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Abstract 

This study investigates when and why teachers use code-switching as a method as well as 

teachers’ approach to the use of code-switching as a language strategy. I’ve seen that pupils in 

Swedish schools have a problem with oral communication and often use code-switching as a 

strategy. Earlier research has been done on the subject, but most has been done with 

observations of pupils or teachers. There is also a lack of research done in Swedish schools. It 

therefore felt necessary to carry out a study interviewing teachers about their approach to the 

strategy and how they use it. The informants of the study are five teacher who teach English 

in grades 4-6 in four Swedish schools. Interviews as a qualitative method were used to be able 

to answer the research questions.  

 

Result show that four of the informants use code-switching quite frequently. It shows five 

different reasons why they code-switch and that they mostly have a positive approach to the 

strategy, while they see the negative aspects and wish they could use the English language more 

in class. One of the informants have got a negative approach to the subject and only used when 

necessary. The conclusion show that all informants think that code-switching helps pupils that 

have a difficulty with the language of some sort.   

 

Keywords: Second language learning, second language teaching, English language learning 

and teaching, English in 4-6 classrooms, code-switching, language strategy 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka när och varför lärare använder kodväxling som 

metod och även lärares inställning till kodväxling som språkstrategi. Jag har sett att elever i 

svenska skolor har svårigheter med den muntliga kommunikationen och ofta använder 

kodväxling som strategi. Tidigare forskning har utförts på ämnet men de flesta har varit 

observationer av elever och lärare. Det är också en brist på forskning utförd i Sverige. Därför 

kändes det nödvändigt att utföra en studie där lärare intervjuas kring deras inställning till och 

användande av strategin. Studien genomfördes på fem lärare som undervisar i engelska i 

årskurs 4–6 på fyra svenska skolor. Intervju som kvalitativ metod användes för att kunna 

svara på forskningsfrågorna.  

 

Resultaten visar att fyra av informanterna använder kodväxling ofta. De visar fem olika 

anledningar till att de kodväxlar och att de mestadels har en positiv inställning till strategin, 

samtidigt som de ser negativa aspekter och önskar att de använde engelskan mer i 

undervisningen. En informant har en negativ inställning till strategin och använder den bara 

när det är nödvändigt. Slutsatsen visar att alla informanter tycker att kodväxling är bra när det 

kommer till elever som har någon svårighet med språket.  

 

Nyckelord: Andraspråksinlärning, andraspråksundervisning, engelsk språkinlärning och 

undervisning, engelska i årskurs 4-6, kodväxling, språkstrategi 
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1 Inledning 

Nedan följer en inledning för arbetet, förklaring av begrepp samt undersökningens syfte och 

frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 

Lärare har en tendens att basera sin engelskundervisning på sina egna erfarenheter från sin egen 

skolgång. Detta innebär att lärare lätt fastnar i läroboksträsket och har till exempel glosförhör 

på ett sätt likt det lärarna själva upplevt när de lärt sig engelska. Detta menar Estling Vannestål 

är någonting som gör att engelskan endast ses som ett skolämne som skall läras in och inte som 

ett verktyg som eleverna faktiskt kan använda i framtida studier, arbete och liv (Estling 

Vannestål & Lundberg, 2010).  

 

Lundberg skriver om att lära sig engelska via engelskan och att det är viktigt att eleverna redan 

från början i undervisningen får höra det engelska språket så mycket som möjligt. Vidare menar 

hon att engelskundervisningen är ett ämne som kräver större koncentration från elevernas sida, 

jämfört med ämnen som undervisas på svenska, för att kunna förstå ämnet som behandlas 

Därför menar hon att många elever tycker det är lättare om lärare ger instruktioner på svenska 

och översätter allt de säger till svenska. Vanligt för lärare är att växla över till svenskan när en 

fråga från elev ställs på svenska. Att istället för att bemöta på svenska språket när en elev frågar 

någonting, översätta det eleven sagt till engelska och sen ge ett svar på engelska menar vidare 

Lundberg stärker koncentrationen hos eleverna och det leder också till att eleverna är mer 

uppmärksamma på att försöka förstå det engelska språket (Estling Vannestål & Lundberg, 

2010).  

 

Under min utbildning har jag sett en bristande förmåga hos många elever att kunna 

kommunicera muntligt på engelska. Bristen i kommunikationen handlar inte om uttalet, utan 

eleverna verkar ha ett litet ordförråd i engelskan. En metod som jag sett att elever då använder 

är kodväxling, vilket innebär att de växlar över till svenska språket när det engelska inte räcker 

till för att göra sig förstådd. Jag har även sett att lärare använder sig av kodväxling i större eller 

mindre utsträckning under min utbildning. Ibland har det varit för att översätta ord, förklara 

grammatiska strukturer, eller under genomgångar av uppgifter. Jag själv har också använt mig 

av kodväxling när jag har undervisat i engelska. Då har jag ofta gjort det för att översätta ord 

eller först förklarat någonting på engelska för att sen i direkt anknytning översätta till svenska. 
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Det är en metod jag har uppmärksammat hos olika lärare jag mött och något som de använt i 

hög grad och sedan tagit efter.  

 

Att använda sig av kodväxling menar en del forskare att man bör göra med försiktighet (Sa'd & 

Qadermazi, 2015). Risken med att använda kodväxling som beskrivet ovan är att eleverna 

förstår att det alltid kommer en svensk översättning på det som sagts på engelska. Detta kan 

leda till att eleverna avstår från att lyssna för att lära när engelska instruktioner ges och istället 

väntar på översättningen (Estling Vannestål & Lundberg, 2010).  

 

Samtidigt som vissa forskare menar att man med försiktighet skall använda sig av kodväxling, 

belyser Bhatti, Shamsudin & Binti (2018) att kodväxling är en effektiv metod vid 

språkinlärning. Källkvist, Gyllstad, Sandlund & Sundqvist (2017(4)) understryker samtidigt 

nackdelarna med English only, som är en språkpolicy som innebär att man endast talar 

målspråket under engelskundervisningen. Målspråket är det språk som undervisningen ämnar 

lära ut.  

 

Avsikten med denna studie är att studera när ett urval av lärare använder sig av kodväxling i sin 

undervisning samt varför de använder det. Kodväxling i denna studie innebär både korta 

sekvenser där ord översätts från engelska till svenska samt längre sekvenser där läraren växlar 

från engelska till svenska. Studien har även för avsikt att undersöka hur urvalet av lärare ser på 

kodväxling som metod och strategi. Denna studie hoppas jag kunna ge mig en insikt i vad några 

lärare anser om hur kodväxling bör och kan användas, eller om det alls borde användas i vissa 

fall. Att veta när kodväxling kan användas i engelskundervisningen och om det gynnar lärandet 

eller inte skulle kunna hjälpa lärare, mig inkluderat, att öka språkinlärningen hos elever i 

engelskämnet samt få lärare att mer medvetet kunna använda språkstrategier.  

 

1.2 Styrdokument 
I den gällande läroplanen för grundskolan (LGR11) är kommunikation i engelskämnet en 

central del som först presenteras i de övergripande målen och riktlinjerna. Där står det att det 

är skolan som skall ansvara för att elever efter sin skolgång ”kan kommunicera på engelska i 

både tal och skrift” (Skolverket, 2018, s. 11). Vidare står det att läraren ska ”stärka elevernas 

vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Skolverket, 2018, s. 12) samt ”organisera 
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och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” 

(Skolverket, 2018, s. 13).   

 

Senare står det under syftet i kursplanen för engelskämnet att: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera 

sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika 

situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig 

säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa 

problem när språkkunskaperna inte räcker till (Skolverket, 2018, s. 33). 

 

Att kunna använda olika språkliga strategier i engelska är något som återkommer i hela 

kursplanen. Eleverna skall kunna hålla muntliga presentationer och interagera med andra och 

då göra sig förstådda. Eleverna behöver då få möjlighet att lära sig olika språkliga strategier för 

att lyckas göra sig förstådda. I kunskapskravet för betyget E i årskurs 6 framgår det att elever 

skall kunna formulera sig enkelt och begripligt i tal samt kunna använda någon strategi som 

”löser problem i och förbättrar interaktionen” (Skolverket, 2018, s. 37). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studien undersöker när och varför lärare använder kodväxling samt lärares inställning till 

användandet av kodväxling som språkstrategi.  

 

Frågeställningarna nedan kommer användas för att fördjupa syftet: 

• När och varför använder lärarna som deltagit i studien kodväxling? 

• Tänker lärarna i min studie på olika konsekvenser som kodväxling kan leda till? 

• Vad är dessa lärares inställning till användandet av strategin kodväxling? 
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2 Tidigare forskning 

Avsnittet som följer presenterar litteratur samt forskning som är av relevans för min studie.  

2.1 Hur lär sig elever språk? 

Hur elever lär sig språk är en relevant fråga för denna studie då kodväxling kan definieras som 

en strategi för att lära sig språk. I detta avsnitt kommer jag att belysa hur några forskare menar 

att elever lär sig språk med ett särskilt fokus på deras antagande att elever lär sig språk genom 

att höra språket.  

 

Lynne Cameron har skrivit en bok som beskriver hur man kan lära ut språk till unga elever. Hon 

skriver om Vygotskjis proximala utvecklingszon (se förklaring i 3.2) och menar att beroende på 

vad vi vill att elever skall lära sig när det kommer till ett främmande språk, måste vi anpassa 

upplevelserna de utsätts för i klassrummet. De aktiviteter som utspelar sig i språkklassrummet 

är avgörande för vilka färdigheter eleverna kommer att utveckla inom språket (Cameron, 2001). 

Senare skriver Cameron om den muntliga färdigheten hos elever och två grundprinciper som 

hon menar finns. Dessa är 1) att innebörden av språket kommer först, för om ett barn inte förstår 

vad det är som sägs kommer barnet heller inte lära sig språket och 2) för att barn skall lära sig 

det talade språket måste barnet få chansen samtala och bygga upp färdigheterna för att kunna 

delta i samtal. Cameron skriver kring innebörden av det talade främmande språket och hur 

människor går tillväga för att förstå det som sägs. Hon menar att för att förstå det som sägs på 

ett främmande språk, i detta fall engelska, tar eleven till de kunskaper de redan besitter i språket, 

som är en tanke som grundar sig i den proximala utvecklingszonen. På så sätt kan den som 

lyssnar skapa sig en uppfattning om vad innehållet handlar om och på sätt förstå innebörden av 

sammanhanget. Även om en elev då inte förstår allt som sägs så förstår eleven ändå innebörden 

av det sagda (Cameron, 2001). Krashen och Terrell (1985)s forskning tar även den till stor del 

upp tanken att språk lärs in genom comprehensible input, som innebär att lära genom 

interaktioner som är greppbara för individen. Detta kan liknas med Camerons (2001) tanke 

kring att vi måste anpassa uppleversena i klassrummet. Krashen och Terrell menar att det inte 

är språkinlärning det handlar om, utan språkförståelse, och att elever behöver få höra engelska 

som de förstår utan att de behöver känna till alla ord och begrepp som finns med i interaktionen 

(Krashen & Terrell, 1985). Om vi ser till den andra grundprincipen så behandlas den talade 

produktionen av engelska. Cameron beskriver det som att det är svårare att bemästra den talade 

produktionen av ett språk än förståelsen av det talade språket. Det är grammatiska strukturer 
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som behöver behärskas och ordförrådet behöver vara stort. För att elever skall lära sig att tala 

engelska understryker Cameron att mycket stöttning från läraren behövs, just på grund av att 

det är krävande att lära sig att tala ett språk (Cameron, 2001).  Även Lundberg (Estling 

Vannestål & Lundberg, 2010) bygger sina resonemang på Vygotskjis forskning. Lundberg 

(2010) hävdar att engelskundervisningen i största möjliga mån skall hållas på engelska från dag 

ett. Vidare hänvisar hon till Vygotskjis proximala utvecklingszon, precis som Cameron (2001) 

och många andra, och menar att innehållet eleverna skall lära sig skall ligga inom denna zon, 

som innebär att eleverna lär sig det som är något svårare än vad de redan kan (Estling Vannestål 

& Lundberg, 2010). Med hjälp av gissningar och tidigare förförståelse kan eleverna försöka 

förstå helheten av en text, där Cameron (2001) tänker likadant. Med hjälp av denna metod som 

kallas guessing competence blir eleverna mer självständiga och kan utveckla sitt språkliga 

självförtroende (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). Krashen och Terrell skriver också att 

språk bäst lärs in när något meningsfullt förmedlas och inte lärs in för att man måste lära sig. 

