jag att de verkar följa svensk grammatik. Exempel 6.3 och 6.4 är egentligen väldigt 

lika meningar, bara objekten är olika. Objekten är mer mjöl respektive mer nàyàng de (mer 

sån där). Om inte ordet mer förekommit i 6.3 och 6.4 skulle det vara lätt att bedöma 

meningarnas språk, eftersom de följer kinesisk grammatik och syntax. Om man skulle säga 

jag behöver lite mjöl på kinesiska blir ordföljden exakt samma som på svenska, Wǒ (jag) 

xūyào (behöver) yīdiǎn (lite) miànfěn (mjöl). Men om man menar att man redan har mjöl men 

ändå vill ha lite till, blir det olika ordföljd på kinesiska och på svenska. På svenska lägger 

talare till adjektivet mer, som beskriver objektet, framför mjöl för att uttrycka den här 

innebörden. På kinesiska använder man ett adverb hái (fortfarande) som ställs framför verbet 

xūyào (behöver) och beskriver verbet. Ur denna synvinkel verkar det som att Micke använder 

kinesiska ord i exempel 6.3 och 6.4 för att säga två svenska meningar. Är meningarna på 

svenska eller på kinesiska? Det är väldigt svårt att avgöra, och hur man bedömer beror helt 

enkelt på vilket kriterium man väljer att använda sig av. I de här två fallen bedömer jag att 

båda meningarna är på kinesiska; även om syntaxen inte helt stämmer med kinesisk 

grammatik, är det ändå tveksamt att säga att meningarna är på svenska, med tanke på att de 
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flesta morfemen är på kinesiska. Det ser ut som att de svenska mer mjöl och mer är 

inblandade i meningarna men på ett ”svenskt” sätt. Detta kommer jag att diskutera i analysen 

av kodväxlingsgränser. 

Exempel 6.3 

15. Micke >: Wǒ xūyào yīdiǎn mer mjöl  

Jag behöver lite mer mjöl 

Exempel 6.4 

17. Micke > Mamma: Wǒ xūyào yīdiǎn mer nàyàng de 

Jag behöver lite mer som+PA 

Jag behöver lite mer sån där 

Som de ovanstående exemplen har visat, kan det ibland vara mycket komplicerat att bedöma 

de blandade meningarnas grundspråk. Det finns många olika kriterier forskare kan välja 

emellan, men samtidigt är det också viktigt att påpeka att dessa kriterier inte alltid är lämpliga 

att använda i varje situation. Forskningen som ägnar sig åt att förklara kodväxlingens 

grammatik fokuserar dock först och främst på de gränser där kodväxling sker, och i denna 

studie kommer också kodväxlingens gränser att lyftas fram. Trots detta är det ändå nödvändigt 

att i en grammatisk analys avgöra blandade meningars grundspråk, eftersom vilket språk 

meningen har som grundspråk kan påverka hur de två grammatiska systemen samverkar med 

varandra i en och samma mening. Därför anser jag att det är viktigt för denna studie att avgöra 

de blandade meningarnas grundspråk. 

6.1.2 Lexikala kategorier och funktionella kategorier i kodväxling 

Förutom gränserna där kodväxling inträffar är det också intressant att se vilka lexikala 

kategorier de kodväxlade orden eller fraserna tillhör, eftersom detta hjälper oss att få en 

översiktlig inblick i hur kodväxlingen ser ut på ordnivå. Dessutom har ett antal forskare 

(Petersen 1988, Cantone 2007 m.fl.) visat att funktionella kategorier också kan vara viktigt 

vid kodväxlingsanalys. Därför kommer jag i det här avsnittet att presentera vilka lexikala 

kategorier och vilka funktionella kategorier de kodväxlade orden eller fraserna tillhör. 

Som det i det föregående avsnittet presenterats kan det vara svårt att avgöra blandade 

meningars grundspråk och olika slutsatser dras beroende på vilket kriterium man väljer vid 

bedömning. I denna undersökning är det klart för de flesta meningar att de har kinesiska som 

grundspråk. De meningar för vilka det är svårt att avgöra grundspråket har jag diskuterat i det 

föregående avsnittet. Bland de totala 24 blandade meningarna är 22 kinesiska meningar 

medan enbart 2 av dem är svenska. Tabell 6.1 nedan visar vilka lexikala kategorier som blir 

kodväxlade. 
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Tabell 6.1 Antalet kodväxlade ord/fraser delad i olika lexikala kategorier 

Lexikala kategorier Antal 

Substantiv 13 

Adjektiv + substantiv 5 

Adjektiv 4 

Pronomen 2 

Interjektion 2 

Verb 1 

Konjunktion 1 

Totalt 28 

Precis som flera tidigare undersökningar (Park 2000, Cantone 2007 m.fl.) har visat, är 

substantiv den lexikala kategori som oftast blir kodväxlad. Därefter kommer fraser som består 

av adjektiv och substantiv. Efter det ligger de kodväxlade adjektiven. Pronomen, 

interjektioner, verb och konjunktion blir också kodväxlade i materialet dock med lägre 

frekvens. 

Tabell 6.2 Funktionella kategorier av de kodväxlade orden/fraserna 

Syntaktisk funktion 

Lexikala kategorier 

Objekt/ 

Del av obj. 

Subj. pred. Eg. subjekt Subjekt Adverbial 

Substantiv 6 3 2 1 1 

Adjektiv + substantiv 5 0 0 0 0 

Adjektiv 2 1 0 1 0 

Pronomen 2 0 0 0 0 

Totalt 15 4 3 2 1 

I tabell 6.2 visas vilka syntaktiska funktioner de mest frekventa kodväxlade ordklasserna tar 

och här föreligger det ett intressant fenomen. Det finns många olika funktionella kategorier: 

subjekt, predikat, objekt, determinerare, negation, partikel, preposition, konjunktion o.s.v. Det 

som är intressant är att de flesta kodväxlade orden/fraserna i mitt material är objekt eller en 

del av objekt. Det finns också kodväxlade ord som är subjektiv predikatsfyllnad, egentligt 

subjekt, subjekt och adverbial. Liksom svenska är kinesiska ett SVO-språk, d.v.s. den 

grundläggande ordföljden i kinesiska är subjekt + verb + objekt + predikatsfyllnad. 

Predikatsfyllnad kan ibland stå före objekt i kinesiska, men båda kategorierna står i senare 

delen av meningen. I existential-konstruktioner i svenska (t.ex. Det är/finns + egentligt 

subjekt) står det egentliga subjektet i den senare delen av meningen. Den motsvarande 

konstruktionen i kinesiska är yǒu (finns) + (egentligt) subjekt. De tre kodväxlade egentliga 

subjekten i materialet ligger därmed också i senare delen av meningarna. Därmed ligger de 

allra flesta kodväxlade konstituenterna i senare delen av en mening (22 av 24). 
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Eftersom de textgrammatiska funktionerna dominerar i kinesiska, kan ordföljden vara 

mycket varierande. Objektet i kinesiska kan t.ex. stå på första platsen i en mening när det är 

topic. Objektet kan också stå före verbet med ett prepositionsverb, eller före verb utan markör 

för att motsäga förmodan (Enwall 1995 s. 54). Bland de blandade meningarna i mitt material 

förekommer dock enbart den andra typen objektposition en gång (se exempel nr 5 i 6.1.3.2). I 

detta fall är objektet nǐ (du/dig), som har en speciell funktion, indirekt objekt, och den 

kodväxlade delen yīgè perfekt deg (en perfekt deg) utgör direkt objekt, vilket står efter verbet. 

Det verkar som att objekt med en speciell placering sällan förekommer i blandade meningar. 

När det förekommer är objektet inte den kodväxlade delen. Kan jag då med detta anse att 

kodväxling tenderar att ske i senare delen i en mening när det är kinesisk-svensk kodväxling 

hos barn som gäller? Eftersom de flesta blandade meningarna i mitt material är kinesiska 

meningar med svenska inslag, anser jag att det bara är rimligt att säga att den här tendensen 

finns när tvåspråkiga barn blandar svenska ord/fraser in i kinesiska meningar. Jag saknar dock 

material för att bedöma om samma tendens föreligger när tvåspråkiga barn blandar kinesiska 

ord/fraser in i svenska meningar. Det är också svårt att mäta hur stark den här tendensen är på 

grund av det begränsade materialet i denna studie. Trots detta vore det ändå intressant att 

undersöka tendensen med ett mer omfattande material i framtiden, eftersom den skulle kunna 

vara karaktäristisk för kinesisk-svensk kodväxling hos barn. 

6.1.3 Kodväxlingsgränser 

Det här avsnittet inleds med en introduktion av Cantones tabell där hon sammanfattar de 

viktigaste forskningsresultaten om begränsningar i kodväxling. I de följande avsnitten 

kommer jag att presentera exempel från mitt material på kodväxling som, enligt vissa forskare, 

anses bryta mot det grammatiska regelverket för kodväxling. 

MacSwan (1999 s. 209) sammanfattar de hittills viktiga undersökningsresultaten om kod-

växlingsbegränsningarna. Cantone (2007 s. 171–172) anpassar sig till MacSwans samman-

ställning och gör en sammanfattning i form av en tabell som ger en överblick av de viktiga 

kodväxlingsbegränsningarna. Eftersom Cantones sammanfattning har inkluderat de viktiga 

begränsningarna baserar jag min grammatiska analys på den här tabellen (Se tabell 6.2). Jag 

kommer att jämföra de begränsningarna i tabellen med kodväxlingsgränserna som 

förekommer i mitt material. 

Begränsningarna i Cantones tabell inkluderar kodväxling mellan subjekt/objekt/klitisk 

partikel/negation och verb, kodväxling mellan because/that och CP (Complementizer Phrase), 

kodväxling mellan har/modalverb/hjälpverb och verb samt kodväxling mellan determine-

rare/adjektiv och substantiv. Kodväxling som sker vid dessa gränser stämmer inte med det 

gammatiska regelverket för kodväxling i litteraturen. I Cantones material förekommer 

kodväxling vid alla dessa gränser. I mitt material förekommer kodväxling inte vid alla dessa 

gränser, men vid några av dem, bland annat mellan objekt och verb, mellan determine-

rare/adjektiv och substantiv. I de följande avsnitten presenteras i detalj dessa kodväxlingar 

som verkar avbryta ”kodväxlingsreglerna”. 
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Tabell 6.2 Tidigare forskningsresultat av begränsning i kodväxling (fritt efter Cantone 2007 s. 

