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Abstract 
 

 

Title: The role of code-switching. 

Author: Alexandra Ciliz 

Supervisor: Stina Hållsten 

 

The aim is to study how two newly-arrived pupils in the subject of Swedish cooperate with 

each other through code-switching. 

 

The study is based on a qualitative method with three observations during classes in the 

subject of Swedish. The study showed me that newly arrived pupils use a lot of code-

switching when they are paired up with each other. In particular, this study found that they 

used code-switching when their vocabulary in Swedish did not suffice, as well as when they 

had problems with interpreting certain words. 

 

In most cases, the subjects show a preference for intrasentiell code-switching (switching 

within the sentence for a few words) over the intersentiell variety, although both occur. 
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Förklaringar 

 

Nyanländ 

 – enligt migrationsverket (2016) så definieras en person som nyanländ under tiden som han 

eller hon omfattas av etableringsstöd, det vill säga mellan två till tre år. Definitionen vad 

gäller nyanlända barn och ungdomar har inte en definition som förmedlats via 

migrationsverket, däremot har undertecknad valt att definiera begreppet som gällande för barn 

och ungdomar som kommer till Sverige vid en ålder som de omfattas av den svenska 

skolobligationen och fortsätter att definieras som nyanländ fram till dess att personen fyller 18 

år. Detta är alltså en definition som undertecknad valt att faststämma på grund av att 

definition för den yngre målgruppen inte återfinns bland de källor som använts i sökandet 

efter dylika. 
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1 Inledning 

 

I dagens samhälle har många barn ett annat modersmål än svenska och då är det viktigt att 

barn som är nyanlända får chansen att använda sig av sitt modersmål som stöd för att uttrycka 

sig då detta kan ses som en tillgång i deras kunskapsinhämtning. Språkutvecklingen är 

skolans huvuduppdrag och pedagogerna ska enligt läroplanen se till att stimulera barnen till 

att använda sig av de språk de kan. Eftersom skolan utgör en stor del av elevernas vardag är 

det extra viktigt att undervisningsformen anpassas utifrån varje elev så att hen kan utvecklas 

så långt som möjligt i sitt lärande. När barnet får använda sig av sitt modersmål så får hen 

chansen att kommunicera på det språket som den känner sig mest bekväm i och detta i sin tur 

kan ge upphov till att hen förstår sin tillvaro samtidigt som inlärningen av ett andraspråk 

underlättas. Om barnet inte skulle få använda sitt modersmål så skulle hen även hindras från 

att tänka eftersom det svenska språket är nytt för barnet. 

Lärare är ännu inte enade om huruvida modersmålet skall få användas i klassrummet även om 

fallet skulle vara att de nyanlända barnen inte behärskar det svenska språket väl. De menar på 

att barnen måste ”bada i språket” det vill säga i det svenska språket för att lära sig svenska 

fort och att modersmålet skulle utgöra ett hinder för barnen att tillägna sig det svenska språket 

snabbt. Denna bild kvarstår bland vissa lärare fastän forskningen pekar på att om en elev har 

ett starkt modersmål så har hen även goda förutsättningar för att lära sig det främmande 

språket snabbt. Detta kan belysas med ett exempel som Ladberg (2000) tar upp, där lärarna 

brukar säga ”Här inne pratas det bara svenska” och detta i sin tur kan ge upphov till en 

negativ effekt hos barnet så att hen kan känna sig mindre värd. Dock så är det inte alla lärare 

som ser modersmålets användning som ett hinder i klassrummet om fallet är att ordförrådet i 

det svenska språket är begränsat för barnet. 

Modersmålets betydelse som en resurs för att tillägna sig det svenska språket snabbt ser man 

även uttryckas av Hammarberg (2004) som menar på att individer utvecklas genom att få 

samspela med varandra och kommunicera och att detta görs på ett effektivt sätt om båda 

talarna använder sig av samma språk.  Ju fler verktyg man ger de nyanlända eleverna att 

använda sig av desto större är chansen att de kan kommunicera och delta i undervisningen på 

olika sätt, lärarna ska uppmuntra eleverna till att använda sig av de ”verktygen” de har med 

sig så att eleverna även ska kunna se en koppling mellan det inlärda och det som skall läras in. 
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Mycket av detta bidrog till att jag blev intresserad av att undersöka hur nyanlända elever 

kodväxlar med varandra när de samarbetar inom svenskämnet. När jag besökt olika skolor har 

jag uppmärksammat att nyanlända barn växlar mellan det svenska språket och sitt modersmål 

för att kunna kommunicera, då ordförrådet är begränsat i det främmande språket för dem. De 

nyanlända eleverna som följs i denna studie observeras i lektioner där de samarbetar under tre 

sammanhängande dagar. De observeras i hur de kodväxlar; om kodväxling förekommer 

överhuvudtaget, vilken typ av kodväxling som förekommer samt vilken funktion 

kodväxlingen uppfyller. Med kodväxling avses i detta fall att de nyanlända växlar mellan 

språken, svenska och arabiska, i samarbetssyfte. 

Forskning om hur nyanlända elever kodväxlar mellan olika språk finns omnämnt i flertalet 

studier, men jag har inte kunnat finna forskning om hur nyanlända elever kodväxlar mellan 

språken svenska och arabiska i samarbetssyfte. Studien vill bidra till forskning om hur 

nyanlända elever kodväxlar med varandra i samarbetssyfte inom just svenskämnet. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet är att studera hur två nyanlända elever kodväxlar när de samarbetar kring skoluppgifter 

i svenska och vidare studera vilken typ av kodväxling de använder sig av. Mer exakt har 

eleverna observerats när de har försökt förstå sig på vad som menas med argumenterande text 

för att i sin tur kunna skriva det.   

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilken typ av kodväxling (intersentiell, intrasentiell och tag) använder de nyanlända 

eleverna när de samarbetar med varandra. 

 Vilka funktioner påvisas med kodväxling i samband med uppgiftslösning i ämnet 

svenska. 