Att använda sig av visuella hjälpmedel för att förmedla det som skall förstås är något de 

förespråkar (Krashen & Terrell, 1985), vilket även Lundberg nämner när hon skriver om 

guessing competence (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). 

 

Krashen och Terrell hävdar inte bara att det är viktigt för eleverna att höra språk utan även att 

själva talandet inte är ett viktigt moment för att förstå ett språk. Författarna skriver om the input 

hypothesis och menar med denna att det bästa sättet att lära sig att tala ett språk är att just lyssna 

och läsa språk för att sedan låta den muntliga färdigheten i språket få uppstå av sig självt 

(Krashen & Terrell, 1985). Lundberg skriver i Engelska för yngre åldrar om elevers språkliga 

självförtroende, som nämns igen i nästa stycke. Här menar hon att elever som inte tror på sig 

själva vågar inte prata engelska inför sina klasskamrater (Estling Vannestål & Lundberg, 2010), 

vilket kan liknas med Krashen och Terrells tanke om att det inte är den muntliga interaktionen 

som bör fokuseras på för tidigt. Vidare menar Lundberg att innan det språkliga självförtroendet 

finns hos eleverna bör klassen få producera muntlig engelska i kör för att få öva uttal (Estling 

Vannestål & Lundberg, 2010).  
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2.2 Språkpolicyn English only och Läroplanens syn på elevens 

erfarenheter 

För att elever skall kunna lära sig engelska behöver de få rätt förutsättningar för detta. I de 

övergripande målen i LGR11 står det att ”Läraren skall ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2018). Källkvist m.fl. syftar till 

detta när de skriver om den ideologiska bilden som de menar existerar när det kommer till 

English only policyn i svenska språkklassrum, och menar att man inte tar hänsyn till 

erfarenheterna om man följer policyn. English only innebär att endast det engelska språket skall 

användas under engelskundervisningen. Författarna menar att det finns en bild av att det är den 

policy man bör följa i sin roll som engelsklärare, det har de tolkat från kommentarmaterialet för 

kursplanen i engelska. Detta är någonting som man skulle kunna kalla en oskriven regel som 

de flesta lärare anser att man bör följa. Denna syn menar även andra forskare finns och att 

många anser att policyn bör användas (Eldridge, 1996; Sa'd & Qadermazi, 2015; Stoltz, 2009) 

(Stoltz, Eldridge, Sa´d) Eldridge skriver om en tanke att kodväxling är ett misslyckande: 

Teachers and researchers in English as a second language have, on the whole, been concerned 

to minimize code-switching in the classroom, taking it that the switching indicates a failure 

to learn the target language or an unwillingness to do so (Eldridge, 1996, s. 303). 

 

Källkvist menar vidare att policyn strider mot det som står i LGR11 angående att inkludera alla 

genom att använda elevernas tidigare erfarenheter (Källkvist, Gyllstad, Sandlund, & Sundqvist, 

2017(4)).  Samtidigt som författarna menar att det är viktigt att dra nytta av elevernas 

erfarenheter, resonerar de till fördel för policyn när de skriver kring Sveriges nära relation med 

Storbritannien. De skriver att det till viss del är logiskt att använda sig av English only i 

undervisningen i Sverige, eftersom svenskan är nära besläktad med engelskan och att många 

svenskar exponeras för engelska i form av input från olika sorters media och via nöjesresor. 

Men författarna förespråkar snarare English mainly, som innebär att majoriteten av 

undervisningen är på engelska, än English only där all engelska skall pratas ständigt. Samtidigt 

visar de från en tidigare studies resultat på att om elever får använda sina erfarenheter från sitt 

förstaspråk kommunicerar de i större utsträckning på engelska (Källkvist, Gyllstad, Sandlund, 

& Sundqvist, 2017(4)). I denna studie benämner jag det språk som vanligtvis talas i skolan som 

förstaspråk. 
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2.3 Lärares användning av kodväxling 

I forskning på ämnet kodväxling kan man se att användningsområdena för den språkliga 

strategin är många. Här presenteras ett urval.  

2.3.1 Brist på forskning i klassrumsklimat 
Eldridge poängterar att det finns mycket forskning på ämnet kodväxling. Han menar dock att 

huvuddelen av denna forskning inte är utförd i språkklassrummet, utan i två- eller flerspråkiga 

samhällen (Eldridge, 1996). Även Bhatti, Shamsudin & Said menar att lärares användning av 

kodväxling i språkklassrummet är ett område som behövs forskas mer på (Bhatti, Shamsudin, 

& Said, 2018). Även Flyman-Mattsson & Burenhult menar att trots att kodväxling är ett vida 

omtalat ämne inom språkinlärning, så har det inte varit en stor faktor i forskningen (Flyman 

Mattsson & Burenhult, 1999). Det finns forskning genomförd i klassrumsmiljö, dock är ingen 

forskning genomförd i Sverige. Majoriteten av forskningsartiklarna som finns på området är 

studier baserade på kvalitativa observationer och ljudinspelningar från lektioner.  

 

2.3.2 Fem situationer där kodväxling sker 
Flyman-Mattsson och Burenhult presenterar i sin studie fem möjliga situationer i vilka lärare 

kodväxlar i sin undervisning. Den första möjliga situationen är när läraren upplever lingvistisk 

osäkerhet i målspråket. Den andra är vid topic switch som innebär att läraren kodväxlar 

beroende på vilket ämne som diskuteras i lektionen, där nämner författarna grammatik som ett 

exempel när topic switch sker (Flyman Mattsson & Burenhult, 1999). Även Sert skriver om hur 

lärare växlar språk när grammatiska inslag sker (Sert, 2005). Den tredje är vid affektiva 

tillfällen, där läraren uttrycker känslor gentemot gruppen eller eleven. Den fjärde är en social 

aspekt, där läraren kodväxlar för att skapa solidaritet med eleverna. Den sista möjliga 

situationen är då läraren säger samma sak på både målspråket och förstaspråket, för att ge extra 

klarhet till eleverna (Flyman Mattsson & Burenhult, 1999). Även studien Bhatti m.fl. genomfört 

visar på att lärare använder sig av kodväxling på liknande sätt som den sistnämnda situationen, 

exempelvis vid introduktion av nya ord (Bhatti, Shamsudin, & Said, 2018).  I sina resultat såg 

inte Flyman-Mattsson och Burenhult något exempel på att lärare kodväxlade på grund av 

lingvistisk osäkerhet (Flyman Mattsson & Burenhult, 1999). 
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2.3.3 Förståelse och slentrianmässigt användande 
Stoltz studie handlar om kodväxling i franskundervisning i Sverige men är relevant i denna 

studie eftersom tankegångarna är lika när det kommer till kodväxling i engelskundervisning. I 

sin diskussion menar Stoltz att kodväxlingen dels kan bero på att läraren vill försäkra sig om 

att alla elever förstår (Stoltz, 2009), likt Flyman-Mattson och Burenhults femte möjliga 

situation. Även Sert tar upp kodväxling som ett sätt att försäkra sig om att alla elever har förstått 

(Sert, 2005). Användningen kan också bero på att lärare vant sig vid kodväxling och att det inte 

ligger någon didaktisk tanke bakom användandet utan att de snarare slentrianmässigt använder 

sig av strategin (Stoltz, 2009). Även Sert menar att detta är ett fenomen, att läraren använder 

sig av kodväxling utan att tänka på vad resultatet av detta blir. Dock hävdar Sert vidare att 

oavsett om användningen är medveten eller ej så spelar kodväxling en viktig roll i 

språkinlärningen (Sert, 2005). Stoltz hävdar vidare att uthållighet i att använda målspråket i 

större utsträckning i längden kan gynna eleverna när det kommer till deras språkinlärning. Detta 

kan leda till att eleverna i större utsträckning även ställer och svarar på frågor på målspråket 

(Stoltz, 2009).  

 

2.3.4 Relationer och tydlighet 
Bhatti m.fl. pratar om tre olika kategorier av kodväxling i engelskundervisningen i Pakistan: 

Tag-Switching, Inter-Sentential Switching och Intra-Sentential Switching. De såg att två av 

kategorierna var dominerande i undervisningen och de var Tag-Switching och Intra-Sentential 

Switching. Tag-Switching innebär att kodväxling sker genom att säga ett begrepp på 

förstaspråket för att försäkra att alla har förstått, författarna har som ett exempel ”Any 

confusion?” på förstaspråket. En annan aspekt av användningen av Tag-Switching är för att 

förstärka relationen till elever (Bhatti, Shamsudin, & Said, 2018), som kan kopplas ihop med 

Flyman-Mattsson och Burenhults resultat och tankar kring solidaritet. Intra-Sentential 

Switching innebär att läraren byter till förstaspråket för att lättare förklara en tanke eller 

definition. Detta anser författarna utfördes med pedagogisk eftertanke (Bhatti, Shamsudin, & 

Said, 2018). Detta kan kopplas ihop med Flyman-Mattsson & Burenhults tanke om topic switch 

(Flyman Mattsson & Burenhult, 1999). 

 

Kodväxling används inte bara när det kommer till språkinlärning i engelskundervisningen, som 

Flyman Mattsson & Burenhults tredje och fjärde möjliga situation som presenterades tidigare 

ger exempel på. Flera studier visar på andra användningsområden under lektionerna (Bhatti, 
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Shamsudin, & Said, 2018; Flyman Mattsson & Burenhult, 1999; Sert, 2005; Eldridge, 1996; 

Sa'd & Qadermazi, 2015). Några användningsområden som nämns i studierna är när lärarna 

kodväxlar för att bibehålla disciplin i klassen, för att ge individuell respons till en elev samt för 

att skapa relationer med elever.  