171–172) 

Gränser Förekommer i Avviker från 

Subjekt/pronomen + V Timm (1975), Gumperz (1976) Poplack (1980) 

V + objekt/pronomen Timm (1975), Gumperz (1976) Poplack (1980) 

Klitisk partikel + V eller V 

+ klitisk partikel 

Timm (1975) oemotsagt 

Neg + V Timm (1975) oemotsagt 

Because + CP Gumperz (1976) Poplack (1980) 

That + CP Belazi et al. (1994) Bentahila & Davies (1983) 

Har + VP Belazi et al. (1994) DiSciullo et al. (1986) 

Modalverb + VP Belazi et al. (1994) DiSciullo et al. (1986) 

Hjälpverb + V Timm (1975) Poplack (1980) 

Determinerare + NP Belazi, Rubin & Toribo (1994) Bentahila & Davies (1983) 

Adj + N Belazi, Rubin & Toribo (1994) Poplack (1980) 

6.1.3.1 Kodväxling mellan ett objekt och ett verb 

Enligt Cantones tabell anser Timm (1975) och Gumperz (1976) att kodväxling som inträffar 

mellan ett objekt och ett verb bryter mot det grammatiska regelverket för kodväxling, d.v.s. 

verbet och objektet borde vara på samma språk. Poplacks (1980) undersökning har visat att 

kodväxling vid den här gränsen borde ses som korrekt. Cantone (2007) har också hittat bevis i 

sitt material på att kodväxling vid den gränsen följer båda språkens grammatik. I mitt material 

inträffar också kodväxling mellan ett objekt och ett verb. Följande är exempel från materialet. 

I alla nedanstående meningar är det objektet som blir kodväxlat och verbet är på samma språk 

som meningarnas grundspråk. De flesta kodväxlade objekten består enbart av ett substantiv, 

t.ex. nr 4, 9, 10 och 13. Kodväxlade objekt kan också bestå av en fylligare fras, i mitt material 

av adjektiv + substantiv (se nr 11). Det kan också vara så att det kodväxlade objektet består av 

ett pronomen (se nr 18). I nr 20 är objektet självt en blandad fras alla nǚ háizi (flickor). 

Exempel på kodväxling mellan ett objekt och ett verb 

4. Ylva >: Dànshì wǒ bùshì jīngcháng zuò åttor
13

 

Men jag NEG+är ofta gör åttor 

Men jag gör inte ofta åttor 

9. Micke > Mig: Dànshì wǒ pà spöke hái yǒu wǒ yě pà monster 

Men jag fruktar spöke likaså jag också fruktar monster 

Men jag är rädd för spöken och jag är också rädd för monster 

10. Micke > Mig: En, dànshì nǐ xǐhuān tuggummi ma? 

                                                             
13 Lussekatters form 
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Hmm, men du tycker om tuggummi PA? 

Hmm, men tycker du om tuggummi? 

 

11. Micke > Mig: Nǐ kàn, nǐ yǒu mörka ögon, wǒ yěyǒu mörka ögon 

Du tittar, du har mörka ögon, jag också har mörka ögon 

Kolla, du har mörka ögon, jag har också mörka ögon 

13. Micke > Mamma: Hái yǒu grotta ya (.) dànshì wǒ hái méiyǒu nònghǎo 

Fortfarande har grotta PA, men jag fortfarande NEG+har gör klar 

Det finns också en grotta, men jag har inte blivit klar med den 

18. Micke > Mamma: Wǒ hěn xǐhuān alla. 

Jag väldigt gillar alla. 

Jag tycker mycket om alla. 

20. Micke >: Wǒ xǐhuān alla nǚ háizi. 

Jag gillar alla kvinnlig barn. 

Jag tycker om alla flickor. 

Min uppfattning är att det inte finns någon kodväxling som är ”tillåten” eller ”otillåten”, utan 

alla typer av kodväxling som inträffar i autentiska spontana samtal borde ses som exempel 

eller bevis på hur kodväxling kan se ut. McSwan (1999) och Cantone (2007) menar att så 

länge kodväxlingen följer de två inblandade språkens grammatik finns det ingen annan regel 

som begränsar kodväxling. D.v.s. även om det inte finns någon tredje grammatik som reglerar 

kodväxlingen, måste den följa båda språkens grammatik. I det följande ska jag visa att 

exemplen är grammatiskt korrekta eftersom de följer både kinesisk och svensk grammatik. 

Som jag har resonerat i föregående avsnitt är de här sex meningarnas grundspråk kinesiska. 

Meningarna har kinesisk ordföljd och följer kinesisk syntax, men de kodväxlade 

konstituenterna följer också svensk grammatik. Kinesiska är ett typiskt analytiskt språk, vilket 

innebär att det inte finns någon pluralböjning för substantiv eller adjektiv för att visa orden är 

plural. Istället förstår man det här genom kontexten, d.v.s. uttryck som många eller siffra som 

kan visa att det är flera stycken. I exempel nr 4 och 11 används dock pluralböjning vid de 

svenska orden, åttor och mörka ögon. Om dessa ord inte blev kodväxlade till svenska utan 

stod på kinesiska, skulle det inte finnas någon böjning, varken på substantivet eller på 

adjektivet. Detta tyder på att de ovanstående kodväxlingarna följer både kinesisk och svensk 

grammatik. 

6.1.3.2 Kodväxling mellan en determinerare/ett adjektiv och ett substantiv 

Två andra kodväxlingsgränser från Cantones tabell som kommer att diskuteras här är kodväx-

ling mellan en determinerare och ett substantiv samt kodväxling mellan ett adjektiv och ett 

substantiv. Från tabellen kan man se att kodväxling vid dessa två gränser inte stämmer med 

kodväxlingens grammatiska regler enligt Belazi, Rubin & Toribo (1994). Cantone anser 

emellertid att kodväxling vid de här två gränserna förekommer. I mitt material inträffar också 

kodväxling vid dessa gränser. Följande exempel visar att kodväxling kan inträffa mellan en 
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determinerare/ett adjektiv och ett substantiv, i så fall kan den kodväxlade delen vara ett 

substantiv (se nr 8, 21, 22 och 24), ett adjektiv (se nr 17 och 20) eller ett pronomen (se nr 23). 

Det kan också vara så att den kodväxlade delen är en del av en nominalfras (se nr 5, 6, 7, 15 

och 16), d.v.s. att kodväxlingen inträffar inom en nominalfras mellan determineraren och 

adjektivet i nominalfrasen. I mitt material är de kodväxlade delarna i nominalfraser adjektiv 

och substantiv, och språket i determineraren är detsamma som meningarnas grundspråk. 

I nr 5 och nr 6 ser de kodväxlade delarna lika ut, men exempel nr 6 är lite annorlunda 

jämfört med nr 5. Den kodväxlade delen i båda exemplen handlar om samma sak, perfekt deg, 

men i nr 6 lägger Ylva till en kinesisk partikel de mellan adjektivet perfekt och substantivet 

deg. De är en partikel som används för att länka ett substantiv, ett adjektiv eller en fras med 

ett substantiv för att beskriva det. Men varför blir frasen perfekt deg kodväxlad på olika sätt? 

En anledning till detta kan vara att en kodväxling som följer båda språkens grammatiska 

regelverk formuleras genom att lägga till den kinesiska partikeln de i mitten. 

I exempel nr 5 är nominalfrasen yīgè (en) perfekt deg och i så fall är de svenska orden 

perfekt och deg i rätt form (obestämd singular form) i enlighet med den kinesiska determi-

neraren yīgè (en). Nominalfrasen i exempel nr 6 är zhège (den här) wǒ (jag) zuòde (gör+PA) 

perfekt de (PA) deg. Här förekommer olika sätt att bygga frasen på kinesiska än på svenska. 

På kinesiska ställs både adjektivet perfekt och frasen wǒ (jag) zuòde (gör+PA) framför 

substantivet (d.v.s. deg), medan på svenska skulle det vara den perfekta degen som jag gjorde. 

Nominalfrasen byggs på olika sätt i respektive språk: i kinesiska beskrivs substantivet av ett 

adjektiv och i svenska av en bisats. När språken har olika sätt att bygga en fras eller mening, 

förefaller det som om talaren måste välja ett av de två grammatiksystemen. I detta fall är det 

tydligt att Ylva har valt att följa den kinesiska grammatiken. Ordet zhège är en bestämd artikel, 

d.v.s. en determinerare som refererar till en specifik sak. Om de inte läggs till mellan perfekt 

och deg, måste de två svenska orden byta form i enlighet med determineraren zhège för att 

stämma med båda grammatiska regelverken. Perfekt och deg måste då stå i bestämd singular 

form, (den) perfekta degen. Genom att lägga till partikeln de bryts den svenska syntaxen 

mellan perfekt och deg och istället sätts de svenska orden in i en kinesisk syntax. 

När orden nu är i en kinesisk syntax antar jag att de används som kinesiska ord (fast i 

form av två svenska ord), och då behövs det ingen böjning av orden eftersom böjning inte 

används i kinesiska för att uttrycka singular eller bestämd form. Det här exemplet bryter mot 

Poplacks ekvivalensvillkor, som innebär att kodväxling inte inträffar vid ställen där det finns 

olika ordföljd i språken. Frasen wǒ (jag) zuòde (gör+PA) som beskriver substantivet deg 

placeras liksom adjektiv före substantivet i kinesiska, medan i svenska skulle det placeras 

efter substantivet som en bisats. Exemplet visar att vid ställen där språken inte tillämpar 

samma ordföljd måste talaren välja ett av de två grammatiska systemen och bygga 

meningen/frasen enligt det utvalda grammatiksystemet. 

Exempel på kodväxling mellan en determinerare/ett adjektiv och ett substantiv (nominalfras) 

3. Ylva > Mig: Yào zài wǒde cirkusskola 

Ska på min cirkusskola 

(Det) ska vara på min cirkusskola 
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5. Ylva > Mamma: Māmā wǒ gěi nǐ yǐjīng zuòle yīgè perfekt deg le 

Mamma jag åt dig redan gör+PA en perfekt deg PA 

Mamma jag har redan gjort en perfekt deg åt dig 

 

6. Ylva >: Zhège wǒ zuòde perfekt de deg xxxxx hǎole! 

Det här jag gör+PA perfekt PA deg xxxxx bra+PA! 

Den här perfekta degen som jag gjorde (är) klar! 

7. Ylva >: Zhège shì gè perfekt, ránhòu zhège zuòchéng liǎng bàn jiù yīnggāi kěyǐ 

Denna är en perfekt, sedan detta gör+till två halva då borde okej 

Den här är en perfekt (deg), sen gör det här till två halvor och då borde 

det vara okej. 

8. Ylva >: Kěshì zhège yě bùshì rède mjöl, och xxxx och kolla här finns det ju. 

Men det här också NEG+är varm mjöl, och xxxx och kolla här finns det 

ju. 

