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Sammanfattning
Detta examensarbete belyser fenomenet kodväxling som kommunikativ strategi hos en grupp
gymnasieelever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk, vid samtal på
engelska. Med en sociokulturell syn på kunskap och lärande och med språkanvändning som
förargument, antogs en samtalsanalytisk inriktning med avsikt att studera form och funktioner
för kodväxling. För att belysa det som sker i ett samtal mellan dessa elever och konkret ge
exempel på olika former och funktioner för kodväxling genomfördes både en ljud-och
videoinspelning med eleverna i två omgångar följt av en transkribering av det inspelade
materialet. Det centrala materialet i studien har därför sin grund i transkriberingen och bygger
ur metodologisk synpunkt på samtalsanalytiska aspekter som på kommunikativa strategier.
Studien visar att deltagarna använde kodväxling för en mängd olika funktioner där målet var
att få fram sitt budskap. Inga sammanbrott i kommunikationen mellan deltagarna i denna
studie inträffade, dels för att samtliga deltagare behärskar kodväxlingsspråket, dels för att
deltagarna inte letar efter språkliga misstag hos varandra (Gröning 2004). Studien visar även
på ett samband mellan var kodväxling inträffar och vad dess funktion avser uppfylla.
Nyckelord: Kodväxling, språkanvändning, samtalsanalys, gymnasiet, flerspråkighet

Abstract
The present study investigates the use and appearance of code-switching as a communicative
strategy used by a group of upper secondary students in Sweden. A total of six students
participated in this study in which three of them have Swedish as a first language and three
students have Swedish as a second language. All students were sound and video recorded
while speaking English together (without my presence or interference). The recordings were
analyzed using a revised conversational analysis (Norrby 2004) in order to detect the
appearance of and function for code-switching. The present study shows that the occurrence
of code-switching does not contribute to breakdown in communication. The reason for why
the communication did not break down is based on the fact that the code-switched language is
Swedish, which all the contestants comprehend to various degrees, and because the
participants were not aiming at pointing out each other’s mistakes (Gröning 2004). Codeswitching is used for various different functions which all contribute to keeping the
conversation going in order to maintain the interactional goal. This study also indicates that
there is a connection between where the code-switched element occurs in the utterance and
function for code-switching.
Keywords: Code switching, language use, conversation analysis, upper secondary school,
bilingualism
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1. Inledning
Vad gäller flerspråkighet i skolan har en kognitivistisk tyngdpunkt länge varit dominerande.
Denna dominans har bidragit till att en mängd olika studier utifrån inlärning och utveckling
uppmärksammat flerspråkiga elevers bristande resultat i skolan, istället för deras kreativa
språkanvändning. En tydlig uppdelning av rapporter inom skolsammanhang har visat ett allt
för stort fokus på flerspråkiga elevers bristande resultat i skolan istället för deras faktiska
användning av språket i skolan (se Skolinspektionen 2010). Några som har kritiserat den
inriktningen i flerspråkighetsforskningen och som förespråkar en mer sociokulturell syn är
Firth och Wagner (1997, 2007). I ett viktigt bidrag skriver författarna att
flerspråkighetsforskningen i många avseenden är allt för kognitivistiskt inriktad, vilket har
inneburit att sociala och kommunikativa aspekter som framgång och samarbete i interaktion
har fått allt för lite utrymme. Avsikten i detta examensarbete är att åkalla en annan syn på
flerspråkighet med bakgrund i Firth & Wagners (1997) kritik av flerspråkighetsforskningens
åsidosättning av språkanvändning och det sociokulturella perspektivet. Målet är att bortse från
den traditionella inlärningsinriktade granskningen av flerspråkiga elever för att en mer
funktionell syn på språkanvändning ska bli synlig.
Med utgångspunkt i fenomenet kodväxling såsom kommunikativ strategi, appliceras
här en samtalsanalytisk metod för att se hur elever med annat modersmål än svenska använder
kodväxling som kommunikativ strategi vid samtal på engelska1. Kodväxling är ett begrepp
som har många definitioner eftersom begreppet studeras inom olika forskningstraditioner (se
avsnitt 2.5). En generell uppfattning oavsett tradition innebär att en talare som kodväxlar
växelvis använder flera språk inom ett och samma samtal. Kodväxling betraktas i denna
studie som en kommunikativ strategi, där huvudprincipen är att lyfta fram flerspråkiga elevers
språkanvändning utan några hänvisningar till deras inlärning och behärskningsgrad i språken.

1.1

Syfte och frågeställningar

I denna studie antas en inriktning som behandlar flerspråkiga elevers språkanvändning där
målet är att se hur eleverna använder kodväxling för att göra sig förstådda. Genom att söka
förståelse för elevernas språkanvändning i autentiskt kommunikativa situationer, kan delar av
språkanvändningen synligöras och belysa de delar av språkanvändningen som gör eleverna till
kreativa språkanvändare och tillåter dem att på sina egna villkor kommunicera med andra.
Syftet i denna studie är att med hjälp av en samtalsanalys av inspelade gruppsamtal med
elever som har svenska som modersmål och elever som har svenska som andraspråk,
tydliggöra hur dessa elever använder kodväxling som kommunikativ strategi vid samtal på
engelska. Examensarbetet avser studera formen av och funktionerna för kodväxling som
förekommer, samt dess bidrag till kommunikationen. En utgångspunkt i denna studie är att
ingen av eleverna har engelska som modersmål, däremot skiljs grupperna åt beroende på
bakgrundsfaktorer som modersmål och startålder för inlärning av svenska och engelska.
De frågeställningar som ligger till grund för detta examensarbete försöker svara på vad
som händer i situationer då kodväxling som kommunikativ strategi vid samtal på engelska
förekommer samt hur kodväxling skiljer sig åt beroende på språklig bakgrund.

1

Engelska är ett främmande språk för samtliga deltagare i denna studie.
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Vilken form har kodväxlingen?
Vilken funktion fyller kodväxling i samtalet?
Bidrar kodväxling till kommunikationen?

Innehållet i denna studie rör de flerspråkiga elevernas förutsättningar, men även deras
klasskamraters bidragande roll i samtalet vilka sen mellanstadiet har undervisats i engelska.

1.2 Definition av begrepp
Nedan följer en beskrivning av hur begrepp inom flerspråkighetsforskningen avses användas i
denna studie, med den motiveringen att dessa begrepp används på olika sätt beroende på
vilken tolkning eller förståelse som appliceras på dem. När det kommer till forskning om
flerspråkighet finns det ett hav av användbara begrepp, vilka alla mer eller mindre fyller sin
funktion. Däremot är det viktigt att vara medveten om att vissa av dessa termer inte har en
tydlig definition och att de i vissa fall, överlappar varandras definitioner.
Modersmål betecknas som det språk en människa har tillägnat sig först, men begreppet
är betydligt mer mångsidigt. Modersmålet förknippas å ena sidan med det språk som anses
vara starkast i förhållandet till övriga språk, å andra sidan behöver det inte vara så eftersom
basen2 i modersmålet inte behöver ha utvecklats till fullo. Problematiken med att definiera
begreppet modersmål som ett singularis innebär bland annat att man missar det faktum att
många barn växer upp med flera språk i hemmet.
Begreppsparet majoritet och minoritetsspråk används i denna studie som en
betäckning för skillnaderna mellan att bo i ett land där modersmålet är huvudspråket jämte att
komma till ett land där personens modersmål inte har någon officiell status. De elever vars
modersmål är majoritetsspråket har även ett försprång i skolan eftersom majoritetsspråket är
det språk som genomsyrar skolan och det skolrelaterade språket.
Termerna andraspråk (S2) och främmandespråk (S3) syftar i denna studie främst på
den kronologiska ordning som ett språk lärs in på. Ett andraspråk styrs av den miljö där
språket används som ett medel för kommunikation och är oftast det språk som är
majoritetsspråket. Främmandespråksinlärning å andra sidan syftar till de situationer då ett
språk lärs in i en miljö där språket inte används på ett naturligt sätt i samhället, däremot kan
det främmande språket vara en naturlig del i ett samhälle. När man talar om
främmandespråksinlärning menar man att inlärningen sker utanför den miljö där språket talas,
främst då i en skolmiljö. Främmandespråksinlärning kan även ske utanför skolan i de fall som
tidigare nämnts då språket är en naturlig del i ett samhälle. Engelska är antagligen det
tydligaste exemplet på det språk i Sverige som skulle falla under denna distinktion.
Flerspråkiga elever eller elever med svenska som andraspråk används för att markera
de elever som har annat modersmål än majoritetsspråket och är också den term som används
som motpol till de elever som har svenska som modersmål. Elever som har svenska som
andraspråk i denna studie har kommit i kontakt med svenska under skolåldern, vilket betyder
att tillägnandet av språket också har inneburit en socialisering in i samhället.

2

Basen är den beteckningen på det språk som ett barn behärskar före skolåldern (se Viberg 1987)
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1.3 Avgränsningar
I detta examensarbete riktas fokus på hur språket används i kommunikativa situationer, vilket
innebär att studien behandlar samtal och inte den skriftliga kommunikationen. Syftet med en
samtalsanalys är att i möjligaste mån få syn på det naturliga talet, vilket innebär att
konstruerade samtalssituationer med målet att belysa speciella strukturer hos talarna inte är en
möjlighet. Inte heller kommer elevernas aktuella språk att behandlas utifrån termer som
språkproblem, utan snarare i termer av omformuleringar och undvikanden. Den
kommunikation som uppstår mellan eleverna kommer inte att betraktas som misslyckad eller
probleminriktad, utan betraktas istället som en arena för förståelse för det som sker i ett
samtal. Resonemanget vilar på att det enbart går att säga att det förekommer kommunikativa
problem om eleverna själva visar tecken på detta.

1.4 Disposition
I detta inledande kapitel presenteras en ingång till språkanvändningens relevans för
flerspråkighetsforskningen med utgångspunkt i kodväxling, samt tydliggörs syftet med denna
studie. I kapitel 2 behandlas den forskningsbakgrund som är den teoretiska utgångspunkten i
detta examensarbete. I kapitel 3 ges en orientering till det tillvägagångssätt som föreligger
denna studie samt ges en översikt av de etiska ställningstaganden som är av betydelse för
denna studie. I kapitel 4 presenteras en analys och sammanfattning av resultatet. I resultatet
presenteras formen och funktionerna för kodväxling samt dess relevans för den
kommunikativa situation som de uppstår inom. Kapitel 5 diskuterar resultatet i förhållande till
den forskningsutgångspunkt som föreligger i detta arbete, samt ges en sammanfattande
diskussion följt av förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis presenteras några
reflekterande slutord vilka också sätter punkt för detta examensarbete.
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2. Forskningsbakgrund
I detta kapitel lyfts fem huvudsakliga områden kring flerspråkig språkanvändning fram, som
tillsammans har betydelse för denna studie. Först presenteras det sociokulturella perspektivet
på kunskap och lärande vilket avser belysa det övergripande synsätt som styr tankegångarna
och grundprinciperna i denna studie. Därför följer en redogörelse för samtalsanalysens
historiska och nutida karaktär samt dess användningsmöjligheter i ett flerspråkigt perspektiv.
Avslutningsvis ges en inblick i forskningen om kommunikativa strategier i samtal, följt av en
redogörelse av fenomenet kodväxling och dess användning vid en samtalsanalytisk tradition.
Genom att lyfta fram tidigare forskning placeras denna studie i ett större sammanhang och
därmed utökas forskningsfältet för kodväxling vid flerspråkig språkanvändning.