  

2.4 Fördelar och nackdelar med kodväxling 

Forskning lyfter fram både fördelar och nackdelar som kodväxling kan ha på elevers 

språkinlärning. Stoltz skriver i sin avslutande didaktiska reflektion att användningen av 

förstaspråket i främmande språkundervisning både kan vara ett hjälpmedel och ett hinder och 

menar därför att forskning på ämnet kodväxling i klassrumsinteraktioner är viktigt. Samtidigt 

som lärare berättigar sitt användande av kodväxling med att det säkerställer att alla elever har 

förstått och får samma möjligheter att hänga med i undervisningen, menar han att ett hinder är 

att lärare de facto använder kodväxling slentrianmässigt utan en pedagogisk eftertanke (Stoltz, 

2009). Flera forskare menar här att om kodväxling sker utan eftertanke och om läraren 

översätter allt åt elever så kommer eleverna bli bekväma och förvänta sig att läraren alltid 

kommer göra detta. En konsekvens av detta kan bli att inlärningen av språket hämmas då 

eleverna inte bryr sig om att försöka förstå (Stoltz, 2009; Sert, 2005; Sa'd & Qadermazi, 2015; 

Cameron, 2001).  

 

Sert diskuterar också kring problematik runt kodväxling i engelskundervisningen när det 

handlar om att elever i samma klass har olika modersmål. Modersmål innebär det språk berörda 

elevers vårdnadshavare talar till eleven. En person kan ha flera modersmål. Här lyfter Sert en 

tanke att undervisningen inte blir inkluderande om kodväxling endast sker till ett av 

modersmålen och att eleverna skall ha samma modersmål för att kodväxling skall förekomma 

i undervisningen. Senare resonerar dock författaren kring att kodväxling används för att bygga 

en slags bro mellan det man redan kan i målspråket, och det man ännu inte lärt sig. Sert menar 

då att istället för att kommunikationen brister genom att inte få använda förstaspråket, borde 

man kanske se det som en möjlighet att få fram det man vill säga genom att kodväxla (Sert, 

2005). Även Källkvist m.fl. lyfter problematiken i att använda kodväxling i flerspråkiga 

klassrum i sin artikel och belyser svårigheten med engelsk-svenska ordböcker. Där diskuterar 

författarna å ena sidan att det redan för elever med svenska som modersmål kan vara svårt att 

översätta vissa ord från engelska och förstå dem. Om man då ser till de elever som har ett annat 

modersmål än svenska blir det kontraproduktivt att kodväxla då momentet blir ett hinder i 
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språkinlärningen. Å andra sidan motsätter de sig samma tanke då de diskuterar om elever som 

har ett annat modersmål kan använda sig av ordböckerna samt komplettera med ordböcker på 

sitt eget språk och engelska. De diskuterar att detta kanske snarare hjälper än stjälper när det 

kommer till att lära sig nya ord på både svenska och engelska. Samtidigt visar författarna på 

resultat, från olika studier, där kodväxling använts och om det används på rätt sätt så ökar 

studieresultaten. De påpekar också att det ibland kan vara en nackdel att inte använda 

kodväxling då vissa ord och begrepp kan vara tidskrävande att förklara på engelska så att 

eleverna förstår (Källkvist, Gyllstad, Sandlund, & Sundqvist, 2017(4)). 

 

Üstünel och Seedhouse (2005) lyfter också tankar som finns i tidigare forskning kring negativ 

inställning till att använda kodväxling i undervisning. Precis som Eldridge (1996) menar 

författarna att målet med undervisningen är att kunna kommunicera på just målspråket och 

författarna samt Eldridge menar därför att man inte bör kodväxla till förstaspråket. Författarna 

skriver vidare att Macdonald hävdar att det är onödigt att förklara samma sak på två språk och 

att användandet av förstaspråket kan hämma lärandeprocessen (Üstünel & Seedhouse, 2005).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet som följer behandlar två teoretiska utgångspunkter jag haft när jag analyserat 

resultaten i undersökningen. Teorierna har valts för att tankarna som finns i de båda teorierna 

går att koppla ihop med tidigare forskning samt resultaten som framkommit.  

3.1 Pragmatismen - Dewey 

Pragmatismen är en filosofisk tradition som uppkom i mitten av 1800-talet och ett stort namn 

inom filosofin är John Dewey.  Pragmatismens grundtanke är att kunskap är det som människor 

har användning för och som kan hjälpa dem i vardagen och andra situationer de ställs inför 

(Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012). Ytterligare en syn på kunskap som finns inom pragmatismen 

är att kunskap är både teori och praktik, att praktiska handlingar inte är genomförbara utan 

reflektion och eftertanke och vice versa (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012). I Sverige har 

begreppet learning by doing, som härstammar från Deweys forskning, anammats i skolan och 

detta syftar till att undervisningen skall bli mer elevcentrerad och anpassningsbar till varje 

individ.  

 

Ett uttryck som Dewey har myntat är ”you teach a child, not a subject” (Lundgren, Säljö, & 

Liberg, 2012, s. 178) och menade med detta att skolan måste ta elevens tidigare erfarenheter i 

beaktning och använda detta för att hjälpa eleverna att utveckla nya kunskaper som är viktiga i 

ett samhällsperspektiv (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012). Elevers tidigare erfarenheter är 

frekvent förekommande i LGR11 som något som skall tas hänsyn till i samtliga ämnen 

(Skolverket, 2018). En av frågorna som Dewey ställde var ”Hur hänger de erfarenheter barn 

gör i sin vardag ihop med de erfarenheter barnet gör i skolan?” (Lundgren, Säljö, & Liberg, 

2012, s. 179). Människan måste ses som en individ som ska fungera i samhället, då det finns 

ett samspel mellan individ, kultur och samhället (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012). I dagens 

samhälle har vi många olika kulturer och individer i samhället som måste fungera ihop och 

eleverna måste få hjälp att bli samhällsmedborgare som kan leva i samspel med andra. LGR11 

säger också att elever skall få kunskaper om demokratiska värderingar (Skolverket, 2018). Detta 

menade Dewey var viktigt, att elever får förutsättningar för att kunna ”leva ett rikt och 

produktivt liv i ett demokratiskt samhälle” (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012, s. 179).  Dewey 

skrev också om den sociala aspekten och menade att människan formas av sociala och kulturella 

faktorer. Människor formas från födseln av alla intryck och upplevelser denne stöter på, men 

till slut räcker inte detta till för att de skall kunna leva ett fullvärdigt vuxenliv. I skolan skall 
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viktiga färdigheter som behövs nu och senare i livet realiseras för barnen och det är en av 

anledningarna till att skolan finns (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012).  

 

3.2 Det sociokulturella perspektivet – Vygotskji 

Språket är redskapens redskap, det menade Vygotskji när han pratade om språkets utveckling. 

Det är genom språket som vi kan kommunicera med andra människor och uttrycka oss. Språket 

är i sig ett medierande redskap, men det är viktigt att komma ihåg att språket inte är det enda 

man kan kommunicera med. Andra medier som inte bygger på språk kan också fungera 

medierande, så som bilder och digital teknik. Även kroppsspråket är användbart för att förmedla 

det man vill få fram. Alla dessa delar samspelar när vi kommunicerar (Lundgren, Säljö, & 

Liberg, 2012). 

 

Piaget menade att tänkandet kom först och att språket sedan utvecklades efter hand som ett led 

i processen. Vygotskji däremot menade att människan lär sig genom samspel med andra 

individer, att språket är det som får människan att kunna tänka och lära sig nya saker. Människan 

kan genom språklig mediering bli en del av en kultur eller ett samhälle. Som barn lär man sig 

språk genom interaktion med andra. Vygotskji trodde också att när barn lär sig något sker 

inlärningen först på en nivå där interaktion sker, sedan på en individuell nivå.  Alltså menade 

Vygotskji till skillnad från Piaget att det är kommunikation med andra människor som formar 

vår förmåga att tänka (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012).   

 

Vygotskji ansåg att människan ständigt utvecklas, en tanke som idag har anammats i skolans 

värld i form av det livslånga lärandet. Han myntade begreppet den närmsta proximala 

utvecklingszonen som innebär att alla människor kan lära sig någonting nytt så länge det ligger 

i den zonen.  Zonen betecknar den nivå eller situation där individen kan utföra något med andras 

hjälp och stöttning på väg mot nästa steg i utvecklingen där hen kan utföra samma sak 

självständigt. När människor behärskar någonting, är de mycket nära att behärska någonting 

nytt. Vygotskji menade att det är i den närmsta proximala utvecklingszonen som läraren måste 

lägga undervisningen för att kunna vägleda dem till nästa sak de skall lära sig. För att kunna 

utvecklas menade Vygotskji att den lärande behöver stöd på olika nivåer. I början av, i detta fall 

skolan, behöver eleven mycket stöd. Allt eftersom en färdighet förbättras kan stödet minskas 

och till slut upphöra. Till slut kan eleven utföra färdigheten som läraren tidigare gett stöd i 
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självständigt.  Med det sagt får inte läraren göra hela arbetet, utan eleven själv måste få 

anstränga sig för att komma fram till en lösning på ett problem. För mycket stöd kan leda till 

att eleven blir en passiv åskådare som inte lär sig något (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012). 
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4 Metod 

4.1Metodologisk ansats och val av metod 

Denna studie har utgått från ett vetenskapligt förhållningssätt som heter fenomenografi. 

Fenomenografi är en kvalitativ undersökningsmetod som går ut på att ta reda på hur människor 

uppfattar någonting. Det handlar inte om vad som är rätt i det som undersöks, utan hur en person 

tycker att någonting ter sig (Dimenäs, 2007).  Taylor m.fl. beskriver kvalitativ undersökning 

som en metod där man inte kan förvänta sig helt vilka svar man kan få. Man har ingen hypotes 

eller teori hur informanterna kommer svara utan får i stunden besluta kring följdfrågor och 

fördjupande frågor (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2016).  För att kunna ha detta förhållningssätt 

under undersökningen och analysen av resultatet är metoden som valdes för denna studie 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna inleddes med några frågor av personligare 

karaktär för att komma i rätt stämning. Intervjufrågorna bestod sedan av några få huvudfrågor 

som jag sen ställde följdfrågor på under själva intervjun. Huvudfrågorna utvecklades utifrån 

forskningsfrågorna som skulle hjälpa till att förklara syftet, likt Dimenäs beskriver måste göras 

(Dimenäs, 2007). Men hjälp av intervjufrågorna fick informanterna prata fritt om deras syn på 

och erfarenheter av ämnet. Esaiasson m.fl. trycker på vikten av att intervjuaren skall påverka 

informantens svar så lite som möjligt och frågorna skall vara öppna nog för att följdfrågor skall 

kunna ställas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). 

 

En annan anledning till att kvalitativa intervjuer användes som metod i denna studie var på 

grund av att majoriteten av studier som utförts på området tidigare har baserats på kvalitativa 

observationer av antingen elever eller lärare. Därför kändes det relevant att intervjua 

verksamma lärare för att ge en insyn i hur lärare i Sverige ser på ämnet kodväxling. Med tanke 

på syftet som studien ämnar undersöka var även kvalitativa intervjuer den enda metoden som 

skulle kunna ge kvalitativa svar på alla delar av syftet.  

