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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur svenska används i andraspråksundervisningen i det 
engelska och spanska klassrummet på gymnasiet, samt om vi kunde identifiera några tydliga 
skillnader och/ eller likheter mellan en skola med respektive utan språkprofilering. Vi har 
observerat två engelska- och två spanskalektioner i vardera skola och använt oss av en kvantitativ 
analysmetod.  

Resultatet visar att svenska används mer frekvent i det spanska klassrummet jämfört med det 
engelska och för skilda syften. Vi kunde konstatera att lärarna i det spanska klassrummet främst 
använde sig av svenska med syfte att förklara eller förtydliga vid olika situationer i undervisningen. 
I det engelska klassrummet användes däremot majoriteten av svenskan i de fall när läraren undvek 
att översätta enstaka ord till engelska. Slutligen har vi även kunnat identifiera skillnader mellan 
skolornas spanska klassrum, där det visade sig att svenska förekommer betydligt mer ofta inom alla 
kategorier i skolan utan språkprofilerig. Däremot kunde vi inte identifiera några tydliga skillnader 
mellan de olika skolornas engelska klassrum.  
 
 
 
Nyckelord: Andraspråksinlärning, svenska, spanska, engelska, utbildning, kodväxling,  
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1 Inledning 

Den kommunikativa kompetensen har alltid varit viktig i samhället och vikten av att kunna 

kommunicera på olika språk är något som ständigt växer sig större. I dagens skola ligger därmed 

även ett stort fokus på de främmande språken, såsom exempelvis engelska, tyska, franska och 

spanska. Vid inlärning av ett andraspråk talar man ofta om det främmande språket som målspråk, 

och innebär exempelvis att engelskan är målspråket under en engelskalektion. I ämnesplanen för 

gymnasiet, både vad gäller engelska och spanska, står tydligt att ”undervisningen ska syfta till att 

eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda 

engelskan/spanskan i olika situationer och för skilda syften”. Vidare står i syftet att eleverna genom 

språkanvändning ska ”ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”. Det står även 

att “undervisningen i all väsentlighet ska bedrivas på målspråket” (Gy 11, 2011a); (Gy 11, 2011b).  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi däremot lagt märke till att mycket av 

undervisningen i det engelska och spanska klassrummet sker på svenska. Med detta som bakgrund 

har vi valt att undersöka i vilka situationer läraren  använder svenska i undervisningen samt vilka 

funktioner svenskan fyller. Slutligen kommer vi jämföra eventuella skillnader och/eller likheter i 

hur man undervisar i de olika språken samt mellan olika skolor.  

Största delen av arbetet har genomförts och skrivits tillsammans, men en uppdelning har gjorts 

där Camilla Cederborg-Löwl har genomfört samt ansvarat för analys och resultatsammanställningar 

av samtliga observationer från det engelska klassrummet och Mina Holmgren-Fagihihi har i sin tur 

genomfört samt ansvarat för analys och resultatsammanställningar av samtliga observationer från 

det spanska klassrummet. 
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2 Bakgrund 

I den här delen presenterar vi en kort bakgrund till andraspråksinlärning, språkbyten och attityder 

gentemot bruket av förstaspråket i skolan.  Inledningsvis presenterar vi en kort bakgrund till 

andraspråksinlärning och vilka faktorer som påverkar inlärningen. Därefter följer en allmän 

introduktion av olika språkväxlingar i andraspråksinläringan samt dess orsaker och funktioner.  

2.1 Andraspråksinlärning  

Termen andraspråksinlärning, eller second language aquistion (SLA) som är den engelska termen, 

är relativt ny och började användas under slutet av 1900-talet. Anledningen till att 

andraspråksinlärning blev ett viktigt fenomen just då beror enligt Ellis (1997: 3) förmodligen på att 

det var under den tiden som kommunikation mellan människor i olika länder ökade kraftigt, vilket 

skapade ett behov av att kunna mer än ett språk. Termen används för att beskriva alla språk som 

en individ lär sig utöver sitt modersmål. Det syftar med andra ord inte bara på om man lär sig ett 

till språk utöver modersmålet, utan det kan även syfta till att en individ lär sig ett tredje eller ett 

fjärde språk. Den är heller inte begränsad till lärandet i ett klassrum utan omfattar också om en 

individ lär sig ett språk som ett resultat av att denne bor i ett nytt land (ibid.).  

   Andraspråksinlärning har med åren kommit att bli ett mångfacetterat forskningsområde. Under 

1960-talet fokuserade forskarna främst på praktiska frågor relaterade till språkundervisningen. 

Frågorna kretsade kring vad man behöver veta om andraspråksinlärning för att på ett effektivt sätt 

kunna anpassa undervisningen till elevernas behov. På senare tid försöker forskare dessutom ge 

svar på olika teoretiska frågor, i syfte att ge en allmän förståelse för hur andraspråksinlärning går 

till och hur kommunikationen används i inlärningen (Hyltenstam & Lindberg, 2013: 7-8).   

 

2.1.1 Faktorer som påverkar andraspråksinlärningen 

Att vissa elever lär sig ett främmande språk bra, medan andra inte lär sig så bra, finns det en hel del 

forskning om. Forskarna har försökt att kartlägga om det finns vissa karakteristiska drag som 

definierar vilken typ av elev det är som lär sig bra. Förmågor som forskarna har konstaterat gynnar 

språkinlärning är bland annat när personen tror på sig själv, är motiverad, är bra på att gissa vad till 

exempel ett ord betyder och så vidare. Forskarna har dock även konstaterat att det inte är så vanligt 

att en elev har alla dessa egenskaper (Börjesson, 2012: 2). En av de viktigaste utgångspunkterna för 

lärande är en god lärandemiljö,  det vill säga, ett klassrum där eleverna vågar göra misstag, ta risker 

och därmed stärka sin tro på den egna förmågan. Detta är faktorer som inte bara påverkar 
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inlärningen i ett andraspråksklassrum utan även inlärning i allmänhet. När eleverna känner sig 

trygga så skapas förhoppningsvis en mer positiv attityd till språket och därmed höjs även 

motivationen (ibid.).  

   Boström och Svantesson (2007: 21-24) skriver om Dunns lärstilsmodell, som är en modell med 

direkt anknytning till situationer kopplade till inlärning och undervisning. Den handlar om vilka 

faktorer som påverkar och är viktiga när en individ ska lära sig och bearbeta något nytt. Enligt deras 

forskning finns det 20 olika moment som har en objektiv och mätbar betydelse för inlärningen, 

och de är indelade i fem olika områden. Det första området är miljöfaktorer och här inkluderas 

ljud, ljus, studiemiljö och temperaturer. Det andra området är emotionella/känslomässiga faktorer, 

vilket innebär uthållighet, motivation, behov av inre eller yttre struktur samt ansvar/anpassning. 

Sociala faktorer är det tredje området och med det menas om man lär sig bäst, i små grupper, i par, 

ensam, med en ledare/auktoritet eller med variation. Det fjärde området är fysiska faktorer, som 

inkluderar perceptuell styrka, (olika sinnen), biorytm, (tid på dygnet), rörelsebehov och behov av 

intag. Psykologiska faktorer är det femte och sista området och det inkluderar holistisk eller 

analytisk informationsbearbetning, och reflekterande eller impulsiv tankestil. Alla individer är inte 

beroende av alla faktorer utan vissa är viktigare än andra för individen och för vissa så är det ingen 

som är mer eller mindre viktig och den individen kan ses som mer flexibel då han eller hon lär sig 

bäst på olika sätt (ibid.).  Alla elever är beroende av en eller flera olika faktorer för att på bästa sätt 

lära sig en ny förmåga, till exempel ett andraspråk. Klassrummet kan innehålla en eller flera av ovan 

nämnda faktorer, och bland annat motivation har en stor påverkan på andraspråksinlärningen.  

   Motivation är kopplat till de kognitiva förmågorna att på ett framgångsrikt sätt lära sig ett 

andraspråk. Den påverkar attityden, viljan och hur mycket ansträngning som en elev lägger ner på 

inlärningen. Motivationen i klassrummet har därför en stor påverkan på elevernas möjlighet att lära 

sig ett andraspråk. Ellis skriver (1997: 75-76) om fyra olika typer av motivation: instrumental, 

integrative, resultative och intrinsic. Instrumental motivation innebär att eleven är motiverad att lära 

sig för att till exempel få ett bättre jobb, klara ett prov eller att komma in på en utbildning. Integrative 

motivation innebär istället att eleven lär sig ett språk eftersom denne är intresserad av människorna 

och kulturen som använder språket. Resultive motivation innebär att eleven är motiverad att lära sig 

ett språk bara för att själv se resultatet av inlärningen. Med andra ord, när en elev upplever ett 

resultat av sin inlärning så blir denne mer motiverad att fortsätta. Intrinsic motivation är den fjärde 

typen av motivation och den innebär att motivationen på något sätt är inneboende. Det vill säga 

att eleven har en konstant nyfikenhet samt ett intresse och är därmed motiverad att fortsätta lära 

sig.  
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   Mycket talar dock för att elevers individuella kognitiva förmågor inte räcker för att lära sig ett 

andraspråk. Eriksson och Jacobsson (2004:53-54) skriver om att i klasser där läraren övervägande 

talar på målspråket sker även mer av elevernas kommunikation på målspråket. De anser att den 

muntliga kommunikationen i klassrummet är viktig för elevens lärande. De skriver om att ett 

användande av målspråk från läraren i de allra flesta situationer ger eleverna den bästa 

förutsättningen för att de sedan själva ska kunna förstå och använda språket. Detta för att eleverna 

ska få en chans att höra mycket målspråk i olika situationer och därmed öka förståelsen då språket 

knyts till olika kontexter. 

2.2 Språkväxling i andraspråksinlärningen 

I dagens globaliserade värld finns ett stort behov av och en önskan om att lära sig flera språk. 

Mycket av detta beror på att vi idag befinner oss i nya språkliga omgivningar, både inom och utanför 

skolan (Hyltenstam & Lindberg, 2013: 7).  

   Under ett samtal beståendes av olika två- eller flerspråkiga individer, exempelvis i ett 

språkklassrum, uppstår dessutom olika språkliga fenomen som ett resultat av det språkliga mötet. 

Språken påverkar varandra och växlas på olika sätt, vilket leder till att ett språkbyte uppstår. Detta 

innebär ofta att en individ utvecklar någon form av tvåspråkighet och kan i sin tur bidra till att 

språken lånar ord av varandra eller växlas på olika sätt under samtalet. I vardagliga sammanhang 

brukar denna tvåspråkighet förknippas med en individs likvärdiga behärskning av två språk på en 

nivå som motsvarar den enspråkiga talarens behärskning av sina språk. Dock finns allltid en viss 

funktionell uppdelning av språken hos varje tvåspråkig individ, där språken används i olika 

sammanhang samt att behärskningsnivån kan vara olika för de olika språken (Hyltenstam & Stroud, 

1991:46,49).    