2.1

Det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande

Det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande är ett resultat av kognitivismens
uppgörelse med behaviorismen och i sin tur konstruktivismens vidareutveckling av
kognitivismen. En revidering av dessa tre ”ismer” har bidragit till att vi idag kan tala om ett
sociokulturellt perspektiv. Den kognitivistiska synen på lärande ansågs lägga för stor vikt på
den enskilda individen, där konstruktivisterna istället förespråkade i det sammanhanget en
vidgad syn på kunskap och lärande. Således betraktas interaktion mellan människan och
hennes omvärld som fullständigt avgörande för lärande. Utmärkande för den sociokulturella
teorin är dels att kunskap blir till förståelse i dialog, dels att kunskap inte betraktas som ett
objekt eftersom kunskap skapas genom språket. Språk och kunskap behandlas därför inte
separat och inte heller utanför det sociala samspel som det uppstår inom. Det innebär att det
interaktiva samspel som uppstår genom olika mänskliga aktiviteter alltid är beroende av den
omgivande kontexten som produceras både kulturellt och historiskt (Dysthe 2003). Däremot
är den sociokulturella teorin inte en inlärningsteori överlag utan består istället av olika
teoretiska inriktningar och förhållningssätt till kunskap och lärande (ibid.).
En sociokulturellt baserad flerspråkighetsforskning växte fram under 1990-talet där
studier gällande flerspråkig inlärning och andra undervisningsrelaterade sammanhang var
framträdande under denna period (Lantolf 2000). Vad gäller undervisningsrelaterade
sammanhang betraktas dialog och interaktion inom klassrumsforskning som språkutvecklande
processer, vilka bidrar till att inlärarna i en kollaborativ process kan göra språket till sitt eget,
för sitt eget syfte och därigenom bygga upp ”grammatisk, expressiv och kulturell kompetens”
(Hammarberg
2004:65).
En
ingång
till
den
sociokulturellt
baserade
flerspråkighetsforskningen är den syn som är baserad å ena sidan på Vygotskys (1999) och
Bakhtins (1981) syn på språket och dialogen som meningsskapande, å andra sidan Deweys
(1966, 1977) tankar om det mänskliga mötet där språket och tänkandet tillsammans utgör ett
gemensamt centrum. Språket ses i samband med en social kontakt som förutsätter
kommunikativa behov och är ”[…] själva grundvillkoret för att lärande och tänkande ska
kunna ske” (Dysthe 2003). Denna studies omfång begränsar innehållet och därmed lyfts
främst Vygotskys (1999) framträdande bidrag för den sociokulturella teorin fram.
Många av Vygotskys teorier och tankar nämns ofta vid diverse redogörelser för den
sociokulturella teorin (se Dysthe 1996, 2003; Säljö 2010; Lantolf 2000). Begrepp som
mediering, närmaste utvecklingszonen och stöttning är några som nämns i relation till
flerspråkighetsforskningen. Säljö (2010) förklarar mediering som det mest centrala
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[…] och kanske det mest annorlunda antagandet i en sociokulturell tradition om man jämför
denna med andra ledande teoretiska perspektiv. Mediering innebär att vårt tänkande och våra
föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella
och fysiska redskap (2010:81).

Inom flerspråkighetsforskningen handlar begreppet mediering om huruvida flerspråkiga
individer kan mediera sin verklighet genom ett andra språk. Med mediering avses den
förmåga att genom språket bli delaktiga i det sociala livet via våra tankar och vårt samspel
med omvärlden. En forskare som menar att detta inte är helt optimalt är Ushakov (1994) som
hävdar att flerspråkiga kan använda sina språk i ett kommunikativt syfte men däremot kan de
inte använda språket som ett psykologiskt verktyg för att mediera sitt tänkande. Andra studier
(se Lantolf & Frawley 1984; Ahmed 1984) visar däremot på andra resultat. Genom att studera
olika svårigheter som uppstår i samband med diverse språkliga aktiviteter på andraspråket
kunde forskare se att flerspråkiga anpassade sitt andraspråk för att kunna mediera och
organisera sitt tänkande (Lantolf 2006). Lantolf (2006) framhäver att en sociokulturell teori
avstår från föreställningen om att tänkandet och talandet är ett och samma fenomen, vilket
baseras på åsikten om att det talade språket endast är ett sätt att överföra tankar som redan är
tänkta.
Den närmaste utvecklingszonen grundar sig på att människor konstant befinner sig i
ett samarbete mellan utveckling och förändring (Vygotsky 1999). För att formulera denna
dynamiska process talar Vygotsky (1999) om att den närmaste utvecklingszonen som syftar
på det avstånd som finns mellan vad en individ kan åstadkomma själv utan stöd samt vad en
individ kan prestera med hjälp av en mer kompetent person. Om ny information ska te sig
tillgängligt för en elev behöver den relateras till elevens befintliga och erfarenhetsbaserade
kunskap. Ny och gammal kunskap sker alltså inte oberoende av varandra.
I relation till teorin om den närmaste utvecklingszonen lyfts begreppet stöttning (eng.
scaffolding) som kan sägas vara den länk mellan att elever kan lära sig ett begrepp till att
faktiskt kunna använda begreppet som ett tankeredskap. Begreppet stöttning förutsätter ett
aktivt samarbete mellan lärare-elev eller elev-elev, där den mer kompetenta parten genom
olika stödjande åtgärder hjälper den andre att klara av en uppgift som annars inte hade varit
möjlig. Den mer kompetenta, i många fall den infödda talaren, hjälper och stöttar den
flerspråkiga eleven genom att till exempel ställa frågor och begära förtydliganden (Norrby &
Håkansson 2007). Lindberg (2004) menar att
[…]såväl språk som förståelse konstrueras i en ömsesidig process där den mer kompetente
talaren bidrar med syntaktiska ramar, omformuleringar och utvidgar utifrån de embryon till
repliker som den språkligt mindre kompetenta samtalspartnerna producerar (2004:465).

Vissa forskare (se Pea 2004; Puntambekar & Hubscher 2005) menar däremot att begreppet
har förlorat sin innebörd i och med dess breda applicering inom utbildningsvetenskaperna
(Van de Pol et al. 2007). Begreppet har börjat användas synonymt med ”stöd”, vilket kan
bidra till att elevens roll som aktiv deltagare minskar och sätts i relation till den mer
kompetente. Norrby och Håkansson (2007) menar i linje med Firth och Wagner (1997) att
flerspråkighetsforskningen helst ska se bortom språkliga och kommunikativa olikheter mellan
individer och grupper för att istället fokusera på hur de med hjälp av kommunikativa
innovationer lyckas kommunicera.
Näst följande avsnitt behandlar två överlappande områden inom studier av samtal,
nämligen conversation analysis (CA) och samtalsanalys. CA tillhör ett tidigt internationellt
inslag i samtalsinriktad språkforskning medan samtalanalysen är en senare produkt, främst i
9

Norden, av samtalsinriktad språkforskning. Inom samtalsanalysen betraktas talaren som en
aktiv deltagare och konstruktör av egna yttranden.

2.2

Conversation Analysis

I denna studie kommer inte en traditionell samtalsanalys med Conversation Analysis (CA
hädanefter) perspektiv att tillämpas utan snarare en variant som Norrby (2004) benämner som
samtalsanalys ur ett vidare perspektiv, vilket i denna studie refereras till som samtalsanalys.
Trots att samtalsanalysen har många likheter med CA skiljer sig dessa åt i både teoretiska och
metodologiska avsikter, vilket återkommer senare.
Inledningsvis är det viktigt att poängtera det som Gafaranga (2009) hävdar angående
CA; nämligen att den inte grundar sig på någon specifik teoretisk metod utan snarare ses som
en attityd och ett arbetssätt. Hutchby och Wooffitt poängterar också att CA ”involves more a
cast of mind, or a way of seeing, than a static and perspective set of instructions which
analysts bring to bear on the data” (1998:94). Detta synsätt har däremot kritiserats. Den kritik
som har riktats mot CA har i huvudsak grundats på avsaknad av en tydlig teori. På grund av
denna avsaknad, har kritiken menat att om en tydlig teori saknas, är det att se målet med
forskningen. Gafaranga (2009) hävdar att det är denna saknad som gör det komplicerat att ge
en tydlig beskrivning av CA som karaktär. På grund av att en tydlig teori inte existerar har det
uppstått ett hav av olika typer av CA forskning där alla vid en beskrivning av CA som
karaktär har varit tvungna att föredra vissa aspekter framför andra. I denna studie utgör inte
CA en del i varken teori eller metod men dess relevans för samtalsanalysen gör den oersättlig
och därför presenteras en sammanfattning av CA, vilket görs i syfte att ge en slags ingång till
den typ av samtalsanalys som ligger till grund för studien, nämligen den vidgade
samtalsanalysen.
Övergripande för alla typer av samtalsstudier är bearbetningen av detaljerade analyser
av olika typer av samtal utifrån ett deltagarperspektiv. En detaljerad analys görs genom en s.k.
transkription där det muntliga samtalet översätts till skrift. CA ur ett brett perspektiv kan
beteckna alla typer av studier där människor samtalar, samtidigt som det ur ett snävare
perspektiv syftar på en speciell tradition inom analytiskt arbete med samtal (Gafaranga 2009).
Den tidiga CA forskningen uppstod som en reaktion mot de experimentella metoder
som var vanliga inom sociologin i början av 60-talet, där forskare utifrån förbestämda
kategorier kunde bygga sina analyser av samtal. Pionjärerna som nämns i anslutning till denna
revolt är bland annat Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jeffersson (1974).
Författarna menade att metoderna som användes inte kunde visa hur samtalet mellan
människor faktiskt var organiserat eller hur sociala handlingar uttrycktes genom samtal. Vad
gäller organiseringen av samtal fokuserar Sacks et al. (1974) till exempel på hur turtagning,
närhetspar och reparationssekvenser tar sig i uttryck i samtal (Markee 2000).
Etnometodologin (se Garfinkel 1967) är det teoretiska perspektiv som genomsyrar och
möjliggöra CA. Ett etnometodologiskt synsätt på språklig interaktion innebär att studier om
interaktion helst ska behandla det som uppstår i själva interaktionen. Vid en framställning av
etnometodologin är det relevant att ta hänsyn till att detta inte är någon vetenskaplig metod,
utan att det snarare handlar om de metoder människor använder i sin vardag för att skapa och
upprätthålla den sociala ordningen (Bryman 2011). Det här betyder att allt som finns utanför
själva samtalet som t.ex. sociokulturell bakgrund är irrelevant, vilket också innebär att
förbestämda hypoteser eller kategorier inte ses som nödvändiga för analysen. Det innebär att
CA undviker konstruerade samtalssituationer och kräver ett autentiskt material som
analyseras enbart utifrån det som uppstår i interaktionen. För forskare innebär detta att
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förutsättningslöst och utan förbestämda hypoteser ge sig in i ett inspelat material och enbart
utifrån det materalet göra språkliga upptäckter som analysen kan byggas vidare på.
Att CA enbart studerar det som uppstår inom samtalet utan referens till yttre faktorer
är också anledningen till varför CA och samtalsanalysen skiljs åt och är även motiveringen till
varför denna studie väljer att fokusera på samtalsanalys ur ett vidare perspektiv framför ett
CA perspektiv. Dels för att den sociokulturella bakgrund och kontext som samtalet är
producerat inom är av betydelse för varför kodväxling uppstår, dels för att ett medvetet val av
vad som skulle studeras i samtalet redan gjordes innan samtalets inspelning.

2.3 Samtalsanalys ur ett vidare perspektiv
Om inriktningen från CA bortses från den inom samtalsanalytisk forskning finns en tradition
av samtalsanalys som i många avseenden inte innehåller lika strikta teoretiska och
metodologiska infallsvinkar. Rötter inom sociologin återfinns här, men även
sociolingvistisken, psykologin och antropologin (Norrby 2004). Något övergripande som alla
dessa discipliner har gemensamt är att de alla utgår från gruppens språkbruk, vilket Norrby
(2004) hävdar är en anledning till varför ett vidgat perspektiv på samtalsanalys än den CA
erbjuder är att föredra. Den största skillnaden mellan CA och samtalsanalys är hur kontextens
relevans och dess omfattning behandlas. Att den yttre kontexten har en liten betydelse inom
CA, där varken yttre faktorer eller förbestämda hypoteser spelar någon roll beror på den
etnometodologiska infallsvinkel som genomsyrar CA, där enbart den kontext som uppstår
inom samtalet är att föredra. Eftersom samtalet hos CA är det huvudsakliga studieobjektet
behöver forskare inte anta några förbestämda utgångspunkter utifrån den yttre kontexten för
att komma åt det som händer i interaktionen (Cromdal 2000).
Inom samtalsanalysen däremot, är den yttre kontexten vidgad där både statiska
kategorier som social och kulturell bakgrund har relevans. Där förskjuts inte situationen i
vilket samtalet uppstår inom, utan snarare bidrar den till en förklaring till hur sociala roller
skapas och uppfattas (se Goffman 1970). Seedhouse (2004) menar däremot att påståendet om
att CA inte tittar på sociokulturell bakgrund delvis är felaktiga. Författaren menar att det finns
en orsak till varför detta görs, vilket beror på att en speciell princip hos CA utgår från att
analysen är datadriven, vilket innebär att
[…] we should not approach the data with any prior theoretical assumptions or assume that any
background or contextual details are relevant. So in CA it is not relevant to invoke power,
gender, race, or any other contextual factor unless and until there is evidence in the details of the
interaction that the participants themselves are orienting to it (Seedhouse2004:15).