 

4.2 Urval 

Urval i form av antalet intervjuer som görs menar Taylor, Bogdan och DeVault inte bör göras 

förrän i slutet av en studie. Detta för att de menar att man skall intervjua så många informanter 

som krävs för att få svar på det man undersöker. De menar också att man måste vara flexibel 

och vara beredd på att ändra om i sina tankegångar kring urvalet efter att några intervjuer har 
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gjorts. De skriver även att ett förbestämt antal intervjuer från början endast skall beslutas om 

ifall fallet är sådant att det är nödvändigt (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2016). I fallet för denna 

studie behövde undersökningen färdigställas på cirka 17 veckor, vilket är en relativt kort 

tidsperiod för en studie. Därav kändes det nödvändigt att från början bestämma ett ungefärligt 

antal informanter att intervjua, men att vara öppen för att kanske behöva komplettera med fler 

intervjuer. Detta ledde till att studien utfördes på 5 informanter, som jag fortsättningsvis 

kommer benämna som lärare. Ytterligare en aspekt som ledde till antalet i urvalet är det faktum 

att det är svårt att få tag i aktiva lärare inom ämnet som är villiga att ställa upp på intervjuer, på 

grund av den tidsbrist som den yrkesverksamme läraren lider av i sin vardag, samt antalet 

studenter som samtidigt skriver sina examensarbeten. Samtliga lärare är yrkesverksamma i en 

tätort i Mellansverige inom kommunal eller privat sektor. Alla lärare har flerårig erfarenhet av 

engelskundervisning i grundskolan.  

 

4.2.1 Deltagare i intervju 
Alla lärare är aktiva i samma ort, och har undervisat olika länge i grundskolan. Alla arbetar just 

nu i årskurs 4–6. Lärare A har behörighet att undervisa i årskurs 1–7 i ämnena svenska, SO och 

engelska. Engelska är hen behörig i upp till årskurs 9. Lärare A har undervisat i engelska under 

större delen av sina 16 år som lärare. Lärare B har precis som lärare A en grundutbildning i 

årskurs 1–7 med ämnena svenska, SO och engelska. Hen har utökat sin behörighet och 

undervisar nu i alla ämnen förutom hemkunskap, idrott och musik. Lärare B har arbetat som 

lärare i 20 år och har under hela perioden undervisat i engelska. Lärare C har utbildning för åk 

4–9 i ämnena engelska, historia och religion. Hen har undervisat i engelska i 17 år, bortsett från 

en period på 3 år. Lärare D är utbildad mellanstadielärare och har behörighet i majoriteten av 

ämnena i årskurs 4–6. Hen har undervisat i engelska i 44 år, sedan hen blev klar med sin 

utbildning. Lärare E är utbildad idrottslärare i grunden och är behörig i matematik, engelska, 

bild, svenska och idrott. Hen har undervisat i engelska sedan hen blev klar med sin utbildning 

för 4,5 år sedan.  

 

4.4 Etiska aspekter 

När en studie genomförs skall etiska aspekter tas hänsyn till. Studien baserades på kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes på 5 verksamma lärare som pratade om sina erfarenheter, 

åsikter och sin inställning till ämnet. Intervjufrågorna var öppna där inga svarsalternativ gavs, 
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alltså är det lärarnas egna ord som används i studien. Det var här därför viktigt att se till de 

etniska ställningstaganden som finns när det kommer till intervjustudier. Individskyddskravet 

ligger till grund för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002). 

Individskyddskravet innebär att en studies resultat inte får förorsaka skada på någon av lärarna. 

Inom forskningsetiken finns något som kallas informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

innebar att jag som resultatinsamlare var skyldig att delge lärarna deras roll i studien samt att 

det de framförde kommer att anonymiseras. Att resultaten anonymiseras är på grund av 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Denna information är någonting som delgavs 

innan intervjun, först via mail och sedan ytterligare via ett informations-/samtyckesbrev lärarna 

fick läsa igenom på plats innan intervjun och signera. Dessa har jag förvarat i en pärm som 

endast jag har tillgång till. I enlighet med detta krav behövde jag även förvara insamlat material 

på ett säkert sätt, vilket jag gjort då de inspelade intervjuerna endast sparats på min dator och 

ingen molnenhet.  

 

Allt insamlat material förstörs när uppsatsen är godkänd, och efterhand som det inte längre är 

nödvändigt att lagra för studien. Mail raderas så fort som möjligt för att säkerställa att ingen 

kommer åt information kring vilka som intervjuats.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Studien har, som tidigare nämnt, utförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Platserna där intervjuerna genomfördes var tysta och avskilda för att undvika störande moment, 

likt Dimenäs förespråkar (Dimenäs, 2007).  

 

Validitet handlar om huruvida metoden möter syftet med studien och vilken giltighet 

undersökningen har. När det kommer till studiens validitet så menar Dimenäs att den kan stärkas 

om en vetenskapligt skolad person granskar, i detta fallet, intervjufrågorna som tänkts ställas 

(Dimenäs, 2007). Jag skickade mina intervjufrågor (se bilaga 2) till min handledare för att få 

kommentarer och tips. Trots att jag fick detta känner jag i efterhand att vissa intervjufrågor var 

av sämre kvalité och upplevdes aningen svårförstådda när de ställdes till lärarna. Detta ledde 

till att jag fick förklara hur jag tänkt med vissa frågor vilket kan ha lett till att vissa frågor blev 

något ledande. Något jag kunde ha gjort, som i efterhand hade varit önskvärt för att stärka 

validiteten ytterligare, var att ha en testintervju där jag kunde finjusterat frågorna i efterhand 

innan de ”riktiga” lärarna intervjuades. Med detta i åtanke skulle jag säga att denna studie har 
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låg validitet i den bemärkelsen att vissa intervjufrågor var svåra att svara på, dock fick jag på 

det stora hela svar på det jag ämnade att undersöka vilket betyder att undersökningen trots allt 

mötte syftet och håller hög validitet.  

 

Medan validiteten handlar om studiens giltighet handlar studiens reliabilitet om huruvida 

resultaten är tillförlitliga. För att en studie skall få hög reliabilitet menar Dimenäs att det är 

viktigt att den som utför intervjuerna är tränad för att klara av uppgiften bra. För att öka 

reliabiliteten rekommenderas också att intervjuerna spelas in (Dimenäs, 2007). Intervjuerna var 

ett moment som jag upplevde svårt, men jag vill tro att resultaten jag framfört speglar den syn 

som utvalda lärare har på ämnet. För att öka reliabiliteten spelades intervjuerna in, för att jag 

inte skulle kunna missa någon viktig information samt för att i efterhand kunna höra om någon 

av frågorna varit ledande. Jag känner att det fanns brister i min intervjuteknik och hade behövt 

öva mer på att intervjua innan jag genomförde studien. Jag uppfattade vissa följdfrågor som 

ledande, men jag har försökt att bortse från dessa i resultaten.  Jag anser att denna studie har 

hög reliabilitet då den skulle kunna genomföras på samma sätt igen, om man bortser från den 

mänskliga faktorn. Jag tror dock studien hade dragit fördel av att vissa intervjufrågor blev 

utbytta eller omformulerade.  
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5 Resultat 

Nedan kommer resultat av studien presenteras. I nästa avsnitt kommer resultaten analyseras 

samt diskuteras.  Vissa lärare kände inte till begreppet kodväxling när jag kontaktade dem och 

de resultaten blev också tunnare än från de lärare som var välbekanta med uttrycket och 

strategin. 

5.1 Hur arbetar de olika lärarna med engelskämnet? 

Lärare A arbetar oftast med olika temaområden åt gången oavsett vilket stadie hen undervisar 

på. Hen ger exempel på musik och Olympiska spelen, att man arbetar med ett tema i några 

veckor och fördjupar sig i det ämnet genom att läsa, skriva och prata om ämnet. Beroende på 

elevgrupp använder Lärare A ibland lärobok som hen följer, men föredrar att arbeta tematiskt. 

Även Lärare B föredrar att arbeta med olika teman i engelskundervisningen. Detta innebär att 

hen inte använder en enskild lärobok, utan plockar material från flera olika läroböcker då det 

inte alltid är så att skolans läromedel är tillräckliga.  

 

Lärare C menar att engelska handlar om kommunikation. Därför väljer hen att tidigt börja med 

det muntliga, och trycker på att det som sägs har en avsändare och en mottagare. Hens filosofi 

är att eleverna skall våga prata det engelska språket och det är därför hen tidigt lägger stor vikt 

på den muntliga interaktionen.  

 

Lärare D har en filosofi där hen menar att barnen skall trivas och finna en glädje i det som görs 

i klassrummet. Hen arbetar med kapitlen i engelskundervisningen under en längre tid och har 

aldrig ett så kallat glosförhör. Lärare D arbetar mycket med elevernas självförtroende och gör 

mycket övningar där de får prata engelska med varandra. Även skrivandet ser hen är en viktig 

del som svenska barn behöver bli bättre på. Hen ser kritiskt på användandet av vissa läromedel. 

 

Ja och allt skall vara meningsfullt, åh, det glömde jag säga. För det måste det vara. Det skall 

helst vara teman som är nära dom och så vill jag ju att de kanske har någon erfarenhet av det. 

Jag vill inte att vi skall läsa om Ann och Bill som bor i Australien och så blir det ett kapitel 

och så jobbar vi med dom orden då. Glosor som en del lärare säger, och så är dom i läxan 

och så har man alla rätt då om man kan stava dom och så gör man inget mer. Så tar vi nästa 

kapitel på Bill och Bull eller Bill och Ann eller vad det heter, och så tar vi det, och då är jag 

lite rädd för att de inte befäster det riktigt. (Lärare D) 
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Lärare D menar att eleverna nu för tiden får med sig mycket engelska från input av musik, spel, 

internet osv. Förr mötte hen eleverna med rim och ramsor för att de skulle lära sig och tycka det 

var kul med engelska. Lärare D pratar uteslutande engelska under engelskundervisningen, 

bortsett från enstaka fall som jag återkommer till senare.  

 

Lärare E säger att hen arbetar mycket med förmågorna läsa, skriva och tala. Vidare menar hen 

att arbetet ser väldigt olika ut beroende på elevgrupp och årskurs. I åk 4 kan det handla mycket 

om ord och begrepp som skall läras in då det är varierat i hur mycket de har med sig sedan 

innan. I åk 6 är det mer självgående då eleverna förstår mer och då kan utveckla språket på ett 

annat sätt. Till skillnad från de andra lärarna i studien tycktes Lärare E ha svårare för att sätta 

exakta ord på hur hen arbetade i engelskämnet. Alla lärare pratade i större eller mindre 

utsträckning om att de arbetar med förmågorna.  

 

5.2 När väljer lärarna att kodväxla?  

När det kommer till frågan ”när” lärarna i studien väljer att kodväxla finns många likheter i 

resultaten. De situationer som främst nämns är vid instruktioner, vid översättning av vissa 

meningar eller uttryck, vid feedback samt när en elev har någon slags begränsning för att kunna 

förstå på engelska. 

 

Lärare A väljer att kodväxla mycket i både muntliga och skriftiga instruktioner. Ser elevgruppen 

till exempel på film väljer hen att skriva stödord om innehållet i filmen på engelska men prata 

om det på svenska. Hen menar då att eleverna får höra orden både på svenska och engelska. 

Lärare A kodväxlar i stor grad både när det handlar om instruktioner och innehåll i texter/filmer. 

Hen tror också att hen ger feedback till elever med hjälp av kodväxling. Även Lärare B 

kodväxlar en del när det kommer till instruktioner, men även när nya ord och begrepp skall 

introduceras. Även när grammatiska genomgångar hålls kodväxlar hen. Hen kodväxlar mer när 

eleverna går i åk 4 än i åk 6, dock beror det helt på elevgruppen.  