Men det här är inte heller varm mjöl, och xxxx och kolla här finns det 

ju. 

15. Micke >: Wǒ xūyào yīdiǎn mer mjöl  

Jag behöver lite mer mjöl 

16. Micke > Mig: Nǐ kěyǐ gěi nǐ yīdiǎn mer mjöl, nǐ kěyǐ 

Du kan ge dig lite mer mjöl, du kan 

Du kan ta lite mer mjöl, du kan 

17. Micke > Mamma: Wǒ xūyào yīdiǎn mer nàyàng de 

Jag behöver lite mer som+PARTIKEL 

Jag behöver lite mer sån där 

20. Micke >: Wǒ xǐhuān alla nǚ háizi. 

Jag gillar alla kvinnlig barn. 

Jag tycker om alla flickor. 

21. Micke > Mamma: Yě kěyǐ yònglái biàn yīgè robot yòng zhège 

Också kan använda bli en robot använda detta 

Kan också användas att göra en robot använda det här 

22. Ylva > Mamma: Nǐ gāngcái fàngle gè mellanlägg
14

 shàngqù de 

Du nyss lade ett mellanlägg upp PA. 

Du lade just nu ett mellanlägg på det. 

23. Micke > Mamma: Wǒ zhǎo bù dào nàgè andra le 

Jag hittar inte VERBAL-SUFFIX denna andra PA 

Jag hittade inte den andra 

24. Micke >: Nǐ kàn yǒu liǎng gè nàyàng de flyg 

Du tittar har två stycken sådan PA flyg 

Titta, det finns två såna där flyg 

                                                             
14 Förmodligen en term i kortspel 
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I avsnitt 6.1.1 har jag analyserat grundspråket av exempel nr 15 och 17. Jag menar att de två 

meningarnas grundspråk är kinesiska även om den kodväxlade delen inte helt följer kinesisk 

syntax. Jag anser att de svenska orden följer den svenska syntaxen. Som jag har diskuterat i 

6.1.1 är det ordet mer som sticker ut här, eftersom den kinesiska syntaxen skulle vara 

densamma som den svenska om ordet mer inte stod där. Det är helt rätt att ha ett mer om 

meningarna är på svenska. Det skulle dock vara konstigt att låta mer stå kvar på kinesiska och 

säga Gèng duō de (mer) mjöl/nàyàng de (sån där), eftersom det inte stämmer med den 

kinesiska syntaxen (på kinesiska lägger man till adverbet hái (fortfarande) framför verbet, se 

6.1.1). Precis som i exempel 6 väljs här ett av de två grammatiksystemen vid den kodväxlade 

delen, så att meningen följer båda språkens grammatik. D.v.s. för att minimera problemet blir 

det lättare att följa den svenska syntaxen och det svenska ordet mer används för att anpassa 

syntaxen. 

Exempel 23 är också intressant om man tittar på hur kodväxlingen formuleras så att den 

stämmer med båda grammatiska regelverken. Frasen nàgè (denna) andra betyder den andra. 

Frasens struktur består först av det kinesiska ordet nàgè, vilket kan ses som en bestämd artikel 

och därmed kräver att det följande ordet som kodväxlas till svenska måste böjas till den 

bestämda formen andra för att passa ihop med den bestämda artikeln. Vad som är intressant är 

att om man skulle säga hela frasen den andra på kinesiska, finns det ett ord lìng yīgè (’annan’) 

som inte behöver en bestämd artikel för att referera till en specifik sak. I så fall verkar det som 

att den kinesiska bestämda artikeln nàgè (denna) läggs till före ordet andra så att den passar 

ihop med den bestämda formen andra. Det kinesiska nàgè (denna) och det svenska andra 

anpassas därmed till varandra. 

Eftersom svenska och kinesiska har samma ordföljd när det gäller placering av adjektiv 

och determinerare, finns det ingen konflikt beträffande ordföljden när kodväxling sker mellan 

ett adjektiv/en determinerare och ett substantiv. Det enda som man behöver ta hänsyn till är 

ordens böjningar så att kodväxlingen följer båda grammatiska regelverken. Kinesiska ord har 

dock ingen böjning, så det är orden som står på svenska som jag behöver titta på. Alla svenska 

ord i ovanstående exempel har korrekt form (singular, plural, bestämd respektive obestämd 

form) i enlighet med den kinesiska determineraren/det kinesiska substantivet i kontexten. 

6.1.3.3 Andra kodväxlingsgränser i kinesisk-svensk kodväxling 

Cantone (2007 s. 183) menar att det i autentiska sammanhang kan inträffa kodväxlingar som 

anses vara felaktiga. Jag håller med Cantone i detta. De föregående två avsnitten visar kod-

växling som anses inträffa vid fel gränser enligt litteraturen, vilket bekräftar Cantones åsikt att 

det i spontana samtal kan inträffa kodväxlingar som förutsagts vara ogrammatiska. I det här 

avsnittet visar jag exempel på kodväxlingsgränser som inte regleras som ogrammatisk enligt 

litteraturen i Cantones tabell. 

I mitt material inträffar ett exempel på kodväxling mellan en negation och en subjektiv 

predikatsfyllnad. I exempel nr 2 inträffar kodväxling mellan den svenska negationen inte och 

det kinesiska substantivet shǒuliànr (armband). 

Det finns också kodväxling mellan ett adverb och ett verb i mitt material (se nr 19). I 
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exemplet inträffar kodväxling mellan det kinesiska adverbet zhǐ och det svenska verbet ramla. 

Denna gräns har varken reglerats som ogrammatisk eller rapporterats som korrekt i någon 

litteratur, men eftersom den nu inträffar i autentiskt samtal och meningen följer båda språkens 

grammatik antar jag att det är ett exempel på var kodväxling kan inträffa inom en mening. Det 

som också är intressant med det här exemplet är att kodväxling inträffar inom ett ord, eller vid 

ett bundet morfem, d.v.s. ramla-le (ramlade). 

Det finns inget tempus i kinesiska för att markera tiden i verbhandlingar, istället är det 

aspekt som används för att uttrycka om handlingen är avslutad, pågående eller har upplevts 

(Enwall 1995 s. 61). Le är en kinesisk partikel som används för att visa perfektiv aspekt, 

vilket markerar avslutad händelse. Le är också ett funktionellt morfem (som inte har någon 

verklig betydelse) och samtidigt ett bundet morfem (som inte kan användas ensamt), vilket 

tyder på att le är ett grammatiskt affix (Parkard 2000 s. 71). Eftersom både le och ramlade 

uttrycker att handlingen är avslutad, fungerar det kinesiska affixet le på samma sätt som den 

svenska böjningen -de. Därför anser jag att kodväxlingen ramla-le stämmer med båda 

språkens grammatik. Detta exempel liknar exemplet perfekt de deg i det föregående avsnittet i 

den bemärkelse att båda kodväxlingarna avbryter den svenska grammatiken genom att lägga 

till kinesiska funktionella morfem så att kodväxlingarna blir korrekta. Enligt Poplacks 

morfemvillkor är kodväxling vid ett bundet morfem otillåten, men motsatt slutsats dras i bl.a. 

Hasselmos (1973) och Cantones (2007) undersökningar. 

Exempel nr 1 där det svenska ordet och kommer in mellan två kinesiska satser visar att 

kodväxling kan förekomma mellan en konjunktion och de satser som omger den. Det 

kinesiska ordet ya i exempel 12 anses vara en meningsfinal, modal partikel (Enwall 1995 s. 

75). Detta är ett exempel på kodväxling mellan en sats och en meningsfinal partikel. I 

exempel 14 saknas ett prepositionsverb xiàng (som) mellan Zhège (detta) och lejon, som 

tillsammans med yīyàng (samma) betyder ’liknar’. Prepositionsverb är ord som fungerar som 

preposition men kommer från verb (Enwall 1995 s. 84). Dess position i en mening är: 

subjekt/topic – prepositionsverb + nominalfras – verb ... . Zhège (detta) är topic i meningen 

och resten är en kommentar till det. Som jag har presenterat i avsnitt 2.4 är topic och 

kommentar oftast semantiskt och logiskt relevanta men den grammatiska relationen mellan 

dem är svag. Det är därför det inte uppstår något problem att förstå meningen, trots att 

prepositionsverbet saknas. 

Exempel på kodväxling vid andra gränser 

1. Nina > Mamma: ((pekar på kläder)) Eh xiǎo(.) ((pekar på mamma)) och nǐ dà 

Eh liten                   och du stor 

Eh (den är) liten och du är stor 

2. Nina > Mamma: Inte shǒuliànr (.) armband 

Inte armband, armband 

(Det är) inte armband, (det är) armband 

12. Micke > Mamma: Zhège shì pīnqǐlái-le ya (.) de grotta ya 

Detta är sammanställa+PASS PA. De grotta PA 

De här är hopbakade. Det är en grotta, ju. 
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14. Micke > Mamma: Zhège lejon yīyàng ma? 

Detta lejon samma PA? 

Är det här samma som lejon? 

19. Micke > Mig: Dànshì wǒ méiyǒu shuìjiào, wǒ zhǐ ramla-le hāhāhā 

Men jag NEG sova, jag bara ramla+PA hahaha 

Men jag sov inte, jag ramlade bara hahaha 

6.1.4 Sammanfattande diskussion 

Den ovanstående analysen om kodväxlingsgrammatik visar att det är nödvändigt att avgöra de 

blandade meningarnas grundspråk, vilket inte alltid är lätt. Därefter har jag studerat de 

funktionella kategorierna och funnit att det finns en tendens att de kodväxlade delarna 

inträffar i senare delen i en mening, när meningens grundspråk är kinesiska. I analysen av 

kodväxlingsgränser visar jag exempel på olika gränser som inträffar i mitt material och 

analyserar hur de formuleras så att de följer båda språkens grammatik. Analysen bekräftar 

Cantones uppfattning att det som anses bryta mot kodväxlingsgrammatik i litteraturen faktiskt 

kan inträffa i autentiska samtal. 

I mitt material inträffar kodväxling bl.a. mellan ett objekt och ett verb, mellan en determi-

nerare/ett adjektiv och ett substantiv, mellan en negation och en subjektiv predikatsfyllnad, 

mellan ett adverb och ett verb, inom ett verb, mellan en konjunktion och de satser som omger 

den samt mellan en sats och en meningsfinal partikel. I analysen visar jag hur konstituenterna 

på olika språk genom att stå i rätt form anpassas efter varandra, så att de blandade meningarna 

följer båda språkens grammatik. Många kodväxlingsgränser som anses vara otillåtna i littera-

turen är dock inte belagda i mitt material, bl.a. kodväxling mellan en huvudsats och en bisats 

(because+CP, that+CP), kodväxling mellan ett finit verb och en perfekt particip eller en 

infinitiv (have+CP, modal+CP, Aux+CP). Att jag inte kunnat belägga dessa 

kodväxlingsgränser kan bero på ett begränsat material, men det kan också hänga samman med 

att de faktiskt inte förekommer i svensk-kinesisk kodväxling. 