En tolkning av det Seedhouse (2004) säger är att det inte är relevant för CA att ta hänsyn till
yttre kontextuella detaljer, förutom då detaljer i analysen visar på skillnader i interaktionen
producerade av talarna själva. Seedhouse (2004) hävdar därför att vid
flerspråkighetsforskning finns potentiella utgångslägen då det är relevant att ta hänsyn till
yttre kontextuella faktorer. Om ett samtal består av infödda och icke infödda talare är det
relevant att ta hänsyn till yttre kontextuella detaljer. Kontexten existerar alltid runt omkring
talarna och är därför oundviklig. Att Seedhouse (2004) påstår detta kan också bero på att han
är en produkt av en senare CA där flerspråkighet inom samtalsforskning har blivit allt mer
uppmärksammat.
En CA utgångspunkt behandlar endast enspråkigt material. Oavsett om studieobjektet
behandlar privata eller offentliga samtal har studier inom internationell CA i överlag fokuserat
på interaktionen mellan individer med samma modersmål. Här fyller uteblivandet av en yttre
kontext sin funktion eftersom syftet är att enbart studera det tal som uppstår mellan
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samspråkiga individer. Det råder ingen språklig obalans och inte heller en maktstyrande
obalans i situationer där modersmålet är det språk som talas, vilket det givetvis gör i
situationer då det talade språket varken är modersmålet eller undervisningsspråket. Denna
åtstramning inom CA har ifrågasatts när det kommer till dess relevans över språk och
kulturgränser vilket har bidragit till uppkomsten av en tillämpad variant av CA (inom t.ex.
tillämpad lingvistik, pragmatik och interaktionell sociolingvistik). Därför behövs ett vidgat
perspektiv på CA, vilket samtalsanalysen avser belysa i denna studie. Därmed anses det i
denna studie inte vara en möjlighet att undgå den sociokulturella bakgrund som speglar den
interaktion som uppstår mellan individerna i och med att användningen av två språk i ett
samtal fyller både en social och situationsbunden funktion.
I följande avsnitt kommer den vidgade samtalsanalysen att presenteras samt dess
relevans för flerspråkighetsforskningen att lyftas fram.

2.4 Samtalsanalys och flerspråkighet
I och med att CA i huvudsak har behandlat enspråkigt material är samtalsanalys baserat på
flerspråkigt material ett relativt nyare och växande område (se Li Wei 2005; Seedhouse 2004;
Auer 1999; Cromdal 2000). Däremot är inte området oproblematiskt. Samtal mellan personer
som inte har samma modersmål är i överlag baserat på flerspråkiga individers bidrag till
samtalet utifrån en modersmålsliknande norm. En ojämn utgångspunkt uppstår då flerspråkiga
individers bidrag jämförs med modersmålmålstalarnas bidrag. De flerspråkiga refereras till
som ”inlärare”, vilket Firth och Wagner (1997) menar skadar kommunikationens syfte utifrån
talarnas upplevelser eftersom de själva förmodligen inte utgår ifrån en modersmålstalare vid
formuleringen av sina yttranden. Att utgå ifrån att en flerspråkig individ är ute efter att
efterlikna målspråksenliga normer vore att förkasta hela kommunikationens ändamål. Norrby
och Håkansson (2007) poängterar också att om forskningen fokuserar på begreppen infödd
och icke infödd finns risken att resultatet baseras på perspektivet om att enspråkighet är det
normala tillståndet.
I en samtalsanalytisk studie belyser Kalin (1995) reparationssekvenser mellan svenska
och finska talare, där författaren utgår ifrån ett infödd-icke infödd perspektiv, vars effekt
resulterar i att betrakta de icke infödda finska talarna av svenska som ”speakers of problems”
(1995:191). Trots att författarens utgångspunkt är att beskriva konversationer mellan svenska
och finska talare utifrån ett mikroanalytiskt perspektiv och trots att författaren poängterar den
avsaknad av lämpliga samtalsanalytiska metoder inom flerspråkighetsforskning, går det inte
att undgå den obalans som konversationerna skapas inom. Detta på grund av att analysen av
talarna sker i relation till varandra och inte utifrån det kommunikativa samspel som finns.
I en nyare samtalsanalytisk studie av Egbert et.al (2004) där 20 inspelade samtal med
första och andraspråkstalare, rapporterar författarna att inte ett enda fall där kommunikationen
inte repade sig uppstod, trots att talarna hade olika färdigheter i språket. Författarna visar att
deltagarna inte avstår från sina budskap utan istället genom olika kommunikativa strategier
gång på gång försöker få fram sina budskap.
Nästa avsnitt behandlar området kommunikativa strategier (eng. communication
strategies), vilka delas in i två övergripande områden; en psykolingvistisk och en
interaktionell.
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2.5 Kommunikativa strategier
Kommunikativa strategier (hädanefter KS) har fått ett stort utrymme inom språkvetenskapen,
och denna utbreddning har bidragit till att det inte riktigt finns en universell definition kring
vad KS innebär. Sedan Selinker (1972) först presenterade KS i sin interimspråksteori som
bygger på fem centrala kognitiva processer, har det uppstått flera olika inriktningar till studiet
av KS. Interimspråksteorin ansvarar för interimspråkets3 utveckling som består av inlärares
egna konstruktioner av interimspråket, där den fjärde processen enligt Selinker (1972)
används ”[…] i situationer där omedelbara lösningar krävs av inläraren för att
kommunikationen skall hållas vid liv istället för att bryta samman” (Abrahamsson 2009:114).
Den fjärde processen betraktar alltså kommunikativa strategier som en strategi inläraren
använder då denne upplever att ett budskap kan bryta samman, och för att undvika detta
problem appliceras en lösning.
Numera talar man huvudsakligen om två olika inriktningar, en psykolingvistisk och en
interaktionell. Båda dessa inriktningar har olika ingångar till definieringen och
kategoriseringen av KS. Den definiton som är tämligen accepterad oavsett inriktning är den
som bygger på att kommunikativa strategier används i situationer då en talare inte kan
förmedla ett medvetet eller omedvetet budskap.
Inom det psykolingvistiska betraktelsesättet (Faerch & Kasper 1983; Kellerman 1997;
Bialystok 1990; Poulisse 1997; Flyman 1997) ligger utgångspunkten i att olika kognitiva
aktiviteter ligger bakom användningen av KS. Faerch och Kasper (1983) utgår ifrån att KS
bygger på en slags planeringsprocess, och vid situationer då en talare upplever ett problem i
sin planeringprocess i form av att en språklig resurs inte räcker till, appliceras en
kommunikativ strategi för att ett kommunikativt mål ska kunna nås. Den kritik (se Bialystok
1990) som ges denna definition ifrågasätter huruvida det är lämpligt att problem i
planeringsprocessen betraktas som ett kriterium för KS. Faerch och Kasper (1983) definierar
problembegreppet på följande sätt
[…] problem-orientedness presupposes a distinction between goals which the individual
experiences no difficulty in reaching and goals which present themselves to the individual as
‘problems: only plans that relate to the latter type of goals will be considered
strategies’(1983:32).

Därmed menar Faerch och Kasper (1983) att en problemorientering är en förutsättning för att
en strategi kan appliceras. Svårigheten med ett psykolingivstiskt perspektiv är att vi aldrig kan
tala om vad som händer inuti en talare då denne upplever att kommunikationen kan bryta
samman. Det vi kan betrakta och tolka däremot är hur den kommunikativa strategin fungerar
vid användningen och vad dess uppkomst tillför interaktionen, vilket är något som det
interaktionella perspektivet fokuserar på.
Den interaktionella inriktningen (Tarone 1977, 1983, 1997; se även Rampton 1995)
till KS avser inte beskriva det som kognitivt pågår hos en talare. Tarone nämns främst i
relation till den interaktionella inriktningen trots att författaren också utgår ifrån
interimspråket vid appliceringen av KS. Däremot belyser författaren främst det samarbete och
den kommunikation som pågår mellan talarna. Här är situationen mellan två eller flera talare
viktigare än den enskilda processen inom var och en av talarna. Detta perspektiv söker svara
på vad som inträffar i situationer då två eller fler talare inte delar samma förståelse av ett
yttrande. Det här innebär att talarna tillsammans är ansvariga för att välja rätt strategi för att
upprätthålla kommunikationen.
3

Den version av målspråket som inläraren har vid andrapspråksinlärningen.
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In this, communication strategies are seen as attempts to bridge the gap between the linguistic
knowledge of the L2 learner and the linguistic knowledge of the learner’s interlocutor in real
communication situations (Ellis 1985:181).

Trots att samspelet mellan talare är viktigare än det som inträffar kognitivt inom en
talare, förutsätts det även hos Tarone (1977) att det skulle uppstå ett problem mellan talare av
olika språk. Dels på grund av talares olika kulturella bakgrunder, dels på grund av det
språkliga mellanrum som finns mellan talarna. Den kritik som den interaktionellt inriktade
definitonen har erhållit handlar främst om att kommunikativa strategier appliceras av alla
slags talare och inte bara talare av ett annat språk, vilket innebär att de strategier som
appliceras vid samtal överlag tillhör talares kommunikativa kompetens och inte dennes
andraspråk (Faerch & Kasper 1983).
Både den psykolingvistiska och den interaktionella inriktningen av KS har problem
inom samtal som huvudsaklig utgångspunkt, vilket kan refereras tillbaka till Hymes (1977)
definition av kommunikativ kompetens. Där betraktas KS som planer, där målet med en
strategi är problemet, och dess applicerande en lösning på problemet. Det som förutsätter
problemens karaktär är antingen att den lingvistiska kunskapen upplevs otillräcklig av
språkanvändaren, eller att problemet är beroende av målet eller för att språkanvändaren tror
att han kommer få ett problem vid utförandet av en plan. Vad gäller de studier som behandlar
kommunikativa strategier (Faerch & Kasper 1983; Byalistok 1990; Poulisse 1993., Kasper &
Kellerman 1997, Flyman 1997) har forskning fokuserat på brister och kommunikativa
problem istället för det som Firth och Wagner menar ”communicative ”successes””
(1997:288). I denna studie är KS inte beroende av att ett problem måste uppstå, utan KS
används lika väl i situationer då inga problem uppstår.
På grund av att det inte existerar en enig definition av kommunikativa strategier finns
det heller inte några generellt accepterade typologier över användbara strategier. Tarone
(1977, 1983, 1997) föredrar att kalla kodväxling för transfer, vilket är kategoriserat som en
kompensatorisk strategi och innefattar bland annat bokstavlig översättning (eng. literal
translation) och språkväxling (eng. language switch). Faerch och Kasper (1983) nämner
kodväxling som code-switching och de föredrar också att kategorisera kodväxling som en
kompensatorisk strategi. Skillnaden är att kodväxling hos Faerch och Kasper (1983) betraktas
utifrån en planeringsfas. Detta innebär att planeringsfasen automatiskt uppstår då ett
kommunikativt mål upplevs bli svår att nå.
Följande avsnitt kommer att behandla kodväxling som kommunikativ strategi och dess
relevans för denna studie med utgångspunkt i en samtalsanalytisk metod.

2.6 Kodväxling
Termen kodväxling är en direktöversättning från den engelska termen ”Code-Switching” och
innefattar det fenomen som uppstår då individer använder flera språk i ett och samma samtal.
Däremot är begreppet mer mångsidigt än så. Kodväxling kan även ske inom ett och samma
språk, och då med hänsyn till språkets olika register och dialekter. Kodväxling inträffar inte
heller nödvändigtvis inom ett och samma samtal, utan individer kan välja att enbart tala ett
språk i t.ex. hemmet, för att sedan föredra ett annat språk i mer offentliga sammanhang. I
denna studie betraktas kodväxling som en kommunikativ strategi som används av en
flerspråkig talare, inom ett och samma samtal, där syftet är att få fram sitt budskap.
Den forskning som har gjorts kring kodväxling som fenomen har olika ingångar
beroende på diverse forskningsfält som bland annat pragmatik, interaktionell sociolingvistik,
psykolingvistik och formell lingvistik. Dessa fält kan i sin tur delas in i två övergripande
områden beroende på om ingången är grammatisk eller pragmatisk.
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Grammatisk inriktning

Studier som avser studera kodväxling ur ett grammatiskt perspektiv har försökt hitta
lingvistiska villkor för var kodväxling kan inträffa inom en mening (se Pfaff 1979; BerkSelingson 1986). En generellt accepterad distinktion är den om kodväxlingen sker
meningsinternt (eng. intrasentential code-switching) eller meningsexternt (eng. intersentential
code-switching). Meningsintern kodväxling inträffar inuti en mening, och meningsextern
kodväxling kan inträffa vid meningsgränser, början som slut.
En studie som behandlar kodväxling ur ett grammatiskt perspektiv är Poplack (1980,
1981) som påvisar att talare som frekvent kodväxlar meningsinternt gör detta flytande och
utan några störningar i kommunikationen eftersom dessa individer har hög behärskning i båda
språken jämfört med dem som kodväxlar meningsexternt. Poplack (1980), Sankoff och
Poplack (1981) och Poplack (1981) föreslår två villkor för kodväxling som förutsätter en
bundenhet mellan språken: ekvivalensvillkoret (eng. the equivalence constraint) och
morfemvillkoret (eng. the free morpheme constraint). Ekvivalensvillkoret innebär att språkens
ordföljd måste överensstämma vid kodväxlingstillfället, alltså inträffar kodväxling där
ytstrukturer i språken liknar varandra. Morfemvillkoret innebär att en kodväxling kan uppstå
var som helst i yttrandet förutsatt att det kodväxlade ordet håller kvar det fria morfemet.
Auer (1984) presenterade tidigt kritik gentemot en grammatisk inriktning (se MyersScotton 1993b; Bullock 2009) på kodväxling där han hävdar att grammatiska ingångar inte är
tillräckliga när det kommer till att beskriva anledningen eller effekten av en viss kodväxling.
Inte heller kan en grammatisk ingång ensam förklara samtliga nyanser av kodväxling (Park
2000). När kodväxling begränsas till ett grammatiskt system finns risken att en svårbegriplig
förståelse för kodväxling som kommunikativt fenomen synliggörs. Andra som på kritiserar
Poplack (1980) är MacSwain (2000) som ifrågasätter villkorens otydlighet och presentation
och Li Wei (se 2005a) som menar att de modeller som presenteras är alldeles för abstrakta till
den grad att ingen fundamental skillnad mellan villkoren kan ses.
Pragmatisk inriktning

Ett pragmatiskt bidrag om språket och dess relation till situation, talare och samtalsämne
presenterades tidigt av Erwin-Tripp (1964) som visade på en korrelation mellan japanska
kvinnors språkval och samtalets innehåll. Några som därefter vidareutvecklade denna typ av
studie är Gumperz och Bloom (1972) och Gumperz (1982) som också menade att det fanns ett
samband mellan språket och den kontext inom vilken den uppstår. Här började forskningen
intressera sig för de pragmatiska effekterna av samtal och kodväxling. Såhär förklarar
Gumperz (1982) relationen mellan språkanvändning och den kontext den uppstår inom
There is a simple, almost one to one, relationship between language usage and social context, to
that each variety can be seen as having a distinct place or function within the local speech
repertoire (1982:61).