 

Lärare C brukar inleda lektionerna på engelska men kan ofta översätta det som sagts till 

svenska. Ofta sker kodväxling när instruktioner ges, där är hen noggrann med att översätta det 

som sägs till svenska. Vid kommunikation med enskilda elever kodväxlar hen med vissa elever 
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där hen först säger på engelska och sen översätter. Är det korta instruktioner där hen tror att 

eleverna förstår sker kodväxling inte.  

 

Är det att slå upp boken och läs de här sidorna, då känner jag att det skall de ju förstå vid det 

här laget, så då behöver jag ju inte ta det på svenska också. Utan det är om det är någon 

längre instruktion med flera moment, för då förtydligar jag det med svenska också. (Lärare 

C) 

 

Lärare D använder kodväxling vid enstaka tillfällen och skiljer sig där ifrån resterande lärare. 

Hen kodväxlar inte för att översätta ord och begrepp, men för att förklara skillnader mellan 

liknande begrepp samt viktiga språkliga företeelser som eleverna ofta missar. Hen tog upp 

exemplet ”I” (jag) som alltid skrivs med stor bokstav och menade att det är någonting många 

elever glömmer, och gick då in och förklarade extra på svenska. Just nu har hen även en elev 

som är dyslektiker och tycker att engelskan är svår, då brukar de viska till varandra på svenska 

när eleven inte riktigt förstår. Även med elever som är nyanlända kan Lärare D kodväxla, men 

försöker hålla sig till det engelska språket. Vid enstaka tillfällen när hen ger beröm till gruppen 

kan hen växla till det svenska språket i engelskundervisningen.  

 

Men annars så tycker jag att jag har varit konsekvent, för jag går igång, jag blir liksom 

engelsktalande när jag börjar med lektionen, för det hör ihop med det. (…) Det framkommer 

ju ibland på utvecklingssamtalen i 4an då att dom tycker det är lite svårt när jag pratar 

engelska hela tiden. Och då är det ju bara att säga, du måste inte förstå allt vet du, du måste 

inte det. Jag visar med kroppen och sådär, och sen kommer det bli lättare allt eftersom. Och 

det gör det ju, sen är dom ju inne i det. (Lärare D) 

 

Lärare E kodväxlar ofta under engelskundervisningen genom att översätta det hen säger från 

engelska till svenska. Det kan handla om allt från samtal kring en text, översätta en text, till 

vardagligt samtal under lektionen.  När hen hjälper elever när det är arbete i arbetsbok försöker 

hen att inte översätta direkt, utan försöka prata kring det på engelska först. Vissa elever förstår 

kanske inte överhuvudtaget engelska och då brukar hen använda sig av svenska mycket.  

 

5.3 Varför väljer lärarna att kodväxla?  

När det kommer till frågan varför de tillfrågade lärarna väljer att använda sig av kodväxling har 

jag sett 5 olika anledningar till detta i resultaten: Förståelse, tydlighet, individanpassning, 

trygghet och slentrianmässigt användande.  
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5.3.1 Förståelse och individanpassning 

En stor anledning till att lärarna väljer att kodväxla under engelsklektionerna är för att få med 

sig alla elever i elevgruppen. Fyra av lärarna uttryckte att de är rädda att de skall tappa elever 

på vägen om de endast talar engelska under lektionerna. Samtidigt som det i resultaten går att 

utläsa att det handlar om individanpassning för den enskilde eleven, handlar det också om att 

gruppen i helhet skall förstå det som sägs.  

 

Lärare E menar att hen ser på sina elever när de inte riktigt förstår, och översätter då det hen 

sagt på engelska. Anledningen till att hen kodväxlar mycket är på grund av att hen tror att det 

är bra att blanda det svenska och engelska språket i undervisningen. Hen menar att de som 

förstår engelska inte skadas av att det svenska språket tas in i undervisningen medan de som 

inte förstår skadas av att undervisningen endast sker på engelska. Hen tror att om man endast 

talar engelska under lektionerna så tappar man många elever.  

 

Även Lärare A nämner att hen ser när eleverna ser frågande ut. Hen pratade om att hen 

kodväxlar på grund av att alla i gruppen skall förstå. Hen menar dock att hen hade en svag 

elevgrupp nu som behöver mycket stöd i det engelska språket och pratade mycket utifrån den 

gruppen under intervjun. För att hen skall kunna fånga upp alla elever kodväxlar hen i stor 

utsträckning, då hen är rädd att tappa elever annars.  

 

Lärare B sade under intervjun att det är många i elevgruppen nu som har svårt med det engelska 

språket på grund av att det varit många lärarbyten för dem under lågstadiet. Ju äldre eleverna 

blir desto mindre försöker hen att kodväxla. Med denna gruppen har hen dock fått använda sig 

av kodväxling i större grad för att alla skall förstå. Hen tror att om det är elever som känner sig 

osäkra på språket så kan de helt koppla bort om man inte någon gång kopplar ihop med svenska 

språket.  

 

Lärare C menar också att det är en individanpassning att använda kodväxling och att detta är 

en anledning till att hen använder det. Hen växlar över till det svenska språket och översätter 

för att säkerställa att hen får med sig alla elever.  
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För det är ju det, att oftast är det ju någon elev i varje grupp som tycker det är väldigt svårt 

och tycker det är svårt att förstå. Men det är självklart viktigt att jag använder engelskan så 

att de får höra det och utmana och så, så att jag försöker ju använda engelska och självklart 

6orna pratar jag ju jättemycket mer engelska med än tex åk 4. (Lärare C) 

 

Lärare C, likt 3 andra lärare, sade alla att de kodväxlar betydligt mer i årskurs 4 än i årskurs 6. 

Lärare D sade att hen blev extra påmind att hen kodväxlar när det kom nyanlända elever till 

klassen som hen fick börja på noll med. De förstod knappt någon engelska och de var inte heller 

vana hennes sätt att arbeta på. Även när hen pratar med en elev som har dyslexi kodväxlar hen.  

 

Och sen har jag en elev som tycker det är jättesvårt att skriva, hen är dyslektiker, och men 

hen har glädjen och viljan och vi pratar ibland lite svenska också, sitter och viskar med det 

bara hen och jag när hen är vid datorn då. (Lärare D) 

 

5.3.2 Tydlighet 

En annan anledning till att några av lärarna kodväxlar är för att förtydliga vissa saker i språket. 

Lärare C använder kodväxling för att visa på skillnader i språken. Även vid längre instruktioner 

som hålls på engelska så väljer hen att översätta vissa saker ur instruktionen för att vara extra 

tydlig gentemot eleverna.  

(…) eller så att man säger någonting och så säger man samma på svenska. Det kanske är ett 

helt annat uttryck eller en helt annan ordföljd och då kan jag använda det som exempel att 

”Hörde ni nu? Nu sade jag en sak på engelska men det blir en skiftning”. Så att då blir det ju 

mer i ett undervisningssyfte för att göra en jämförelse så (…) (Lärare C) 

 

Lärare B använder också kodväxling för att vara tydlig när det kommer till skillnader mellan 

språken, specifikt när det kommer till grammatiska inslag. Då kodväxlar hen för att se hur det 

är i de olika språken för att förenkla det för eleverna.  

 

Även Lärare D använder kodväxling för att vara tydlig vid språkliga skillnader samt skillnader 

på liknande uttryck inom engelska språket. 

Och sen tänkte jag dom räknar ju upp så mycket saker i de här husen som dom skriver om. 

Du förstår det är ju fantastiska hus, inte alla, men de är ju dream houses, och då blir det ju 

mycket there is och there are och det är ju lite skönt att kanske kunna veta skillnaden mellan 

det. (Lärare D) 
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5.3.3 Trygghet 

Ytterligare en aspekt till att lärarna väljer att kodväxla är för att skapa trygghet hos eleverna. 

Lärare B pratade om att hen kodväxlar för att eleverna skall känna sig trygga i att de alla förstår 

och känna sig trygga i situationen. Hen tror att eleverna har en trygghet i sitt eget språk och att 

om det tvärt skulle utesluta svenskan när de ska lära sig engelska skulle det kunna kännas 

panikartat.  

 

Lärare A pratade om att skapa en positiv inlärningsmiljö där eleverna vågar prova sig fram. 

Hen menar att om hen tappar en elev på grund av att hen endast talar engelska så kan eleven bli 

stökig och otrygg. Om hen då kodväxlar för att eleverna skall hänga med är det en bra sak att 

göra i och med att det kan vara en trygghet för att bygga upp det språkliga självförtroendet 

längre fram.  

 

Lärare C menar att det finns en risk när eleverna kommer i årskurs 4. Om de upplever att nivån 

är för hög finns risken att en negativ inställning växer fram till ämnet och hen är då rädd att hen 

skall tappa många elever. Därför ser hen kodväxling som en trygghet i början för eleverna, där 

det kan hjälpa till att skapa en nyfikenhet och en ”jag kan och jag vill-känsla”. Jag frågade hen 

om det bara var med hjälp av kodväxling man kunde skapa trygghet för eleverna, där hen 

svarade att hen inte alls visste.  

 

Man utgår ifrån något man känner sig trygg i, så är det lättare att utmana sig själv. Så det är 

väl där jag tänker att kan man utgå ifrån sitt eget språk och sen utifrån det uttrycka sig, det 

är väl så jag tänker men om det absolut måste vara så, det vet jag ju faktiskt inte. (Lärare C) 

 

5.3.4 Slentrian  

Slentrianmässigt användande är något som några av lärarna nämner i förbifarten. Lärare A 

känner att hen ofta börjar med att prata engelska, men menar att det sen är väldigt lätt att glida 

över till att prata svenska på grund av att eleverna svarar på svenska.  

 

Det är lite så, det är en balansgång hela tiden. Sen blir det lite slentrianmässigt, det kan det 

bli absolut, att man liksom tänker att men gud nu måste jag skärpa till mig här och prata mer 

engelska. (Lärare A) 
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Lärare D pratade om att hen ibland kan glida in på svenskan utan att tänka på det och tog upp 

ett exempel där hen berättade för eleverna att hen hade skrutit om dem i lärarrummet. Lärare B 

nämnde att det ibland är lätt att trilla över på svenska utan att tänka på det, där hen känner att 

eleverna behöver mer stöd.  

5.4 Lärarnas inställning till kodväxling 

Samtliga lärare i studien ser både för- och nackdelar med att använda kodväxling i 

engelskundervisningen. Nedan följer en redogörelse för dessa.  

5.4.1 Fördelar med kodväxling 

Lärare A tycker att man skall använda alla språk man möjligen kan i engelskklassrummet och 

ser därför positivt på kodväxling. Trots att eleverna kan få inhämta information på sitt 

modersmål blir slutprodukten på engelska, vilken hen tycker är viktigast. En annan fördel hen 

menar kommer med kodväxling är det som nämnts i tidigare avsnitt, att man får med alla elever, 

att alla förstår vad som skall göras och vad som sägs. Lärare A tror att kodväxling fungerar som 

ett led i att bygga självförtroende hos eleverna, att det leder till att de kommer våga använda sig 

av mer och mer engelska allt eftersom. Hen menar att de som vill prata engelska pratar det trots 

att hen kodväxlar, medan det är en stöttning för de som fortfarande är osäkra.  