Med dessa två frågor vill jag besvara vilken/vilka typer av kodväxling de nyanlända eleverna 

som är en del av studien använder sig av, samt vilka funktioner som påvisas med kodväxling i 

samband med uppgiftslösning i ämnet svenska för att i sin tur kunna besvara uppsatsens syfte. 
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1.3 Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer modersmålets betydelse att lyftas upp i relation till frågan om hur man 

kan dra nytta av det för att lära sig ett nytt språk. Min teori är att ju fler verktyg en elev får 

använda sig av desto större är chansen att eleven kan delta i undervisningen samt att man som 

pedagog inte begränsar eleven i sitt tänkande. 

 

1.3.1 Mångkulturalitet 

 

Hyltenstam (2007, s. 45) tar upp att det är viktigt att barn får använda sig av sitt modersmål 

när det svenska språket inte räcker till för att inhämta kunskaper som förmedlas på svenska.  

Denna fråga är i synnerhet viktig i och med att det råder en allt större mångfald i våra skolor. I 

och med att Sverige är ett mångkulturellt land så är det viktigt att skolorna arbetar utifrån ett 

interkulturellt förhållningssätt så att exempelvis nyanlända elever kan göra kopplingar från det 

nya sammanhanget och nya kunskapen till det inlärda från hemlandet (Bergendorf 2014). En 

del elever gör kopplingar mellan det inlärda och det som skall läras in med hjälp av sitt 

modersmål. Att Sverige är och förblir ett mångkulturellt land kan man avläsa i statistiken 

invandringar och utvandringar i Sverige mellan åren 1980-2015. Statistiken visar att 

invandringen ökar och fortsätter att hålla sig hög mellan åren 2005-2015. En möjlig förklaring 

till det kan vara flyktingkrisen i Syrien som har varit en het händelse (Rehnqvist & Svensson 

2011). Detta kan ses som en bidragande faktor till att språksituationen i Sverige har ändrats 

drastiskt under de senaste årtiondena, från att Sverige var ett land med få invandrare till att det 

idag har blivit ett land som har tagit emot många invandrare. 
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Källa: (SCB 2016) folkmängden 

Detta visar också att Sverige som land har förändrats mycket, från att vara homogent 

kulturellt och språkligt till en mer heterogen sammansättning. Följden av detta blir att 

flerspråkigheten i landet ökar och det kan bero på att människor som invandrar till Sverige 

från olika länder tar med sig olika språk och kulturer i bagaget (Skolverket 2002).  

 

1.3.2 Modersmålets betydelse 

 

Ett flertal forskare betonar modersmålets roll för inlärning av ett andraspråk. Ladberg (2000) 

tar upp i boken Skolans språk och barnet- att undervisa barn från språkliga minoriteter att 

kommunikation är språkets mål och medel och att barnen lär sig att tala ett språk för att 

kommunicera med det. Även Otterup (2014) resonerar om vilken betydelse modersmålet har, 

han tar upp att modersmålet är ett betydelsefullt verktyg för lärandet och att 

kunskapsutvecklingen sker bäst på det språket som eleven är starkast i. Vidare tar han upp att 

modersmålet är en betydelsefull resurs för eleven tills dess att svenska språket har blivit minst 

lika starkt som modersmålet. Modersmålet utgör en form av stöttning för eleven tills dess att 

hen har utvecklat sina språkkunskaper i det svenska språket.  
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Det forskarna har kommit fram till kan förstärkas av skolverkets kommentarmaterial Få syn 

på språket och det som tas upp i läroplanen för grundskolan (Skolverket 2016). I skolverkets 

kommentarmaterial tas det upp att det är viktigt att eleverna får använda alla språk de kan som 

verktyg i sin språk- och kunskapsutveckling (Skolverket 2012, s. 10). Den språkliga förmågan 

är en viktig del av skolans värdegrund och uppdrag, eftersom eleven då får stöd i sin språk- 

och kommunikationsutveckling (Skolverket 2016, s. 9).  

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2016) står det 

att en likvärdig utbildning har alla elever rätt till och att den kännetecknas av att 

”undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper ” (Bergendorf 2014, s. 36). Detta görs bäst om 

lärarna ger de nyanlända eleverna chansen att använda sig av sitt modersmål så att de kan 

delta i lektionen utan att vara begränsade på grund av att ordförrådet i det främmande språket 

inte är utvecklat. När läraren låter eleven använda sig av sitt modersmål, så får eleven 

använda sig av ett verktyg som kallas för kodväxling. Kodväxling använder sig barnet av när 

hen växlar mellan två språk, modersmålet och andraspråket.  

Det finns olika typer av kodväxling beroende på syftet individerna har när de kodväxlar 

sinsemellan. Det vanligaste sättet att kodväxla på är att man tar in motsvarande ord från ett 

annat språk som man behärskar bättre exempelvis sitt modersmål.  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer jag att benämna hur jag har gått tillväga för att samla in information. 

Vidare kommer fördelar och nackdelar med den valda metoden att tas upp. 

2.1 Val av metod 

 

Jag använde mig av observationer vid studiens genomförande. Anledningen till att 

observation valdes som metod för att studera eleverna var för att det var en tryggare metod än 

exempelvis intervju. En svaghet med intervju är att man aldrig kan vara säker på det 

informanterna uttalar sig om. En fördel med observation är att man kan se allting med egna 

ögon och får uppleva det medan en svaghet är att man bara har tillgång till att studera det yttre 

av en person, det vill säga att man inte kan komma till djupet med det man ser. Samma 

information återges även i litteraturen där Stukát (2005, s. 49) anger att observation som 

metod är en mer tillförlitlig metod än att enbart använda sig av intervjuer. 

 

2.2 Genomförande 

 

När jag genomförde undersökningen använde jag mig av passiva observationer, det innebär 

att jag inte har deltagit i undervisningen i annan bemärkelse än att jag suttit med i bakgrunden 

som passiv åskådare. Jag använde mig av ett observationsschema för att avgränsa mina 

observationer till särskilt uppspaltade punkter som är ämnade att studeras, anledningen till 

detta är att inte sväva iväg i observationerna då det som händer i ett klassrum kan omfatta allt 

möjligt som inte är intressant för det avsatta syftet i mitt arbete.  