   En specifik strategi för att växla mellan två eller flera språk under ett samtal kallas för språkväxling 

eller kodväxling (eng.[conversational] code – switching) (Hyltenstam & Lindberg, 2013: 281). I vår 

studie har vi hädanefter valt att använda oss av begreppet kodväxling, som betyder att målspråket 

och modersmålet används blandat i ett kommunikativt syfte. Mer specifikt menas att talarna 

interagerar med varandra genom att använda två språk för att kommunicera ett visst innehåll 

(Tornberg, Malmqvist & Valfridsson, 2009: 147). Grosejan (2010: 51) skriver att ”Code-switching 

is the alternate use of two languages, that is, the speaker makes a complete shift to another language 

for a word, phrase, or sentence and then reverts back to the base language”. Talarna kan exempelvis 

växla språk eller varietet under ett samtal eller inom ett längre yttrande (Edlund & Hene,1992: 25). 

Det är även vanligt att tvåspråkiga och flerspråkiga individer använder olika språk för olika 

situationer och/eller i en och samma kontext (Hyltenstam & Lindberg, 2013: 281).  
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2.3 Varför växlar man mellan språk?  

Som vi tidigare nämnt är språkväxlingar och språkbyten mycket vanligt förekommande i samtal 

mellan olika tvåspråkiga individer. I flerspråkiga samhällen är det dessutom vanligt att växla mellan 

fler än två språk. Under samtalet växlar talarna mellan de olika språken och väljer språk utifrån 

mottagarens språkkunskaper (Edlund & Hene, 1992: 25).   

Förändringar i samtalssituationen kan av olika skäl bidra till att språkbyten sker. Växlingen kan 

exempelvis bero på att samtalet byter riktning, för att sedan diskutera vidare om något som 

vanligtvis brukar behandlas på ett visst språk (Hyltenstam & Stroud, 1991: 54). Detta anses för 

övrigt som den främsta orsaken till varför kodväxling uppstår och beror i sin tur på att vissa 

uppfattningar eller koncept ibland förklaras bättre på ett visst språk. Metoden blir dessutom ännu 

mer aktuell, ifall mottagaren har en god förståelse för det andra språket och samtidigt accepterar 

kodväxlingar. I dessa fall kan det leda till att talaren använder ord på andra språk under samtalet. 

Ordet som används kan tyckas tillföra det lilla extra i meningen och är mer precist för det man vill 

uttrycka (Grosejan (2010: 53). Vidare kan förändringar i samtalssituationen bero på att talaren 

känner ett lingvistiskt behov av ett alternativt ord eller ett uttryck, eftersom det inte finns något 

motsvarande ord för det man vill uttrycka (ibid.). Likaså menar Edlund och Hene (1992: 71, 89) att 

den vanligaste orsaken till olika lexikala innovationer beror på betydelseluckor i språket samt 

kunskapsluckor hos sändaren eller hos mottagaren. Ett ord eller en beteckning kan exempelvis 

saknas eller till och med anses olämplig på grund av sitt betydelseomfång och betydelsedjup.  

Kodväxlingar kan även förekomma i samband med att nya personer träder in i samtalet. Under 

dessa omständigheter försöker talarna anpassa samtalet utefter vilka språk som talas av dem. 

Naturligtvis spelar även situationens formalitetsgrad och själva syftet med kommunikationen en 

viktig roll för hur detta utspelar sig (ibid., 25). Grosejan (1982: 155) menar exempelvis att 

kodväxling är vanligt i konversationer där man vill visa vem samtalet riktar sig till eller om det rör 

sig om en dåtida händelse. Kodväxlingen i sig kan också innebära att man skapar en ny situation 

där talaren, genom att växla språk, markerar situationen som mera intim eller informell (Hyltenstam 

och Stroud, 1991: 54). Slutligen kan växlingen användas som en kommunikativ och social strategi 

för att antingen visa expertis, höja någons status och  involvera eller exkludera personer i samtalet 

Grosejan (2010: 54-55).  

En ytterligare lingvistisk orsak till kodväxling tar sig i uttryck när man vill återberätta vad någon 

annan har sagt på ett annat språk. I en sådan situation kan det även kännas onaturligt att behöva 

återge vad som sagts till någon som förstår båda språken (Grosejan, 2010: 54). På samma sätt kan 

kodväxling förekomma i olika tolkningssituationer, såsom textöversättning och liknande (Edlund 

& Hene, 1992: 92-95).   
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Trots att det finns en rad varierande orsaker till varför kodväxlingar förekommer i samtal, är det 

ibland svårt att urskilja några tydligt märkbara situationella utlösare. Detta blir extra svårt  om 

talaren i fråga växlar språk otaliga gånger och ofta mitt inne i meningar (Hyltenstam & Stroud, 

1991: 54). 

2.4 Olika typer av kodväxling  

Enligt Poplack finns tre olika sätt att skilja på kodväxling, beroende på var den förekommer i 

samtalet: intrasententiell, intersententiell och tag – kodväxling. Med intrasententiell kodväxling avser man 

de växlingar som sker inom en mening, medan en växling som sker mellan gränser kallas för 

intersententiell kodväxling. För det sistnämnda exemplet vad gäller en tag - kodväxling avser man 

alla de växlingar som kan ske varsomhelst i ett samtal och består av meningsutfyllnader, utrop och 

påhäng. Nedan följer tre exempel på hur dessa växlingar används: 

 

(1)% why make Carol sentarse atras pa´que (sit in the back so) everybody has to move pa´que se salga 

(for her to get out)?  

(Spanska – engelska; Poplack, 1983: 589). 

 

(2)% I don´t know. No habla como puertorriqueño.  

she doesn´t speak like a Puerto Rican.  

(Spanska – engelska; Poplack, 1983: 63). 

 

(3)% oh, shit! Se fastidió todo el mundo aquí. 

everybody here got screwed. 

(Spanska – engelska; Poplack, 1983: 63). 

 

I det första exemplet (1) är både sentarse atras pa´que och pa´que se salga exempel på intrasententiella 

kodväxlingar där talaren växlar mellan engelska och spanska i en sats. Tittar vi sedan på den andra 

meningen No habla como puertorriqueño i följande exempel (2) är detta i sin tur ett exempel på en 

intersentiell kodväxling, eftersom talaren växlar mellan satsgränser. I det sista exemplet (3) utgör 

Oh, shit ett exempel på en tag – kodväxling.   
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2.5 Kodväxling och övriga språkbyten  

När vi fortsättningsvis studerar situationer i klassrummet där läraren växlar mellan språk, är det 

således viktigt att kunna skilja mellan vad som är en kodväxling och ett byte av undervisningsspråk. 

I Tornberg, Malmqvist och Valfridsson (2009: 147) ges tydliga exempel på detta. En lärare kan 

exempelvis hålla en diskussion om något på svenska, utan att för den saken skull växla mellan två 

språk under tiden. I denna stund är det därför inte en fråga om kodväxling, utan snarare en fråga 

om ett tillfälligt byte av undervisningsspråk. Det har inte heller skett någon kodväxling om läraren 

väljer att tala om språket på svenska. Likaså har det inte uppstått någon kodväxling om läraren 

väljer att använda sig av en grammatisk term på målspråket för att sedan gå igenom grammatiken 

på svenska. Läraren har endast valt att använda sig av begreppet på det aktuella språket när det i 

själva verket är en interaktion hållen på svenska.   

2.5.1 Kodväxling och diglossi 

När man studerar kodväxlingar är det också viktigt att skilja på kodväxling och diglossi. Vad som 

skiljer dessa åt är att i en diglossi sker växlingarna i mycket större skala samt på ett mycket mer 

institutionaliserat sätt. Typiskt för en sådan situation är att båda språken är åtskilda i fråga om 

funktion. Med det menas att de två språken används för olika användningsområden i olika 

situationer.  Ett exempel på detta kan vara att man använder sig av ett språk i mer formella 

sammanhang medan det andra språket används mer informellt mellan familj och vänner. Som vi 

tidigare nämnt sker kodväxlingar däremot inom en och samma kontext och ibland inom ett och 

samma yttrande, inom samma mening eller till och med inom ett och samma ord. I en 

diglossituation är man dessutom för det mesta medveten om växlingen, medan en kodväxling ofta 

sker spontant och undermedvetet (Gumperz, 1982: 60-61; Hyltenstam & Lindberg, 2013: 281 - 

82).  

2.5.1 Kodväxling och lån 

En del forskare hävdvar att kodväxling och lån är två helt skilda fenomen, medan andra forskare 

tar fasta på språksekvens och omfattning, dess formella anpassning samt graden av etablering i 

kommunikationsspråket (Edlund & Hene, 1996: 25). François Grosejan uttrycker det hela som 

följer:  

 

En kodväxlingssekvens kan ha vilken omfattning som helst (ett ord, en fras, en mening) och är ett 

tillfälligt byte till ett annat språk, medan en lånsekvens är ett ord eller ett kort uttryck som har 

anpassats fonologiskt och morfologiskt till det språk som talas (Grosejan, 1982: 146).   
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Följande exempel är ett utdrag ur Nils Hasselmos studie av Amerikasvenska, för att visa hur svårt 

det kan vara att skilja på kodväxling och lån:  

(4)% Männ – för jag va ju gree´n här –gree´nhorn, what they call it - så ja försto´g innte svä`nnska någe 

– ä´ngelska någe... 

(5)% Dä – äää tjö`ppte vi – .I don´t kno´w var dä kå´mm ifrå. 

(6)% Å´, honn ä pretty goo´d (nu). (X: - Ja). Oh´, je´s. Honn ä möcke bä´ttre. 

(Hasselmo, 1974: 123-124).  

 

Vidare följer ännu ett exempel på kodväxling ur ett textudrag från Judith–Ann Chrystals 

avhandling:  

 
(7)% Fredag visning även kl. 11.00 samt a guided tour in English at 1.15 pm. Lördagar visning på 

finska kl.14.00.  

(8)% Vi har tagit hit franska PLM Brothers – in a new smurfing break show.  

(Chrystal, 1988: 76-77).  

 

Utifrån dessa exempel kan man tydligt se hur svårt det är att skilja mellan lån och kodväxlingar på 

ordnivå och frasnivå. I vår studie har vi valt att inte göra någon distinktion mellan dessa två när vi 

hädanefter studerar växlingar i de engelska och spanska klassrummen, utan ser båda fallen som 

olika typer av kodväxlingar.  

2.6 Attityder till bruket av förstaspråket i skolan  

I mer än 40 år har man i Sverige och i många andra länder diskuterat den kommunikativa sidan av 

de främmande språken och vad som bör vara det centrala i språkundervisningen. En del anser att 

förstaspråket är en naturlig del av språkundervisningen medan andra tycker att det bör undvikas 

till förmån för kommunikation på det främmande språket (Tornberg, Malmqvist och Valfridsson, 

2009: 144). Vidare skriver Grosejan (2010: 52) att kodväxling ofta har kritiserats, främst av 

enspråkiga talare men även av tvåspråkiga talare. De anser att det skapar en nonchalant blandning 

av språken och att detta produceras av människor som talar slarvigt. Det har i sin tur resulterat i 

ett vanligt missförstånd om att tvåspråkiga individer kodväxlar av ren lathet och att det under en 

lång tid har betraktats som någonting negativt samt ansetts vara ett tecken på talarens otillräckliga 

förmåga att prata på det ena språket. 
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Kort sagt finns en rädsla för att kodväxling skall leda till någon form av “halvspråkighet” 

(semilingualism), vilket i sin tur har gjort att flertalet tvåspråkiga individer, som exempelvis 

språklärare och tvåspråkiga föräldrar, valt att undvika detta (Grosejan 2010: 52-53).  