När en mening består av flera satser, pratar man ofta i svenska om att det är två 

huvudsatser som binds samman av en konjunktion, eller att det är en huvudsats och en bisats 

där bisatsen inleds med ett fogeord. Det är därmed tydligt i svenska vilken sats som är 

överordnad och vilken som är underordnad. I kinesiska är det dock inte indelningen huvudsats 

och bisats som är vanlig, utan man talar om satser. Inom en mening kan satserna 

sammanlänkas antingen utan något bindeord eller genom bindeord som placeras i den första, i 

den andra eller i båda satserna (Enwall 1995 s. 167). Man kategoriserar sådana meningar 

oftast genom relationen mellan satsernas betydelser, t.ex. att innehållet är parallellt eller att 

den enda är villkor/orsak till den andra, eller den andra satsen bygger vidare på betydelse i 

den första satsen o.s.v. Relativsats anses i svenska som en typ av bisats, men i kinesiska 

placeras den före substantivet som determinerare och adjektiv (se analysen av exempel nr 6). 

Kategoriseringar av satsbindning är alltså inte helt överensstämmande i de två språken. 

Det kan hända att en talare blandar in kinesiska i en svensk bisats, t.ex. han sa att tā xǐhuān 
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zúqiú (han sa att han gillar fotboll)
15

, men man kan notera att i både mitt material och 

Cantones material inträffar kodväxling generellt mycket oftare när meningarnas grundspråk är 

minoritetsspråk, d.v.s. kinesiska respektive italienska (se Cantone 2007 s. 171–172 tabell 7.1). 

Detta innebär att tvåspråkiga barn sällan tenderar att blanda in kinesiska i svenska, vilket 

minskar chansen för den typen av kodväxling. Det är därför inte helt omöjligt att det 

förekommer kodväxling mellan en huvudsats och en bisats i kinesisk-svensk kodväxling, bara 

att sannolikheten är mycket mindre. Det skulle dock vara intressant att studera hur talare rör 

sig mellan de två grammatiska systemen när en sådan kodväxlingsgräns inträffar. 

Angående kodväxling mellan ett finit verb och en perfekt particip eller en infinitiv kan 

det också vara problematiskt i kinesisk-svensk kodväxling. Som jag presenterat i 2.4 finns det 

inget tempus i kinesiska, men däremot aspektmarkering. Detta begränsar möjligheten för 

kodväxling mellan verbet har/hade och en perfekt particip. Eftersom kinesiska är ett typiskt 

analytiskt språk finns det inte någon böjning, vilket innebär att det inte finns något finit verb 

eller infinitiv. Istället förekommer väldigt ofta seriella verbkonstruktioner där två eller flera 

verb sammanlänkas. 

6.2 Kodväxlingsfunktioner från ett samtalsanalytiskt perspektiv 

I den grammatiska analysen har jag fokuserat på meningsintern kodväxling. I detta avsnitt 

används en samtalsanalytisk metod för att besvara den tredje frågeställningen (se avsnitt 1.1): 

vad har kodväxlingen för funktioner? Enligt Li Wei (1998) betonar den samtalsanalytiska 

metoden att kodväxlingsbetydelser skapas under turbyte mellan talarna. Fokus i detta avsnitt 

blir därför kodväxling mellan turer. 

Detta avsnitt inleds med två sekvenser från familjerna som visar hur ett typiskt samtal ser 

ut hos de tre informanterna. Därefter följer analysen av flera samtal där kodväxling inträffar 

vid olika domäner som fokuseras inom samtalsanalys, bl.a. turfördelning, preferensstruktur 

och reparation. Analysen av varje exempel föregås av en kort introduktion av de relevanta 

begreppen från samtalsanalys. I exemplen översätts de kinesiska yttrandena till svenska. 

Eftersom samtalsanalysen framför allt fokuserar på yttrandenas innehåll, istället för 

grammatiska konstruktioner, utelämnar jag den ordagranna översättningen. 

Först visar jag en sekvens från inspelningen med Nina. Sekvensen har valts ut eftersom 

den visar två återkommande och typiska fenomen under inspelningen. Från exempel 6.2.1 kan 

man se att Nina och mamman talar var sitt språk. Nina talar bara svenska och mamman bara 

kinesiska. Trots detta går samtalet ändå smidigt utan något problem, vilket visar Ninas goda 

förståelse av mammans kinesiska yttranden. Hon gör dock inget försök för att anpassa sig till 

mammans språkval och byta till kinesiska förrän att mamman i rad 21 explicit ber henne att 

välja mellan två kinesiska ord. Ett annat fenomen som är vanligt i Ninas samtal är att när 

mamman försöker att få Nina att säga något på kinesiska blir det oftast missförstånd i början 

och Nina börjar förklara ordet på svenska. 

                                                             
15 Påhittat exempel 
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Exempel 6.2.1 

01 Mamma > Nina: Shénme dōngxī? 

(Vad är det för något) 

02 Nina > Mamma: En sax 

03 Mamma > Nina: Sax shì shénme, 

(Vad är sax) 

04 Nina > Mamma: Ja, man klipper ut äggen de för äggen måste va såhär xxx 

05 Mamma > Nina: Shì shì ná jiǎndāo jiǎn de háishì ná bǐ lái jiǎn de? 

(Använder man sax för att klippa eller använder man penna för att klippa) 

06  (.) 

07 Nina > Mamma: E::h klippte 

08 Mamma > Nina: Ná shénme jiǎn de. Ná jiǎndāo ma. 

(Vad använder man för att klippa? Använder man sax?) 

09 Nina > Mamma: Ja, 

10 Mamma > Nina: Jiǎndāo háishì bǐ. 

(Sax eller penna) 

11  (0.5) 

12 Nina > Mamma: Jiǎndāo 

(Sax) 

Ett typiskt samtal hemma hos Ylva och Micke ser dock annorlunda ut. Exempel 6.2.2 visar att 

hur Ylva och Micke först använder kinesiska med varandra i rad 01–03, och byter till svenska 

när de riktar sig till pappan (se rad 05 och 07). Därefter byter Ylva tillbaka till kinesiska när 

hon riktar sig igen till lillebror Micke i rad 08. Byte av samtalspartner är därmed en viktig 

anledning för Ylva och Micke att byta språk. Notera hur språkbyte vid övergång till en ny 

samtalspartner sker smidigt hos Ylva och Micke. 

Exempel 6.2.2 

01 

02 

Ylva > Micke: Dàn Micke nǐ jìdé nǐ xūyào hěn xiǎoxīn ma? (.) Bùxíng tūn xiàqù de (.)  

bǎozhèng ma? 

(Men Micke kommer du ihåg att du behöver vara väldigt försiktig? Du 

kan inte svälja det, lovar du?) 

03 Micke > Ylva: Bǎozhèng 

(Jag lovar) 

04 Pappa > Micke: Vill du har mer att äta sen Micke? Eller ska jag slänga den? Ska du ha 

den? 

05 Micke > Pappa: Slängar 

06 Pappa >: Slängar 

07 Ylva > Pappa: Han har tuggumi han äter sen (.) han kan inte va utanför köket 

08 Ylva > Micke: Hěn: xiǎoxīn o 

(Var väldigt försiktig) 
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6.2.1 Kodväxling vid turfördelning 

En vanlig orsak som leder till kodväxling är när tvåspråkiga talare vänder sig till olika talare. 

Genom att vända sig till en annan person väljer talaren den personen som nästa talare. Talaren 

tar sin tur och talar i ett samtal och turer fördelas mellan olika talare. Hur dessa fungerar i ett 

autentiskt samtal regleras av ett turtagningssystem (Sidnell 2009, s. 36). Det här systemet 

beskriver hur turer fördelas mellan olika talare (fritt efter Sidnell 2009 s. 43, C = nuvarande 

talare, N = nästa talare): 

a) Om C väljer N som nästa talare måste C sluta tala. Därefter måste N tala. 

b) Om C inte väljer N kan vilken talare som helst tar ordet, och den första som talar får ordet. 

c) Om C inte väljer N och ingen annan tar ordet, kan C fortsätta (men behöver inte) tala. 

Det finns olika sätt att välja nästa talare, både ett mer explicit sätt och ett mer underförstått 

och kontext-relaterat sätt (Sidnell 2009 s. 46). Talaren kan t.ex. välja nästa talare genom 

någon form av tilltal, vilket enligt Sidnell inte används så ofta. Ett annat explicit sätt är 

ögonkontakt mellan talarna. När en talare A talar om t.ex. en fest och B är den enda som 

också har varit på festen, väljer hen B som nästa talare på ett kontext-relaterat sätt. Det finns 

därmed många olika sätt att välja nästa talare på grund av olika kontexter i olika samtal, vilket 

innebär att det är omöjligt att lista ut sådana tekniker. Tidigare studier visar att tvåspråkiga 

talare byter språk när de vänder sig till en ny talare, vilket tydligen är en del av det här 

turtagningssystemet från ett samtalsanalytiskt perspektiv. Kan kodväxling då vara en exklusiv 

teknik för tvåspråkiga talare att ge ordet till nästa talare? 

De följande tre exemplen har jag valt ut för att det fenomen som visas här är väldigt 

vanligt under inspelningen, d.v.s. Ylva byter språk när hon byter samtalspartner och fördelar 

ordet till olika personer. Det är därmed möjligt att kodväxling har någon slags betydelse och 

fyller en viss funktion i dessa sammanhang. Exempel 6.2.3 och 6.2.4 visar hur naturligt det är 

för barnet att byta språk när hon talar med mamman respektive pappan. 

Exempel 6.2.3 

01 Ylva > Pappa: Jamen du fick bäst kort här nere 

02 Ylva > Mamma: Mamma. Wǒ bùshì gùyì ràng nǐ ná zhème zāode kǎ de 

Mamma. (Det var inte meningen att jag gav dig så här dåliga kort) 

Exempel 6.2.4 

01 Ylva > Mamma: Māmā nǐ kuài diǎn lái wǒmen zài děng nǐ 

(Mamma skynda dig hit. Vi väntar på dig.) 

02 Ylva > Pappa: Har du bytt pappa? 

Men varför byter hon språk när hon börjar tala med en annan person? Från ett 

samtalsanalytiskt perspektiv verkar det som att hon byter språk när hon väljer nästa talare. Låt 

oss titta på exempel 6.2.5. 
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Exempel 6.2.5 

01 Mamma >: Lún dào shuí? 

(Vems tur?) 