De punkter som särskilt uppmärksammats, enligt observationsschemat, är följande: 

- När kodväxlar de nyanlända eleverna med varandra? 

- När använder de nyanlända eleverna sig av arabiska? 

- När använder de nyanlända eleverna sig av svenska? 

- Vilka typer av kodväxling förekommer när de nyanlända eleverna 

samarbetar med varandra? 
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Stödet som jag funnit genom litteraturen är bland annat den som återges av Stukát (2011, s. 

56) om att ett observationsschema hjälper ”observatören” att fullfölja sina observationer med 

fokus på det som ska beaktas och utan risk att störa själva undervisningen. Även Lalander 

(2015, s. 100) omnämner vikten av att observatören håller en låg profil för att observationen 

ska utgå från hur ”vilken annan dag som helst” hade sett ut när observatören inte är 

närvarande på lektionen. 

 

Min observation hamnar dessutom under kategorin ”öppen observation”, vilket innebär att de 

inblandade blivit informerade om varför jag finns där och vad syftet är med den studie som 

jag genomför. Därom har de medverkande informerats om att all information som inhämtas 

och används i arbetet kommer att vara anonymt.  

 

 Denna studie utförs med så kallad kvalitativ undersökning. Detta möjliggör, enligt författare 

Ahrne & Svensson (2015, Ss. 10–12) för observatören att komma närmare det man vill 

undersöka. På så sätt kan man komma längre in i djupet med en fråga och utreda bland annat 

underliggande faktorer samt blottlägga eventuella orsak-verkan samband. Det sistnämnda 

innebär att observera orsaker till användandet av kodväxling i relation till dess effekt, det vill 

säga på vilket sätt kommunikationen mellan individerna underlättas med hjälp av användandet 

av kodväxlingen. Resultaten av detta kommer redovisas i sin helhet under avsnitt 5: ”Resultat 

och analys”. 

  

Under observationstillfällen satt jag längst bak i klassrummet och förde anteckningar på hur 

kodväxlingen användes; bland annat hur ofta, i vilka sammanhang, vilken typ av kodväxling 

samt vilken funktion kodväxlingen uppfyllde. Senare i uppsatsen kommer valda utdrag ur 

dialogerna som förekommit mellan de två observerade att återges, detta är i syftet om att visa 

hur kodväxlingen sett ut för eleverna som deltagit i studien. Och målet med den insamlade 

datainformationen har varit att analysera informationen med hjälp av den teori som 

framkommit ur vetenskapliga texter som använts i denna studie.  

     Enbart 14 fall av kodväxling analyserades och redovisades eftersom eleverna enbart då 

samarbetade med varandra.  
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2.3 Urval av skolor och elevinformanter 

 

Utifrån kriterierna >>om att hitta nyanlända elever där båda har samma modersmål, bott i 

landet ungefär lika lång tid samt går i samma skolklass<< har en av skolorna som kontaktats 

svarat att de har två elever som passar för min studie. De eleverna har båda arabiska som 

modersmål, båda har bott i landet i ungefär tre år och går i samma klass i mellanstadiet. 

Denna skola ligger inom Södertälje kommun, och anledningen till att Södertälje valts ut är 

dels på grund av närheten till skolorna men även för att Södertälje kommun specifikt valt att 

placera nyanlända elever i ordinarie klasser istället för i så kallade förberedelseklasser. 

>>Södertälje kommun menar att segregationen minskar vid placeringar i ordinarie klasser 

framför uppdelning i förberedelseklasser<<.  Olika skolor i Södertälje kommun kontaktades 

via brev (se bilaga 3). 

 

2.4 Praktiska detaljer inför studie 

 

När två elever väl hade valts för studien så inleddes formailaarbete som bland annat innebar 

att undertecknad informerade deltagarna om följande: Dels fick de information om att båda 

två skulle observeras under tre sammanhängande skoldagar för att se på vilket sätt de 

kommunicerar i klassrummet. Deltagarna fick även med sig blanketter hemskickade för 

vårdnadshavarnas medgivande till studien, denna återges som helhet under bilaga 2. Båda 

elevernas vårdnadshavare gav sitt medgivande. 

Observationerna ägde rum i ett och samma klassrum, undertecknad var med under hela 

dagarna men tittade primärt på hur kommunikationen såg ut under svenskundervisningen. 

Under de tre dagarna som undertecknad var med i skolan så vidtogs ett passivt 

förhållningssätt på så vis att undertecknad enbart observerade eleverna utan att påverka deras 

interaktion genom att vara i vägen eller samverka på något sätt.  

Det som bör tilläggas är att undertecknad positionerade sig nära intill de elever som iakttogs 

för att kunna höra dialogen sinsemellan, närmare bestämt just bakom eleverna där de suttit 

bredvid varandra i klassrummet. Undertecknad behärskar det svenska språket såväl som 

elevernas modersmål (arabiska) väl och har därmed kunnat förstå allting som sagts mellan de 

två observerade. 



15 
 

2.5 Avgränsningar 

 

En av avgränsningarna i denna studie har varit att analysera kodväxlingen som sker mellan 

två elever. Anledningen till varför antalet deltagare begränsats till två är för att lättare kunna 

följa eleverna. 

En annan avgränsning är att det som analyserats av kodväxlingen som förekommit är just hur 

det använts i samarbetssyfte. Det finns flera orsaker bakom användandet av kodväxling, och 

därför har undertecknad valt att fokusera på just när det rör sig om kodväxling i 

samarbetssyfte och inget annat än detta syfte. 

En tredje avgränsning är att eleverna, som undertecknad letat efter, ska gå i samma klass och 

ha kodväxlat tidigare med varandra i samarbetssyfte. Detta är någonting som elevernas lärare 

har bekräftat att hen har uppmärksammat.  