   Oavsett hur vi väljer att se på kodväxling är det ett faktum att modersmålet, på ett eller annat 

sätt, ständigt kommer att vara närvarande i klassrummet. Istället för att ta ställning för eller emot 

svenska i andraspråksklassrummet, vill vi undersöka hur och till vad det används. I vårt fall handlar 

det om svenska i det engelska respektive spanska klassrumet på gymnasiet. 
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Bruk av förstaspråket i andraspråksundervisningen 

Bruket av elevernas förstaspråk i engelskundervisningen är något som ständigt debatteras. Vissa 

menar att man inte överhuvudtaget ska använda förstaspråket i undervisningen medan andra menar 

att förstaspråket kan främja lärandet. Kim & Petraki (2009) studerade elevers och lärares attityder 

till användningen av förstaspråket i engelska klassrum i en koreansk skola i Vietnam och kom fram 

till att förstaspråket användes som en stöttande resurs i andraspråksinlärningen. De upptäckte att 

förstaspråket var användbart när det gällde att förklara vad ett specifikt ord betydde och när olika 

grammatiska fenomen skulle förklaras. (Kim & Petraki, 2009: 58-59) 

   Carroll skriver i sin bok The Teaching of French as a Foreign Language in Eight Countries (1975) om en 

studie som The International Study of Educational Achievement (IEA) genomförde under 1965. Den 

presenterar hur IEA studerade franska som ett andraspråk i åtta olika länder, bland annat Sverige 

och England. Studien genomfördes av en internationell kommitté där Carroll ingick (1975: 17). 

IEA studerade bland annat hur lång tid en elev behöver lägga ner på att lära sig franska. De 

genomförde test inom läsning, skrivning, lyssning och tal på elever som var 1-10, 11-14 och 15 år 

till det sista året innan eleverna gick vidare till universitet (ibid., 19). Studien kom fram till att det 

tar tid att lära sig ett andraspråk, i det här fallet franska. Det optimala är att lära sig språket under 

sex eller sju år under en normal takt med cirka tre till fem undervisningstimmar per vecka (ibid., 

275). 

   Cook skriver om argument för att undvika att använda förstaspråket i klassrummet. Genom att 

analysera flera olika studier så har hon bland annat kommit fram till att målet med inlärning av 

andraspråket är att hålla det separerat från förstaspråket och därför krävs det att all inlärning sker 

på andraspråket (ibid., 406-407). Hon skriver även vidare att det kan vara bra att använda 

förstaspråket i vissa situationer, till exempel, när läraren lär ut grammatik eller om denne 

behöver  förklara meningen av ett ord eller en fras (ibid., 413-414).  

   Stern (1992) har gjort en metastudie där han analyserar problem med hur man lär ut språk. De 

undersökta studierna visar hur användningen av elevernas förstaspråk bör ses som ett komplement 

till målspråket beroende på karaktären av vad som lärs ut samt nivån på eleverna (ibid., 285). Han 

menar att det både finns en teoretisk och en praktisk mening med att lärarna undervisar på båda 

språken (ibid., 295).  
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3.2 Allmän forskning kring kodväxling   

Mycket lite forskning har gjorts som verkligen styrker idén om att kodväxling riskerar att leda till 

halvspråkighet. Tvärtom finns en rad olika forskare som från och med 1970-talet började betrakta 

kodväxlingen som en tillgång och ville lyfta fram alla positiva aspekter med detta (Hyltenstam & 

Lindberg, 2013: 283). 

Den amerikanske lingvisten John Gumperz har i sin studie Conversational code switching, som 

genomfördes 1976, undersökt tre olika tvåspråkiga samtal: spanska och engelska, hindi och 

engelska samt slovenska och tyska. Samtliga deltagare i studien behärskar båda språken flytande 

och använder dessa dagligen i olika situationer. Gumperz hävdar att kodväxling är en 

kommunikativ strategi som används för att nå en viss effekt under samtalet. Han menar dessutom 

att kodväxling är mycket vanligt förekommande i informella sammanhang samt bland personer 

som talar sitt förstaspråk i hemmet och använder majoritetsspråket i övriga sammanhang. 

Kodväxling kan även fungera som en symbol för gruppidentitet och solidaritet, särskilt inom 

minoritetsgrupper. Slutligen menar Gumperz att kodväxling i sig är ett diskursfenomen som i grund 

och botten är stilistiskt och metaforiskt. Talaren använder bland annat kodväxling som en resurs 

för att citera eller direkt återge andras yttranden, för att rikta meddelandet till en av flera adressater 

eller för att förtydliga vad som sagts på det andra språket (Gumperz, 1982: 64, 96-99).  

   Giovanna Alfonsonetti har i sin studie The conversational dimension in code-switching between Italian and 

dialect in Sicily (2002), identifierat och analyserat olika konversationella strukturer i kodväxling 

mellan italienska och dialekt från det urbanska samhället i staden Catania, belägen på den sicilianska 

östkusten. Alfonsonetti fokuserar främst på att undersöka mönster till den sociala kontexten samt 

mönster där autonomin av de konversationella dimensionerna visar sig klarare. I enlighet som 

Gumperz påstår, visar även denna studie tecken på att kodväxling fyller en rad olika funktioner 

med en kommunikativ relevans, även om de inte är socialt meningsfulla. Alfonsonetti uttrycker 

detta som följande: 

 

In particular, the analysis carried out in Catania shows that code-switching – far from being caused 

by an insufficient competence in one of the two languages, and besides expressing a double cultural 

identity – works as a communicative strategy used for a variety of purposes, related either to the 

negotiation of the language of interaction or to the organization of conversational activities. In both 

cases, it can be viewed as a contextualization cue, which effectively contributes to the interpretation 

of utterances in context ( Alfonsetti, 2002: 207). 
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Slutligen skriver professor François Grosejan (1982: 147) att en negativ attityd till kodväxling 

dessutom leder till att flertalet tvåspråkiga individer rent av undviker kodväxling och/eller endast 

använder sig av kodväxling i situationer där de inte löper risk för att få en negativ stämpel. Han 

menar även att en del undviker att kodväxla i samtal med människor som har mycket strikta normer, 

så som lärare och föräldrar. 

3.3 Grammatiska  studier av kodväxling  

Under början av 1970- talet tog kodväxlingsforskningen en ny riktning och många forskare började 

istället intressera sig för kodväxling utifrån ett grammatiskt perspektiv. Till en början baserades 

materialet till stor del på spanskt-engelskt material och nästan alla studier enades om att det fanns 

syntaktiska begränsningar för var kodväxling normalt sker i en mening (Hyltenstam & Lindberg, 

2013: 285). 

I en studie gjord av Shana Poplack (1980), undersöks tjugo tvåspråkiga puertoricanska invånare 

i New York. Samtliga deltagare härstammade från ett stabilt tvåspråkigt samhälle och uppvisade 

olika grader av tvåspråkig kompetens. Poplack genomförde en kvantitativ analys av kodväxlingen 

och jämförde hur icke flytande tvåspråkiga individer samt flytande tvåspråkiga individer 

kodväxlade. Studien visar att kodväxling förekom frekvent bland både flytande och icke- flytande 

tvåspråkiga individer, samtidigt som de bibehöll en god grammatik i sitt första- och andraspråk. 

Det fanns även en tendens bland flytande tvåspråkiga individer att växla vid olika syntaktiska 

gränser inom en mening, medan de icke- flytande tvåspråkiga individerna istället favoriserade 

växlingar mellan meningar. Poplack drar en slutsats om att detta kan innebära att kodväxlingsläget 

har sitt ursprung från det området av de tvåspråkigas grammatik, där ytan av strukturerna i 

förstaspråket och andraspråket överlappar samt att kodväxling är en känslig indikator av tvåspråkig 

färdighet. 

   Hyltenstam och Lindberg skriver (2013: 285) om Poplacks universella antagande, som kom att 

bli mycket aktuell under tidigt 80-tal. Antagandet baseras på Poplacks egen idé om att den 

intrasententiella kodväxlingen utgörs av två universella lingvistiska villkor: ekvivalensvillkoret och 

morfemvillkoret. Det förstnämnda ekvivalensvillkoret betyder att språkens ordföljd måste 

överensstämma i närheten av kodväxlingsstället, medan man utifrån morfemvillkoret tänker sig att 

växlingar, gällande ett och samma ord, mellan ett fritt morfem från det andra språket och ett 

inhemskt bundet morfem inte kan ske. Många forskare har därefter ägnat sig åt att försökt 

formulera egna universella villkor, men alla dessa och även Poplacks villkor har ifrågasatts. 

På senare tid har även forskare kommit fram till att kodväxling inte sker på grund av lathet eller 

bristande förmåga på det ena språket, utan att kodväxling sker på ett systematiskt och grammatiskt 
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regelbundet sätt. Det är bara på vissa ställen i meningar där kodväxlingar sker (Hyltenstam & 

Stroud, 1991: 54). 

3.4 Forskning om kodväxling i Sverige  

Trots att kodväxling numera är ett accepterat forskningsområde och en rad undersökningar har 

gjorts i USA och i övriga Europa, är detta fortfarande ett relativt outforskat område i Sverige. 

Park skriver (2000) om hur koreaner i Sverige växlar mellan koreanska och svenska i meningar 

och ger en lingvistisk beskrivning av detta. Studien gick ut på att undersöka redan existerande 

umgängeskretsar där kodväxling kunde tänkas förekomma, förutsatt att de barn och vuxna som 

deltog i studien hade en god kunskap i båda språken. Materialet bestod av 25 ljudinspelningar i 

Stockholm och i Uppsala, från och med januari år 1995 till och med februari år 1997. Varje samtal 

var drygt 50 minuter långt och var allt från barnsamtal, familjesamtal till vuxensamtal. Resultatet 

delades sedan upp och kategoriserades utefter de olika kodväxlingstyperna: intersententiell kodväxling, 

intrasententiell kodväxling och tag- kodväxling. Med intrasententiell kodväxling menas växlingar inom en 

mening, medan en intersententiell växling sker mellan gränser. Den sistnämnda tag - kodväxlingen 

avser alla växlingar som sker varsomhelst i ett samtal och består av meningsutfyllnader, utrop och 

påhäng.  

Studien visar att den svensk-koreanska diskursen till 80% präglas av intrasententiell kodväxling 

och resterande 20% utgörs av både intersententiell- och tag-kodväxling. Inom den intrasentiella 

kodväxlingen var växlingar av flerordssekvenser, såsom fraser och satser, mest vanligt 

förekommande. Majoriteten av dessa var fraser och bland dem var predikativfraser och 

objektsfraser vanligast. Dessa fungerar ofta som rema i satsen, vilket betyder att ny information 

lättare växlas. Ett så kallat rema innefattar ny information som ofta placeras senare i yttranden, 

medan själva temat (den redan kända informationen) placeras tidigt i yttranden. Park kritiserar även 

Poplacks tvåvillkorsmodell, eftersom mycket av  de universella anspråken inte stämmer överens 

med resultaten. Det har exempelvis visat sig att svenska fraser integrerats morfologiskt och/eller 

syntaktiskt i koreanska meningar på samma sätt som enstaka ord. Utöver detta har Park även funnit 

ett samband mellan icke-lingvistiska faktorer, såsom graden av tvåspråkighet, ålder och samtalstyp. 