02 Ylva >: Vems tur? 

03 Pappa > Mamma: Det är du (.) Jag har fyran 

I exempel 6.2.5 spelar Ylva kortspel med föräldrarna. Ylvas mamma kan både svenska och 

kinesiska, men hon talar bara kinesiska med barnen, medan pappan bara talar svenska och 

förstår bara lite kinesiska. Föräldrarna talar engelska med varandra. Mamman initierar i rad 01 

en fråga Lún dào shuí (Vems tur)? utan att välja nästa talare. Frågan kräver ett svar från 

antingen pappan eller Ylva, vilket innebär att frågan är ett förstaled och ett andraled som 

svarar på frågan förväntas. Ylvas yttrande i rad 02 utgör en tillämpning av en av reglerna för 

turfördelning, d.v.s. Ylva självinitierar före andra talare och får rätt till turen. Hennes yttrande 

Vems tur? är dock inte ett svar på mammans fråga, utan en upprepning på svenska. Vad Ylva 

gör med upprepningen är att visa att hon inte kan svara på frågan och samtidigt tilldelar ordet 

till pappan. Ylva omformulerar dock frågan på svenska. Kan detta vara ett sätt att inkludera 

pappan, som inte talar kinesiska, i samtalet? Eller är detta ett sätt att tilldela nästa tur till 

pappan, eftersom både Ylva och hennes lillebror bara brukar tala svenska med honom men 

kinesiska med mamman? Med tanke på att mammans fråga är på kinesiska kan det betyda att 

mamman antar att pappan också förstår frågan. Det förefaller därmed som att Ylvas 

upprepning av frågan på svenska fungerar som ett sätt att tilldela ordet till pappan. 

Följande exempel 6.2.6 spelades också in när Ylva spelade kortspel med föräldrarna. När 

Ylva redan hade vunnit spelet och det bara var pappan och mamman kvar, stod hon bredvid 

mamman och tittade på hennes kort. Hon fuskade först med mamman och därefter fuskade 

hon med pappan i denna sekvens. I rad 01 börjar Ylva turen på kinesiska men avbryter sig 

själv och börjar om yttrandet på svenska. Vi kan först bortse från vilket språk hon använder i 

den här turen. Hon väljer nästa talare på ett implicit sätt här, d.v.s. detta är underförstått 

genom kontexten, eftersom hon tittade på mammans kort och gav kommentar till pappan när 

han lagt ner ett nytt kort (detta visas i mammans yttrande i rad 02). Detta innebär att 

responsen för Ylvas yttrande i rad 01 förväntas från pappan. Om vi nu tittar på språken i rad 

01, börjar Ylva turen på kinesiska men avbryter sig mitt i meningen och börjar om den nya 

meningen på svenska. Varför börjar hon om meningen och byter språk till svenska? Som jag 

har resonerat ovan väljer Ylva pappan som nästa talare, vilket tyder på att hon medvetet byter 

språk i rad 01 och att detta är ett sätt att tilldela turen till pappan. Tvåspråkiga talare använder 

därmed inte bara de vanliga tekniker när de väljer nästa talare, utan också kodväxling – en 

teknik som bara är tillgänglig för de tvåspråkiga. 

Exempel 6.2.6 

01 Ylva > Pappa: Zhè bùshì- nej det var inte så: 

(Det är inte- nej det var inte så) 

02 Mamma > Ylva: Āiyā men nǐ bùyào quánbù gàosù tā kěyǐ ma? Zhēnshi de, [xièxiè nǐ, 

(Åh men berätta inte allt till honom okej? Seriöst, tack) 
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03 

04 

Pappa > Ylva: ((skrattar))                                      [Jag tror jag tar 

båda xxx 

I exempel 6.2.3 och 6.2.4 inträffar både kodväxling och talarnominering för att välja nästa 

talare. Detta visar också att tvåspråkiga talare använder både kodväxling, ett sätt som enbart 

de tvåspråkiga har tillgång till, och talarnominering, som brukar användas av enspråkiga 

talare, för att tilldela någon nästa tur. Tvåspråkiga talare har tillgång till båda sätten och de 

använder också båda sätten för att välja nästa talare. 

6.2.2 Preferensstruktur 

Exempel 6.2.7 är ett samtal mellan Nina och mamman i köket då mamman diskade och Nina 

satt vid bordet och åt en kaka. Jag väljer detta exempel eftersom Nina talar svenska under den 

mesta tiden i hela inspelningen och när hon talar kinesiska är det oftast under mammans 

uppmuntran. Det är därför ovanligt att Nina använder kinesiska på eget initiativ som i den här 

sekvensen. Dessutom visar Li Wei (1995) i sitt material att kodväxling tenderar att användas 

för att markera preferensstruktur, anser jag att det här exemplet är värdefullt att studeras. 

Innan jag börjar analysen av exemplet ska jag kortfattat introducera preferensstruktur i 

samtalsanalys. För en mottagare av ett förstaled finns det olika typer av responser till 

förstaledet, t.ex. en inbjudan kan antingen accepteras eller avböjas av mottagaren, en 

förfrågan kan tillmötesgås eller avvisas. Responsen som hjälper till att framkalla en 

framgångsrik aktivitet är prefererad (Sidnell 2009 s. 77). En acceptans av en inbjudan och ett 

tillmötesgående av en förfrågan produceras därmed som prefererade andraled, medan ett 

avböjande av en inbjudan och en vägran av en förfrågan är disprefererade andraled. Begreppet 

preferens från samtalsanalys refererar inte till deltagarnas psykologiska tillstånd, utan till 

regelbundenheter som kan observeras i samtal. Ett exempel är när någon som man inte tycker 

om bjuder en till middag och man skulle föredra att tacka nej till inbjudan. Men detta betyder 

inte att tacka nej blir en prefererad respons, utan det fortfarande anses vara den disprefererade 

responsen i samtalsanalys. Disprefererade responser är oftast strukturellt mer komplicerade än 

prefererade responser. Fördröjning t.ex. produceras oftast före en disprefererad respons. Det är 

också vanligt att en disprefererad respons innehåller någon sorts förmildrande. Det kan också 

hända att talaren ger en förklaring till den disprefererade responsen eller ger en proforma 

överenskommelse före den disprefererade responsen, t.ex. ”ja men...”. 

I exempel 6.2.7 inleder mamman med en fråga till Nina som kräver ett svar från henne, 

vilket tyder på att mammans fråga är ett förstaled i ett närhetspar. En kort paus uppstår och 

mammans första fråga i rad 01 får inget svar från Nina. Mamman tolkar detta som att Nina 

inte hörde vad hon sade och därefter använder mamman en interjektion Á? för att betona att 

hon just har ställt en fråga. Hon försöker också i rad 01 att kräva svaret från Nina genom att 

tilltala henne med namnet och därmed tilldela ordet till henne. En kort tystnad uppstår igen 

och den här gången repeterar mamma samma fråga fast med betoning och förlängning av det 

sista ljudet av frågan (se rad 01 och 02). Då får mamman svaret från Nina på kinesiska i rad 
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03, men istället för att vända sig till mig lägger Nina till tilltalet mamma. Därefter föreslår 

mamman i rad 04 och 05 Nina att tacka mig för kakan (då kan du säga...), vilket är ett nytt 

förstaled. Vad mamman egentligen vill göra med förslaget är att få Nina att tacka mig. 

Mamman har alltså ett krav för Nina. Förslaget följs med en förklaring och därefter en final 

kontextualiseringsfas zhīdào bù (vet du det). Nina svarar igen med tystnad och mamman 

repeterar zhīdào bù (vet du det) och igen med betoning och förlängning av det sista ljudet för 

att kräva ett svar från Nina. Nina tolkar detta som att hon ska acceptera mammans förslag, så 

efter pausen svarar Nina ja på svenska i rad 06. Ninas svar ja är dock inte ett matchande 

andraled till mammans förslag i 04 och 05. Därför föreslår mamman Nina igen att säga tack 

med betoning av ordet tack i rad 07. Hon får dock inget svar från Nina och efter 3 sekunders 

paus lägger hon till en fråga Tīng dào méiyǒu (hörde du det) och tilldelar ordet till Nina med 

tilltal för att kräva ett svar. Nina svarar igen direkt på frågan Tīng dào méiyǒu (hörde du det) 

på kinesiska i 08 och undviker att reagera på mammas riktiga krav. 

Exempel 6.2.7 

01 

02 

Mamma > Nina: ...Yáng Yáng jiějiě wèn nǐ hǎobù hǎo chī (.) Á? Nina? (.) Yáng Yáng jiějiě 

wèn nǐ hǎobù hǎo chī: 

(...Yang Yang frågar dig om det smakar gott. Hör du? Nina? Yang Yang 

frågar dig om det smakar gott.) 

03 Nina > Mamma: Hǎo chī māmā 

(Det smakar gott mamma.) 

04 

05 

Mamma > Nina: A: duì: nà nǐ jiù shuō hào chī xièxiè tā zuò de nǐ yào gēn tā shuō xièxiè 

zhīdào bù? (.) Zhīdào bù:? 

(Ah precis. Då kan du säga att det smakar gott tack. Det är hon som gjorde 

det. Du borde säga tack till henne, vet du det? Vet du det?) 

06 Nina > Mamma: (.) Ja 

07 Mamma > Nina: Ja nà nǐ yào gēn tā shuō xièxiè (3.0) Tīng dào méiyǒu Nina? 

(Ja då borde du säga tack. Hörde du det Nina?) 

08 Nina > Mamma: Tīng dàole 

(Jag hörde det) 

Tillsynes verkar det som att det efter varje krav från mamman följer ett prefererat andraled 

från Nina, eftersom hennes svar är positiva. Man märker dock snabbt att Ninas svar till 

mamman i rad 06 och 08 inte är ett matchande andraled till mammans förstaled. Även om 

Nina i rad 03 svarade Hǎo chī māmā (Det smakar gott mamma) undviker hon svara direkt till 

mig genom att lägga till mamma, vilket skapar en balans mellan att svara på kravet och att 

markera ett disprefererat andraled. Hennes svar i rad 06 produceras efter en kort paus, vilket 

enligt Li Wei (1998 s. 165) oftast är ett tecken på disprefererade andraled i enspråkiga 

engelska samtal. Ninas svar i 08 är återigen på kinesiska och utan någon paus. Det verkar som 

att Nina egentligen inte vill göra som mamman har krävt, men samtidigt vill hon heller inte 

vägra mammans krav direkt. Resultatet blir då att Nina väljer att svara på språket som hon 

inte föredrar, för att markera sin dispreferens, men samtidigt stämmer språket med mammans 
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språkval, vilket då möjligen fungera som ett skydd för Nina att gömma sig bakom för att 

mildra det disprefererade andraledet. När Nina svarar på svenska, språket som hon föredrar, 

markerar hon sin dispreferens med en kort paus före svaret. 