Alltså är det språk som talas inom ett visst område eller under en viss situation starkt
förknippat med dess talares användning. Gumperz (1982) menar att kodväxling bör ses som
en kommunikativ strategi som kan används antingen situationellt eller metaforiskt.
Situationell kodväxling förutsätter att en förändring i en viss talsituation uppstår som t.ex. när
en ny talare kommer med i samtalet eller när en förflyttning till annan plats kräver
kodväxling. Metaforisk kodväxling däremot, används då talare vill uppnå en viss effekt med
växlingen genom att markera t.ex. gruppidentitet (se Borgström 1998). Rampton (1999)
menar att vid metaforisk kodväxling föredras meningsintern kodväxling med korta och
informationsgivande inslag, medan den situationella kodväxlingen består av kortare inslag
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och är beroende av kontexten och meningens slut. Vad gäller dessa två användningsområden
ges hos Gumperz (1982) däremot inget utrymme för den användning av kodväxling där
avsikten hos talaren är att få fram sitt kommunikativa mål utan att en situationell förändring
uppstår eller att en metaforisk avsikt används.
Ett annat stort namn inom kodväxling är Myers-Scotton (1993a) som med sin
markeringsmodell (eng. markedness model) också visar att val av språk är relevant för den
situation som en talare befinner sig inom. Genom att delta i kodväxling kan en talare
”negotiate a particular identity for the speaker in relation to other participants in the
exchange” (1993a:152). Däremot är det problematiskt att betrakta en talares identitet vid
kodväxling som markerad eller omarkerad utan att blanda in förbestämda hypoteser kring vad
en talare upplever i en given situation (Li Wei 2005).
Flera studier har sedan Poplacks (1980) bidrag visat att kodväxling kan förekomma
var som helst i ett yttrande och att det sker utan några kommunikativa problem. Genesee
(2002) hävdar till exempel att det finns ett funktionellt resultat mellan behärskning av båda
språken och förekomst av kodväxling, vilket är ett resultat av ett kreativt resursomfång och
inte tecken på språklig inkompetens. I sin studie om kodväxling hos skolelever visar Genesee
(2002) att kodväxling mellan spanska och engelska skolelever sker med lätthet i olika
konversationssammanhang samt att äldre skolelever kodväxlar mer än yngre skolelever, vilket
är ett bevis på att kodväxling inte är ett resultat av låg behärskning i något av språken.
Ytterligare ett resultat från samma studie visar en skillnad i relationen mellan antalet år som
eleverna har varit i kontakt med ett S2 jämfört med antal uppkomster av kodväxling (Genesee
2000). De elever som har varit i kontakt med språket under mer än 3 år visade på en högre
frekvens av kodväxling jämfört med de elever som har varit i kontakt med språket mellan 1
och 2 år. De funktioner som visar sig mest framträdande i Genesee (2002) är samtalsbyte,
betoning, förtydligande och utrymme för turer. Andra typer av funktioner för kodväxling som
också kan förkomma är enligt Paraskeva (2010): för att reparera ett tidigare yttrande, för att
markera en annan åsikt, för att repetera ett ord eller mening, eller för att söka uppmärksamhet.
Däremot har kodväxling inte alltid betraktats som ett positivt fenomen. Tidig
forskning såg växlandet av språk som ett tecken på bristande språkbehärskning. Med dagens
ögon är den åsikten en aning förståelig i och med den normativa syn på språk som var rådande
under första halvan av 1900-talet. En forskare som gärna nämns i dessa sammanhang är
Weinreich (1953) vars åsikter kring kodväxling, som då refererades till språkkontakt, innehöll
en stark syn av den målspråksenliga formen som den enda rätta.
[T]he ideal bilingual switches from one language to the other according to appropriate changes
in the speech situation (interlocutors, topics, etc.), but not in an unchanged situation, and
certainly not within a sentence (Weinreich 1953:73)

Här förkastar Weinreich (1953) kodväxling som kommunikativ strategi samt dess förekomst
meningsinternt och meningsexternt. Vid samtal där budskap görs tydligare med hjälp av
kodväxling skulle heller inte vara ett målspråksenligt uttryck utan snarare ”a deviation from
the norm” (1953:73). I takt med att ett sociokulturellt perspektiv fick fäste på 1970-talet i och
med uppbrottet med den behavioristiska och den kognitivistiska synen på språket, vilket gav
utrymme för en syn på språket och dess användning som en viktig del för språkandet och dess
samspel. Det är numera vedertaget att kodväxling inte sker slumpmässigt eller på grund av
bristande språkförmåga i något av språken utan kodväxling sker ”[…] på ett systematiskt och
även grammatiskt regelbundet sätt” (Park 2004:299).
Vad gäller diversiteten kring vad kodväxling innebär, hur det yttrar sig och hur det bör
studeras menar Bullock och Toribio (2009:2) att det egentligen inte är häpnadsväckande att
det råder en viss variation. Detta på grund av den utbreddhet som finns inom ämnet, vilket
beror på att det existerar olika ingångar till studiet av kodväxling. Dels kan kodväxling
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förekomma som enstaka ord eller hela yttranden, dels används kodväxling av flerspråkiga
talare av olika grader av behärskning, vilket innebär att generella mönster i kodväxling inte
kan föreslås, samt att funktionerna för kodväxling är många: utfyllnadsord, uttrycka etnisk
grupptillhörighet, eller att uppnå vissa kommunikativa mål.
Beroende på om kodväxling har formen av ett enstaka ord eller längre fraser
förekommer olika åsikter kring skillnaden mellan kodväxling och lån. Park (2000) menar att
det görs en skillnad mellan äkta och icke äkta kodväxling, där kodväxling som inträffar vid
längre fraser är exempel på äkta kodväxling, varpå kodväxling av enstaka ord är lån (eng.
borrowing ). I denna studie görs ingen skillnad på enstaka ord och fraser eftersom båda
inslagen anses vara ett resultat av olika funktioner för kodväxling som kommunikativ strategi.
I följande avsnitt presenteras kodväxling såsom den förekommer vid en sociokulturell
förståelse av samtalsanalytisk tradition.
2.6.1 Kodväxling i samtalsanalys

Begreppet Conversational code-switching4 eller Code-switching in coversations är den
internationella term som belyser kodväxling ur ett samtalsanalytiskt perspektiv. Studier som
betraktar kodväxling i samtal med flerspråkiga talare avser inte enbart studera varför en
flerspråkig talare kodväxlar utan även hur kodväxling kan bidrar till en förståelse för
interaktionen. Li Wei (1998) visar i sin studie om kinesiska och engelska talare att kodväxling
inte uppstår i ett särskilt vacuum, utan kodväxling uppstår i en kommunikativ interaktion
mellan talarna. Li Wei (2005b) visar också i detta sammanhang, att innan svar på vad och
varför en talare kodväxlar kan presenteras, måste en noggrann analys av hur kodväxling görs
samt vad dess bidrag till kommunikationen är, vilket är varför samtalsanalysen är en värdefull
metod vid kodväxling som studium.
[…] revealing the procedures used by the conversation participants themselves in arriving at
their own understandings which, in turn, are evidenced in the data (Li Wei 2005:276).

Denna inriktning på kodväxling utgår ifrån ett pragmatiskt perspektiv och avser
studera kodväxling så som det uppstår inom en viss typ av interaktion. Många studier med
avsikt att beskriva kodväxling i samtalet som sådant, vilar på en samtalsanalytisk grund (se Li
Wei 1998, 2005ab; Seedhouse 2004; Cromdal 2000). I och med detta görs det inom denna
tradition, i likhet med CA, en tydlig målsättning med att enbart fokusera på det som uppstår
inom samtalet utan några förbestämda hypoteser eller yttre kategorier grundade i forskarens
utgångspunkt. Att applicera en tidig CA-inriktning till kodväxling kan framstå problematiskt
på grund av att dess utgångspunkt för tolkning av interaktion utgår ifrån att det råder en slags
ordning inom samtalet, vilket i sin tur förutsätter ett rationellt beteende av talarna. Alltså
ligger tyngden på den turtagning som uppstår mellan talarna. Detta rationella beteende
grundas oundvikligt på forskarens utgångspunkter, vilket Li Wei (2005b) menar innebär en
begränsad förståelse för vad som egentligen händer i ett samtal mellan talare av olika språk.
Stroud (1998) hävdar till exempel att en CA-inriktad analys med dess starka
inflytanden från etnometodologin ensam inte kan utgöra en förståelse för kodväxling i och
med att kodväxling är starkt förknippat med talarnas sociokulturella bakgrund, och att en
förståelse för kodväxling inte kan ges utan hänsyn till detta. Eftersom en sociokulturell syn
på språkanvändning genomsyrar denna studie skulle det vara ologiskt att bortse från den
sociokulturella bakgrunden hos en grupp talare, dels eftersom det råder obalans mellan det
4

Användes av Gumperz redan 1982 (metaforisk kodväxling).
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svenska och det engelska språket hos talarna, dels på grund av att talarna av majoritetsspråket
har ett företräde vid tolkningen och genomförande av samtalet. Därför föreslås en
samtalsanalys av vidare perspektiv som ett bra verktyg för att studera kodväxling, som också
bidrar till förståelse för språkanvändning på detaljerad nivå med hänsyn till den
sociokulturella bakgrund som finns. Kodväxling i sig är inte beroende av en interaktiv
förutsättning inom ett samtal, utan det är talarna inom ett givet samtal som bidrar till ett
kommunikativt givande resultat med hjälp av kodväxling. Det är alltså inte ”koderna” i sig
som är huvudsaken utan snarare dess funktion för talarna och deras konversation.
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3 Tillvägagångssätt
I detta kapitel presenterar jag utformningen och genomförandet av denna studie. Fem avsnitt
avser beskriva mitt tillvägagångssätt angående: val av forskningsansats, metodologiska
förberedelser, urval av informanter, bearbetning av material, transkriberingsprocessen samt
studiens etiska överväganden, vilka tillsammans avser beskriva mitt tillvägagångssätt och de
etiska överväganden som genomsyrar denna studie.

3.1 Val av forskningsansats
Denna studie är i huvudsak samtalsanalytisk och grundar sig på ljud och videoinspelningar av
en grupp gymnasielever. En samtalsanalytisk studie kan vara både kvalitativ och kvantitativ
och i denna studie betraktas metoderna som komplement till varandra istället för som två
skilda fenomen. Eftersom ambitionen i denna studie är att få tag på ett autentiskt tal mellan
deltagarna ter det sig lämpligt att utgå ifrån ett sätt som genererar kvalitativa data, vilket
Bryman (2011) påstår inte kan uppnås med hjälp av t.ex. enkäter och styrda intervjuer. Där
kvantitativa inslag förekommer, görs detta för att det ska bli möjligt att se ett samband mellan
form och funktion för kodväxling. Kvantitativa inslag förekommer där antalet yttranden ges
och antal förekomster av form av och funktioner för kodväxling ges, samt förekommer
tabeller vilka dessa presenteras i. En annan inriktning som denna studie har är att den
förespråkar ett sociokulturellt synsätt på kunskap och lärande, vad gäller språk och
interaktion. Att delta i ett samhälle är att vara sociokulturell, vilket innebär ett deltagande i ett
samband som kännetecknas av samspel, dialog och lärande (Dysthe 2003).