 

Lärare B säger att hen tror att eleverna har en trygghet i sitt eget språk och där blir kodväxling 

en fördel. Hen tar upp ett exempel då en elev är nyanländ till Sverige och inte är bekant med 

det engelska språket och inte helt med det svenska heller. Hen menar att om man då maler på 

med endast engelska tappar eleven lusten att försöka lära sig någonting.  

 

Lärare C känner att det är nödvändigt att använda sig av kodväxling i vissa fall, ofta när 

eleverna kommer i årskurs 4. Med kodväxling kan hen skapa nyfikenhet hos eleverna och kan 

lättare styra bort eleverna från negativa inställningar till ämnet som kan uppstå av en för hög 

nivå. Med hjälp av kodväxling menar även Lärare C att man får med alla elever så alla förstår.  

 

Lärare D säger att kodväxling endast bör användas när det kommer till elever som har någon 

slags svårighet, likt exemplen jag tidigare tagit upp. Detta för att dessa elever skall kunna hänga 

med i undervisningen över huvud taget. Hen berättar om en elev som får kort med bilder på där 

ordet står på baksidan: 
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”Nu sitter du 5 minuter och tränar på dom här så kommer du till mig sen och visar att du kan 

dom”. Det var jag ju tvungen att säga på svenska för hen hade ju inte vetat vad hen skulle 

göra annars. (Lärare D) 

 

Lärare E ser mestadels fördelar med kodväxling, hen tycker att kodväxling är bra för att se till 

att alla förstår det som skall göras och sägs. Hen tror att de som har svårt för engelska endast 

gynnas av att kodväxling används av läraren, men att man måste utmana eleverna genom att 

ligga på en nivå snäppet över det de kan (även kallat den proximala utvecklingszonen).  

 

Det är lite beroende på situation och vad jag ska testa dem på och sådär. Men oftast så blandar 

jag, jag tror det är bra. En del säger att man ska prata engelska hela tiden men då tror jag att 

man riskerar att tappa flera elever. Mest att det måste liksom utgå från deras förutsättningar. 

(Lärare E) 

 

 

5.4.2 Nackdelar med kodväxling 

Nackdelarna lärarna nämnt har varit liknande. Fyra av lärarna pratar om att de tror att det kan 

bli en vana hos eleverna att inte lyssna på de engelska instruktionerna som läraren ger.  

 

Så att ibland utmanar jag lite med att bara köra engelska ganska länge, för jag tänker också 

att då måste man också anstränga sig till att försöka förstå. För det är inte så att jag säger i 

förväg att "nu kommer jag först ta en instruktion på engelska och sen kommer det på svenska" 

för då kan det ju också blir att ”aja jag behöver inte lyssna för då kan jag vänta tills det 

kommer på svenska”. Så ibland testar jag lite att utmana och få dem att tro att ojdå nu gäller 

det att lyssna noga här för nu blir det bara engelska. (Lärare C)  

 

Lärare C ser en nackdel i att kodväxla när det kommer till de som har lätt för ämnet. Hen menar 

att om hen konsekvent höll sig till engelska så skulle de eleverna kunna utvecklas ännu längre, 

men upplever det svårt att kunna vara konsekvent på mellanstadiet.  

 

Lärare A, lärare B samt lärare E pratar också om elevernas vana av att förvänta sig en förklaring 

på svenska. 

 

Det negativa kanske kan vara att eleverna lär sig att dom kan få reda på det som sägs på 

svenska. (Lärare E) 
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Jag tror det finns en risk med att göra så och det tror jag är att man inte behöver lyssna på 

engelskan, därför det är ju bara att lyssna på svenskan sen. (Lärare B) 

 

Lärare B tycker det är önskvärt att prata mycket engelska under engelsklektionerna och känner 

att det är något hen behöver arbeta på. Hen menar att hen skulle kunna använda kroppsspråk, 

omformuleringar och visuella hjälpmedel mer än vad hen gör. Hen tror att eleverna blir mer 

uppmärksamma under lektionen om hen pratar engelska med dem istället för svenska när det 

kommer till tillrättavisningar och feedback.  

 

Lärare D menar att så länge man inte använder kodväxling för mycket så är det ingen katastrof, 

och undrar samtidigt hur man skall kunna motivera eleverna till att prata engelska om man själv 

inte göra det.  
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel förs en analys och diskussion kring resultaten som framkommit i föregående 

kapitel i relation till tidigare forskning och teorier. Fenomenografi är den metodologiska ansats 

jag har förhållit mig till under studien och det är utefter den som syftet och frågeställningarna 

har utformats. Som nämnt tidigare så går fenomenografi ut på hur människor uppfattar 

någonting och syftet och frågeställningarna handlar om lärares uppfattningar kring strategin 

språkväxling. Jag har utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt sett olika mönster samt 

aspekter som sticker ut i resultaten.  Bristen på forskning utförd i klassrumsklimat i Sverige 

speglades hos lärarna i form av att de inte helt visste hur de ställde sig till huruvida kodväxling 

är något positivt eller negativt.  

 

6.1 När och varför använder lärarna som deltagit i studien 
kodväxling? 

När och varför lärarna i studien väljer att kodväxla kommer här analyseras och diskuteras i två 

olika avsnitt.  

6.1.1 När väljer lärarna att kodväxla? 
Resultaten som framkommit i studien visar på likheter samt skillnader i hur de olika lärarna 

tänker kring när de väljer att ta till strategin. Här kommer jag koppla tillbaka till Flyman-

Mattsson och Burenhults (1999) fem möjliga situationer när kodväxling kan ske. Den första 

situationen handlade om lingvistisk osäkerhet där inte författarna kunde se några exempel på 

detta i sina resultat, vilket inte heller jag har fått fram i resultaten. Affektiva tillfällen var en 

annan situation som författarna nämnde som jag inte heller sett i resultaten.  

 

Topic switch var den andra situationen och innebär som tidigare nämnt att läraren byter språk 

beroende på vilket ämne som behandlas i undervisningen. Ett exempel jag nämnt från tidigare 

forskning är vid grammatiska genomgångar, vilket även Lärare B visade på i sin intervju. 

Lärare A pratade om att kodväxla vid vissa moment i undervisningen som exempelvis vid 

filmanalyser. Bhatti m.fl (Bhatti, Shamsudin, & Said, 2018) benämner detta som Intra-Senential 

Switching som jag kopplar ihop med Topic switch. När intervjuerna skedde framkom det inte 

att lärarna medvetet tänkte på att de kodväxlar beroende på ämne de behandlar i undervisningen 

utan det är en koppling jag gjort.  
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Flera av lärarna som intervjuades påvisade att de kodväxlade på grund av den fjärde situationen 

som Flyman-Mattsson och Burenhult (1999) skrivit om som är på grund av någon slags 

solidaritet gentemot eleverna. De flesta lärarna nämner att när det kommer till individuell 

feedback med en eller flera elever så kodväxlar de, men nämner inte att det är för att bygga 

relation till eleven. Något som Lärare C pratade om i sin intervju var det språkliga 

självförtroendet. Där tror jag att hen dels kodväxlar för att bygga upp självförtroendet hos 

eleven, men även för att bygga upp en tillit mellan elev och sig själv som lärare och på så sätt 

bygga en solidaritet med eleverna. Sättet hen arbetar, alltså mycket med den muntliga 

kommunikationen, visar på en tankegång likt Vygotskjis (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012) som 

skrev att språket får människan att tänka och lära sig. Krashen och Terrell (1985) skriver att 

elever lär sig engelska genom att få höra engelska, och inte bör få producera muntligt för tidigt, 

en tanke som går emot Lärare C tankar. Även Lundberg (Estling Vannestål & Lundberg, 2010) 

tar upp språkligt självförtroende och menar även hon att undervisningen skall hållas på engelska 

från dag 1 för att självförtroendet skall gynnas. Om vi skall se till dessa tankar kan det tyckas 

att kodväxling vid feedback inte är något som bör förespråkas, samtidigt som det kan tyckas att 

det är vid dessa tillfällen lärare har störst chans att skapa en individuell trygghet hos eleverna 

som kan gynna solidariteten.  

 

Den femte situationen som Flyman-Mattsson och Burenhult (1999) skrivit om är när lärare 

kodväxlar genom att först säga något på engelska och sedan direkt översätta detta till svenska. 

I min inledning skrev jag att detta var en situation jag ofta sett och det var detta som fick upp 

mitt intresse för ämnet. Stoltz (2009) och Sert (2005) tar båda upp dessa tankar i sin forskning 

och även i resultaten för denna studie visar det sig att lärare kodväxlar när de vill förtydliga 

någonting för eleverna genom att direkt översätta. Även när de skall översätta nya ord och 

fraser. Här uttryckte dock lärarna en osäkerhet i om det är rätt sätt att gå till väga, och vissa tar 

upp att de önskar att de kunde visa mer med kroppsspråk och visuella hjälpmedel, något som 

Lärare D gör i hög grad. I LGR11 (Skolverket, 2018) står det att elevers tidigare erfarenheter 

skall tas till hänsyn i undervisningen och ser man också till Deweys (Lundgren, Säljö, & Liberg, 

2012) tanke kring Learning by doing menas även här att man skall anpassa till individen. Dewey 

skrev också om uttrycket You teach a child, not a subject och menade även med detta att lärare 

skulle ta elevers tidigare erfarenheter i beaktning för att hjälpa eleverna få relevanta kunskaper. 

Detta är något Källkvist m.fl (Källkvist, Gyllstad, Sandlund, & Sundqvist, 2017(4)) menar att 
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man inte gör om man följer policyn English only. Men innebär kodväxling att man tar hänsyn 

till elevernas tidigare erfarenheter? Ja, kanske i viss mån. Men kanske tar man hänsyn mer till 

elevers tidigare erfarenheter om man som lärare anpassar vad undervisningen handlar om 

istället för att anpassa undervisningsspråket. Lärare D pratade i sin intervju om att hen vill att 

det eleverna lär sig skall vara elevnära och tog exemplet att de arbetade med ”my dream house” 

som man kan tycka alla elever borde kunna relatera till på ett eller annat sätt. Dewey (Lundgren, 

Säljö, & Liberg, 2012) menade tidigt att det elever lär sig skall hänga ihop med erfarenheter 

från deras vardag. Krashen och Terrell (Krashen & Terrell, 1985) skriver om comprehensible 

input och menar med detta att det eleverna får höra och interagera med skall vara något som de 

kan relatera till. Samtidigt skriver de att det som eleverna skall lära sig måste vara meningsfullt, 

något som också Estling Vannestål (Estling Vannestål & Lundberg, 2010) menar när hon skriver 

att engelskan inte bara skall vara ett ämne som skall läras in. Meningsfullhet är något Lärare D 

också nämner i sin intervju. Det Lärare D gör, när hen inte översätter det som sägs utan får 

eleverna att förstå genom att ämnet som undervisas kring är elevnära och genom att ta till 

visuella hjälpmedel och kroppsspråk, anser jag är att ta hänsyn till de tidigare erfarenheterna i 

högsta grad. Ser man till det som Källkvist m.fl. (Källkvist, Gyllstad, Sandlund, & Sundqvist, 

2017(4)) skriver skulle det Lärare D gör innebära att hen går emot LGR11. Jag skulle dock säga 

att hen tolkar läroplanen på sitt sätt. Kanske betyder inte ”elevers tidigare erfarenheter” sådant 

som är helt känt för elever utan kanske kan det betyda att man använder sig av guessing 

competece som Lundberg (Estling Vannestål & Lundberg, 2010) skriver om. Då eleverna 

använder sig av de delarna av språket de redan förstår för att förstå innehållet trots att 

ordförrådet brister. Alltså ligger undervisningsnivån i den närmsta proximala utvecklingszonen. 