Hon hävdar att barn använder olika typer av kodväxling samt växlar mer fritt mellan 

meningsgränser och inom meningar. Vuxna använder sig däremot nästan uteslutande av 

intrasententiell kodväxling, särskilt när det gäller enstaka ord. 
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3.5 Kodväxling till svenska i språkklassrummet  

I dagsläget finns fortfarande relativt få studier inom språkforskning med inriktning på kodväxling 

i klassrum och i språkklassrum i synnerhet. Den svenska doktoranden Joakim Stoltz har gjort en 

del studier kring elevers muntliga språkproduktion i franska på gymnasiet. I sin studie Kodväxling i 

språkklassrummet. Om förstaspråkets roll i undervisningen (2004), undersöks hur begreppet ”expression 

orale” gestaltas i klassrumsinteraktionen i franska på gymnasiet. Fokus ligger främst i att studera i 

vilken utsträckning eleverna talar franska respektive svenska och för vilka syften språken används.  

   Stoltz ägnade cirka en månads tid åt att observera två olika gymnasiegrupper i franska: en 

renodlad klass med steg tre- elever och en blandad klass med steg tre- och fyra- elever. Varje grupp 

innehöll sammanlagt cirka tio till elva elever med olika lärare. Förutom att observera, använde sig 

Stoltz även av ljudinspelningar för att samla in sitt material. Resultatet har sedan transkriberats och 

delats in i fem olika kategorier utifrån deltagandestruktur, det vill säga sammansättningen av 

interaktionen: lärare och helklass, lärare och mindre grupper, elev och helklass, mindre grupp elever 

utan lärares direkta medverkan och en infödd fransktalande person och en grupp elever.  

   Studien visar att kodväxling till svenska inom turer är mycket frekvent förekommande samt att 

merparten av dessa uttrycks av läraren. Detta menar Stoltz kan förstås eftersom läraren står för 

större delen av den muntliga språkproduktionen i klassrummet. Vidare kan man se ett tydligt 

mönster, där mycket av kommunikationen på svenska används i ett förklarande syfte. I vissa fall 

ställer läraren en fråga som denne omedelbart översätter på svenska. Läraren kodväxlar även 

mycket till svenska inom turer då det gäller att ge instruktioner. Likaså är det vanligt att använda 

svenska vid uppmaningar, även om man också i detta fall har sett att detta även sker i stor 

utsträckning på målspråket. Det är också väldigt vanligt att repetera något man precis sagt på 

svenska och ofta helt obefogat. Slutligen har det visat sig vanligt förekommande att växla vid längre 

instruktioner.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkten som vår studie grundar sig 

på.  Eftersom syftet med studien är att kartlägga när och på vilket sätt läraren väljer att använda sig 

av talad svenska i engelska- och spanskaundervisningen, har vi valt att utgå från ett 

intreraktionistiskt perspektiv på språkanvändningen och sociala handlingar.  

4.1  Interaktionistiskt perspektiv på meningsskapande 

Det interaktionistiska perspektivet på meningsskapande uppstod genom ett paradigmskifte och 

innebar en form av uppbrytning av den traditionella uppdelningen mellan det individuella och 

sociala, mellan språklig kompetens och språkanvändning, samt mellan kunskap som varande ett 

stabilt och varaktigt system och kunskap som är varierat och kontextberoende. Utifrån ett 

interaktionistiskt perspektiv ser man på meningsskapande både som en individuell aktivitet och 

som en interaktionell process i samspel mellan människor, med fokus på språkanvändning och 

sociala handlingar. Denna inriktning fokuserar på allt som synliggörs och är observerbart i 

klassrummet, men utan att förneka de kognitiva aspekterna av språkinlärning (Stoltz i Tornberg 

mfl. 2009: 145-146).  

   Det finns en rad olika sätt att se på meningsskapande, och som är av betydelse för vad man väljer 

att studera och hur man går tillväga. Man kan exempelvis studera hur mening skapas i interaktionen 

och samspelet mellan lärare och elever i klassrummet. I enlighet med Catrin Norrby (2014: 27), 

betraktar vi språkbruk utifrån ett funktionellt perspektiv. Utgångspunkten blir att redogöra för vilka 

funktioner bruket av svenska fyller och man tänker sig att olika språkliga funktioner skapas i 

interaktion mellan deltagare i ett samtal.  

   Precis som Brown & Yule (1983) definierar begreppet diskurs ser vi att en analys av 

meningsskapande är en analys av språk i användning (ibid.). Här kan man exempelvis fråga sig vad 

en viss språkform och ett yttrande i ett visst sammanhang fyller för funktion(er). Man kan även 

fråga sig hur dessa funktioner påverkar att ett yttrande får en viss struktur. Viktigt är även att ett 

yttrande kan fylla olika språkliga funktioner och att det omöjligt går att tillskriva ett yttrande en 

enda funktion. Däremot kan man se att någon funktion är mer vanligt framträdande än andra 

(ibid.).  

Vidare menar Norrby (2014: 27) att man kan ta sig an det funktionella synsättet på två olika sätt. 

I vårt fall blir det intressant att studera hur ett yttrande används i ett visst sammanhang och därefter 

försöka dra en slutsats om vilken/vilka funktioner det fyller just där. Vi väljer att inta ett mer 

dynamiskt och relativt synsätt för att försöka ta reda på varför ett yttrande fälls “här och nu”. 
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Alla funktioner ses dessutom som föränderliga och kontextberoende. Norrby (2014: 43-44) 

skriver bland annat om tre olika typer av kontexter som kan appliceras på vår studie: yttre kontext, 

inre kontext och situationskontext. Den yttre kontexten är en samhällelig, social och kulturell 

kontext där språkliga beteenden sägs kunna bero på t.ex. sociala, åldersmässiga och könsrelaterade 

faktorer. Dessa övergripande identitetsfaktorer är i sig relativt oförändeliga och finns i klassrummet 

(ibid.). Skolornas olika profiler, kunskapsnivån i de olika spåken och att språken i sig är olika, kan 

vara exempel på olika förklaringsfaktorer, och som kan tänkas ha en viktig betydelse i vår studie 

för att förklara varför en lärare väljer att prata på ett visst sätt.     

Inre kontexter är själva samtalskontexten och är mer konkret än den yttre kontexten, eftersom 

den innefattar bland annat detaljer som taltempo och pauser. I och med detta är den inre kontexten 

dynamisk, eftersom att samtalet ständigt förändras genom nya bidrag från samtalsdeltagarna (ibid.). 

Även om vår studie enbart fokuserar på att studera hur läraren bidrar till interaktionen, kan vi 

omöjligt bortse från det faktum att samtalen består av både eleverna och läraren. Mycket av det 

som läraren säger i klassrummet påverkas av eleverna, vilket i sin tur påverkar hur vi analyserar 

materialet, både i själva klassrummet och efterråt.   

Slutligen skriver Norrby att situationskontexten också kan påverka det som sägs i ett samtal. 

Den påverkas av både yttre och inre kontexter och kan likt de inre kontexerna förändras radikalt 

beroende på hur ett samtal eller en aktivitet utvecklas och vilka aspekter av den yttre och inre 

kontexten som görs relevent av deltagarna själva (ibid., 125). I vår studie kan vi tänka oss att 

lektionens innehåll och syfte, i den mån de t.ex. skiljer sig mellan de båda språkämnena, påverkar 

lärarens bruk av svenska, eftersom vi kan anta att läraren i vissa situationer behöver använda 

svenska för att göra sig förstådd, men inte i andra.  
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om lärarens bruk av svenska i 

andraspråksundervinnigen inom två olika ämnen (engelska och spanska), i två olika svenska 

gymnasieskolor, med respektive utan språkprofil. 

Frågeställningar: 

1.% Inom vilken/vilka kontexter är det vanligt att läraren väljer att använda svenska i 

undervisningen? 

2.% På vilket sätt använder läraren svenska i undervisningen? 

3.% Vilka sociala eller interaktionella handlingar utförs med bruket av svenska? 

4.% Finns det några tydliga skillnader och/eller likheter mellan det spanska och engelska 

klassrummet beträffande bruket av svenska?  

5.% Finns det några tydliga skillnader och/eller likheter beträffande bruket av svenska mellan ett 

klassrum i en skola med språkprofil och ett klassrum i en skola utan språkprofil? 
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6 Metod 

6.1 Metod för datainsamling  

Syftet med en observationsstudie är att studera vad deltagare gör i den situation man observerar. 

Vi valde observation som metod eftersom syftet är att studera hur svenska spåket används i olika 

språkklassrum. Precis som Einarsson och Hammar Chiriac beskriver (2002: 9) är observation som 

metod lämplig för att få information om händelser i sitt naturliga skede. Genom att observera vad 

som händer i klassrummet, kan vi undersöka och jämföra skillnader i hur man använder svenska 

inom de olika språkens klassrum. Med andra ord krävs således att vi betraktar det som sker i de 

olika klassrummen inifrån, för att bättre kunna se hur saker och ting förhåller sig.  

   Vidare har vi i denna studie valt att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod i form av 

strukturerade observationer, där vi räknar antalet förekomster och jämför antalen. Detta för att vi 

dels ska kunna se ett samband mellan hur vanliga dessa förekomster är, men också för att kunna 

jämföra dessa mellan de olika språkklassrummen och mellan skolorna. Med andra ord är en 

kvantitativ metod nödvändig för att studien ska kunna genomföras, eftersom det krävs att vi 

kartlägger frekvensen av de olika typerna av språkbyten i de olika kontexterna.  

   Vi valde observationsmetod utifrån två av Einarsson och Hammar Chiriacs teoretiska modeller 

(2002). Den första modellen beskriver olika teoretiska metoder för gruppobservationer. Här valde 

vi att utgå ifrån en mer teorigenererande observationsstudie, eftersom vi intresserar oss för att lyfta 

fram aspekter i den empiriska verkligheten som eventuellt inte har uppmärksammats tidigare på 

samma sätt. Vi arbetar i huvudsak empiriskt (induktivt) och försöker få en bild av och eventuellt 

en teori om det fenomen som ska studeras. Här är empirin verkligheten och informationen växer 

fram ur empirin, till skillnad från en hypotesprövande (deduktiv) observationsmetod där man 

istället vill ta reda på kunskap som ska bekräfta eller förkasta en teori. I det här fallet är vi inte ute 

efter att pröva olika förklaringsmodellers giltighet för det vi observerar (2002: 16).  

   I en teorigenererande observationsstudie kan man enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002: 

16-21) använda sig av en låg eller hög grad av struktur. I en låg grad av struktur antecknar man 

kontinuerligt vad som händer i klassrummet och när det sedan är dags för att tolka och analysera 

materialet försöker man lyfta fram intressanta mönster som visar sig. Observatörerna för löpande 

anteckningar och försöker få med så mycket som möjligt av vad som händer. I en hög grad av 

struktur har man till skillnad från detta ett på förhand utarbetat observationsschema. Ett sådant 

observationsschema är dessutom så pass heltäckande att de på förhand utvalda fenomen och 

variabler som visar sig under observationen kommer att kunna kategoriseras enligt det 
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observationsschema som används. Här antar man även att samma processer kommer att visa sig i 

alla grupper och att observationen kan utföras på samma sätt för alla. Schemat är så pass förarbetat 

att man bara kan markera utifrån en lista när varje beteende visar sig.  