3.2 Metodologiska förberedelser
När syftet och utgångspunkten för denna studie stod klara togs kontakt med den dåvarande
gymnasiechefen i en mellanstor stad i Sverige. Vid godkännande från gymnasiechefen kunde
en planering av hur inspelningarna skulle gå till och vilka redskap som skulle te sig lämpliga
påbörjas. I och med den kvalitativa utgångspunkt som denna studie har valdes både en
ljudinspelning och en videoinspelning. Hammersley (2012) hävdar att många forskare med en
kvalitativ utgångspunkt sedan 60-talet har valt att använda sig av ljud och/eller
videoinspelningar, där transkriberingen av dessa har stått för presenterade data. I det här
samanhanget är det viktigt att behandla data av denna typ som en process istället för något
som bara har skrivits ner utan vidare reflektion. Noggrann transkribering av talat språk i sig,
förutsätter inte en total sanning av det någon säger eller gör under ljudinspelningen, vilket
innebär att ytterligare kompletteringar som t.ex. observationer eller videoinspelningar krävs
för att vi ska kunna nå en tolkning som är nära situationen och inte färgad av forskarens syn
(Hammersley 2012).
Anledningen till att en videoinspelning ansågs lämplig var dels för att se vilken elev
det var som pratade eftersom det i gruppsamtal uppstår överlappande tal, dels för att fånga
upp det som händer under samtalet för att få ett större perspektiv på interaktionen. Genom att
använda en videokamera tillsammans med en ljudinspelare kunde den sociala situation som
uppstod fångas, vilket ansågs inte skulle framgå vid enbart ljudinspelning.
Utrustningen lånades av gymnasieskolans mediaprogram och behölls under cirka en
vecka. Utrustningen skulle användas till att spela in och filma gruppsamtal med fyra till fem
elever där syftet var att få syn på språkanvändningen ur en så autentisk utgångspunkt som
möjligt trots att undersökningen gjordes i skolmiljö där ett visst förhållningssätt redan råder.
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Varför jag valde att spela in gruppsamtal istället för enskilda intervjuer eller enkäter var
främst på grund av den sociala situationen som skulle uppstå i och med att eleverna kände
varandra och att den gemenskapen i sin tur skulle främja och förbättra interaktionen mellan
eleverna och på så sätt generera autentiska data. Vid denna typ av studie menar Robinson
(2012) att gruppsamtal är en viktig arena för kommunikation mellan individer, vilket i sin tur
kan generera en autentisk språkanvändning.
Unlike individual interviews that dislocate the person from their social context, focus group
discussions create an important social space for individuals to interact with each other and so
generate data and insights that would not otherwise be accessible to the researcher (2012:392).

Det som kan utvinnas från dessa typer av samtalskonstellationer är en större förståelse för
språk i användning, vilket också Robinson (2010) skriver inte hade varit möjligt vid till
exempel enskilda intervjuer. Vad gäller formuleringen autentisk språkanvändning är det
viktigt att problematisera den grad av autenticitet som kan uppnås vid olika typer av studier. I
och med att inspelningarna i studien inträffar på konstruerad väg kan aldrig en verklig
samtalsituation uppstå. Labov (1972) menar till exempel att lingvistisk forskning helst bör
studera samtal vid situationer som deltagare inte känner sig inspelade. Problematiken med
detta kallar Labov (1972) ”The Observer’s Paradox”. Problematiken menar Labov (1972)
bygger på det faktum att vi aldrig kan studera naturligt mänskligt tal genom observation,
medan det enda sätt vi kan studera naturligt tal är genom observation, eller i detta fall
inspelning.
Vid sökandet efter elever som var villiga att delta fanns det i denna studie en
medvetenhet om risken med att ett lågt deltagarantal skulle presentera sig. Det är känsligt att
bli inspelad och filmad medan man pratar på ett språk som dessutom inte är modersmålet. För
att minska ett negativt deltagarresultat utgick jag ifrån att elever som går sitt sista år på
gymnasiet skulle vara bättre rustade och mottagliga inför denna situation än vad elever som
precis hade påbörjat sitt första år på gymnasiet skulle vara.
I nästa avsnitt presenteras urval av informanter samt ges en presentation av deltagarnas
olika bakgrunder som är relevanta i denna studie.

3.4 Urval och presentation av informanter
De kriterier som deltagare i denna studie skulle uppfylla var att:
1. De var registrerade på ett program på gymnasiet
2. Deltagarna skulle gå i årskurs tre
3. Svenska skulle vara deras modersmål eller andraspråk
4. Engelska skulle inte vara deras modersmål
5. Engelska ska ha påbörjats i årskurs tre på grundskolan, under högstadiet eller på
gymnasiet.
Den klass som informerades var en årskurs trea på det naturvetenskapliga programmet. Varför
det naturvetenskapliga programmet valdes var för att detta program är ett av de
studieförberedande program som erbjuds på den utvalda skolan och där många av eleverna
har möjlighet att studera vidare på högskola och universitet där de i högre grad förväntas
komma i kontakt med det akademiska språket på både svenska och engelska (se
Gymnasieboken 2011). Vid samtal med klassen informerades eleverna om studiens syfte och
dess frågeställningar, samt hur studien skulle gå till och hur det inspelade materialet skulle
behandlas. Eleverna erhöll en blankett för godkännande (se bilaga 1), med ytterligare
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information om studien. Eleverna blev även informerade om att de när som helst kunde
avbryta inspelningen.
Sex elever valde frivilligt att ställa upp på att bli inspelade och filmade medan de
pratade på engelska tillsammans, varav tre av eleverna hade svenska som modersmål och tre
hade svenska som andraspråk. Jag vill även tillägga att det i denna klass endast fanns tre
elever med annat modersmål än svenska. Att samtliga elever i denna klass med annat
modersmål än svenska valde att delta kan, dels bero på att de upplevde uppgiften som
meningsfull, dels att de kände sig manade att delta på grund av att antalet elever med annat
modersmål var lågt i klassen.
De sex deltagare som presenteras i denna studie generar tillsammans fyra olika
modersmål: svenska, dari, spanska och somaliska. I tabell 1, nästa avsnitt, ges en presentation
av de bakgrundsfaktorer som är relevanta för denna studie, däremot görs ingen större poäng
av detta i och med att syftet är att se hur kodväxling används som kommunikativ strategi utan
referens till deltagarnas olika utgångspunkter.
Tabell 1. Information om denna studies deltagare

Namn*

Ålder**

Modersmål***

Oliver (OS1)
Måns (MS1)
Stefan (SS1)
Ahmet (AS2)
Farija (FS2)
Valencia (VS2)

18
18
18
21
19
18

Svenska
Svenska
Svenska
Dari
Somaliska
Spanska

Ålder
engelska****
9
9
9
17
14
14

Ålder svenska
skolan*****
7
7
7
16
13
13

* = namn är fingerade ** = ålder då studien genomfördes *** Första språket i ordningen, ej nödvändigtvis det
starkaste **** = Ålder vid början av engelskundervisning ***** = Ålder vid skolstart i den svenska skolan

Tabell 1 visar att Måns, Oliver och Stefan vars modersmål är svenska, är de med längst
erfarenhet av svenska och engelska. Dessa tre elever var sju respektive nio år gamla vid
kontakt med svenska och engelska i skolan. Ahmet, Farija och Valencia däremot, visar en
större variation av både modersmål och kontakt med engelska i den svenska skolan. De
flerspråkiga eleverna kom i kontakt med den svenska skolan betydligt senare än eleverna med
svenska som modersmål och därmed också den engelska undervisningen. Dessa tre elever har
inte heller någon erfarenhet av undervisning i engelska från sina tidigare hemländer. Däremot
är åldern inte relevant i detta sammanhang. Torpsten (2008) menar att hur väl någon
behärskar ett språk snarare har att göra med hur lång tid som andraspråksförvärvandet har
pågått och under hur lång tid som eleverna har mött språket i ett meningsfullt sammanhang.

3.5 Ljud och videoinspelning
Inspelningarna gick till så att eleverna träffade mig utanför för ett grupprum på skolan. I
samband med att vi tillsammans gick in i grupprummet togs inspelningsutrustningen fram och
vi monterade utrustningen tillsammans. Syftet med detta var att göra eleverna mer delaktiga i
inspelningen. Detta med anledning av att min avsikt var att undvika att eleverna skulle bli
nervösa vid ingången till grupprummet. Därför valde jag istället att låta eleverna se
utrusningen installeras samtidigt som vi kunde föra en konversation kring deras förväntningar
och frågor om inspelningen. När utrusningen var installerad och eleverna var redo, fick de i
uppgift att själva starta och avsluta inspelningen (med ett knapptryck) efter att jag hade
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lämnat grupprummet. Detta också med avsikt att involvera eleverna och ge dem ansvar och
möjlighet att bestämma över inspelningssituationen. Rollen som observatör blev omedelbart
reducerad i och med att jag inte medverkade i samtalet eller hade möjlighet att styra dess
samtalsämne eller innehåll.
Efter avslutad inspelning kom eleverna ut och utrustningen kunde hämtas och det
inspelade materialet börja analyseras. Inspelningen är på sammanlagt 33 minuter och 8
sekunder. Transkriberingsunderlaget i sin helhet innerhåller sammanlagt cirka 660 yttranden
och består av 19 sidor text (transkriptionsnyckel se bilaga 2, transkribering 1 och 2 se bilaga 3
och 4). I nästa avsnitt presenteras transkriberingsprocessen i detta arbete.
3.5.1 Transkriberingsprocessen

En transkription går tillväga på så sätt att det inspelade materialet, i detta fall det muntliga
talet, överförs till skrift. Transkriberingen ska vara trogen det muntliga materialet men
samtidigt kan den skriftliga transkriptionen aldrig spegla den verklighet som presenteras
under en inspelning och därför inte heller stå som ensam tolkare. Något som nämns vid
transkribering är att det är en tidskrävande metod som förutsätter många timmar av
uppmärksamhet och noga avlyssning. Längden på inspelningen, antalet deltagare samt
samtalets vardaglighet spelar också en roll vid hur lång tid en transkribering tar.
Vid transkriberingen användes ingen transkriberingsutrustning, utan all transkribering
gjordes manuellt. Inspelningen spelade upp, startades, stoppades och pausades med hjälp av
ett mediaprogram och transkriberingens skrevs ner i ett ordbehandlingsprogram. Alla ord som
har gått att identifiera finns med i transkriberingen, som under flertal gånger genomgått en
revidering i och med varje avlyssning.
Ett krav som ska uppfyllas är att transkriberingen ska vara praktisk på så sätt att en
rimlig läsbarhet kan uppstå. Linell (1994) menar att varje transkription måste göras beroende
på det syfte som är aktuellt, vilket också avgör den detaljeringsgrad och omfattning som
transkriberingen förutsätter. Transkriberingen i denna studie är selektiv till följd av att den
huvudsakliga inriktningen är kodväxling. Denna studie söker i huvudsak belysa formen och
funktionen för den kodväxling som förekommer, vilket är anledningen till att en generell
samtalsanalys av det inspelade materialet inte görs.
En transkribering av hela inspelningen har gjorts och förenklats i det avseende att
ingen fonetisk transkription vad gäller längre pauser, röststyrka eller intonation ges. För att
markera de företeelser under samtalet som ansågs vara nödvändiga användes olika tecken (se
bilaga 2). För att markera varje nytt yttrande anges en ny rad i form av yttrandets förekomst i
förhållande till inspelningens start, samt en markering för vem som står för yttrandet. I
samband med transkriberingen har deltagarnas namn fingerats (se tabell 1), och för att smidigt
referera till deltagarna i transkriberingsutdragen som presenteras i resultat och analyskapitlet
nämns inte deltagarna vid namn utan via förkortningar. Syftet med förkortningarna är att tala
om vem talaren är och om svenska är ett första eller andraspråk, exempel: 3. FS2:, siffran 3
står för yttrande i ordningen, F står för Farija och S2/S1 beroende på om svenska är Farijas
första eller andraspråk.
På grund av att ett inspelat material är ett omfattande material har den transkribering
som föreligger i denna studie genomgått en noggrann analys och bearbetning i syfte att få
transkriberingen så trogen verkligheten som möjligt. Jag har ensam stått ansvarig för
transkriberingen av inspelningen och företräde till materialet och dess tolkning. För att
undvika en ensam tolkning av transkriberingen hade inspelningen möjligen kunnat analyseras
tillsammans med en eller flera personer för att säkra och skapa en större tillförlitlighet. Istället
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lades stor vikt och mycket tid vid att transkriberingen skulle spegla och återberätta
inspelningen.
Nästa avsnitt behandlar de etiska övervägandena, vilka tillsammans avser behålla en
balans mellan studiens intressen och de etiska principer som bör styra denna typ av forskning.