 

6.1.2 Varför väljer lärarna att kodväxla? 
Samtliga lärare förutom Lärare D sade att de kodväxlar mer i årskurs 4 än i årskurs 6, något 

som kan kopplas ihop med Vygotskjis tanke att människor i början av ett lärande behöver 

mycket stöttning, för att stöttningen sedan skall kunna minska. Alla lärare nämnde i sina 

intervjuer att de vet att många säger att lärare endast bör prata engelska under 

engelskundervisningen, som tyder på att den policyn som Källkvist m.fl. (Källkvist, Gyllstad, 

Sandlund, & Sundqvist, 2017(4)) nämnt i sin artikel är en faktiskt policy som lärare förväntas 

följa. I resultaten framkom fem olika anledningar till att lärare trots denna policy väljer att 

kodväxla.  
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6.1.2.1 Förståelse, individanpassning och slentrianmässigt användande
  

Tre av anledningarna till att lärarna i studien kodväxlar är förståelse för eleverna, för att 

individanpassa samt slentrianmässigt användande. Några av lärarna kodväxlar i hög grad och 

säger att anledningen till detta är att för att de vill se till så att alla i gruppen förstår. Förståelsen 

är någonting som Stoltz (2009) och Sert (2005) behandlar som aspekter till varför lärare 

kodväxlar och här syns då en tydlig koppling mellan olika lärare och även olika språk och 

länder. Lärare D använder kodväxling i låg utsträckning för att öka förståelsen för eleverna och 

för att få med hela elevgruppen, utan ser det snarare som en individanpassning. Här skapar hen 

en trygghet för enstaka elever som har svårigheter i språket genom att kodväxla enskilt med 

eleven som kräver det. Även Lärare C pratade om individanpassning i sin intervju men där 

tolkar jag det mer som att hen ser det som en individanpassning att använda kodväxling i 

helklass för att även individen som har det svårt skall hänga med. Då är det dock snarare en 

gruppanpassning än en individanpassning. Lärare E är den ende som pratar om att man måste 

utgå ifrån elevernas förutsättningar när det kommer till kodväxlingen, vilket står i LGR11 

(Skolverket, 2018) att lärare skall göra i undervisningen. Men vissa elever kräver högre nivå på 

engelskundervisningen än att allt som sägs översätts, det är inte bara de som har det svårt som 

skall ges rätt förutsättningar för att utvecklas.  

 

Samtidigt som Stoltz (2009) skriver om att kodväxling kan ske för att öka förståelsen i gruppen 

tror han även att det sker slentrianmässigt eftersom lärarna har skapat sig en vana av att 

översätta mycket och gör det därför utan en pedagogisk eftertanke. Även Sert (Sert, 2005) 

skriver om lärares användning av kodväxling där de inte tänker på vad resultatet av 

kodväxlingen blir. Detta fenomen pratar några av lärarna om i förbifarten under intervjuerna 

men verkar mena att de inte anser att det händer för ofta, utan att de oftast kodväxlar medvetet. 

Lärare A säger dock att det är lätt att svara på svenska om en fråga från en elev ställs på svenska, 

något som Lundberg (Estling Vannestål & Lundberg, 2010) skriver är vanligt. Lundberg tycker 

här att istället för att då bemöta på svenska så skall lärare översätta det eleven sagt och sedan 

svara på engelska. Jag tror att om man hade observerat lärarna i studien, och sedan intervjuat 

dem efter det, så hade fler tillfällen av kodväxling varit slentrianmässiga som de inte kunde 

rättfärdiga pedagogiskt med någon annan anledning. Detta baserar jag på mitt eget användande 

av kodväxling där jag översatt det jag sagt på engelska utan närmre eftertanke, samt det 

användandet jag hört av lärare i olika undervisningssituationer.   
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6.1.2.2 Tydlighet 
En annan anledning till att lärarna väljer att kodväxla är när de vill vara extra tydliga med en 

förklaring eller när det kommer till språkliga skillnader i exempelvis uttryck eller grammatik. 

Bhatti m.fl. (Bhatti, Shamsudin, & Said, 2018) skriver om Intra-Senential Switching, som 

tidigare nämnt innebär det att lärare kodväxlar för att lättare förklara en tanke eller en definition, 

och menar att dessa växlingar sker med en speciell pedagogisk eftertanke. Alltså borde sättet 

lärarna då använder sig av kodväxling vara till fördel i undervisningen. Sert (2005) ser på 

kodväxlingen som en bro mellan det man kan och inte kan. När det kommer till svåra språkliga 

företeelser kan det alltså tyckas lämpligt att använda sig av kodväxling. Lärare C tar upp 

exempel där samma uttryck på svenska och engelska låter helt olika. Jag tänker mig uttrycket 

”It’s raining cats and dogs” som på svenska innebär att det spöregnar. Vid ett sådant tillfälle 

kodväxlar Lärare C för att fånga elevernas uppmärksamhet och för att visa att vissa saker kan 

man inte direkt översätta. Här undrar jag hur man skulle få eleverna att koppla samman det 

svenska och engelska uttrycket utan att kodväxla. Kanske genom att använda visuella 

hjälpmedel, eller omformulera till ord som eleverna förstår. Men frågan är om de skulle förstå 

exakt vilket uttryck som är motsvarigheten på svenska och om eleverna skulle behöva förstå 

det, eller endast kunna använda språket så att de och andra förstår. 

6.1.2.3 Trygghet 
En sista anledning till att lärarna väljer att kodväxla är för att skapa en trygghet hos eleverna. 

Språkligt självförtroende är någonting som Cameron (2001) skriver en del om som kan kopplas 

ihop med det som står under avsnitt 1.2. Där står det att läraren skall stärka elevernas vilja och 

tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2018). Detta kopplar jag till Lärare B tanke om att eleven 

skall känna sig trygg. Hen tror som nämnt i resultaten att eleverna har en trygghet i sitt eget 

språk, och att kodväxling då är en strategi värd att använda. Även Lärare A och Lärare C var 

inne på samma tanke kring trygghet i sitt eget språk. Jag frågade Lärare C s om det fanns andra 

sätt att bygga trygghet och öka det språkliga självförtroendet vilket hen inte kunde svara på 

vilket jag anser tyder på att det finns för lite forskning och riktlinjer i hur man skapar trygghet 

för eleverna i det engelska språket. Lärare D pratar nästan enbart engelska från och med att 

eleverna kommer i årskurs 4 och menar att de skapas en vana hos dem och det är engelska man 

skall prata under engelskundervisningen anser hen. Hen undrar istället hur man skall kunna 

hjälpa eleverna bygga ett språkligt självförtroende om lärare inte pratar engelska med dem. 

Krashen och Terrell (Krashen & Terrell, 1985) skriver om The input Hypothesis och att det är 

genom att höra språk som eleverna tillslut vågar producera språk. Om vi ser till Vygotskjis 

(Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012) tanke kring att människan lär sig genom interaktion med 
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andra säger detta emot The input Hypothesis då Vygotskji menar att tanken sker efter interaktion 

och inte tvärt om. Majoriteten av lärarna verkar anse att det är via interaktion och inte input 

som eleverna lär sig och vågar börja prata engelska.  

 

6.2 Tänker lärarna i min studie på olika konsekvenser som 
kodväxling kan leda till? 

Allt man gör har konsekvenser, de kan vara bra och de kan vara dåliga. Lärarna jag har intervjuat 

pratar om båda delarna kring strategin i sina intervjuer i större eller mindre utsträckning.  

6.2.1 Positiva konsekvenser 
En anledning till att lärare väljer att kodväxla har i resultatet visat sig vara för att öka förståelsen 

och säkerställa att alla elever följer med i undervisningen. Detta är även en positiv konsekvens 

som lärarna i studien pratar om. Det lärarna säger går ihop med det Stoltz (2009) skriver om att 

det är en positiv konsekvens lärare ofta anger. Lärare C tror även att om alla elever förstår från 

början, och inte får en negativ inställning på grund av för hög nivå, så växer en nyfikenhet för 

språket fram som kan gynna inlärningen.  Detta kopplar jag åter igen ihop med det språkliga 

självförtroendet som Cameron (2001) skriver om, då jag ser att tanken om att skapa nyfikenhet 

hos eleverna kan leda till ett ökat språkligt självförtroende.  

 

Sert (2005) skriver att istället för att ett främmande språk skall skapa hinder i undervisningen 

kan man se kodväxling som en faktor som hjälper kommunikationen i klassrummet, som jag 

ser blir ytterligare ett led i att bygga upp elevernas självförtroende. Lärare A använder 

kodväxling i hög grad och vill att eleverna använder sig av alla språk de har tillgång till för då 

tror hon att de lyckas bäst. Denna åsikt stärks av Källkvist m.fl. (Källkvist, Gyllstad, Sandlund, 

& Sundqvist, 2017(4)) ena tanke om flerspråkigas användning av ordböcker på olika språk där 

de tror att det kan hjälpa eleverna lära sig både engelska och svenska. Samtidigt resonerar 

Källkvist m.fl. (Källkvist, Gyllstad, Sandlund, & Sundqvist, 2017(4)) även emot denna tanke 

och skriver att kodväxling i dessa situationer skulle kunna vara kontraproduktivt eftersom 

eleverna inte behärskar det svenska språket. En av få anledningar till att Lärare D kodväxlar är 

just för att skapa förståelse hos nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska och ser 

det som en positiv konsekvens att kunna få dem att förstå vad de skall göra. Även Lärare B ser 

användningen av kodväxling när det kommer till förståelse för nyanlända som en positiv 

konsekvens.  Lärare B menar att om man maler på med engelska så kommer man kanske tappa 

eleven. Samtidigt som dessa två lärare säger att det i dessa fall är bra med kodväxling menar 
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vissa tankar från tidigare forskning tvärt om. Sert (2005) lyfter till exempel en tanke om att 

undervisningen inte blir inkluderande om man växlar till förstaspråket om det är flera olika 

modersmål i klassrummet. Dock låter det i intervjuerna som att eleverna som det talas om 

påverkas positivt av att få höra instruktioner och liknande på svenska trots att de inte behärskar 

svenskan helt. Kanske bör kodväxlingen i dessa fall primärt ske på en individuell basis för att 

den skall hjälpa eleverna till fullo. 

 

Samtidigt som de resonerade kring nackdelar med kodväxling så visade Källkvist m.fl. 

(Källkvist, Gyllstad, Sandlund, & Sundqvist, 2017(4)) även i sin studie att olika studier visar 

att kodväxling påverkar elevernas studieresultat positivt, så länge strategin används på rätt sätt. 