   I studien utgår vi från en teorigenererande observationsstudie, eftersom vi både är öppna för 

andra användningar av svenska samtidigt som vi letar efter vissa typer av svenskabruk i 

klassrummen (kodväxling och språkbyten). Vi arbetar induktivt när vi definierar kategorier i 

analysen av det dokumenterade materialet samt deduktivt när vi formulerar kategorier på basis av 

tidigare forskning. Vad gäller graden av struktur i vår studie har vi alltså valt att observera med en 

blandning av låg och hög grad av struktur eftersom vi då öppet kunde utforska situationerna och 

hämta in så mycket information som möjligt samtidigt som vi hade vissa specifika kategorier att 

fokusera på. Vi har använt ett observationsschema, se bilaga 1, där vi hade tre förutbestämda och 

relativt öppna kategorier som vi observerade. Eftersom vi alltid var två under observationerna så 

fyllde den ena i schemat medan den andre antecknade övriga intressanta aspekter där svenska 

användes.  

   Einarsson och Hammar Chiriacs (2002) andra teoretiska modell för observationsstudier beskriver 

olika typer av förhållningssätt som man använder sig av i rollen som observatör. Här har vi valt att 

verka som direkta observatörer, eftersom våra frågeställningar bygger på att faktiskt observera det 

som händer när det händer. Att det inte förekommer någon tidsfördröjelse mellan händelse och 

registrering kan lämpa sig bra, i och med att vi får en chans att samla in data i verkliga situationer 

och i sina naturliga miljöer (ibis., 24). Vi valde dessutom att verka som dolda observatörer eftersom 

vi ville försöka hålla lärarna mer eller mindre ovetandes om vad vi observerade mer exakt. Med det 

menas att vi endast gav ut information som handlade om att vi ville studera lärarens undervisning 

i klassrummet. Vi undvek med andra ord att informera om att det var lärarens bruk av svenska i 

undervisningen som vi studerade. Detta som ett försök till att skapa ett bra observationsklimat och 

inte påverka läraren och dennes undervisning. Kort sagt kunde vi genom en dold observation 

studera lärarna i en situation som annars kan vara svår att studera ifall läraren är medveten om vad 

som studeras (ibid., 23). Vi var med andra ord fullständiga observatörer och försökte vara så 

anonyma som möjligt för att inte påverka lärarna (ibid., 26). 

 

6.2 Urval för datainsamling  

Studien handlar om att jämföra bruket av svenska av olika lärare i det engelska och spanska 

klassrummet i två olika gymnasieskolor. Den ena skolan har övervägande studieförberedande 

program samt profilerar sig som en språkskola och eleverna ges möjlighet att läsa flera olika språk 
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på alla nivåer. Den andra skolan har en större bredd av program med både studieförberedande och 

praktiska program. Fortsättningsvis i detta kapitel kommer skolan med språkprofilering refereras 

till som skola 1 och den andra skolan som skola 2.  

   Urvalsgruppen bestod av fyra olika lärare: två lärare i engelska samt två lärare i spanska. Av dessa 

var en lärare i engelska och en lärare i spanska från skola 1 samt en lärare i engelska och en lärare i 

spanska från skola 2. Totalt observerades åtta lektioner: fyra engelskalektioner och fyra 

spanskalektioner. Av dessa observerades två lektioner i varje språk och per skola. I skola 1 

observerades naturvetenskapliga program, samhällsvetenskapliga program eller klasser med elever 

från både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga program. I skola 2 observerades elever 

från samhällsprogram och fordonsprogram. Viktigt att nämna är dessutom att en av lärarna i 

spanska och en lärare i engelska från skola två hade engelska eller spanska som modersmål.  

   Skolorna och programmen valdes ut på grund av tidigare kontakter och vi var väl bekanta med 

dessa skolor. Vi valde även dessa skolor eftersom vi ville jämföra en skola med språkprofilering 

samt en skola utan en sådan profilering. Tanken med att observera klasser från olika program var 

för att få största möjliga bredd på undersökningen. 

   På grund av tidsaspekten valde vi att fokusera på läraren och hur denne använder sig av svenska 

i det engelska respektive spanska klassrummet. För att också hinna med att observera alla elevernas 

bruk av svenska i ett klassrum hade krävt att vi spelade in lektionerna och att analysera ett sådant 

material hade dessvärre tagit för mycket tid. Vi valde även att enbart fokusera på lärarens bruk av 

svenska eftersom mycket av andra lärares egna erfarenheter tyder på att en lärares egen inställning 

och föreställningar om vad som är möjligt spelar en avgörande roll (Eriksson & Jacobsson, 2004: 

53). Eriksson & Jacobsson hävdar att eleverna lär sig att förstå målspråket bättre i ett klassrum där 

läraren i hög grad väljer att använda målspråket, vilket i sin tur leder till att eleverna mer naturligt 

använder sig av målspråket.  

   Vi valde att använda vårt observationsschema med tre olika kolumner (se bilaga 1) som vi efter 

egen erfarenhet och i samråd med handledaren förväntade oss observera i klassrummet. I schemat 

fanns även plats för kommentarer som specificerade det vi observerade. Utöver schemat hade vi 

även block och penna med oss för att kunna anteckna eventuella företeelser som var intressanta 

för vår studie. 

   Innan observationerna genomfördes gjordes en så kallad pilotstudie för att ta reda på om vårt 

schema var anpassat för dessa observationer. Att genomföra en pilotstudie var nödvändigt för att 

få möjligheten att eventuellt kunna förbättra vårat schemat samt för att få en bättre bild av hur vi 

på bästa sätt skulle förbereda oss inför observationerna.  
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6.3 Material  

Observationsschemat utformades utifrån våra egna erfarenheter från de tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningarna. Schemat innehöll tre stycken kolumner där vi kunde fylla i 

olika former av kodväxling, vad som sades på svenska samt utrymme för att anteckna när i 

undervisningen språkväxlingen skedde (se bilaga 2). Under respektive kolumn fanns även utrymme 

för att anteckna vad det var för typ av lektion, till exempel om det var en lärarledd gemensam 

genomgång eller om det var individuellt arbete.  

6.4 Genomförande  

Vi var ute i skolorna under två veckors tid och genomförde alla observationerna och vi observerade 

alla klasser tillsammans. Vi valde att observera alla lektioner tillsammans eftersom det är lättare att 

få med så mycket information som möjligt när vi var två som antecknande vilket vi märkte under 

pilotstudien. Innan vi gick ut och observerade i skolorna var det viktigt att fråga lärarna om tillstånd. 

Var och en av de tillfrågade lärarna fick ett mail med bifogad information om studien samt om 

tillstånd för att få observera.  

   Pilotstudien genomföres i ett spanskaklassrum på en av skolorna som vi sedan skulle observera. 

Under pilotstudien fick vi möjlighet att testa observationsschemat och det var efter den som vi 

beslutade att även anteckna vad lektionen handlade om.  

6.5 Databearbetningsmetod och analysmetod  

Observationsprotokollen delades upp i olika kategorier baserade på vilket språk som observerades 

samt vilken skola observationen skedde på. Totalt fick vi således ihop fyra olika grupper varav den 

första gruppen bestod av observerade engelska lektioner på skola 1, den andra gruppen bestod av 

observerade engelska lektioner på skola 2, den tredje gruppen bestod av observerade spanska 

lektioner på skola 1 och den fjärde gruppen bestod av observerade spanska lektioner på skola 2.  

   Därefter så sammanställde och analyserade Camilla Cederborg-Löwl resultaten av de observerade 

engelska lektionerna med hjälp av stapeldiagram skapade i Microsoft Excel samt vissa utvalda 

exempel av svenska under lektionen, medan Mina Holmgren-Fagihihi gjorde detsamma med de 

observerade spanska lektionerna. Programmet gav oss möjlighet att presentera resultaten på ett 

tydligt sätt så att vi utifrån dem kunde utläsa hur och när läraren valde att använda svenska i 

undervisningen. Vi gjorde även enskilda jämförelser mellan de olika skolornas engelska och spanska 

klassrum.  
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   Efter sammanställningen och analysen av engelska- och spanskalektionerna, som gjordes separat, 

så gjorde vi tillsammans en analys av skillnader och likheter mellan de olika språken. Vi jämförde 

även de olika skolorna och även dessa resultat presenterades med hjälp av stapeldiagram och olika 

exempel. 

6.6 Etiska reflektioner kring datainsamling och analys  

Vi har valt att verka som fullständiga observatörer, där vi betraktar allt som sker i klassrummet på 

avstånd och vi försöker att hålla oss i bakgrunden. Trots detta val kan man tänka sig att vår närvaro 

kan ha påverkat bruket av svenska hos de observerade lärarna. Eftersom vi dock förhöll oss som 

fullständiga observatörer och gav ut begränsad information om studien så är det inte troligt att 

resultaten påverkades nämnvärt.  

   Vidare är det också viktigt att vara medveten om vilka etiska problem som kan uppstå i och med 

att observationen är dold. Här blir det exempelvis nödvändigt att fundera över hur vi för 

anteckningar, eftersom de kan uppmärksammas på ett sätt som kan verka utpekande. Vad gäller 

vår studie så tror vi inte att lärarna påverkades nämnvärt eftersom vi hela tiden höll oss i 

bakgrunden och förde diskreta anteckningar.  

    Förutom att det är viktigt att vara medveten om hur vår närvaro och hur vi för anteckningar kan 

tänkas vara obehagligt för läraren, är det likaså viktigt att vara noga med på vilket sätt vi väljer att 

informera gruppen om det som ska studeras och de villkor som gäller för deras deltagande 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002: 36). Detta kan naturligtvis påverka studien negativt och det 

krävs att man funderar mer noggrant över hur pass detaljerad information som ska ges ut. Ger man 

en för detaljerad information där det framgår exakt vilka situationer vi tittar på och på vilket sätt vi 

studerar läraren, kan detta också påverka studien negativt. Eftersom lärarna först blev tillfrågade 

via mail (se Bilaga 1), där de dels fick en förfrågan om vi kunde få observera deras engelska- 

respektive spanskalektioner och därigenom gavs möjligheten att neka, tror vi inte att lärarens bruk 

av svenska påverkades nämnvärt. Eleverna i klasserna blev även informerade om att vi i huvudsak 

observerade läraren för att undvika att dessa kände sig utpekade. Slutligen var vi även noga med att 

klargöra för elever och lärare, både i mailet och i klassrummet, att deltagandet var frivilligt och 

anonymt, samt att den insamlade informationen endast kommer att användas i forskningssyfte 

(ibid., 36). Vad gäller sammanställningen av resultaten ska de självklart också vara anonyma i så 

stor utsträckning som möjligt. Vi har därför valt att inte nämna några namn, årtal och åldrar, utan 

endast vilken skola och program som observerades. Allt detta för att ingen skulle känna sig utpekad 

(ibid., 38).  



 

23 
 

6.7 Reflektioner kring metoden 

Fördelen med att använda observation som metod i detta fall blir att jag som observatör är 

oberoende av undersökningspersonernas förmåga att delge information. Metoden kräver således 

inte att gruppen aktivt delger information som de till exempel gör under en intervju, utan här får 

de delge information utifrån sitt handlande (Einarsson & Chiriac, 2002: 23). 