Den fjärde avgränsningen är att eleverna ska ha bott i Sverige under ungefär lika lång tid, 

helst cirka tre år eftersom man då har lärt sig en del av det nya språket för att kunna använda 

det i sin dagliga kommunikation, och ha arabiska som modersmål. Valet av hemspråk baserar 

sig på den enkla anledningen att undertecknad behärskar språket tillräckligt väl för att kunna 

analysera det och använda det som framkommer för vidare forskning som återges i detta 

arbete. 

 

2.6 Etiska aspekter 

 

Innan jag började med att samla in empiri hade jag, på förhand, informerat deltagarna om 

studiens syfte och att de kommer att vara anonyma. På så sätt har hänsyn tagits till 

konfidentalitetskravet som handlar om att deltagarna som kommer att vara en del av studien 

har fått information om att alla privata uppgifter inte kommer att presenteras (Stukat 2011, s. 

139). 

Samtyckeskravet har tagits hänsyn till då informanterna som skulle vara en del av studien är 

under 15 år, vilket innebar att jag skickade ett brev hem till informanternas vårdnadshavare 

för att inhämta deras samtycke (se bilaga 2). Stukat (2011, s. 131) tar upp att samtyckeskravet 

bör inhämtas då informanterna som skall studeras är under 15 år. 
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2.7 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Resultatet som kommer fram i studien är kanske inte representativt eftersom studien är 

genomförd bara på en skola där enbart två nyanlända elever observerades. Ahrne och 

Svensson (2015, s. 26) tar upp att undersökningen måste genomföras på en större population 

för att man ska kunna generalisera resultatet. 

Jag valde att inte berätta för eleverna vad jag skulle observera och detta var ett medvetet val 

för att jag inte ville att empirin som jag skulle samla in skulle påverkas på något sätt.  

 

Kommentar till transkriptionen 

Det som står inom parentes i resultat och analysdelen är det (N) och (S) säger översatt från 

arabiska till svenska. Understrykningarna som finns med i resultat och analysdelen visar på att 

intrasentiell kodväxling används. Det som inte är understruket i resultat och analysdelen visar 

på att deltagarna använder sig av intersentiell kodväxling. 
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3 Teori 

 

I detta avsnitt kommer forskning om kodväxling att tas upp. Kodväxling kan ske på tre olika 

sätt; intrasentiell-, intersentiell- och tag-kodväxling. Kodväxling benämns olika beroende på 

var den framkommer i samtalet. Detta innebär att de olika kategorierna som kodväxlingen kan 

falla in under delas in i tre olika sammanhang. Det första är när kodväxlingen träder in mitt i 

meningarna vid kommunikationen mellan två parter (det kallas för intrasentiell kodväxling), 

och innebär att ord från hemspråket träder in i meningsutbyggnader men inleds och avslutas 

med ord från det nya språket som lärts in. Detta kan belysas med ett exempel ”Hur var din 

vacation i år?” (Park 2004). 

 Det andra är när kodväxlingen sker vid meningsgränserna och kallas för intersentiell 

kodväxling, detta innebär att meningarna i kommunikationen inleds och avslutas med ord från 

hemspråket, detta kan belysas med ett exempel; ”Jag är inte här under den perioden” I’m off 

to L.A. for three weeks. ”Vad sägs om veckan efteråt?” (Park 2004, s. 303). 

 Det tredje är när kodväxlingen sker i syftet om att fylla ut en mening, lägga till en 

påhängande sats eller utrop och kallas för tag-kodväxling. Exempelvis; ”The test is for 

tomorrow, eller hur?”, (ibid). 

 

3.1 Kodväxling 

 

Kodväxling är ett brett samlingsbegrepp och kan definieras på olika sätt. Det finns olika typer 

av kodväxling; intrasentiell-, intersentiell- och tag kodväxling. Dessa tre olika typer av 

kodväxling kommer att tas upp. 

Stoltz (2009, s. 144) definierar kodväxling på följande sätt; individer kodväxlar när de 

använder mer än ett språk under ett och samma samtal när de kommunicerar samt när 

ordförrådet i det ena språket är mer utvidgat än i det andra språket. 

(Park 2004, s. 288) anger väsentligen att intrasentiell kodväxling huvudsakligen innebär att 

språkväxlingen sker vid meningsgränser. Tag-kodväxling innebär å andra sidan att 
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språkväxlingen sker vid meningsutfyllnader, utrop och påhäng snarare än vid meningsgränser 

och att intersentiell kodväxling sker mellan satser och påhängsväxling.  

Forskaren Myers-Scotton (1993) skriver om Markedness Theory (markeringsteori) som går ut 

på att individer använder sig av kodväxling för olika syften. Till exempel så kodväxlar en 

individ för att förstå vad en annan individ säger, öppna gemenskap eller för att visa på olika 

sociala ställningar och så vidare. De val man gör inför kodväxling kan enligt henne delas in i 

olika punkter: 

 Kodväxling som ett omarkerat val är när två språk används samtidigt, det här valet är 

det normala för talande och visar inte på någon social betydelse. 

 Kodväxling som ett markerat val används när den individen som talar inte känner igen 

sig i ”vanliga” språket. 

 Kodväxling som ett utforskande val används när den individ som talar inte är säker på 

vilket språk som är den omarkerade och väljer därför att växla mellan språken. 

3.2 Kodväxling som funktion 

 

Appel & Muyusken (1987) tar upp att kodväxling kan fylla sex olika funktioner beroende på 

syftet. Kodväxling kan delas in i dessa sex funktioner. 

 Referentiell funktion 

 Direktiv funktion 

 Expressiv funktion 

 Fatisk funktion 

 Metalingvistisk funktion 

 Poetisk funktion 

En referentiell funktion uppfylls då individen kodväxlar från ett språk till ett annat då 

vokabulär saknas i det ena språket, detta kan bero på att man behöver låna ordet från ett annat 

språk eller för att ordet som personen vill använda inte existerar i det ena språket (Börestam & 

Huss 2001, s.79).  
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Den direktiva funktionen uppfylls då två individer väljer att tala ett främmande språk med 

varandra som den tredje personen inte förstår så att de kan hålla den personen utanför. 