Lärarna i denna studie verkade vara osäkra på om kodväxling gynnar elever studieresultat eller 

inte. Jag frågade dem hur de tycker att kodväxling skall användas för att det skall gynna 

eleverna, detta gav de svar på, men vad som är rätt sätt att använda strategin generellt vet jag 

inte om någon egentligen svarade på. Lärare E menade att kodväxling är bra i alla situationer 

medan Lärare D sade precis tvärt emot. Eldridge (1996), Bhatti m.fl. (2018) samt Flyman-

Mattsson och Burenhult (1999) menar alla att det finns för lite forskning på ämnet för att man 

säkert skall kunna veta huruvida användning av språkstrategin eller policyn English only är rätt 

väg att gå. Så vad som egentligen är rätt sätt har varje lärare en egen syn på.  

 

6.2.2 Negativa konsekvenser  
Medan alla lärare såg någonting positivt med kodväxling så såg de även negativa konsekvenser 

med strategin. Stoltz (2009) och flera andra forskare skriver om en och samma nackdel med att 

använda kodväxling i engelskundervisningen. Detta är att om strategin används utan 

eftertänksamhet och allt för ofta kommer eleverna att vänja sig vid att det kommer en 

översättning. När Vygotskji skrev att läraren skulle stötta eleverna för att de skall utvecklas 

skrev han även att läraren inte skall göra hela arbetet (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012). Skulle 

lärare kodväxla och översätta allt får jag en känsla av att detta skulle leda till att eleverna inte 

skulle behöva anstränga sig för att lära.  Samtliga av lärarna jag intervjuat har nämnt denna 

exakta tanke kring att kodväxling blir en vana, förutom Lärare D som allmänt menade att 

kodväxling inte bör användas då jag uppfattade det som att hen såg några fördelar alls förutom 

när det kom till de enstaka fall jag tidigare nämnt. Lärare C nämner, förutom att det kan bli en 

vana, att hen tror att det är en nackdel för de elever som har lätt för språket om läraren kodväxlar 

i helklass. Detta diskuterade jag i ett tidigare avsnitt och ställde frågan hur man skall förhålla 
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sig till dessa elever som faktiskt kräver en större utmaning. Jag får känslan av resultaten från 

intervjun av Lärare C att hen önskar att hen kunde vara mer konsekvent i att prata engelska i 

helklass, men menar samtidigt att det inte skulle vara möjligt då det skulle missgynna de som 

har det svårare.  

 

6.3 Vad är dessa lärares inställning till användandet av strategin 

kodväxling? 
I bland annat avsnitt 2.2 står det om English only där det står att Källkivst m.fl. menar att denna 

policyn är en underliggande faktor i engelskunderviningen. En policy som bland andra 

Cameron (2001) och Krashen och Terrell (1985) menar är bra och skall följas,. Fyra av de fem 

intervjuade lärarna nämner denna policy och säger alla något i stil med att de vet att det sägs att 

lärare endast skall prata engelska under lektionerna. En av lärarna i studien följer denna policy 

i stora drag. I detta avsnitt diskuteras och analyseras lärarnas inställning till språkstrategin 

kodväxling. 

 

Jag upplever att de lärare som såg flest negativa konsekvenser med strategin hade sämst 

inställning till språkstrategin och vice versa med de positiva konsekvenserna. Det finns de lärare 

som förhåller sig till språkstrategin likt Eldridge (Eldridge, 1996) uttrycker, alltså att 

kodväxling bör undvikas i största möjliga mån. Lärare D är den som jag tolkar klarast att hen 

anser detta. Hen verkar inte se några fördelar med kodväxling, förutom när hen inte har något 

annat val som när elever har någon svårighet i språket. När jag frågade hen under intervjun om 

hen trodde att kodväxling var effektivt att använda inom engelskundervisningen så fnös hen 

och sade sedan nej. Under Lärare B intervju fick jag en känsla av att hen lutade åt samma håll 

som Lärare D, men jag skulle säga att Lärare B snarare vill ägna sig åt en English mainly policy 

snarare än English only då hen pratade mycket om att eleverna har en trygghet i sitt eget språk. 

Men hen säger även flera gånger under intervjun att hen önskar att hen pratade mer engelska 

under lektionerna och använde mer kroppsspråk precis som Vygotskji menade att man borde. 

Lärare B nämner under intervjun att hen tror att eleverna blir mer uppmärksamma om man 

bemöter det svenska språket med engelska, någonting som Lundberg (Estling Vannestål & 

Lundberg, 2010) bekräftar. Vygotskji menade också att man lär sig språk genom språk 

(Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012), detta är en syn jag ser att Lärare D har när hon frågar sig 

själv hur eleverna skall kunna bli inspirerade till att prata engelska om lärarna inte gör det.  
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Medan jag upplever Lärare B & Lärare D som huvudsakligen negativt inställda till kodväxling 

upplever jag att Lärare A och Lärare E är helt positivt inställda till kodväxling. Källkvist m.fl. 

(Källkvist, Gyllstad, Sandlund, & Sundqvist, 2017(4)) samt Sert (2005) lyfter problematik kring 

att elever har olika modersmål i ett klassrum och vad kodväxling till endast ett språk gör för 

dessa elever. Här ser Lärare A endast positivt på att använda sina språkresurser och tycker att 

eleverna skall få använda sig av alla språk de kan. Jag tolkar det som att hen tycker att detta är 

det effektivaste sättet för eleverna att lära sig engelska. Detta tror jag kan bero på att det kan bli 

tidskrävande att försöka få eleverna att förstå något genom att översätta till svenska när de inte 

heller bemästrar det språket. Jag får uppfattningen att Lärare C är den lärare som är mest 

ambivalent när det kommer till vad hen anser om ämnet. Samtidigt som hen säger att kodväxling 

är en nödvändighet när eleverna kommer i årskurs 4 så ser jag att hen har en underliggande vilja 

som säger att hen borde mer konsekvent prata engelska under lektionerna. Att vara konsekvent 

med språket tror Stoltz (2009) i längden gynnar elevernas språkinlärning, en attityd jag anser 

att Lärare D har då hon uttryckt att eleverna tycker det är svårt i början när hen endast pratar 

engelska men sedan vänjer sig.  

 

En koppling jag gör utifrån resultatet så har inställningen till strategin en stegrande effekt 

beroende på hur länge lärarna varit aktiva inom yrket, där de som har arbetat kortast i ämnet är 

mest positiva gentemot strategin. Om detta beror på att lärarutbildningen ser annorlunda ut idag 

än vad den gjorde förr, att forskningen har förändrats eller att lärare senare i yrkeslivet upptäcker 

en annan syn på ämnet kan jag inte svara på. För att svara på detta skulle det behöva ske 

upprepade intervjuer under en lång period samt undersökning av lärarutbildningen nu och då. 

En annan tanke att en anledning till att vissa lärare är mer positivt inställda till att använda sig 

av kodväxling kan vara att det även beror på hur deras egen undervisning skedde när de gick i 

grundskolan. Där skulle det behövas djupare intervjuer kring deras engelskupplevelse på 

grundskolan för att kunna få några svar.   
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7 Slutsats och förslag på fortsatt forskning 
Innan jag påbörjade denna studie hade jag en teori att kodväxling var någonting som påverkar 

eleverna negativt. Efter att ha analyserat resultaten från den utförda studien kan jag konstatera 

att det finns olika läger när det kommer till inställningen till kodväxling hos de olika lärarna. I 

och med att det var få informanter som intervjuades kan det inte med resultaten sägas att 

någonting med säkerhet är som resultaten visar. Det studien med säkerhet antyder är dock att 

alla intervjuade lärare använder sig av kodväxling på ett eller annat sätt i olika utsträckning. De 

flesta lärarna i denna studie använder sig av kodväxling i flera olika moment under 

engelskundervisningen och i resultaten visar det sig att stora likheter finns i hur de använder 

sig av det. De största anledningarna till att språkstrategin används är för att öka förståelsen för 

eleverna samt för att få dem att känna sig trygga genom att individanpassa på detta sätt. Lärarna 

ser både positiva och negativa konsekvenser med kodväxling och det är ungefär samma 

konsekvenser de alla anger. Överlag antyder resultaten att lärare har en positiv inställning till 

strategin om de får använda den på ett sätt som de själva anser stärker eleverna i sin 

språkutveckling. Inga resultat går dock att se som generella i denna studie på grund av att det 

var så pass få informanter som ingick i studien. Huruvida kodväxling påverkar eleverna positivt 

eller negativt kan jag efter denna studie inte svara på, inte heller informanterna kunde klart 

svara på detta. Det har visat sig att alla informanter pratade om att kodväxling var bra för de 

som har de svårt, men endast en informant lade vikt på att det blir en problematik när det 

kommer till de elever som behöver en utmaning i ämnet. Intressant att forska på i framtiden 

hade varit att göra en liknande studie men att inkludera kvalitativa observationer och/eller 

elevintervjuer för att triangulera resultaten och faktiskt se om lärarens egen uppfattning 

stämmer överens med observationerna samt vad eleverna anser om strategin. Även att se hur 

lärare ser på strategin i förhållande till de elever som inte har några svårigheter i språket hade 

varit en intressant aspekt i en studie. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

Informationsbrev/samtyckesbrev till deltagare 

för en studie i engelskämnet 

 
Syftet med intervjun för denna studie är att undersöka när och varför berörda lärare använder 

sig av kodväxling i sin engelskundervisning samt hur berörda lärare anser att kodväxling kan 

användas för att ge bra effekt på elevers språkinlärning. Min förhoppning är att studien kan 

hjälpa mig och andra engelskundervisande lärare i sin strävan att göra engelskundervisningen 

så bra som möjligt.  

Varken deltagande lärares namn, skola eller kommun kommer att publiceras i studien. Intervjun 

kommer att spelas in och materialet som samlas in kommer behandlas och förvaras i 

anonymiserad form. Medverkan i studien är frivillig och deltagande i studien kan när som helst 

avbrytas.  

 

Kontakta mig gärna vid frågor. 

Amanda Hanstål   Handledare   

xxxx-xxxxxx    Anna Linzie 

amanhans101@student.kau.se    anna.linzie@kau.se  

 

Jag godkänner här med min medverkan i studien: 

Underskrift:    Ort och datum: 

______________________________                           ________________________________ 

Namnförtydligande: 

 

______________________________ 

mailto:amanhans101@student.kau.se
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

Personliga frågor, bakgrund  

- Hur länge har du jobbat som lärare?  

- Hur länge har du jobbat på skolan?  

- Vad har du för utbildning? Behörig i engelska? Utbildning i engelska?  

- Hur länge har du undervisat i just engelska?  

- Vad har du för uppdrag/tjänst på skolan?  

- Vilka ämnen undervisar du i?  

 

1. Hur ser du på engelskämnet? Hur arbetar du med engelska i skolan?  

2. Använder du dig av kodväxling i engelskundervisningen och i så fall i vilken 

utsträckning?  

3. I vilka situationer använder du kodväxling? 

4. Varför väljer du att kodväxla i dessa situationer?  

5. Kan du förklara hur du använder dig av kodväxling i dessa situationer? (Är det 

korta eller långa sekvenser?) 

6. Använder du kodväxling i andra situationer än när det kommer till inlärning?  

 

7. Hur tänker du kring eventuella negativa och positiva konsekvenser som 

kodväxling kan leda till?  

8. Hur tycker du att kodväxling skall användas för att ge bäst effekt på elevernas 

lärande? 

 