Liknande användning av kodväxling inträffar också i Li Weis (1998 s. 164–165) material, 

där enspråkiga talare använder pauser före disprefererade andraled. I Li Weis material 

använder tvåspråkiga talare både kodväxling och pauser, som de enspråkiga använder, för att 

visa dispreferens. I det här exemplet använder Nina paus för att markera ett disprefererat 

andraled, men istället för att använda ett annat språk än vad mamman gör för att visa 

dispreferens, så använder hon sig av språket som hon inte föredrar, d.v.s. kinesiska. På grund 

av Ninas dominerande användning och preferens av svenska i alla samtal skulle det i det här 

fallet inte vara orimligt att anta att Nina använder ett annat språk än mamman, d.v.s. svenska 

ja, för att markera dispreferens. Detta visar att det är viktigt att i ett tvåspråkigt samtal ta 

hänsyn till talares språkpreferens. 

6.2.3 Kodväxling vid reparation 

Enligt Li Wei (1995, 1998) används kodväxling vid olika typer av reparationer i 

kinesisk-engelsk kodväxling. Det följande exemplet 6.2.8 väljs ut eftersom det visar liknande 

användning av kodväxling som i Li Weis material, d.v.s. kodväxling vid reparation. Innan 

exemplet analyseras ska jag kortfattat presentera begreppet reparation. 

När problem med att höra, att tala eller att förstå det som sagts förekommer i ett samtal, 

kan talare lösa dessa problem genom reparation (Sidnell 2009 s. 110). En reparation kan 

initieras antingen av talaren som producerat problemkällan, eller av mottagaren, vilket kallas 

för självinitierad reparation respektive annaninitierad reparation. Självinitierad reparation 

inleds oftast med ett avbrott eller förlängt ljud. Ibland finns det ingen inledning alls. Genom 

självinitierad reparation kan talare ta bort, lägga till, byta ut eller ordna om ord och fraser. De 

olika formerna av annaninitierad reparation baseras på hur talare lokaliserar problemkällan 

(Sidnell 2009 s.117). Öppet reparationsinitiativ som va?, va sa du?, och förlåt? specificerar 

inte någon problemkälla inom den föregående turen. Utfrågande reparationsinitiativ med 

orden som vem, var och när specificerar vilken del av turen som är problematisk. Sådana 

frågeord kan också kombineras med en upprepning av en del av turen, t.ex. av vem?. 

Reparation kan också initieras utan något frågeord och med bara upprepning. Det kan också 

vara så att talare visar en möjlig förståelse av den föregående turen, vilket oftast inleds med 

fras som du menar. Från öppet reparationsinitiativ till förståelseindikation lokaliserar talaren 

problemkällan i den föregående turen på ett allt mer specifikt sätt. Det kan också hända att 

talaren direkt korrigerar problemkällan utan något reparationsinitiativ. 

Samtalet i exempel 6.2.8 inträffar också när Ylva spelar kortspel med föräldrarna. 

Mamman ställer en fråga på kinesiska i rad 01 utan att välja nästa talare. Pappan självinitierar 

och svarar på mammans fråga på svenska, men därefter ger Ylva ett annat svar som motsäger 

pappans nej i rad 03. Ylva håller tydligen inte med om vad pappan sade och anser det här 

nej:et som en problemkälla, och därför initierar hon en reparation. Hennes reparation till 

pappans problematiska nej är en direkt korrigering. Ylvas yttrande i 03 har inte bara ett 
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betonat och förlängt ljud, men är också på kinesiska, vilket inte stämmer överens med 

pappans svenska. Enligt Cromdal (2000 s. 211) kan kodväxling skapa en dramatisk effekt och 

förstärker talarens motstånd mot lyssnaren. Ylvas användning av kinesiska, till skillnad från 

pappans språkval, förstärker därmed hennes korrigering och ökar intensiteten. Liknande 

exempel som inträffar i Li Weis (1995 s. 291–295) material visar att tvåspråkiga talare oftast 

initierar en reparation på ett annat språk än turen som innehåller en problemkälla. 

Exempel 6.2.8 

01 Mamma >: Wǒ kěyǐ huàn ma xiànzài? 

(Kan jag byta nu?) 

02 Pappa > Mamma: Nej 

03 Ylva >: Kěyǐ: 

(Kan) 

04 Mamma > Pappa: Kěyǐ 

(Kan) 

Följande exempel 6.2.9 på ett samtal mellan Nina och hennes mamma visar dock en 

annorlunda användning av språk vid reparation. 

Exempel 6.2.9 

01 Mamma > Nina: Māmā wèn nǐ gè shì er 

(Mamma frågar dig en sak) 

02 Nina > Mamma: Ja? 

03 

04 

Mamma > Nina: Xiànzài nǐ yǒu bàba, yǒu māmā, yǒu Nina, yǒu Tina mèimei, nǐ hái yào- 

hái yào ma? Hái yào dìdi huòzhě mèimei ma? 

(Nu har du pappa, mamma, Nina, lillasyster Tina, vill du ha- vill du ha 

fler? Vill du ha fler lillebror eller lillasyster?) 

05  (0.5) 

06 Nina > Mamma: Dìdi mèimei, 

(lillebror lillasyster) 

07 Mamma > Nina: Yào bùyào (.) yào jǐ gè 

(Vill du ha? Hur många?) 

08 Nina > Mamma: E::h bara en till 

I Li Weis (1995) undersökning är yttranden som innehåller reparationsinitiativ en plats där 

tvåspråkiga talare tenderar att använda ett annat språk än problemkällans språk. Exempel 

6.2.9 har valts ut eftersom det verkar visa ett annorlunda fenomen än det i Li Weis material. 

Barnet initierar en reparation i sekvensen men använder samma språk som det problemkällans. 

I rad 03 och 04 frågar mamman om Nina vill ha fler syskon. Efter en fördröjning repeterar 

Nina i rad 06 orden Dìdi mèimei (lillebror lillasyster) som mamman har sagt på kinesiska. 

Enligt Sidnell (2009 s. 128) används upprepning vid reparation för att specificera orden som 

behöver repareras i den föregående turen. Ninas upprepning i rad 06 initierar därmed en 
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reparation. Som jag nämnt tidigare är det inte så vanligt att Nina talar kinesiska på eget 

initiativ, men här använder hon kinesiska för att initiera en reparation. Mamman har frågat 

samma sak i tidigare sekvenser, men Nina missförstod vad mamma menade, så jag antar att 

Nina repeterar här på samma språk som mamman använder för att bekräfta vad hon har sagt. 

Nina byter språk här för en förståelsekontroll. Trots att Ninas exempel visar ett annorlunda 

fenomen än det i Li Weis material, är det viktigt att ta hänsyn till Ninas språk i resten av 

sekvensen, d.v.s. svenska. Nina byter språk för att initiera reparation, vilket också kan anses 

vara ett sätt att markera reparationen med kodväxling. 

6.2.4 Sammanfattning 

Analysen av kodväxlingsfunktioner ur ett samtalsanalytiskt perspektiv är något begränsad på 

grund av uppsatsens omfång. Trots detta är det ändå värdefullt att inkludera den här delen i 

denna studie eftersom den bidrar till undersökningen genom att studera kinesisk-svensk 

kodväxling från en annan synvinkel. Dessutom finns det många intressanta resultat från den 

här analysen som utgår från samtalsanalys trots det begränsade omfånget. En större och mer 

allsidig analys skulle dock vara intressant och värdefull att göra i större projekt i framtiden. 

I avsnitten ovan har jag analyserat kodväxlade sekvenser där turfördelning, preferens-

struktur och reparation observeras. Exemplen har valts ut dels på ett induktivt sätt, så att 

sekvenser med kodväxling och där olika samtalsanalytiska domäner observeras valts ut, dels 

på ett deduktivt sätt, där sekvenser som visar liknande mönster som de i litteraturen valts ut. 

Analysen visar hur tvåspråkiga talare använder kodväxling som ett sätt att tilldela ordet till 

nästa talare. Detta fungerar på ett sätt så att talaren byter till det språk som den valda nästa 

talaren föredrar eller behärskar bättre. Vid turfördelning kan kodväxling kombineras med 

andra vanliga tekniker som enspråkiga talare använder, t.ex. ögonkontakt och 

talarnominering. 

Kodväxling kan också fungera som en markering av en disprefererad respons. Till 

skillnad från Li Weis (1995, 1998) resultat, som betonar att man väljer ett annat språk än i 

förstaledet vid ett disprefererat andraled, visar exemplet i mitt material att disprefererade 

andraled markeras med byte till språket som barnen inte föredrar. Kodväxling förekommer 

också vid reparationer. De två exemplen som valts ut visar dock att språkbyte vid reparation 

inte bara beror på vilket språk som används vid problemkällan, utan också vilket språk som 

barnen har använt i kontexten. Kodväxling sker därmed på olika sätt vid reparation beroende 

på olika barns språkval och kontexten. 

Sammanfattningsvis fungerar kodväxling som en ytterligare och exklusiv resurs för två-

språkiga talare att välja nästa talare, att markera disprefererade responser samt att initiera 

reparation. Tvåspråkiga talare använder dock inte enbart kodväxling i dessa funktioner, utan 

kombinerar kodväxling med andra vanliga tekniker. 
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7 Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie är att få bättre insikt i hur kinesisk-svensk kodväxling ser ut hos 

tvåspråkiga barn i vardagliga samtal med deras föräldrar. Tre frågeställningar har utvecklats 

utifrån detta syfte. Den första handlar om att undersöka frekvenser av olika typer av 

kodväxling. Den andra behandlar kodväxlingsgrammatik, vilket först och främst fokuserar på 

att studera meningsintern kodväxling. I den tredje frågeställningen står kodväxlingens 

funktion i fokus. För att besvara de här tre frågeställningarna har tre olika analyser 

genomförts, en kvantitativ analys, en grammatisk analys och en analys med ett 

samtalsanalytiskt angreppssätt. 

I det här kapitlet utgår jag från resultaten av analyserna i kapitel 5 och 6, för att besvara 

frågeställningarna. Ytterligare diskussion av resultaten ingår också i kapitlet. Jag kommer 

också att diskutera vissa intressanta resultat som inte direkt kan kopplas till svaren, men som 

kan vara värdefulla att studera och utveckla i en större undersökning i framtiden. 