3.6 Etiska överväganden
Petersson (1994) hävdar att den vetenskapliga kvaliteten i hög grad är beroende av den etiska
kvaliteten. Är den etiska kvaliteten bristfällig bidrar detta till att studiens kvalitet per
automatik blir bristfällig. Vetenskapsrådets skrift [VR] (2005) uppmanar bland annat till
försiktighet vad gäller människors identitet, vilket de menar bör vara en riktlinje som alla
forskare strävar mot. Det etiska kravet som ställs på forskaren är att sträva mot att skydda
deltagarnas privatliv och möjliga kränkningar mot den personliga integriteten, därför ställs
krav på både forskaren och forskningen (Petersson 1994). I denna studie är det viktigt att
skydda ljud- och videoinspelningen samt deltagarnas samtycken. Stukat (2011) och Bryman
(2011) sammanfattar fyra allmänna krav vid behandling av denna typ av data:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, vilka
tillsammans bör genomsyra den egna forskningen.
Informationskravet syftar till att alla de som berörs av studien ska informeras om
studiens syfte och genomförande samt om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. I
denna studie informerades deltagarna grundligt om studiens syfte och tillvägagångssätt samt
tilldelades deltagarna en blankett för skriftligt samtycke samt där information om studiens
syfte och tillvägagångssätt ytterligare presenterades (se bilaga 1). För att erbjuda deltagare
och föräldrar möjlighet att ställa frågor kring studien och dess genomförande angavs även
kontaktinformation till mig och ansvarig handledare. Norrby (2004) påvisar starkt att det inte
är etiskt försvarbart att spela in någon utan att de har givit samtycke till detta.
Samtyckeskravet innebär att deltagare själva får bestämma över sin medverkan, vilket också
innebär att deltagarna i fråga har tillgång till den information de behöver. De som valde att
delta i denna studie fick efter ett informationstillfälle själva ta ett beslut om deltagande.
Konfidentialitetskravet går ut på att alla uppgifter samt allt material ska behandlas
konfidentiellt och användas på så sätt att ingen av deltagarnas identiteter kan avslöjas. På
grund av videoinspelningen behandlar denna studie ett känsligt material vilket innebär att
deltagarna är mer utsatta än vid exempelvis enkäter. Därför är det viktigt att deltagarnas
identitet inte kan identifieras eller användas förutom till denna studie. Deltagarnas namn har
fingrerats i transkriptionerna, och inspelningarna är lagrade i en låst datamapp. Alla uppgifter
och inspelningsmaterial ska lagras och avrapporteras i syfte att säkra deltagarnas anonymitet.
Däremot kan total anonymitet aldrig garanteras på grund av mänskliga aktiviteter och
omständigheter, men trots detta är det viktigt att i huvudsak sträva efter total anonymitet.
Nyttjandekravet till sist, framhåller att det material som har erhållits endast får användas till
den avsedda forskningen.
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4. Resultat och analys
Följande avsnitt är överordnat två övergripande kategoriseringar av kodväxling. Detta
beroende på om kodväxling inträffar meningsinternt eller meningsexternt5, vilket också är
utgångspunkten för analysen i denna studie. Begreppsparen meningsintern och meningsextern
kodväxling används ofta vid mer grammatiskt inriktade analyser av kodväxling, däremot är
det inte avsikten i denna studie. Analysen i denna studie är till större delen pragmatisk, där
intresset ligger i att få syn på den funktion som kodväxling ger och inte dess syntaktiska
utseende.
Denna studies tre syftesfrågor kommer att behandlas parallellt, vilken form
kodväxlingen har, vilka funktioner den fyller samt hur den bidrar till kommunikationen
genom att vara en kommunikativ strategi. Formen och funktionen för kodväxling samt dess
utseende i samtalet kommer sedan presentas i sammanlagt olika 12 exempel, vilka
kategoriseras beroende på om de är meningsinterna eller meningsexterna. Denna skillnad gör
det möjligt att se vilka funktioner som förekommer vid meningsintern respektive
meningsextern kodväxling, samt om det finns ett större samband mellan den funktion en
talare har med kodväxling och var den förekommer. Efter varje kategorisering följer en
sammanfattning där avsikten är att ge en övergripande överblick över formen och
funktionerna samt placeringen vid deras förekomst.
I avsnittet Ett undantag 4.4 presenteras ett exempel där resultatet följer ett annat
mönster, vilket ses som ett viktigt bidrag till denna studie i och med att det visar på olika
talares användning av kodväxling. I sista avsnittet, utifrån de övergripande frågorna, kommer
en möjlig korrelation mellan dem och dess uppkomst i yttrandet att presenteras. Målet är att se
om det finns ett samband mellan var kodväxling förekommer och den form och funktion som
den har. I denna studie görs däremot inget anspråk på att presentera en taxonomi över
kodväxling, utan snarare presenteras tabeller för att organisera det utseende som kodväxling
har utifrån de ljud-och videoinspelningar som ligger till grund för studien. Dessvärre skulle
inte en taxonomi över varken kommunikativa strategier eller kodväxling vara av nytta
eftersom varje samtal är unikt och dess studieobjekt oändligt. En fördel med att avstå från
färdiga taxonomier vid arbete med kodväxling är att man på så sätt undviker förbestämda
hypoteser kring kodväxling, och på så sätt förutsätter en analys som är lämpad efter det
aktuella materialet och det sociokulturella perspektiv inom vilken studien är utförd.
I avsnitt 4.1 presenteras studiens tolkning för kategorisering av form och funktion som
förekommer vid meningsintern och meningsextern placering av kodväxling.

4.1 Kodväxlingens form och funktion
Formen för kodväxling i denna studie utgörs av lexikal-och partikelväxling. Den lexikala
kodväxlingen innehåller ord som ”nej, efter, bestämma” och meningar som ”oh jag kan inte
prata, vad heter kämpa” och är mer betydelsebärande än partikelväxling. De betydelsebärande
kodväxlingselementen gör att förståelsen för innehållet i yttrandet försvåras om inte lyssnaren
behärskar kodväxlingsspråket, medan de icke betydelsebärande partikelväxlade
kodväxlingselementen inte påverkar betydelsen av innehållet i yttrandet utan fungerar snarare
som ett utfyllnadsord.

5

Ytterligare en distinktion brukar göras beroende på var kodväxlingen förekommer på ordnivå. In-word
switching innebär att kodväxling aningingen förekommer inuti eller vid gränserna av ett ord. Förekommer dock
inte i denna studie.
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Partikelväxling utgörs av utfyllnadsord som ”nej, typ, asså, ja men typ, alltså ja, ja
men”, vilka dessutom är typiska samtalstekniska inslag som ungdomar använder.
Utfyllnadsord har ofta betraktats som onödiga småord, däremot har talspråksforskning på
senare tid konstaterat att utfyllnadsord avser en mängd olika funktioner och kan därför inte
betraktas som onödiga (se Kotsinas 2004).
Med funktioner avses de möjliga anledningar till varför kodväxlingen uppstår utifrån
det som händer i talsituationen. Det förekommer sammanlagt sju olika funktioner för
kodväxling i denna studie; för att förtydliga sitt budskap, för att förstärka sitt budskap, för att
omformulera sitt budskap, då det engelska ordet saknas, för att behålla ansiktet, för att be om
hjälp samt för att komma till tals. Avsikten är inte att generalisera de funktioner som
uppkommer i samband med kodväxling, men trots funktionernas få uppkomster visar talarna i
materialet på en bred variation av möjliga anledningar till kodväxling. Funktionerna kan
enbart ses i förhållande till den omgivande kontexten. De sju olika funktionerna presenteras
nedan i två övergripande kategorier och anges i antalet förekomster.
Tabell 3. Typ av funktion i meningsintern och meningsextern kodväxling

Meningsintern kodväxling
Meningsextern kodväxling
Typ av funktion
Antal Typ av funktion
förekomster*
förekomster*
Förtydliga sitt budskap
3 Behålla ansiktet
Förstärka sitt budskap
1 Be om hjälp
Omformulera sitt budskap
2 Komma till tals
Engelska ordet saknas i ordförrådet6
2

Antal
2
1
1

*= av totalt 659 yttranden totalt

Tabell 3 visar på vilka funktioner som förkommer beroende på om de inträffar meningsinternt
eller meningsexternt. När funktioner för kodväxling avser att förtydliga ett budskap, förstärka
ett budskap, omformulera ett budskap samt då det engelska ordet saknas eller är tillfälligt
borta, förekommer kodväxling meningsinternt, d.v.s. inuti det producerade yttandet. När
funktionen däremot är att behålla ansiktet, be om hjälp eller att komma till tals förekommer
kodväxling meningsexternt, alltså antingen i början eller i slutet av yttrandet. Utifrån tabellen
kan vi utläsa att den funktion för kodväxling som bidar till att ge mer information till yttrandet
eller på något sätt omstrukturera innehållet i yttrandet förekommer meningsinternt. Den
meningsexterna kodväxlingen däremot, tyder på funktioner som har ett involverande syfte där
ingen ytterligare information till innehållet i yttrandet ges. I detta sammanhang är
funktionerna för kodväxling präglade av sociala mönster. Det här innebär att kodväxling som
kommunikativ strategi kan bestå av olika funktioner beroende på var de förekommer i
yttrandet. Följden av kategoriseringen av två huvudområden som meningsinternt och
meningsextern kodväxling gör det möjligt att dra en slutsats om att var i yttrandet kodväxling
förekommer är beroende av vilken funktion som avses med kodväxlingen.
I avsnitt 4.2 presenteras åtta olika exempel på kodväxling ur transkriptionerna som
förekommer meningsinternt; de exemplifieras efter form och funktion för kodväxling som
kommunikativ strategi.

6

Behöver nödvändigtvis inte saknas utan kan också vara tillfälligt borta.
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4.2 Meningsintern kodväxling
Det analyserade materialet i detta avsnitt utgörs av meningsintern kodväxling, vilken syftar
till situationer där funktionerna för kodväxling är att lägga till mer information eller
omstrukturera det yttrande som talaren vill framföra. De åtta exempel som presenteras nedan
ser ut att förklara hur kodväxling uttrycks inom yttrandet som talaren vill framföra.
Kodväxling fyller en viktig funktion för kommunikationen genom att via en meningsintern
kodväxling bringa klarhet i yttrandet. När kodväxling förekommer inuti ett yttrande innebär
det att det kodväxlade inslaget har avsikten att ge mer information till innehållet i yttrandet i
form av förtydligande, förstärkande, omformulerande samt då det engelska uttrycket saknas
eller är tillfälligt borta. Exemplen som presenteras är tagna ur transkriberingen, vilka syns i
sin ursprungliga form i den vänstra kolumnen medan det i den högra kolumnen ges en
översättning till transkriptionerna på svenska. Detta för att ge en större överblick för dig som
läsare. De kodväxlande inslagen har markerats med en understrykning. För
transkriptionsnyckel se bilaga 2 och för fullständig transkripion se bilagorna 3 och 4.
Följande exempel (1), (2) och (3) visar hur Farija och Valencia kodväxlar för att
förtydliga sina budskap och med hjälp av partikelväxling (utfyllnadsord) markera var
fokuseringen i yttrandet ligger, i syfte att lyfta fram sina budskap.
(1). [Transkriptionsutdrag 2 rad 81-85]
- I denna sekvens talar deltagarna om när det är möjligt att veta om man älskar någon.
81. FS2: [we have / we] have / had to see if it’s more
/ if we like more or love but take time to typ
love someone
82. VS2: [[yeah
83. SS1: [[mmm
84. FS2: we have to be a bit #
85. VS2: exactly

[vi måste / vi] måste / se om det är mer / om vi gillar
mer eller älskar men det tar tid att typ älska någon
[[ja
[[mmm
vi måste vara lite #
precis

Exempel (1) visar på en partikelväxling där det svenska utfyllnadsordet ”typ” vävs in i den
engelska syntaxen. På rad 81 menar Farija att det tar tid innan vi vet om vi mer än bara tycker
om någon. I yttrandet förekommer upprepningar och omformuleringar, vilka Farija använder
som kommunikativa strategier för att komma fram till sin poäng. Kodväxlingsinslaget ”typ”
förekommer då Farija avrundar sitt yttrande och vill förtydliga att det också tar tid att älska
någon. Farija kodväxlar med hjälp av ett utfyllnadsord som i detta sammanhang inte orsakar
några missförstånd hos övriga deltagare. Partikelväxlingen som Farija gör på rad 81 sker utan
några pauser eller tecken på tvekan, snarare görs det på ett kommunikationsenligt sätt i och
med att det kodväxlade ordet ”typ” är placerat på mellan infinitivmärket ”to” och substantivet
”love”. Motsvarande översättning på svenska ”att typ älska” visar liknande ordföljdsmönster
vilket också är en möjlighet för att kodväxlingen kan ske (se Poplack 1980).
I exempel (2) är funktionen för kodväxling också i detta sammanhang att förtydliga ett
budskap genom att med hjälp av kodväxling visa var fokuseringen i yttrandet ligger.
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(2). [Transkriptionsutdrag 2 rad 135-142]
- I denna sekvens vill Valencia berätta att det är svårt att veta om kärlek vid första ögonblicket kan inträffa.
135. VS2: no but what I think / if asså O and I / we
became like in love / we love each other
and [it’s hard to]..
136. SS1: [xxx]
137. VS2: no xx
138. MS2: SKRATTAR
139. SS1: I don’t believe in..
140. VS2: yes but
141. SS1: love at first sight
142. MS1: naa me neither

nej men vad jag tycker / om asså O och jag / vi blir
typ kära / vi älskar varandra och [det är svårt att]..
[xxx]
nej xx
SKRATTAR
jag tror inte på..
ja men
kärlek vid första ögonkastet
nää inte jag heller