Den expressiva funktionen uppfylls då talaren blandar mellan språk för att kunna uttrycka en 

tvåspråkig identitet. 

Den fatiska funktionen uppfylls då talaren växlar till ett annat språk för att exempelvis betona 

ironi, humor eller för att betona att något är extra viktigt.  

Metalingvistiks funktion uppfylls då talarens syfte är att kommentera de språk som är 

inblandade som exempelvis ”som man säger på franska” (Börestam & Huss, s.8). 

Slutligen uppfylls den poetiska funktionen då en individ leker med orden som exempelvis 

”tall som en tall” som (Börestam och Huss 2001) tar upp i boken, detta är svårt att förstå för 

den personen som inte kan både det engelska och svenska substantivet (ibid).  
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4 Tidigare forskning  

 

Kodväxling uppfyller olika funktioner så som nämnts ovan av Appel och Muyusken (1987). I 

en studie har det framkommit att funktionen i barnens kodväxling har varit att utesluta andra 

barn från leken för att skapa gemensamt interaktionsutrymme. Detta i sin tur gav upphov till 

att barnen fick lättare för att uttrycka sina känslor, eftersom det främmande språket inte 

utgjorde ett hinder för dem.   Genom att kodväxla fick barnen tillgång till leken. 

Kodväxlingen görs oftast från det främmande språket till modersmålet. Barnen i studien har 

arabiska som modersmål och talar det när de leker för att visa på samhörighet. 

 Kodväxlingen möjliggör för barnen att förklara för varandra lekens regler och att hålla 

samman leken samt att kommunicera under lekens gång. Utesluta andra ”metoden” som är en 

av funktionerna som kodväxlingen kan uppfylla används i detta sammanhang för att skydda 

sig från intrång.   

I studien skriven av Abou-Touk (2005) har man kommit fram till att tvåspråkiga barn 

använder sig av kodväxling för att kunna kommunicera och göra sig förstådda samt att detta 

görs medvetet av barnen. Sammanfattningsvis använder sig barnen av kodväxling som en 

resurs för att kunna vara med i lekar.  

4.1 Kodväxling som en resurs 

Kodväxlingen har även studerats i en annan studie mellan kinesiska och engelska, där det 

framkommer att individerna kodväxlar mellan språken i sekventiella turer. Detta kan även 

stödjas av Wei och Milroys (1995) som tar upp i sin artikel att individer använder sig av 

kodväxling som en resurs för att antingen påbörja och ersätta ord i samtal. 

Kodväxling har framstått som en resurs även av forskaren Chromdal (2002) som refererar i 

tidskriften Språkvård tillbaka till sin avhandling ” Code-switching for all practical purposes”.  

I sin undersökning som är gjord på barn mellan 6 och 10 år framkommer det att barnen 

använder sig konstant av sitt modersmål när de leker. Funktionen som kodväxling uppfyller är 

detsamma som har framkommit i Abou-Touks (2005) uppsats. Barnen kodväxlar för att göra 

sig förstådda och för att kunna kommunicera samt för att visa på ett avståndstagande till den 

aktuella leken. Vidare tar han även upp att kodväxling också förekommer när man vill visa 

förändringar i leken för de andra kompisarna. Barnen valde även att kodväxla för att visa på 
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en social allians. Detta kan belysas med dialoger som är gjord mellan barnen från hans 

undersökning.  

1.“Bea: NOO Barbara and Magdalena I have to talk to you this is what 

we´re gonna do                                                                                                                        

2.Gustav: ((inne i kojan)): here ´s some                                                                                                

3.Bea: [NOO get]                                                                                                                                      

4.Magda: [NEER] f´låt vi vill va ensamma                                                                                                      

5.Bea: WE DON’T WANT ANY HELP just GO AWAY we wanna be alone                                     

6.Jolanta: Ye[ah ehn]                                                                                                                                                       

7.Magda: [aaala] utom Jakob får gå iväg” (Språkvård 2002, s. 7). 

Gustav får inte vara med och leka och det ser man tydligt på Magda och Beas svar på rad (4) 

och (5). Flickorna svarar på olika språk, samt att Magda väljer att kodväxla sedan på sista 

raden till svenska. Gustav blir avvisad på båda språken och fastän flickorna använder sig av 

olika språk så kan man se att de är eniga. Genom att använda sig av både engelska och 

svenska så förstärker flickorna sitt samarbete och sitt gemensamma budskap. Detta visar på 

att kodväxling används av flickorna för att signalera ett avståndstagande. 

Ett ytterligare exempel på en konversation som ägde rum under ett av hans 

observationstillfälle kommer att visa på hur kodväxling även används för att demonstrera i 

vissa handlingar. 

8.”Kajsa och Beatrice lägger mossa i sin koja.                                                                              

9. Gustav: klättrar upp och går in i kojan                                                                                     

10.Kajsa: HEY you don´t get up h[ere] NOO                                                                                      

11.Gustav: [höhhe] I just wa[nted]                                                                                                          

12.Kajsa: [YUO GET DOWN THERE get DOWN  ((stampar på Gustavs fot))                                   

13.Gustav: I know many ways to get up here                                                                                                

14.Kajsa: mähallå gå NER då Kajsa snärtar till honom på näsan))                                                           

15.Bea: what’s the password                                                                                                                                

16.Kajsa: [what’s the passwo:rd                                                                                                            

17.Gustav: ((börjar klättra ner))” (Språkvård 2002, s. 7). 

Flickorna visar att de inte vill att Gustav ska vara i deras koja genom att upprepa sin 

befallning och förstärker det dels genom att höja rösten och trampa på Gustavs fot, och att han 
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får en smäll på näsan. Ett ytterligare sätt att förstärka Kajsas befallning är att hon kodväxlar 

till svenska för att markera konflikten då hon under resten av konversationen inte använder 

sig av svenska.  