   I vår observationsstudie har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi 

räknade instanser och skrev ner vad som sades när läraren använde svenska i undervisningen. Med 

instanser syftar vi på de tillfällen när läraren valde att byta underviningsspråk, både när det gällde 

växlingar av ett ord och vid längre byten. En instans kunde därför vara allt ifrån ett ord, en mening 

eller en längre förklaring. Eftersom instanserna kunde vara olika långa valde vi därför i vårt resultat 

att dela upp dessa i olika kategorier och underkategorier. Metoden lämpade sig bra i förhållande till 

våra frågeställningar och vi fick in ett bra material att analysera. Vi konstaterade dock att det var en 

utmaning att hinna med och anteckna allt som sades i vissa situationer vilket kan ha resulterat i att 

vi missade vissa instanser. Vi var dock hela tiden två stycken som observerade vilket resulterade i 

att vi fick in tillräckligt med material för att kunna genomföra en analys. 

   Fördelen med ett färdigt observationsschema är att vi innan observationen visste ungefär vad vi 

skulle observera och det gjorde att resultatet blev relativt lätt att sammanställa. Vi hade även lämnat 

plats åt övriga kommentarer vilket gav oss möjlighet att anteckna det oförutsedda. Att genomföra 

en observation med en hög grad av struktur var dessutom ett mer effektivt och enkelt sätt att samla 

in resultat, vilket resulterade i att vi kunde spara mycket tid. 

   Urvalsgruppen i denna undersökning svarar dock endast för en bråkdel av klasserna på de olika 

skolorna och detta kan ha påverkat resultatet. Undersökningen kan dessutom vara missvisande, på 

grund av att studien genomfördes under loppet av två veckor samt att alla lektioner inte hade exakt 

samma upplägg.  

   Validiteten i undersökningen anses vara hög då vi genomförde en pilotstudie innan vi påbörjade 

datainsamlingen. Däremot borde vi även ha genomfört en pilotstudie under en engelskalektion för 

att eventuellt ha kunnat göra observationsschemat ännu bättre. Validiteten i undersökningen kunde 

ha höjts ytterligare om vi hade spelat in lektionerna med en videobandspelare för att i efterhand 

analysera elevernas och lärares kroppsspråk, ögonkontakter, grimaser, pauser, tystnader med mera. 

Vi valde dock att inte spela in lektionena, eftersom det fanns en risk att vi inte skulle få medgivande 

från samtliga elever i klassrummen och det var även därför vi valde att endast observera läraren. 

Resultatet hade även blivit mer intressant om vi hade studerat dessa klasser under en längre tid och 

på så vis fått en bredare bild av när läraren i de olika klassrummen valde att använda svenska som 

undervisningsspråk.  
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7 Resultat och analys 

Resultaten i vår undersökning presenteras med hjälp av olika stapeldiagram. Vi har valt att 

presentera resultaten med tillhörande exempel. Denna del innehåller nio olika diagram som 

presenterar hur svenska användes i de olika klassrummen och i de olika skolorna.  

7.1 Bruket av svenska i andraspråksundervisningen  

I detta avsnitt presenteras olika stapeldiagram som visar hur bruket av svenska skedde i respektive 

klassrum, dels i ämnet engelska och dels i ämnet spanska. Diagram 1 innehåller två olika kategoriar 

av svenskaanvändning: Kodväxlingar och Byte av undervisningsspråk. Dessa kategorier fördjupas och 

exemplifieras i diagram 2-7. 

 
Diagram 1 Bruk av svenska i andraspråksundervisningen. 

 

Diagram 1 visar i vilka kategorier som svenska användes i engelska - och spanskaundervisningen. 

Resultaten visar en signifikant skillnad mellan användandet av svenska i de olika klassrummen, i 

det spanska klassrummet var det 28 instanser av Byte av undervisningsspråk jämfört med det engelska 

klassrummets 4 instanser. Även kodväxlingarna var fler i det spanska klassrummet (33 stycken 

respektive 8 stycken). 

7.1.1 Byte av undervisningsspråk 

I det här delkapitlet presenteras olika stapeldiagram som visar i vilka situationer som 

undervisningen bedrivs mer varaktigt på svenska i de olika klassrummen till skillnad från de mer 

tillfälliga språkväxlingar som ingår i kategorin kodväxlingar. Diagrammen utgörs av tre olika 

underkategorier: Svar på en fråga, Genomgångar och Ställa en fråga. Dessa är utformade efter vilken typ 

av undervisning som skedde på svenska och presenteras i antal gånger som undervisningsspråket 
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tillfälligt ändrades till svenska under de observerade lektionerna. Det första diagrammet (Diagram 

2) visar Byte av undervisningsspråk i det engelska klassrummet, det andra (Diagram 3) visar det spanska 

klassrummet och det tredje (Diagram 4) visar en jämförelse mellan klassrummen. 

 
Diagram 2 Byte av undervisningsspråk i det engelska klassrummet 
 
Diagram 2 visar i vilken typ av situation som läraren väljer att byta undervisningsspråk. Resultatet 

visar att varaktiga språkbyten till svenska förekom som Svar på en fråga och under Genomgångar. Här 

följer två exempel på yttranden som utgör Svar på en fråga: 

 

(9)% ”ja det stämmer” 

(10)%”nej, välj en av uppgifterna” 

 

När läraren svarade på svenska så var även den ställda frågan på svenska. Exemplen ovan visar att 

lärarna svarade på svenska vid två olika tillfällen. Vidare följer två exempel på yttranden som utgör 

Genomgångar: 

 

(11)%”i muntliga och skriftlig interaktion […] förbättrar interaktionen” 

(12)%”i muntliga och skriftliga framställningar […] förbättringar av, egna framställningar” 

 

Dessa exempel visar hur läraren byter undervisningsspråk när denne har en genomgång av vissa av 

betygskriterierna från läroplanen. Förklaringen av dessa följde sedan på engelska men som 

exemplen visar så valde läraren att inte översätta själva kriterierna i läroplanen till engelska. 
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Diagram 3. Byte av undervisningsspråk i det spanska klassrummet 
 
Diagrammet visar i vilken typ av situation läraren väljer att byta undervisningsspråk från spanska 

till svenska. Resultatet visar att lärarna till stor del använde sig utav svenska vid Genomgångar (15 

gånger) samt när de skulle Ställa en fråga (12 gånger). Vi kan även se att lärarna enbart under ett enda 

tillfälle använde sig utav svenska vid Svar på en fråga. Nedanför följer några exempel inom varje 

underkategori, för att bättre kunna visa på hur detta kunde se ut: 

 

(13)%”förra lektionen arbetade vi med […] och det handlade om […]”. 

(14)%”ja, utbyte”   

(15)%”vad säger ni andra? Hur säger man det här?” 

 

Utifrån exempel (13) kan vi se hur lärarna ofta byter undervisningsspråk till svenska vid 

genomgångar av olika slag. Viktigt att nämna är att detta främst gäller genomgångar av grammatik, 

nya moment och övningar. I exempel (14) ser vi hur läraren byter undervisningsspråk för att svara 

på en fråga, medan exempel (15) visar hur läraren byter undervisningsspråk för att ställa frågor.   
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Diagram 4. Jämförelse mellan de olika klassrummen. 

 

Diagram 4 visar en jämförelse mellan det engelska och det spanska klassrummet, vad gäller i vilken 

typ av situation som det skedde ett byte av undervisningsspråket. Resultatet visar att det endast var 

i spanskan som frågor ställdes på svenska samt stora skillnader i användandet av svenska under 

genomgångar (2 gånger under engelska lektionerna respektive 15 gånger under spanska 

lektionerna). Det finns däremot inte några större skillnader när det kommer till att svara på en fråga 

(2 respektive 1).  

7.1.2 Kodväxlingar 

I detta avsnitt presenteras olika stapeldiagram som visar hur kodväxling skedde i respektive 

klassrum, dels i ämnet engelska och dels i ämnet spanska. Diagram 5-7 innehåller tre olika 

underkategorier av kodväxling: Förklarar ord, meningar och uttryck, Översätter ord, meningar och uttryck, 

samt Allmänna kodväxlingar. Kategorierna har utformats efter våra iakttagelser under lektionerna 

och presenteras i antal gånger som läraren använde svenska i undervisningen med just denna form.  

 

Diagram 5 Kodväxlingar i  det engelska klassrummet. 
 
Diagrammet visar att i det engelska klassrummet endast skedde kodväxlingar som passade in i 

kategorin Allmänna kodväxlingar. Följande exempel visar hur Allmänna kodväxlingar 
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såg ut: 

(16)%”how was your praktik?” 

(17)%”here you have the friluftsdag” 

(18)%”this document is on lärarplattformen” 

 

Lärarna valde i dessa fall att undvika att översätta det svenska ordet till engelska vilket resulterade 

i en kodväxling som kan ses som allmän eftersom en utebliven kodväxling här inte hade påverkat 

elevernas förmåga att förstå vad som sades. Slutligen kan vi se att alla dessa tre fall av Allmänna 

kodväxlingar är exempel på intrasententiella kodväxlingar, eftersom läraren här kodväxlar inom 

satser.   

 
Diagram 6 Kodväxlingar i spanskaklassrummet 

 

Diagram 6 visar att lärarna i spanska mestadels kodväxlade för att Översätta ord, meningar och uttryck 

(18 gånger). Allmänna kodväxlingar (9 gånger) var något mindre vanligt förekommande och lärarna 

växlar till svenska för att Förklara ord, meningar och uttryck (6 gånger) ännu mer sällan. Nedan följer 

några exempel på Förklara ord, meningar och uttryck: 

 
(19)%”una mesa, men i skolan är det skolbänk”  

  ett bord 

(20)%”cuando se dice así, esto significa man (se) en sueco” 

  när man säger så här betyder det man på svenska 

(21)%”tenemos dime, som betyder säg mig. Direte är te diré ihopsatt och betyder jag ska säga dig”   

(22)%”si, exacto. Eso significa ett storkbo skapar osämja för grannarna i en liten by” 

  ja  precis  det betyder 

 

I första exemplet (19) kan vi tydligt se hur läraren använder svenska för att förklara ett ords 

betydelse i en sats. I detta fall växlar läraren över till svenska för att förklara ordet ”mesa” (bord). 
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På samma sätt kan vi utifrån exempel (20) se hur läraren växlar till svenska för att förklara ett 

uttryck, medan läraren i exempel (21) växlar till svenska för att förklara grammatiken. Exempel (22) 

visar hur läraren även växlar över till svenska i en sats för att förtydliga och/ eller repetera elevens 

översättning från spanska till svenska. I detta fall var detta också till för att eventuellt kunna rätta 

till grammatiken och förklara viktiga betydelser i satsen. Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga 

fall är exemel på intrasententiella kodväxlingar, eftersom läraren växlar inom satser.  

   Nedan följer några exempel på Översätta ord, meningar och uttryck: 

(23)%”el extranjero significa utomlands” 

  utomlands    betyder 

(24)%”precis, det betyder alltså hur mycket än kvinnorna och prästen insisterade […]” 

(25)%”ska vi ta en paus, una pausa? cinco minutos, fem minuter?”  

                        en  paus    fem  minuter 

(26)%”a trabajar!, sätt igång!”  

  jobba 

 I exempel (23) kan vi se hur läraren växlar till svenska i en sats för att översätta ett ord. I detta 

exempel växlar läraren för att översätta ordet ”el extranjero”. Likaså kan vi även utifrån exempel 

(24) se hur läraren ibland växlar till svenska för att översätta längre segment i samma eller 

föregående yttrande. Här vill läraren översätta meningen för att ytterligare förtydliga elevens 

översättning på svenska. I likhet med exempel (21) i förklara ord, meningar och uttryck är detta också 

för att eventuellt kunna rätta till grammatiken, förtydliga och/ eller repetera elevens översättning 

från spanska till svenska. Vidare, i exempel (25) ser vi hur läraren växlar till svenska för att översätta 

en hel sats, men till skillnad från det föregående yttrandet, exempel (24), gör läraren detta för att 

repetera vad denne precis har sagt på svenska. I detta exempel ser vi även hur sådana växlingar kan 

ske både från svenska till spanska och från spanska till svenska inom ett och samma yttrande. 