Exempel (2) visar på en partikelväxling där Valencia på rad 135 presenterar ett scenario
mellan henne och Oliver. Detta gör Valencia i syfte att förtydliga att det är Oliver7 hon syftar
på och därför kodväxlar Valencia strax innan och på så sätt markerar hon att fokuseringen i
yttrande är Oliver. Partikelväxlingen som sker på rad 135 ”asså” är precis som
samtalspartikeln ”typ” lika vanlig bland ungdomar och verkar vara en partikel som är lätt att
applicera även i engelskan. Valencia tycks inte få fram sitt budskap och det som går att tyda
utifrån transkriberingen och videoinspelningen är att hon vill säga något om att hon och
Oliver skulle kunna bli förälskade. Varken Måns och Stefan verkar hänga med i det Valencia
försöker förmedla på rad 135, vilket tar sig i uttryck i att Måns och Stefan i näst följande rader
136-140 fortfarande talar om ett föregående samtalsämne, vilket handlar om att älska
människor på olika sätt. Fortsättningen till detta exempel presenteras i exempel (3) i och med
att Valencia senare försöker förklara sitt budskap igen och även här kodväxlar Valencia dock
med en annan funktion än att förtydliga en handling eller betydelse i yttrandet.
I följande exempel (3) har det innan i denna sekvens talats om det stora beslut som det
innebär att gifta sig och på rad 297 menar Farija att det måste ta tid innan man fattar ett sådant
beslut, där hon menar att det inte handlar om bara ett år utan flera år.
(3) [Transkriberingsutdrag 2 rad 297-299]
- Deltagarna talar om olika aspekter av giftemål
297. FS2: it’s not just one year / I think typ like four
five three years
298. VS2: yeah
299. SS1: yeah I know / nowadays they got / get
married and then they break --- up..

det är inte bara ett år / jag tror typ typ fyra fem tre år
ja
ja jag vet / nu för tiden gör dom / gifter sig och sen
gör dom slut---..

Exempel (3) visar hur Farija på rad 297 använder en partikelväxling för att förtydliga sitt
budskap med hjälp av utfyllnadsordet ”typ”. Farija signalerar här ett ungefärligt värde på hur
lång tid hon tror det skulle kunna ta innan giftemål. Farija använder även ett engelskt
utfyllnadord ”like” i direkt anslutning till ”typ”, ”I think typ like”, vilket innebär att vi kan
utesluta möjligheten att Farija inte skulle behärska motsvarigheten till ”typ” på engelska.
Utifrån det videoinspelade materialet kan vi också utesluta att Farija på rad 297 gör en rättelse
i syfte att hålla sig till målspråket. Detta med bakgrund i videomaterialet som tyder på att
Farija inte visar några tecken på tvekan eller medvetet uttrycker att hon menade ”like” och
inte ”typ” vid kodväxlingen. Kodväxlingsinslaget orsakar inte heller i detta exempel något
missförstånd hos övriga deltagare.
7

Videoinspelningen visar att Valencia nickar mot Oliver strax innan hon kodväxlar.
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I exempel (4) nedan kodväxlar Valencia genom att förstärka sitt yttrande för att få
fram sitt budskap.
(4). [Transkriptionsutdrag 2 rad 166-170] *= minustecknet betyder att ordet framför upprepas ”no no nej”
- Här talar deltagarna fortfarande om giftemål
166. VS2: before you get married you don’t know
how it will work / and yeah / we still learn
about ourselves
167. MS1: and yes you still go to school at that age
as well
168. FS2: but there’s two people who fall each other
/ love each other for the first time and till
xxx it’s not love
169. VS2: no - nej it can be love but when you’re
so young / we / I don’t know it’s.. *
170. FS2: you have to separate / when we are young
/ but aaa..

innan man gifter sig vet man inte hur det kommer gå /
och ja / vi lär oss fortfarande om oss själva
och ja man går fortfarande i skolan i den åldern
men det är två människor som faller varandra / älskar
varandra för första gången och fram till xxx det är inte
kärlek
nej nej nej det kan vara kärlek med när man är så ung
/ vi / jag vet inte det är..
man måste skilja på / när vi är ung / men aaa..

Valencia gör en partikelväxling på rad 169 i syfte att förstärka sin poäng och markera att hon
inte håller med Farija som på rad 168 menar att den kärlek som unga människor upplever inte
är riktig kärlek. En trolig förklaring till varför Valencia inte fortsätter på målspråket skulle
kunna vara att ett ”nej” på Valencias andraspråk upplevs inneha en starkare betydelse av
motstånd än den engelska motsvarigheten ”no-”, trots att den upprepas ”no - nej”. Genom att
kodväxla visar Valencia sitt motstånd och förstärker därmed innebörden av sin poäng vilken
är att kärlek bland unga individer kan inträffa.
Exempel (5) är ett exempel på då kodväxling kan fungera i syfte att få mer tid till att
omformulera sin poäng.
(5). [Transkriptionsutdrag 2 rad 171-174]
- I detta exempel talas det om problematiken med att gifta sig ung.
171. VS2: yeah but it’s not that you get married / but
I think that if you have a relation with
someone and we say that they have been
married a year / two three years / I don’t
know / they want to marry / it’s / it has to
be lot of different from just living together
/ just together and be marry
172.
INSTÄMMER
173. FS2: yeah it depends / [different time]
174. VS2: [[and it’s not only your relationship
between the two alltså the ja / they
surround people xx everybody so you
have to be many / .I don’t know...

ja men det är inte bara att man gifter sig / men jag tror
att om man har en relation med någon och vi säger att
dom har varit gifta ett år / två tre år / jag vet inte /
dom vill gifta sig / det är / det måste vara en stor
skillnad från att bara bo tillsammans / bara
tillsammans och vara gift
INSTÄMMER
ja det beror på / [olika gånger]
[[och det är inte bara eran relation mellan två alltså
det ja / dom omger människor xx alla andra så man
måste vara många / .jag vet inte. ..

På rad 171 framkommer inledningsvis inte Valencias poäng trots fler omformuleringar. I
slutet av yttrandet framkommer däremot att Valencia menar att det måste finnas en skillnad
mellan att bo tillsammans och att vara gift. Övriga deltagare instämmer på rad 172, följt av att
Farija på 173 menar att det beror på och att det är olika från fall till fall. Valencia försöker sig
på ytterligare en omformulering på rad 174. Här förekommer en partikelväxling och används
av Valencia när hon återigen inte får fram sin poäng och genom att kodväxla här får Valencia
mer tid till att omformulera sin poäng. Elementen ”alltså” och ”ja” fyller tillsammans en
samtalsstilistisk funktion i och med att ”asså” är slang för ”alltså”, vilket Valencia i tidigare
exempel har använt (exempel 2 rad 135) och ”ja” fungerar i svenskan ihop med ”alltså ja”
eller ”alltså nä”, trots att det i rad 174 finns en bestämd artikel mellan ”alltså the ja”. Det
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förekommer inga tecken på att de övriga i samtalet inte hänger med i det Valencia vill
förklara, vilket är att en relation inte bara berör två personer utan påverkar också alla runt
omkring.
Exempel (6) är fortsättningen på exempel (2) och i detta sammanhang använder
Valencia kodväxling som ett sätt att omformulera sitt budskap genom att korrigera ett tidigare
påstående. I exempel (2) har Valencia av misstag uttryckt sig fel och hennes budskap tycktes
inte komma fram, vilket resulterade i att de övriga deltagarna inte reagerade på Valencias
yttrande. Istället var övriga deltagare fortfarande kvar i det föregående samtalsämnet; om tron
på kärlek vid första ögonkastet. I exemplet (6) nedan försöker Valencia få fram sitt budskap
igen genom att ställa en fråga till deltagarna om hur lång tid de tror det kan ta att bli kär i
någon.
(6) [Transkriberingsutdrag 2 rad 141-143 (fortsättning på exempel 2) ]
- Här pratar Valenica och Farija om hur lång tid det tar att bli förälskad.
143. VS2: as / how many time eller how long time
you will..
144. FS2: it will take to fall in love with someone?
145. VS2: or maybe get marries / do you think it’s a
time at that / if you will if I say that we
will marry after six months or something
like that

som / hur många gånger eller hur lång tid man
kommer..
det kommer ta att bli kär i någon?
eller kanske gifta sig / tror ni att det är en tid som / om
ni kommer om jag säger att vi ska gifta oss efter sex
månader eller något sånt

På rad 143 förekommer en lexikal kodväxling och används som en självrättningsmetod för att
omformulera påståendet ”how many time” till ”how long time”. Att Valencia väljer att
kodväxla den lexikala enheten ”eller” tyder inte på att hon inte behärskar den engelska
motsvarigheten till konjunktionen ”or” i och med att Valencia i tidigare exempel (exempel 1
rad 78) samt i detta exempel på rad 145 använder ”or” utan att kodväxling förekommer.
Valencia får dessutom hjälp av Farija som på rad 144 kommer med ett möjligt förslag till det
Valencia verkar vilja säga. Däremot får Farija på rad 144 inget erkännande av sitt yttrande
utan Valencia fortsätter på rad 145 med ännu en omformulering där slutresultatet till de övriga
deltagarna blir om de tror att man gifter sig ”after six months or something like that”, vilket
möjligen kan vara det Valencia ville formulera i exempel 3 när hon föreslog ett scenario
mellan henne och Oliver. Inslaget ”eller” skulle också kunna vara en partikelväxling i och
med att ”eller” är ett vanligt utfyllnadsord, däremot är det i detta sammanhang en lexikal
växling eftersom funktionen är att omformulera sitt yttrande vilket innebär att den är mer
innehållsdriven, vilket studien visar förekommer vid meningsintern och inte meningsextern
kodväxling.
I följande två exempel (7 och 8) används inte kodväxling varken som ett sätt att
förtydliga, förstärka eller att omformulera budskap utan i dessa två exempel saknas den
engelska benämningen eller är tillfälligt borta. Trots detta förekommer inga kommunikativa
svårigheter, vilket förmodligen korrelerar med att kodväxlingsspråket är deltagarnas S1 och
S2.
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(7). [Transkriptionsutdrag 2 rad 189-193]
- I detta exempel talas det om giftemål.
189. SS1: yeah but if you love [[some
190. FS2: [[aah the problem that they think they have
done the right thing first but then- efter
they think it that was wrong ”I wouldn’t
do that of I knew it was like this or” / xx
decide first
191. SS1: yeah
192. VS2: yeah
192. SS1: if you love someone and want to get
married with him or her why don’t wait a
few years

ja men om du älskar [[någon
[[aah problemet är dom tror att dom har gjort det rätta
först men sen- efter dom tycker det var fel ”jag skulle
inte göra det om jag visste att var såhär eller” / xx
bestämma först
ja
ja
om man älskar någon och vill gifta sig med honom
eller henne varför inte vänta några år

Det lexikala element som kodväxlas på rad 190 skulle kunna vara ett betydelsebärande ord,
men de förutsättningar som råder för samtalet gör att ordet inte blir betydelsebärande. Ordet
”efter” har dels liknande uttal på svenska som på engelska, dels har övriga deltagare svenska
som S1 och S2. Farija berättar på rad 190 att många tror att de har fattat rätt beslut när det
kommer till giftermål för att senare inse att detta inte var fallet. Trots de fonologiska
likheterna mellan det svenska och engelska tidsadverbialet ”efter/after” hörs ett tydligt
svenskt uttal, vilket leder till slutsatsen om att det är ett fall av kodväxling. Varken Farija eller
de övriga deltagarna visar tecken på att den kodväxling som görs försvårar kommunikationen.
Även i exempel (8) görs kodväxlingen av Farija. I förhållande till det föregående
exemplet är den lexikala enhet som kodväxlas i detta exempel betydligt mer
betydelsebärande. Att elementet är betydelsebärande orsakar heller inte några kommunikativa
svårigheter. Konversationen efter kodväxlingstillfället pågår och inga missförstånd utifrån
inspelningen uppstår.
(8) [Transkriptionsutdrag 2 rad 290-299]
- Det talas här om giftemål är ett stort beslut
290. VS2: so you have to know yourself before..
291. OS1: before you love yourself
292. VS2: no before you take a / such a big decision
because it’s a big decision
293. FS2: yes [it is]
294. VS2: [yes if you]
295. FS2: [you have ] to bestämma xx need time
296. VS2: yes

så man måste känna sig själv innan
innan du älskar dig själv
nej innan man tar ett / sånt stort beslut för det är ett
stort beslut
ja [det är det]
[ja om du]
[man måste] bestämma xx behövs tid
ja