De här konversationerna som sker mellan barnen visar på att kodväxling kan användas för 

olika syften som exempelvis för att identitetsmarkera, förstärka sociala allianser och så vidare.   

Tvåspråkighet är en resurs för det sociala samspelet även om ordförrådet i det ena språket 

brister. 
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5 Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras resultatet som framkommit av observationerna. Resultatet kommer 

att presenteras utifrån mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskningar. De nyanlända 

eleverna kommer att benämnas som (S) och (N) i konversationerna som förs sinsemellan de. 

Det som är understruket i resultatdelen visar på att de nyanlända eleverna i denna studie 

använder sig av intrasentiell kodväxling.    

När resultatet granskats visar det sig att intersentiell och intrasentiell kodväxling används av 

eleverna samt att de kodväxlar vid svåra begrepp och när ordförrådet i det ena språket brister. 

Funktionen som kodväxlingen uppfyller i dialogerna är referentiell som går ut på att 

vokabulär saknas för de nyanlända eleverna i det ena språket. Det framkommer även att 

kodväxling ses som en resurs för att de ska kunna samarbeta, för att då har båda ett 

gemensamt modersmål de kan använda sig av när ordförrådet i det andra språket inte räcker 

till för att göra sig förstådd och för att kommunicera.  

 Observation 1 

1. N: ”Vad betyder argumenterande text” 

2. S: ”Skriv had el rubrik eli bil tavlan” (skriv rubriken som står på tavlan). 

3. N: ”Jag ma am befham ejsh åsikter betyder” (Jag förstår inte vad som menas 

med åsikter). 

4. S: ”Det betyder raiki lmn etkoli shi ala shi exempelvis enti 

vacker ”(Det betyder vad du tycker om någonting exempelvis du är vacker). 

5. N: ”Du är fin. Ejs we övertyga”(du är fin, vad betyder övertyga). 

6. S: ”Methlan lama tiknahi hada methlan ät inte godis för man tappar 

tänderna ”(Tillexempel när du övertygar någon om att inte äta godis för man tappar 

tänderna). 

7. N: ”ät inte godis tetwahki esnanki” (ät inte godis du tappar tänderna). 

8. N: ”lä täkeli häla tetwaki esnanki” (ät inte godis du tappar tänderna). 
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När eleverna diskuterar sinsemellan om vad som menas med argumenterande text kodväxlar 

de till sitt modersmål för att dels kunna sätta ord på det de inte förstår på svenska och för att 

kunna uttrycka sig obehindrat. Genom att använda sig av kodväxling försöker de hjälpa 

varandra att förstå hur man skriver en argumenterande text. I observation 1 använder sig 

eleverna av både intrasentiell och intersentiell kodväxling. Det som bestämmer vilken typ av 

kodväxling det är beror på var kodväxlingarna förekommer i konversationerna (Park 2004). 

Intrasentiell kodväxling förekommer i konversationerna upprepade gånger. I observation 1 när 

(N) säger till (S) på rad (3)” Jag ma am befham ejsh åsikter betyder” (jag förstår inte vad 

som menas med åsikter) sker kodväxlingen inom meningsgränser vilket talar för att det är 

intrasentiell kodväxling. På rad (5) säger (N) ” Du är fin, ejs we övertyga” (Du är fin, vad 

betyder övertyga). Att eleverna använder sig av intersentiell kodväxling när de samarbetar kan 

ha sin förklaring i att de har sämre språkkunskaper i det ena språket och i detta fall har de 

sämre språkkunskaper i det svenska språket då de ständigt kodväxlar till arabiska som är deras 

modersmål (Poplack 1980). Även på rad (4) använder eleverna sig av samma typ av 

kodväxling när (S) säger ” Det betyder raiki imn etkoli shia la shi exempelvis enti vacker” 

(det betyder vad du tycker om någonting exempelvis att du är vacker). Det som också stärker 

att dessa elever kodväxlar när ordförrådet brister för de i det ena språket är att när elev (N) 

exempelvis inte förstår ett visst begrepp så går (S) in och översätter begreppet från svenska till 

arabiska och detsamma gäller när elev (N) översätter för elev (S). Detta visar på hur viktigt 

det är att nyanlända elever speciellt får kodväxla då de inte behärskar svenska språket väl. 

Kodväxlingen är en del av samspelet mellan de nyanlända eleverna som observerats och 

kodväxlingen kan innebära att individen använder sig av flera språk i ett och samma samtal 

vilket är fallet i elevernas kommunikation.  

Observation 2 

1. S: ”Vi ska arbeta med adjektiv vacker, vackrare och vackrast”. 

2. N: ”Ejs we adjektiv?” (vad är adjektiv?) 

3. S: ”När du beskriver något mathalan inti helwe” (när du beskriver något 

exempelvis vacker). 

4. N: ”Helwe, vackrare och vackrast” (vacker, vackrare och vackrast). 

5. S: ”Vacker, ahla och vackrast”(vacker, vackrare och vackrast). 
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6. N: ”Bra, ahsan och akwas” (bra, bättre och bäst). 

7. S: ”Bra, bättre och bäst” (bra bättre och bäst). 

Ytterligare ett tillfälle där intrasentiell kodväxling används av eleverna är när (N) säger på rad 

(2) ”Ejs we adjektiv” (vad är adjektiv) och (S) säger på rad (3) ”När du beskriver något 

mathalan helwe” (när du beskriver något exempelvis vacker). Här sker växlingen inom satsen 

och kodväxlingen används som en resurs för att påbörja eller ersätta ord i samtal (Li Wei & 

Milroy 1995). 

Observation 3 

1. S: ”Vi ska arbeta med singular och plural”. 

2. N: Ejs we plural? (vad är plural?) 

3. S: En sahen flera sahnat (en tallrik flera tallrikar). 

4. N: En gaffel och flera gafflar. 

5. S: Bra. 

På rad (2) och (3) ser man att (N) och (S) fortfarande använder sig av intrasentiell kodväxling. 