7.1 Kodväxlingsfrekvens 

I den kvantitativa analysen studeras frekvenserna av olika typer av kodväxling hos de tre 

informanterna samt deras andel meningar på olika språk med olika samtalspartner. Trots att 

enbart tre barn från två familjer inkluderats i denna studie, visar resultaten att kinesisk-svensk 

kodväxling kan variera mycket från familj till familj och från barn till barn. Frekvenserna av 

olika typer av kodväxling och barnens användning av olika språk kan alltså skilja sig åt 

betydligt. Nina t.ex. använder mest turvis kodväxling, medan Micke har mest meningsintern 

kodväxling, och Ylva är mer balanserad när det gäller användning av de två typerna av 

kodväxling. Nina talar nästan alltid svenska oavsett vilket språk hennes föräldrar använder, 

medan Ylva och Micke tenderar att byta språk efter sin samtalspartner. Det finns dock också 

ett par mönster som alla tre informanterna har gemensamt: kodväxling mellan meningar inom 

en och samma tur är väldigt ovanligt hos alla tre barnen, när de talar med pappa är det alltid 

klart att språket ska vara svenska och när de talar med flera personer tenderar de att oftare 

använda svenska. 

Med den här kvantitativa analysen vill jag inte bara göra en rent statistisk redovisning, 

utan också få fram vad statistiken innebär och försöka ge en förklaring till detta. För att 

förklara dessa skillnader och likheter som inträffar hos mina informanter föreslår jag flera 

faktorer, t.ex. barnens språkkompetens, föräldrarnas språkkompetens och språkbeteende, 

föräldrarnas attityd till eller medvetenhet om tvåspråkighet samt svenskans roll som 

majoritetsspråk i samhället. Utgående från detta sammanfattar jag faktorerna till tre 

huvudfaktorer som påverkar varandra och tillsammans påverkar barnens kodväxling. De är en 

intern faktor som avgörs av barnens behärskning av språken, och två externa faktorer: den ena 

kommer från familjen, framförallt föräldrarna, den andra från samhället, d.v.s. svenskans roll 

som majoritetsspråk. Barnens behärskning av språken innebär att det alltid finns ett språk som 
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är mer eller mindre dominerande, medan det andra är svagare. Det dominerande språket och 

det svagare språket kan dock växla under barnets uppväxt enligt tidigare forskning (Schlyter 

1989, 1993). 

Faktorn från föräldrar inkluderar bl.a. föräldrarnas språkkompetens, föräldrarnas attityd 

till språken och föräldrarnas medvetenhet om och vilja att behålla barnens tvåspråkighet. Hur 

denna påverkan från föräldrar inverkar barnens språkval och kodväxling varierar dock mellan 

olika familjer och till och med mellan olika barn, på grund av hur mycket tid barnen umgås 

med var och en av föräldrarna. I denna undersökning visar det sig att föräldrarnas kodväxling 

(d.v.s. föräldrarnas språkbeteende) inte har någon direkt effekt på hur mycket barnen 

kodväxlar. Detta motsäger Huss (1991) resultat som visar att barn som kodväxlar mycket 

oftast kommer från familjer där föräldrarna också kodväxlar mycket. 

Det är lätt att se varför de två första faktorerna är relevanta och påverkar hur 

kodväxlingen hos barn ser ut. Språkkompetensen har självklart inflytande på barnens 

användning av språken, och föräldrarnas påverkan spelar en stor roll, särskilt för yngre 

tvåspråkiga barn eftersom en stor del av deras sociala liv består av tid med familjen och 

eftersom de lär sig minoritetsspråket huvudsakligen från den förälder som talar språket. 

När det gäller svenskans roll som majoritetsspråk, finns det statistik från både denna 

undersökning och tidigare forskning som talar för att detta har betydelse. I mitt material har 

de flesta blandade meningarna kinesiska som grundspråk, vilket innebär att tvåspråkiga barn 

tenderar att blanda in svenska i kinesiska men sällan tvärtom. Liknande fenomen förekommer 

också i tidigare forskning (Huss 1991, Park 2000, Cantone 2007) där tvåspråkiga talare 

tenderar att blanda in majoritetsspråket i minoritetsspråket. Detta tyder på att det spelar roll 

för barnens kodväxling vilket land/område barnen befinner sig i och vilket av språken som har 

dominerande status i samhället. 

Hur kan dessa intressanta fenomen som inträffar hos mina informanter under 

inspelningen förklaras, t.ex. skillnader i kodväxlingsfrekvens och skillnader i hur de använder 

språken till olika samtalspartner? Jag har försökt att med de tre ovannämnda faktorerna 

förklara en del av fenomenen i tidigare avsnitt, bl.a. barnens användning av olika språk med 

pappa respektive mamma. Det finns dock flera fenomen som är svårt att ge en tydlig 

förklaring utifrån enbart en kvantitativ analys, t.ex. varför de använder turvis kodväxling och 

meningsintern kodväxling med så olika frekvenser. Varför tenderar de att använda svenska 

oftare när de riktar sig till flera personer? Min åsikt är att alla dessa fenomen är resultat av 

samverkan mellan de tre huvudfaktorerna som nämnts ovan. Det vore intressant att i en större 

undersökning med fler informanter avgöra vilken av dem som spelar en större roll och därmed 

har mer avgörande inflytande och vilken som spelar en mindre roll. 

7.2 Grammatik i kinesisk-svensk kodväxling 

I den grammatiska analysen studeras de meningsinterna kodväxlingarna. Analysen av 

kodväxlingsgränser inom en mening visar att även om kinesiska är ett enstavigt språk är det 

ändå möjligt att det förekommer kodväxling inom ett ord, eller vid ett bundet morfem. När 
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ordföljden är lika i språken där kodväxlingen inträffar, verkar det som att orden på olika språk 

följer var sin grammatik när det gäller böjningar och former. När kodväxling inträffar vid 

ställen där det finns olika ordföljd i de båda språken, verkar talaren följa enbart ett av de 

grammatiska systemen. De kodväxlade konstituenterna behöver dock inte följa det system 

som gäller för meningens grundspråk. 

För att göra analysen är det viktigt att avgöra de blandade meningarnas grundspråk först, 

eftersom detta hjälper till med att analysera hur de två olika grammatiksystemen möts i en och 

samma mening. För de flesta blandade meningarna i mitt material är det inte svårt att avgöra 

grundspråket, men det finns ett par meningar vars språk kan diskuteras. I litteraturen finns det 

många olika sätt att avgöra språket i en blandad mening (se avsnitt 6.1.1). Olika sätt att 

avgöra meningsspråk har olika utgångspunkter. Därför tycker jag att det inte finns något sätt 

som är bättre än det andra, utan forskare måste titta närmare på exempel som verkar vara lite 

speciella, oavsett vilket kriterium man använder. Förutom de kriterier som nämnts i 

litteraturen anser jag också att under vissa situationer är det värt att ta hänsyn till sekvensens 

kontext. Som exempel 6.1 visar är kontexten av Ninas kodväxlade mening ett resultat av 

mammans starka uppmuntran till henne att använda kinesiska, vilket förklarar hennes bruk av 

kinesiska i det fallet. 

I mitt material har de flesta blandade meningarna kinesiska som grundspråk. Trots att 

detta fenomen inte är direkt relevant till mina frågeställningar är det ändå intressant att 

diskutera vad det beror på och vad detta fenomen kan betyda, eftersom liknande fenomen 

rapporterats också i tidigare forskning. Cantones (2007 s. 171–172) forskning om 

italiensk-tysktalande barn som bor i Tyskland visar att kodväxling generellt inträffar mycket 

oftare i den italienska kontexten än i den tyska kontexten, d.v.s. att barnen tenderar att oftare 

blanda in tyska när de talar italienska än tvärtom. I Parks (2000 s. 117) undersökning tenderar 

också koreansk-svensktalande barn och vuxna som bor i Sverige att kodväxla oftare när de 

talar koreanska än när de talar svenska. Även Huss (1991 s. 183, tabell 47) forskning om 

finsk-svensktalande barn som bor i Sverige visar att blandade yttranden inträffar med högre 

frekvens i den finska kontexten än i den svenska kontexten. Kodväxling inträffar alltså oftare 

när tvåspråkiga talare använder minoritetsspråket, d.v.s. tvåspråkiga talare tenderar att blanda 

in majoritetsspråket i minoritetsspråket. 

När det gäller frågan om kodväxlingsriktning tycks språkdominans vara ett relevant 

begrepp. Tidigare forskning visar att kodväxlingsriktning och språkdominans är två fenomen 

som förklarar varandra. Det finns dock olika synpunkter på hur de påverkar varandra. De 

flesta blandade meningarna i mitt material kommer från Ylva och Micke. De tenderar att 

kodväxla mycket oftare när de talar kinesiska och mer sällan när de talar svenska. (Det finns 

bara två blandade meningar från Nina, vilket inte tycks utgöra tillräcklig grund för 

bedömning.) Genesee, Nicoladis & Paradis (1995) undersökning visar att barnen med en 

obalanserad språkutveckling tenderar att kodväxla mer i sitt svagare språk (detta gäller 

meningsintern kodväxling). Fyra olika kriterier används för att mäta barnens språkutveckling. 

Utifrån deras resultat har Ylva och Micke kinesiska som det svagare språket och svenska som 

det starkare språket. Petersens (1988) hypotes om det dominerande språket (the Dominant 

Language Hypothesis, DLH) och Lanzas (1997) undersökning visar att i blandade meningar 

kommer funktionella morfem alltid från det starkare språket och inte från det svagare språket. 
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I Ylva och Mickes meningsinterna kodväxlingar finns det funktionella morfem från båda 

språken men de allra flesta är från kinesiska. Utifrån Petersens (1988) och Lanzas (1997) 

undersökningar har barnen kinesiska som det starkare språket och svenska det svagare, vilket 

motsäger slutsatsen som dras utifrån Genesee, Nicoladis & Paradis (1995) resultat. 

Det är också möjligt att kodväxlingsriktning har med svenskans roll som majoritetsspråk 

att göra. Cantones (2007 s. 26) synpunkt på detta är att kodväxlingsriktning kan bero på 

sociolingvistiska och pragmatiska faktorer, t.ex. att det ena språket är mer accepterat än det 

andra. På grund av uppsatsens omfång är det omöjligt att inkludera en noggrann mätning av 

båda språkens utveckling hos barnen. Det vore dock intressant att göra det och samtidigt titta 

på funktionella morfem och kodväxlingsriktning för att studera hur dessa faktorer medverkar. 