Exempel (26) visar hur lärarna växlar till svenska för att förstärka en kort uppmaning. Sist men inte 

minst kan vi se att alla exempel är inrasententiella kodväxlingar, eftersom läraren växlar inom satser.  

   Nedan följer några exempel på Allmänna kodväxlingar: 
 

(27)% ”no, jag sa redan vad ni skulle göra. No ayuda, busca la palabra!”  

   nej   Ingen hjälp leta upp ordet  

 

(28)%”ja, edad. Cómo? – Precis”  

      ålder  Förlåt  

(29)%”muy bien, eller hur. Uppfattade ni det?” 

 mycket bra 
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(30)%”los unos, sätter sig här. Vem är tres och vem är fyra?” 

 ettorna                     tre 

 

Till skillnad från tidigare exempel som nämnts ovan, är dessa exempel på kodväxlingar som sker 

mer allmänt, utan att för den saken skull ha som syfte att förklara eller översätta. Utifrån samtliga 

exempel (27-30) kan vi tydligt se hur lärarna växlar från spanska till svenska och från svenska till 

spanska i olika typer av satser. Tittar vi ännu mer noggrant kan vi se att lärarna ofta har en tendens 

att växla undervisningsspråk vid början av en ny sats inom en och samma språkhandling. I exempel 

(27) ser vi exempelvis hur läraren börjar satsen på spanska, för att sedan fortsätta på svenska. När 

det sedan är dags att börja en ny sats väljer läraren återigen att växla till spanska. Satsen är för övrigt 

tagen från en situation där läraren ger en kommentar till eleverna rörande praktisk instruktion. 

Exempel (28) fungerar på samma sätt, förutom att läraren börjar satsen på svenska och växlar sedan 

över till spanska. När det är dags att börja en ny sats väljer läraren återigen att växla över till svenska. 

I detta fall vill läraren ge eleverna respons och samtidigt få bekräftelse på frågan. I exempel (29) ser 

vi hur läraren ibland kan börja en sats på spanska och sedan växla över till svenska. Till skillnad 

från tidigare exempel fortsätter läraren sedan att prata på svenska vid början av en ny sats. Här 

väljer läraren att växla till svenska som en inbjudan till att hålla med om en värdering, för att sedan 

ge en uppföljande kontrollfråga. Slutligen, visar exempel (30) hur läraren väljer att växla utan ett 

specifikt mönster. Detta är ett exempel på metafrågor som presenterar ett efterföljande spanskt 

uttryck. Till en början säger denna siffrorna på spanska och växlar sedan över till svenska för att 

säga siffran fyra. Förutom detta kan vi även här se hur läraren börjar att prata på spanska, för att 

sedan börja nästa mening på svenska.  Slutligen, kan vi se att samtliga fall är exempel på 

intrasententiella kodväxlingar där läraren växlar inom satser.  

 

 
Diagram 7 Jämförelse mellan de olika kodväxlingarna i det engelska och spanska klassrummet.   
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Diagram 7 visar skillnader i de olika kodväxlingarna mellan det engelska och spanska klassrummet 

utifrån samma underkategorier som ovan. Här kan vi se tydliga skillnader mellan det engelska och 

spanska klassrummet i samtliga underkategorier, förutom Allmänna kodväxlingar (8 jämfört med 9).  

I det engelska klassrummet skedde det däremot inga Förklarar ord meningar och uttryck eller Översätter 

ord meningar och uttryck. 

7.2 Jämförelse mellan de olika skolorna  

I det här delkapitlet presenteras två olika stapeldiagram som visar skillnaderna mellan en skola som 

profilerar sig som en en språkskola och en skola utan den profileringen. I diagrammen presenteras 

de två olika kategorierna, Kodväxlingar samt Byte av undervisningsspråk. Resultaten presenteras som 

ovan, först det engelska klassrummet, sedan det spanska och avslutningsvis en jämförelse oavsett 

språk. 

 Diagram 8 Jämförelse mellan skolornas engelska klassrum. 

 
Diagram 8 visar att Byte av undervisningsspråk enbart skedde i skolan med språkprofilering samt att 

Allmänna kodväxlingar skedde tre gånger så ofta som i skolan utan språkprofilering. Resultaten visar 

att i engelskaundervisningen så använder båda skolorna svenska i lika stor utsträckning. 

 
Diagram 9 Jämförelse mellan skolornas spanska klassrum 
 
Diagram 9 jämför skillnader mellan skolornas spanska klassrum beträffande de två olika typfallen 

där kodväxling samt användningen av svenska var mest vanligt förekommande. Resultatet visar en 
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markant skillnad både när det gäller Byte av undervisningsspråk, där skolan utan språkprofilering i 

mycket större utsträckning använder sig utav svenska (26 respektive 2 tillfällen). Likaså förekom 

även Allmänna kodväxlingar i högre grad i skolan utan språkprofilering  (24 respektive 9 tillfällen). 

Med andra ord så användes svenska i en högre utsträckning i skolan utan språkprofilering jämfört 

med skolan med språkprofilering. 
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8 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i tre olika delar. I den första delen ges en mer övergripande diskussion 

kring användandet av svenska i de olika klassrummen. Vidare följer en mer genomgående 

diskussion av de två kategorierna som vi har uppmärksammat. Varje kategori diskuteras för sig, där 

vi både redogör för de olika klassrummen samt jämför dem med varandra. Slutligen diskuterar vi 

de skillnader och likheter som uppmärksammats mellan de olika skolorna.  

8.1 Bruket av svenska i det engelska och spanska klassrummet  

På samma sätt som forskare har haft olika åsikter om huruvida förstaspråket fungerar som en bra 

resurs vid inlärningen av ett nytt språk, verkar även detta ta sig olika uttryck i de engelska och 

spanska klassrummen. I enlighet med vad som står i läroplanen för gymnasiet (Gy 11, 2011a), kan 

vi konstatera att undervisningen i  det engelska klassrummet nästan helt och hållet bedrivs på 

målspråket. Men trots att läroplanen i moderna språk (Gy 11, 2011b) och i engelska (Gy 11, 2011a) 

lyder under samma generella anvisningar rörande målspråk i underviningen förekommer svenska i 

vår studie relativt ofta som undervisningsspråk i det spanska klassrummet, samt används på olika 

sätt. Med andra ord kunde vi se en tydlig skillnad mellan det engelska och spanska klassrummet 

gällande bruket av svenska. Dessa skillnader kan tänkas bero på att det ändå finns eventuella 

skillnader mellan undervisningen i steg 5 i engelska och steg 5 i spanska. Likaså kan lektionens 

innehåll samt lärarens bakgrund och inställning ha en påverkan på bruket av svenska.    

   Undervisningen i det engelska klassrummet stämmmer övverens med det Cook (2001) skriver 

om att man i ett andraspråksklassrum har som mål att undvika förstaspråket vid inlärning av ett 

nytt språk. Resultatet stämmer däremot inte överens med Kim och Petrakis (2009) idé om att 

förstaspråket borde användas som en stöttande resurs i ett engelskaklassrum.   

   I det spanska klassrummet kan vi istället se ett samband med Kim och Petrakis studie då svenskan 

i flera fall användes på flera sätt, som kan tolkas som stöttande resurser. Likaså kan vi se ett 

samband med det Stern (1992) skriver om att bruket av svenska i andraspråksklassrummet bör ses 

som ett komplement till målspråket beroende av undervisningens karaktär och elevernas språkliga 

nivå.   

   I vår undersökning kunde vi se att lärarna använde svenska i två olika kategorier: Byte av 

undervisningsspråk och kodväxlingar. Dessa två kunde i sin tur delas in i funktionella underkategorier. 

Byte av undervisningsspråk delades in i tre kategorier: ställa en fråga, genomgångar och svar på en fråga. 

Kodväxlingar i sin tur delades också in i tre kategorier: Översättningar av ord, satser och uttryck, förklaringar 

av ord, satser och uttryck samt allmänna kodväxlingar. Fortsättningsvis följer olika diskussioner gällande 
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dessa kategorier, där vi även gör en jämförelse, om möjligt, mellan det engelska och spanska 

klassrummet.  

8.2 Byte av undervisningsspråk  

Som vi tidigare nämnt, bedrevs majoriteten av undervisningen i det engelska klassrummet på 

målspråket. Dock skedde det fyra instanser då läraren valde att använda sig av svenska. Bytet skedde 

när läraren gick igenom vissa betygskriterier, vilket kan kopplas till Stern (1992), som skriver att det 

finns en praktisk mening med att använda sig av förstaspråket i undervisningen. Vi kan ana att 

orsaken till att läraren väljer svenska i det här fallet kan bero på att det inte är praktiskt möjligt att 

översätta de svenska betygskriterierna till engelska utan att betydelsen förändras, vilket inte vore 

bra för betygssättningen. Syftet med genomgången var att eleverna skulle förstå betygskriterierna 

bättre, och hade läraren översatt kriterierna fanns det en risk för att vissa elever skulle gå miste om 

informationen, vilket i sin tur hade resulterat i att genomgången skulle förlora sitt syfte.  

   I det spanska klassrummet har vi sett att läraren använder svenska vid Byte av undervisningsspråk 

vid 28 tillfällen. Inom denna kategori var det vanligast att läraren använde svenska vid genomgångar 

(15) och här var det främst vid genomgångar av grammatik, nya moment och övningar. Därefter 

var det också vanligt för läraren att byta undervisningsspråk för att ställa frågor (12). I ytterst få fall 

använde läraren svenska för att svara på frågor (1), oavsett om frågan var ställd på svenska eller 

spanska. Resultatet gällande hur man använder sig av svenska vid genomgångar kan stämma 

överens med Kim & Pertakis (2009) tanke om att bruk av elevernas förstaspråk är bra som en 

stöttande resurs för att förklara grammatiska fenomen. Däremot sägs inget om att elevernas 

förstaspråk bör användas i förklarande syfte för nya moment och övningar, samt vid att ställa frågor 

och svara på frågor. Det sistnämnda stämmer istället överens med Cook (2001), som skriver att det 

även är bra att prata på elevernas förstaspråk i vissa situationer som kräver vidare förklaringar av 

ord och fraser för att eleverna ska förstå, samt med Stern (1992) som säger att det finns en teoretisk 

och praktisk mening med att använda elevernas förstaspråk.  

   Jämför vi dessa klassrum kan vi se en stor skillnad, där det är betydligt vanligare att läraren byter 

undervisningsspråk till svenska i det spanska klassrummet. Vi kan även se att läraren i det spanska 

klassrummet valde att använda svenska i betydligt fler situationer och för skilda syften. Elevernas 

redan breda kunskaper i språket kan vara orsaken till denna skillnad med tanke på att man börjar 

läsa engelska i en tidigare ålder. Vi kan även ana ett samband till detta med Carrolls studie (1975) 

som poängterar hur lång tid det tar för eleverna att lära sig ett andraspråk, samt hur många timmar 

per vecka en elev behöver lägga på inlärningen, då eleverna möter engelska i vardagen i betydligt 

högre utsträckning. De här orsakerna kan även leda till att det underförstått förväntas mer av både 
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läraren och eleverna att därför endast använda engelska. Om så är fallet kanske skiftet till svenska 

i engelskaundervisningen också på sitt sätt stämmer överens med Sterns (1992) yttrande om att 

mycket beror på elevernas språkliga nivå.   