(N) säger ”ejs we plural” (vad är plural) och (S) säger på rad (3) ” sahen flera tallrikar” (en 

tallrik flera tallrikar). Även här uppfyller kodväxlingen en referentiell funktion som kan 

förklaras utifrån att elev (S) inte visste vad ordet tallrik hette på svenska och valde därför att 

låna ordet från arabiskan som är sahen. Här lånar de nyanlända ordet som saknas för de i det 

svenska språket från sitt modersmål (Appel & Muyusken 1987). 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två nyanlända elever samarbetar med varandra i 

svenskämnet med hjälp av kodväxling, vidare studera vilken funktion denna kodväxling 

uppfyller och vilken typ av kodväxling som förekommer frekvent. 

Jag kommer att återge min tolkning av resultatet samt teorierna jag har använt mig utav för att 

tolka och analysera resultatet.  

Man kan inte utgå från2 att resultatet som framkommer ur studien gäller alla nyanlända elever 

eftersom min studie är begränsad till att studera två nyanlända elever utifrån likadana 

förutsättningar bland annat att de har bott i Sverige i lika många år för att deras kunskaper i 

det nya språket ska vara mer likställd. I resultatet framkommer det även att de nyanlända 

eleverna i denna studie använder sig av sitt modersmål som resurs för att kunna samarbeta, 

yttra sig och göra sig förstådd. Eleverna kodväxlar även medvetet och samma typ av resultat 

framkommer även i Abou-Touks (2005) uppsats. Att de nyanlända eleverna i studien 

använder sig av kodväxling är ett medvetet val de gör inför kodväxling och Myers-Scotton 

(1993) tar upp att individer som kodväxlar medvetet inte känner igen sig i det ”vanliga” 

språket och i detta fall det svenska språket. I och med att de inte känner igen sig i språket så 

kodväxlar de till sitt modersmål för att kunna ta stöd av det och med hjälp av det kunna yttra 

sig och delta i undervisningen på något sätt. Detta kan man även se i denna studie i 

observation 3 då elev N frågar ”Ejs we plural?” (vad är plural?), då hon växlar 

från svenska till arabiska då hon inte vet hur man säger ”vad är” på svenska. 

Chromdal (2002) tar upp att tvåspråkighet kan ses som en resurs för det sociala samspelet 

mellan de nyanlända eleverna. Jag kunde se det för att många gånger kodväxlade de vid svåra 

ord på svenska som exempelvis åsikt och övertyga tillbaka till arabiska som är deras 

modersmål. Det verkar som om kodväxlingen oavsett vilken typ av växling det rör sig om, 

hjälper deras samarbete. Om de inte hade fått kodväxla till sitt modersmål så skulle de inte 

kunna samarbeta enligt mina observationer eftersom det framkommer i resultatet att 

ordförrådet i det svenska språket brister mycket hos eleverna. Å andra sidan kan kodväxlingen 

bero på att de vill visa samhörighet och stänga ut de andra, vilket är ett utav funktionerna 

kodväxlingen kan ha enligt Appel och Muyusken (1987). Vidare skriver hon att individer kan 

använda sig av kodväxling av olika skäl. I denna studie tolkade jag att anledningen till 
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elevernas kodväxling utifrån mitt resultat är att de försöker förstå och samspela med varandra 

och därmed skapa ett gemensamt interaktionsutrymme.  

Park (2004) tar upp att det finns tre olika sätt att kodväxla på; tag-, intrasentiell- och 

intersentiell kodväxling. Han nämner vidare att tag kodväxling innebär att kodväxlingen kan 

ske vart som helst i meningsutfyllnader såsom utrop och påhäng. Jag kunde inte se att 

eleverna använde sig av tag kodväxling, detta kan bero på att det var svårt att tyda om de 

använde sig av det eller inte, det har kanske förekommit men jag har inte dragit några 

kopplingar till det i mina observationstillfällen som jag har valt att presentera i resultatdelen.  

Däremot förekommer det i resultatet som jag har samlat in av mina observationer att 

intrasentiell och intersentiell kodväxling förekommer bland de nyanlända eleverna när de 

samarbetar. Intrasentiell och intersentiell kodväxling är de andra två sätten Park (ibid) tar upp 

att man kan kodväxla på. Ett exempel på när intrasentiell kodväxling förekommer i 

konversationen är i observation 3 när (N) säger till (S) på rad (3)” jag ma am befham 

ejsh åsikter betyder” (jag förstår inte vad som menas med åsikter). 

Här kommer kodväxlingen in mitt i meningarna och innebär att ord från modersmålet kommer 

in i meningsutbyggnader men att det inleds och avslutas med ord från det nya språket och i 

detta sammanhang svenska som lärts in. Även Intersentiell kodväxling förekommer i samma 

observationstillfälle på rad (5) då (N) säger ”Du är fin. Ejs we övertyga(du är 

fin. Vad betyder övertyga). Här sker kodväxlingen vid meningsgränserna och detta 

innebär att meningarna inleds och avslutas med ord från modersmålet när de kommunicerar 

med varandra. 

Att de nyanlända eleverna använder sig av kodväxling som faller in under intersentiell kan 

innebära att de har sämre språkkunskaper i det ena språket enligt Poplack (1980), vilket visar 

sig vara fallet under dessa observationstillfällen. De har sämre språkkunskaper i det svenska 

språket än vad de har i sitt modersmål då de ständigt växlar tillbaka till det vid svåra begrepp 

och när de inte kan yttra sig på det främmande språket, i detta fall svenska språket.  

Kaya (2016) anser att det är viktigt att lärarna har i åtanke att nyanlända elever oftast inte har 

utvecklat ett vardagsspråk på svenska och att svenskundervisningen därför kan bli svårare för 

dem eftersom det förutsätter att de klarar av skolspråket. Hon nämner vidare att lärarna måste 

skapa möjligheter för de nyanlända eleverna att använda sig av vardagsspråket på olika sätt. 