Ett annat intressant fenomen i denna undersökning är att kinesisk-svensk kodväxling 

tenderar att inträffa i senare delen i en mening. Utifrån det aktuella materialet verkar 

tendensen dock främst föreligga när tvåspråkiga talare blandar in svenska i kinesiska 

meningar, men inte tvärtom, eftersom materialet överhuvudtaget består av blandade meningar 

med kinesiska som grundspråk. Det skulle vara väldigt intressant att i en större studie kunna 

bekräfta denna tendens och ha mer statistik för att visa hur stark tendensen är. Den 

grundläggande ordföljden i kinesiska är subjekt + verb + objekt + predikatsfyllnad, men 

objektets position kan variera, t.ex. när objektet är topic står det först i meningen, när objektet 

används med ett partikelverb eller även utan någon markör kan det står före verbet. Det 

förekommer dock bara en gång i de blandade meningarna att objektet har en sådan position. I 

de meningar som enbart är på kinesiska är sådana konstruktioner däremot vanligare. En 

jämförelse mellan användning av objekts speciella positioner hamnar utanför denna studies 

syfte, men kan vara intressant i ett annat större projekt. Kan det vara så att i blandade 

meningar undviks sådana speciella positioner så att ordföljden i de två språken blir lika och 

därmed underlättar kodväxling? Det skulle även vara intressant om man kan studera vad som 

gäller i detta avseende när kinesiska blandas in i svenska meningar. 

7.3 Funktioner i kinesisk-svensk kodväxling 

Med en samtalsanalytisk metod har jag analyserat vilka funktioner kinesisk-svensk 

kodväxling hos barn fyller i vardagliga samtal med deras föräldrar. Analysen är inriktad på 

turfördelning, preferensstruktur och reparation. Enspråkiga talare använder en mängd olika 

tekniker för att t.ex. föra fram samtalet och markera olika strukturer i ett samtal. Resultatet 

visar att kodväxling fungerar som en ytterligare och exklusiv resurs för tvåspråkiga talare att 

göra vad enspråkiga talare gör med de vanliga ”enspråkiga” teknikerna. 

En vanlig teori om hur kommunikation fungerar är att talaren formulera en idé och väljer 

lämpliga ord och korrekt grammatik för att uttrycka den (Sidnell 2009 s. 157). Orden kodas 

därefter till ett muntligt ljudflöde. Mottagaren avkodar detta för att återskapa talarens idé. 

Samtalsanalys utgår dock från en annan teori om hur kommunikation fungerar, där mening 

skapas i interaktion (Sidnell 2009 s. 157). I denna deltar både talare och mottagare och 

mening skapas gemensamt. Den här teorin har också inspirerat till studier om kodväxlingens 
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betydelser. Enligt Li Wei (1998 s. 157), som tillämpar en samtalsanalytisk metod för 

kodväxlingsanalys, skapas kodväxlingens betydelser under samtals gång. Den 

samtalsanalytiska metoden fokuserar därmed på det tillvägagångssätt som talarna använder 

för att skapa betydelse i kontexten, d.v.s. hur kodväxlingens betydelser skapas under 

interaktion. Auer (1984) föreslår den samtalsanalytiska metoden för att analysera 

kodväxlingens pragmatiska aspekter, och han anser att interaktion mellan talarna producerar 

ramar för de följande aktiviteterna, vilket i sig skapar nya ramar. Detta innebär att varje 

yttrande, varje tur förändrar vissa delar av situationen. Han anser därmed att språket som en 

talare väljer för att organisera sin tur eller yttrande i ett tvåspråkigt samtal påverkar det 

följande språkvalet av samma talare eller den andra (Auer 1984 s. 5). 

Till skillnad från enspråkiga samtal är talarnas språkval ett viktigt fokus i analysen av 

tvåspråkiga samtal. Kodväxling fungerar som en extra och exklusiv resurs för tvåspråkiga 

talare att organisera sina turer och yttranden. I denna studie har analysen fokuserat på tre av 

domänerna inom samtalsanalysen, nämligen turfördelning, preferensstruktur och reparation. I 

ett större projekt med ett mer omfattande material skulle fler domäner inom samtalsanalys 

kunna studeras för att öka förståelsen av hur kodväxling fungerar som en extra resurs i de 

andra domänerna. 

7.4 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag presenterat och diskuterat slutsatserna från mina analyser. Denna 

studie syftar till att få bättre kunskap om hur kinesisk-svensk kodväxling kan se ut hos 

tvåspråkiga barn i deras vardagliga samtal med föräldrarna. För att besvara de tre 

frågeställningarna genomfördes tre olika analyser, en kvantitativ analys, en grammatisk analys 

och en samtalsanalys. 

Resultatet från den kvantitativa analysen visar att frekvensen av olika typer av 

kodväxling kan variera mycket från familj till familj och även från barn till barn. Utifrån 

barnens kodväxlingsfrekvens sammanfattar jag tre huvudfaktorer som påverkar barnens 

kodväxling, nämligen barnens språkkompetens, föräldrarnas språk och svenskans roll som 

majoritetsspråk i samhället. I den grammatiska analysen har jag beskrivit de blandade 

meningarna där två olika grammatiksystem möts i en och samma mening och förklarat hur de 

formuleras så att meningarna följer båda språkens grammatik. Vid en närmare undersökning 

av funktionella morfem i de blandade meningarna har jag också funnit en tendens där 

kodväxling sker i senare delen av en mening, vilket dock behöver bekräftas med hjälp av ett 

mer omfattande material. Jag har också diskuterat relationer mellan funktionella morfem, 

kodväxlingsriktning och språkdominans. Motsägande resultat om barnens språkdominans 

visas när jag bedömer utifrån Genesee, Nicoladis & Paradis (1995) undersökning respektive 

utifrån Petersens (1988) och Lanzas (1997) undersökningar. Den förra innebär att barnen 

kodväxlar mer i det svagare språket, och den andra innebär att funktionella morfem alltid 

kommer från det starkare språket. Detta gör det särskilt intressant att studera denna fråga i 

detalj i framtiden. Den sista analysen som studerade barnens kodväxling vid turfördelning, 
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preferensstruktur och reparation visar att kodväxling fungerar som en extra och exklusiv 

resurs för tvåspråkiga talare att organisera sitt tal. 

Kodväxling, som är ett centralt forskningsämne i tvåspråkighet, är mycket intressant att 

studera, särskilt när de två inblandade språken är så skilda från varandra. I forskning om 

kodväxling utgör forskning med en grammatisk inriktning och forskning om kodväxlings 

pragmatiska aspekter en dominerande del. Det kan verka något ambitiöst att inkludera båda 

forskningsinriktningarna i en masteruppsats, men samtidigt får man en tre-dimensionell bild 

på hur den kinesisk-svenska kodväxlingen kan se ut genom att studera den från två olika 

synvinklar. Det skulle vara intressant att kunna studera kodväxlingens grammatik och 

funktioner vidare, för att få mer omfattande och tillförlitligt resultat. 
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Bilaga 1 Information om undersökningen 

Information om min undersökning kring kinesisk-svensk kod-

växling hos barn 

Syftet med min masteruppsats är att undersöka kodväxling mellan kinesiska och svenska hos 

tvåspråkiga barn i Sverige, för att studera hur tvåspråkiga barn kodväxlar i vardagliga samtal 

med sina föräldrar. (Kodväxling betyder att man samtidigt  använder två olika språk, oftast 

när talare har en stark språklig kompetens på båda språk.) Vilka typer av kodväxling som 

förekommer under samtalen, t.ex. mellan meningar, inom en mening, eller till och med inom 

enstaka ord? Dessutom vill jag också få lite insyn på orsaker bakom kodväxling och ser om 

det finns nya fenomen hos kinesisk-svensk kodväxling jämfört med tidigare forskningar. 

Därför behöver jag samla in material, d.v.s. inspelade samtal, för att kunna utföra min 

undersökning. 

Jag skulle vara tacksam om ni och era barn skulle vilja deltaga i undersökningen. Även 

om ni tackar ja till deltagandet kan ni närsomhelst begära att sluta vara med i undersökningen. 

Ni kommer att vara anonyma i uppsatsen och redovisning av undersökningsresultatet. 

Inspelade samtal som jag ska samla in kommer förvaras inlåst.  

Jag följer Vetenskapsrådets etiska regler, som ni kan läsa om på www.vr.se  

Ni är välkomna att kontakta mig om ni har några frågor: 

Yang Yang, masterstudent i Skandinavistik, Institutionen för nordiska språk, Uppsala 

Universitet, tel. 07xxxxxx17, e-post: yangxxxxxxxx@hotmail.com 

Tack för att ni läste den här informationen och tack på förhand för era medverkan! 

 

Yang Yang 

 

 

  

http://www.vr.se/
mailto:yangxxxxxxxx@hotmail.com
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Bilaga 2 Tillstånd till undersökningen 

Tillstånd till masteruppsats om kinesisk-svensk kodväxling hos 

barn 

○ Ja, jag och mitt/mina barn vill deltaga i studien. Inspelningarna får användas i masteruppsatsen. 

○ Nej, jag och mitt/mina barn vill inte deltaga i studien. 

Du kan närsomhelst under inspelningen och även i efterhand begära att inte ingå i undersökningen. 

 

Datum:                                             

Underskrift:                                         

Namnförtydligande:                                   

Adress:                                                                          

E-post:                                             
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

Följande är frågorna som ställs till informanternas föräldrar för att få kunskap om deras 

språkbakgrund. Alla frågorna ställs dock inte, utan enligt föräldrarnas svar. Ytterligare frågor 

kan också ställas beroende på deras svar. 

 

1. Var föddes barnen? I Kina eller i Sverige? 

2. Vilket/vilka språk brukar ni använda hemma? 

3. Vem pratar vilket/vilka språk till vem? 

4. Ungefär hur mycket används vart och ett av språken? 

5. Vilket/vilka språk brukar barnen använda? Till vem? 

6. Har barnen någon kinesiska lärare i skolan/förskolan? Om ja, hur långt har de har kinesiska 

lärare? 

7. Går barnen till lördagsskola som undervisar kinesiska? 

8. Vad tycker ni om barnens språkkompetens? Hur skulle ni bedöma barnens språkkompetens? 

Är de bättre på ett av språken, eller är de lika bra på båda språken? 
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Bilaga 4 Transkriptionsnyckel 

[ Överlappning börjar 

= Turen fortsätter 

. Fallande intonation 

? Frågeintonation 

, Rak intonation (fortsättningston) 

xxxx Ohörbart avsnitt 

((pekar på mamma)) Extralingvistisk rörelser 

ja: Förlängt ljud 

ja:: Extra förlängt ljud 

ja- Avbrutet tal 

ja Betonade ord 

ja Ord från ett annat språk än meningens grundspråk 

(.) Paus kortare än 0.2 sekund 

(2,0) Paus längre än 0.2 uttryckt i sekunder 

Nina > mamma Nina talar med mamman 

Nina > Nina talar utan att rikta sig specifikt till någon 

 