8.3 Kodväxlingar i det engelska och spanska klassrummet  

Utifrån vårt resultat har vi sett att det vanligaste bruket av svenska skedde vid kodväxlingar, 33 

gånger i det spanska klassrummet, respektive 8 gånger i det engelska klassrummet. I det spanska 

klassrummet var det vanligast förekommande att använda kodväxlingar som svenska vid översättningar 

av ord, satser och uttryck (18), medan användningen av svenska vid förklaringar av ord, meningar och uttryck 

däremot inte var särskilt vanligt (6). Dock kodväxlade läraren nästan helt och hållet på samma sätt 

inom dessa två underkategorier, som till exempel för att rätta till grammatik, förtydliga och/ eller 

repetera elevens översättning från spanska till svenska och förklara ett ords betydelse. I de fall när 

läraren översatte en hel sats var detta emellertid främst till för att repetera vad denne precis har sagt 

på svenska. Sådana växlingar kunde i sin tur också ske både från svenska till spanska och från 

spanska till svenska inom ett och samma yttrande.  

   Resultaten ovan stämmer överens med Stoltz (2004) påstående om att kodväxling inom 

samtalsturer och yttranden är frekvent förekommande hos lärare samt att mycket av 

kommunkationen används i ett förklarande syfte. I enlighet med Gumperz (1982) och Alfonsonetti 

(2002) kan vi även se att kodväxlingen fyller en rad olika funktioner med en kommunikativ relevans, 

även om de i vissa fall inte är socialt meningsfulla. Gumperz menar exempelvis att kodväxlingen i 

sig är ett diskursfenomen som i grund och botten är stilistiskt och metaforiskt och precis som vårt 

resultat visar kodväxlar läraren till svenska för att citera eller återge andras eller sitt eget yttrande 

eller för att förtydliga vad som sagts på det ena språket.  

   Den enda underkategorin av Kodväxling som förekom i det engelska klassrummet var Allmänna 

kodväxlingar (8 instanser), det vill säga växlingar som kunde ske varsomhelst i en sats och som inte 

hade för syfte att förklara eller översätta, vilket inte heller stämmer överens med Kim & Petrakis 

(2009) antagande om att bruket av svenska under en engelskalektion är användbart för att förklara 

ett specifikt ord eller grammatik. I spanskan var Allmänna kodväxlingar nästan lika vanligt 

förekommande som att använda kodväxling för att Förklara ord, meningar och uttryck (9 respektive 6). 

Här kan vi se att lärarna växlar undervisningsspråk vid en ny sats inom samma språkhandling 

(intersententiell kodväxling), både från spanska till svenska och från svenska till spanska. Detta var 

vanligt när det rörde sig om kommentarer rörande praktisk instruktion eller för att ge eleverna 

respons och samtidigt få bekräftelse på en fråga. Vid endast ett fall (exempel 21) efter att läraren 

växlat över till svenska, väljer denna att sedan fortsätta med svenska i nästa sats. Slutligen förekom 
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också fall där läraren kodväxlade utan ett specifikt mönster och följde till exempel efter metafrågor 

som presenterar ett efterföljande spanskt uttryck. I och med detta kan vi även fundera över om 

Hyltenstam och Strouds (1991) antagande om att kodväxling bara kan ske på vissa ställen i en sats 

verkligen stämmer. Vår studie är dock så pass liten att vi inte kan säga något med säkerhet. 

Hyltenstam och Stroud uttalar sig inte heller om det som vi har valt att kalla Byte av undervisningsspråk, 

utan endast om det som vi kallar Allmänna kodväxlingar. 

   I enlighet med Park (2000) visar även vårt resultat, både i det engelska och spanska och 

klassrummet, att det kan tänkas finnas ett samband mellan icke-lingvistiska faktorer samt att lärarna, 

inom alla kategorier, använder sig mycket av allmän kodväxling i en sats (intrasententiell 

kodväxling) vid enstaka ord. I vårt fall har det till exempel visat sig att samtliga fall av kodväxling i 

det engelska och spanska klassrummet var uteslutande intrasententiell kodväxling.      

8.4 Jämförelse mellan de olika skolorna   

Vårt resultat visar att vi kan ana en del skillnader mellan skolorna. Störst skillnad var det mellan 

skolornas spanska klassrum där vi observerade betydligt fler instanser på svenska i skolan utan 

språkprofilering, både vad gäller Byte av undervisningsspråk och Kodväxlingar. Det här är en intressant 

skillnad som vi kan ana beror på lärarnas inställning eller bakgrund till användadet av elevernas 

förstaspråk vid andraspråksinlärning. Vi kan även ana att eleverna på skolan med språkprofilering 

är mer motiverade att lära sig språket och därmed håller en högre nivå. Om detta stämmer kan vi i 

så fall se ett samband mellan vår studie och det Stern (1992) skriver om att läraren måste anpassa 

användandet av förstaspråket i förhålllande till  elevernas språkliga förmåga att förstå och använda 

målspråket. På samma sätt som tidigare kan vi även här ana att steg 5 i engelska och steg 5 i spanska 

skiljer sig åt när det kommer till kunskapsnivån, trots att det som står i läroplanen är detsamma för 

båda språken.  

   I de engelska klassrummen var det istället en jämn fördelning i antalet förekomster av svenska. 

Däremot kan vi se en skillnad i hur svenskan användes. I skolan med språkprofileing skedde det  

byte av undervisningsspråk fyra gånger jämfört med skolan utan språkprofilering där läraren inte hade 

någon undervisning alls på svenska. Denna skillnad kan dock bero på vad som undervisades under 

de olika lektionerna eftersom de inte hade exakt samma upplägg. Jämförde vi istället kodxäxlingar 

kunde vi se att i skolan utan språkprofilering skedde det sex stycken kodväxlingar jämfört med skolan 

med språkprofilering där det skedde två kodväxlingar.  
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9 Konklusion 

Studien visar att lärarna i de observerade skolorna använde svenska genom att byta 

undervisningsspråk och kodväxla. Detta kunde ske i samband med genomgångar, när en elev ställde 

en fråga och vid svar på en fråga. Kodväxlingar användes i sin tur för att översätta ord, satser och 

uttryck, för att förklara ord, satser och uttryck, samt för intrasenteniella (allmänna) kodväxlingar 

som inte användes för att förklara eller översätta.  

   På samma sätt som forskarna har haft olika åsikter om användandet av förstaspråket som en 

resurs vid inlärning av ett andraspråk, har vi utifrån vårt resultat också kunnat ana hur detta tar sig 

i olika uttryck inom de olika skolorna, språkklassrummen och mellan lärarna. Studien visar att 

användandet av svenska i det spanska klassrummet, både vid byte av undervisningsspråk och 

kodväxlingar, användes mer frekvent i skolan utan språkprofilering. Däremot har vi inte kunnat 

identifiera några större skillnader mellan skolornas engelska klassrum.  

   Slutligen har vi även konstaterat att det finns stora skillnader mellan de olika språkklassrummen, 

både vid byte av undervisningsspråk och kodväxlingar. I detta fall har vi kunnat konstatera att 

svenska används betydligt mer i det spanska klassrummet jämfört med det engelska klassrummet. 

Gemensamt för skolorna var bland annat att läraren ofta bytte undervisningsspråk till svenska mer 

frekvent i det spanska klassrummet i betydligt fler situationer och för skilda syften. I majoriteten 

av fallen användes svenska vid genomgångar av grammatik, nya moment och övningar. I de 

engelska klassrummen användes svenska endast av praktiska orsaker, såsom att gå igenom 

betygskriterier eller förklara enstaka ord.  

   I de spanska klassrummen har det visat sig vanligast att kodväxla vid översättningar av ord, satser 

och uttryck. Detta för att rätta till grammatik, förtydliga och/ eller repetera elevens eller lärarens 

översättning från spanska till svenska och vice versa. I de engelska klassrummen var samtliga fall 

av kodväxlingar till för att förklara ett specifikt ord eller grammatik. Gemensamt för de olika 

språkklassrummen var att majoriteten av alla kodväxlingar användes i ett förklarande syfte. Likaså 

var även majoriteten av fallen exempel på intrasententiella kodväxlingar och användes för att 

förklara enstaka ord eller satser.  

   Avslutningsvis kan vi konstatera att användandet av svenska i andraspråksundervisningen är 

intressant att studera. Som vår studie visar finns det flera intressanta likheter och skillnader i både 

klassrummen och mellan skolorna. För att få en bättre överblick hade dock observationerna behövt 

pågå under en längre period än de två veckor som vi var ute. Detta för att kunna få en bredare bild 

av varje lärares undervisning i flera olika situationer vilket skulle ge studien mer tyngd. I framtida 

studier bör man även spela in lektionerna för att på så vis kunna analysera bruket av svenska på en 
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mer detaljerad interaktionell nivå för att då även kunna studera elevernas handlingar före och efter 

bruket av svenska. Vi anser att vår studie har ökat nyfikenheten kring ämnet och det skulle vara 

mycket intressant att genomföra samma typ av studie under en längre tidsperiod. Detta eftersom 

alla lärare har olika upplägg för i vilken ordning eleverna ska jobba mot betygskriterierna. För att 

då kunna genomföra mer likvärdiga observationer anser vi att man bör observera alla lektioner 

under minst en termin eftersom lektionerna vid en specifik tidpunkt inte nödvändigtvis tar upp 

samma saker samtidigt. Studien kan även utvecklas genom att man observerar flera skolor och 

program för att på så sätt få en bredare bild av när svenska används i andraspråksklassrummet. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vår studie har gett ett smakprov på ett intressant ämne som det 

förhoppningsvis kommer att ske fler studier kring i framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mail till lärarna 

 
Hej!  

 

Vi är två stycken lärarstudenter från Uppsala Universitet som läser sista terminen på 

lärarprogrammet. För närvarande håller vi på med en undersökning som handlar om språkbyten 

och kodväxlingar i ett andraspråksklassrum, där fokus ligger på att studera läraren och jämföra 

skillnader mellan det engelska och spanska klassrummet. Finns det någon möjlighet att vi skulle 

kunna få komma och observera två olika lektioner med samma klass i spanska och i engelska?   

 

Studien är anonym och det är frivilligt att delta. I vårt resultat kommer vi endast att nämna program 

och skola samt att den insamlade informationen endast kommer att användas i forskningssyfte.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning,� 

Camilla Cederborg-Löwl och Mina Holmgren-Faghihi.  

 

Camilla: camilla.cederborg_lowl.8326@student.uu.se    

Mina: mina.holmgren.faghihi@gmail.com  � 

Handledare: Niklas Norén niklas.noren@edu.uu.se    
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Bilaga 2. Observationsschemat 

I vilken lokal kontext 
växlar läraren från 
målspråk till svenska? 

Vad sägs på svenska? Vilken social handling utförs 
med bruket av svenska? 

   

  
 

 

   

  
 
 

 

 