Utifrån mitt resultat kan jag dra slutsatsen av att de eleverna jag studerade inte skulle klara av 

att samarbeta kring uppgifterna om dem inte kodväxlade eftersom de många gånger använde 
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sitt modersmål som stöd för att komma över hinder såsom svåra ord och begrepp som 

förekom i uppgifterna. Kodväxlingen möjliggjorde för eleverna att delta i undervisningen, 

yttra sig och göra sig förstådd. Ju fler verktyg man ger eleverna för att kunna kommunicera 

och samarbeta desto mer effektiv blir undervisningen och man bygger då sina lektioner utifrån 

elevens individuella erfarenheter. 

 Ladberg (2000) tar upp att genom att man som lärare tillåter eleverna att använda sig av sitt 

modersmål när ordförrådet i det främmande språket är begränsat så ökar man även 

motivationen hos de att lära sig det främmande språket. I detta fall möjliggjorde kodväxlingen 

för eleverna att kunna använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper då det bristande 

ordförrådet i det främmande språket i detta fall svenska inte kunde utgöra ett hinder för dem. 

Vidare påpekar hon vikten av att de nyanlända eleverna ska få använda sig av sitt modersmål. 

Hon menar på att genom att de nyanlända eleverna får använda sig av sitt modersmål när 

ordförrådet i det främmande språket är begränsat ökar chansen att de kan yttra sig och göra 

sig förstådda i klassrummet. I annat fall riskerar tankarna springa före förmågan att kunna 

uttrycka sig i det svenska språket (Ladberg 2003). 

Att de nyanlända eleverna får använda sig av sitt modersmål i undervisningen bidrar även till 

andra positiva faktorer som Creese & Blackledge (2010) tar upp nämligen att inlärningen av 

ett andraspråk underlättas samt att modersmålet stärks upp. Avslutningsvis vill jag betona hur 

viktig kodväxling är för de nyanlända eleverna med det Karlsson (2014) skriver om i sin 

artikel ”Dubbla språk i skolan bra för nyanlända”, att nyanlända elever som har ett annat 

modersmål än svenska kan lyckas bättre i skolan om de får kodväxla. Detta uppmanar oss om 

att det är extra viktigt att man har ett klassrumsklimat som tillåter de nyanlända eleverna att 

kodväxla mellan svenska och deras modersmål.  
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Slutsatser 

 

Genom min studie har jag kommit fram till att kodväxling är ett viktigt verktyg för att 

nyanlända elever ska kunna samarbeta. Ju fler verktyg eleverna får använda sig av för att 

kunna samarbeta desto större är chansen att de kan delta i undervisningen. 

En annan slutsats jag kommer fram till är att kodväxling görs i sammanhang där ordförrådet 

inte räcker till i det svenska språket och vid svåra begrepp. 

De nyanlända eleverna använder sig av både intrasentiell och intersentiell kodväxling när de 

samarbetar.  Den mest frekventa kodväxlingen är intrasentiell kodväxling. 
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Vidare forskning 

 

I min uppsats har jag undersökt hur nyanlända elever kodväxlar i samarbetssyfte. Detta har 

jag gjort genom att kartlägga vilken typ av kodväxling de använder sig av och när 

kodväxlingen sker. 

Ett intressant område att forska vidare på skulle kunna vara hur nyanlända elever skulle 

samarbeta om de inte skulle få kodväxla, samt om något samarbete skulle ske överhuvudtaget. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Observationsschema  

 När kodväxlar de nyanlända eleverna med varandra? 

 När använder sig de nyanlända eleverna sig av arabiska? 

 När använder sig de nyanlända eleverna sig av svenska? 

 Vilka typer av kodväxling förekommer när de nyanlända eleverna samarbetar med 

varandra? 
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Bilaga 2  

Brev till föräldrar  

Hej mitt namn är Alexandra och jag går på grundlärarutbildningen mot årskurs 4–6 på 

Södertörns högskola. Jag läser min sista termin och skriver ett examensarbete. Jag är 

intresserad av att undersöka hur två nyanlända elever i svenskämnet samarbetar med varandra 

genom kodväxling, och är då framförallt intresserad av att undersöka kodväxling mellan 

arabiska och svenska. Denna undersökning kommer att genomföras med observationer, där 

jag kommer att observera de nyanlända eleverna i tre dagar.  

Materialet som samlas in kommer bara att användas i mitt arbete där varken skolnamn eller 

barnens namn kommer att anges, deltagarna kommer att vara anonyma. 

Därmed vill jag ha ert samtycke för att observera ert/era barn. Om ni har frågor är ni 

välkomna att kontakta mig på mobilnumret 070 xxx xx xx. 

Med vänliga hälsningar/ Alexandra  

Ni kan fylla i blanketten och lämna in den till ditt barns lärare. 

 

       Ja, jag godkänner att mitt barn får observeras. 

        Nej, jag godkänner inte att mitt barn får observeras 

 

                                                                                      

   Barnets namn                                                                 Datum 

                                                                                             

  

Vårdnadshavare 1                                                         Vårdnadshavare 2 
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Bilaga 3  

Mejl till skolan 

Hej  

Jag heter Alexandra och läser min sista termin på Södertörns högskola, jag skriver mitt sista 

examensarbete och är intresserad av att undersöka hur två nyanlända elever i svenskämnet 

samarbetar med varandra genom kodväxling. Med kodväxling avses när eleverna växlar 

mellan språken arabiska och svenska exempelvis. 

Min önskan är att få studera nyanlända elever vars modersmål är arabiska samt nyanlända 

elever som har varit i Sverige lika länge så att de har likadana förutsättningar. Denna 

undersökning kommer att genomföras med observationer, där två elever kommer att 

observeras i tre dagar.  

Materialet som samlas in kommer att enbart användas i min uppsats där varken skolans namn 

eller barnens namn kommer att framgå, det kommer att vara anonymt. 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakt mig på mobilnumret 070 xxx xx xx. 

Med vänliga hälsningar/ Alexandra 