Kodväxlingen i exempel (8) rad 295 är ett exempel på när kodväxling skulle kunna skapa ett
kommunikativt försvårat budskap om lyssnaren inte behärskar kodväxlingsspråket. Att
budskapet kan te sig otydligt för någon som inte behärskar kodväxlingsspråket kan även ha att
göra med att kodväxlingen sker meningsinternt, vilket innebär att det kodväxlande ordet har
betydelse för både början och slutet av yttrandet. En lyssnare som har engelska som
modersmål och inga kunskaper i svenska skulle troligen inte förstå Farijas yttrande på samma
sätt som deltagarna i denna studie gör. I ramen för denna kontext uppstår inga svårigheter
trots att ordet är betydelsebärande. Detta skulle kunna innebära att den som kodväxlar,
kodväxlar på det språk som fungerar och bidrar till ett kommunikativt givande resultat, vilket
kan vara en anledning till att andraspråkstalarna i denna studie inte kodväxlar på sitt S1 utan
sitt S2 som är svenska och i detta sammanhang även majoritetsspråket.
I följande avsnitt sammanfattas de exempel på meningsintern kodväxling som har
presenterats i detta avsnitt.
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4.2.1 Sammanfattning av meningsintern kodväxling

För att ge en översikt över resultatet av meningsintern kodväxling som exemplifierades i
föregående avsnitt, ges en presentation i tabell 3. Syftet med tabellen är att ge en
sammanfattning av exempel på kodväxlade inslag i den ordningen de presenteras i avsnitt 4.2.
Tabell 3 delas in i exempel på kodväxlade element, form av kodväxling, funktioner för
kodväxling samt var i yttrandet kodväxlingen sker.
Tabell 3. Meningsintern kodväxling

Exempel
1: typ
2: asså
3: typ
4: nej
5: alltså [...] ja
6: eller
7: efter
8: bestämma

Form
Partikelväxling
Partikelväxling
Partikelväxling
Partikelväxling
Partikelväxling
Lexikalväxling
Lexikalväxling
Lexikalväxling

Funktion
Förtydliga budskap
Förtydliga budskap
Förtydliga budskap
Förstärka budskap
Omformulering
Omformulering
Engelska saknas
Engelska saknas

Var
Meningsinternt
Meningsinternt
Meningsinternt
Meningsinternt
Meningsinternt
Meningsinternt
Meningsinternt
Meningsinternt

Tabell 3 visar att både lexikal-och partikelväxling förekommer varieande till olika funktioner
för kodväxling. Den partikelinriktade meningsinterna kodväxlingen föredras vid funktioner
där ett förtydligande, förstärkande, samt ett omformulerande ändamål ses behövligt för
budskapet. Vid en titt på de kodväxlade inslagen i tabellen ser vi att de partikelstyrda
kodväxlingarna förekommer i störst utsträckning vid meningsintern kodväxling och består av
ord som inte orsakar någon slags otydlighet i innehållet av yttrandet i samtal på engelska. En
anledning till detta kan vara att dessa inslag inte tillför något innehållsmässigt till yttrandet i
och med att de alla är utfyllnadsord av olika slag. Inslagen ”typ, asså, nej, alltså […] ja” är
innehållsligt inte betydelsebärande för yttrandet men däremot betydelsefrämjande för den
funktion som talaren vill uppnå med kodväxlingen. De kodväxlade partikelinriktade inslagen
ger på så sätt ingen ytterligare information till innehållet i yttrandet utan bidrar till att genom
dess funktion främja ett kommunikativt givande resultat.
De lexikala meningsinterna kodväxlingarna föredras vid funktioner som
omformulering och då det engelska ordet saknas eller är tillfälligt borta. Inslagen ”eller, efter,
bestämma” som förekommer vid lexikal kodväxling är betydligt mer betydelsebärande än
partikelväxlingarna eftersom dessa inte är utfyllnadsord. Därmed skulle de lexikala
kodväxlingarna ”eller, efter, bestämma” möjligen kunna påverka betydelsen av innehållet i
och med att de är mer betydelsebärande än vad de partikelinriktade kodväxlingarna är.
Inslagen ger mer information till yttrandet och vid samtal med en talare som inte behärskar
svenska skulle de kodväxlade inslagen förmodligen orsaka ett missförstånd. Däremot visar
deltagarna inga tecken på att de lexikala växlingarna verkar störande för innehållet i det
budskap som önskas framföras.
I nästa avsnitt presenteras den meningsexterna kodväxling, och exemplifieras som den
vid meningsinternkodväxling i avsnitt 4.2.
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4.3 Meningsextern kodväxling
Utgångspunkten för analysen i detta avsnitt utgår från kodväxling som sker vid
meningsgränserna. De funktioner som förekommer vid meningsextern kodväxling är att
behålla ansiktet, att be om hjälp samt att komma till tals. Dessa funktioner skiljer sig åt
jämfört med den meningsinterna kodväxling i det avseende att talarens syfte med
funktionerna är att både behålla och överge talturen genom att uttrycka olika sociala mönster,
vilka inte tillför någon innehållslig information till yttrandet.
Följande två exempel (9 och 10) har uppmärksammats som funktioner där talarna
kodväxlar för att behålla sitt ansikte på grund av olika omständigheter som inträffar under
samtalet mellan deltagarna. Den kodväxling som sker här fyller individuella funktioner för
talaren i och med de yttre faktorer som spelar roll vid samtalandet. I exempel 10 är funktionen
med kodväxling att rädda ansiktet på grund av en felsägning som görs och på så sätt
förtydligas också budskapet efter felsägningen. Med termen ”att rädda ansiktet” menar
Goffman (1970:19) inträffar när talaren upplever att han eller hon inte lyckas framföra sitt
budskap och därmed uppstår en situation då antingen övriga talare eller talaren själv gör
uttryck för misslyckandet. Att rädda sitt ansikte är alltså ett viktigt bidrag till samtalet i och
med att det inger en medvetenhet om samtalets principer men även också olika roller som
intas i samband med dem. För tillämpandet av strategier vid olika roller se Brown och
Levinson (1987).
(9). [ Transkriptionsutdrag 1 rad 70/77-81]
- I detta exempel ställer Valencia en fråga om övriga deltagare vill bilda familj.
70 VS2: eeh [do you] want kiss / kids?

eeh [vill ni] ha kyss / barn?

---

---

77. MS1: kids no
78. VS2: kids - / eer or family
79. SS1: yeah I kiss SKRATTAR
80. VS2: ja men typ / I want maybe three - children
81. MS1: I think I would have like to have two
children or at least one

inga barn
barn - / eer eller familj
ja jag kysser SKRATTAR
ja men typ / jag vill kanske ha tre - barn
jag tror att jag skulle vilja ha två barn eller åtminstone
ett

Valencia använder en partikelväxling för att behålla ansiktet i och med den felsägning som
hon gör på rad 70, samt på grund av den skrattsekvens som följer fram till rad 77. För att
behålla ansiktet och förtydliga sitt budskap inleder Valencia på rad 78 en förklaring till
uttrycket på rad 70. Under förloppet mellan rad 70 och rad 79 skrattas det fortfarande och för
att avbryta denna skrattsekvens som pågår kodväxlar Valencia för att visa att hon är medveten
om att hon uttryckte sig fel på rad 70 samt för att visa att hon vet vad hon pratar om, och på så
sätt kan Valencia behålla sitt ansikte och få en chans att förtydliga sitt budskap. Genom att
kodväxlingen sker meningsexternt kan Valencia tidigt genom att avvika från målspråket få
deltagarnas uppmärksamhet och inledningsvis rädda sitt ansikte för att sedan ha en möjlighet
att fortsätta på sitt budskap.
I följande exempel (10) visar Valencia på en medvetenhet om att hon har svårt att
uttrycka det hon vill ha sagt. Genom att meningsexternt markera att hon är medveten om att
deltagarna troligen inte hänger med i det hon försöker förmedla, väljer hon att, innan något
tecken på missförstånd från övriga talare uppstår, kodväxla en hel sats. Med detta kan hon
uttrycka sin frustration och samtidigt behålla ansiktet. Det bidrar till att hon på så sätt styr
över sin egen talproduktion genom att undvika fortsättningen av yttrandet på engelska och
samtidigt erkänna budskapets missförstånd på svenska.
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(10) [Transkriptionsutdrag 1 rad 264-266 ]
- I detta exempel pratar Valencia om bidragsgivare till olika organisationer.
264. VS2: [I think] we have to be grateful / think if I
have a lot of money--- no I know I can / I
may no change everything and make it
good but I can x change and if I have lot
lots of money - it’s / I would like to help
really..
265. MS1: mmm
266. VS2: think we / ehm they haven’t always been
that rich so they will take xxxxxxx oh jag
kan inte prata

[jag tror] vi måste vara tacksam / tror att om jag har
mycket pengar--- nej jag vet att jag kan / jag kanske
inte förändrar allt och gör det bra med jag kan x
förändra och om jag har mycket pengar - det / jag
skulle verkligen vilja hjälpa..
mmm
tror vi / ehm dom har inte alltid varit så rika så dom
kommer ta xxxxxx oh jag kan inte prata

På rad 264 berättar Valencia att det är viktigt att vi uttrycker tacksamhet gentemot de
människor som skänker pengar till olika organisationer. Valencia fortsätter även att säga att
hon själv vet att hon inte kan förändra allt det negativa i samhället men att hon gärna skulle
vilja hjälpa till. Valencia får respons av Måns som instämmer på rad 265. Därefter fortätter
Valencia att konstatera att rika människor inte alltid har haft mycket pengar och det är strax
efter detta yttrande som hennes budskap bryts ner. Det som inträffar är att Valencia inser att
övriga deltagare inte riktigt hör eller hänger med i det hon försöker säga och för att
förekomma övriga deltagare visar hon att hon är medveten om att hennes budskap inte är
tillräckligt tydligt. Här väljer Valencia att kodväxla ett helt uttryck ”oh jag kan inte prata”. I
och med att denna lexikala kodväxling inträffar meningsexternt kan Valencia efter sin
otydliga sekvens på rad 264 uttrycka sin frustration över att hon inte får fram sitt budskap och
på så sätt lämna över talturen till övriga deltagare. Det som händer efter rad 266 är en längre
skrattsekvens som sedan leder till att samtalsämnet byts och inget ytterligare försök till
förklaring av Valencias budskap följer.
I exempel (11) ber Valencia om hjälp efter att hon inte kommer på rätt uttryck och får
snabbt hjälp av Oliver vars yttrande snabbt får medhåll av Farija.
(12) [Transkriptionsutdrag 2 rad 371-377]
- Deltagarna pratar om att det förr i tiden var betydligt mer allvarligt och seriöst när det kom till kärlek.
371. MS1: yeah there was a lot more serious then
372.VS2: a lot more serious / you- know that if you
want anyone you have to really..*
373. MS1: mmm
374. VS1: I think .vad heter kämpa.? **
375. OS1: fight for it
376. FS2: yeah
377. VS2: fight for it yes / we have to fight

ja det var mycket mer seriöst då
mycket mer seriöst / man- vet att om man vill ha
någon man måste verkligen..
mmm
jag tror .vad heter kämpa.?
kämpa
ja
kämpa för det ja / vi måste kämpa

*= De två punkterna i slutet av mening betyder att yttrandet inte är färdigt.
**= De två punkterna mellan meningen betyder att den uttrycks med en viskande ton

På rad 372 påpekar Valencia också att det var mycket mer seriöst, men därefter får hon fram
en halvfärdig mening ”[..] you have to really..” utan fortsättning. Måns uppfattar inte att
Valencia vill lägga till något ytterligare till sin mening, varpå han på rad 374 nickar och håller
med Valencia. På nästföljande rad fortsätter Valencia med sitt budskap och här kodväxlar
Valencia för är att be om hjälp i syfte att få fram sitt budskap. På rad 374 har vi en lexikal
kodväxling med utseendet av en fråga, och det är därför inte ovanligt att den förekommer
meningsexternt. Valencia väljer att kodväxla med hjälp av en viskande ton ”.vad heter
kämpa.”. Att det sker med en viskande ton har förmodligen att göra med att Valencia vill
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uttrycka sig på målspråket och för att inte (ur hennes perspektiv) störa kommunikationen. Det
kodväxlade inslaget har formen av en fråga som besvaras av Oliver som har undervisats i
engelska sedan årskurs 3 i grundskolan. Denna typ av kodväxling skulle förmodligen inte
fungera i en kontext där lyssnarna inte behärskar kodväxlingsspråket och som vid tidigare
exempel fungerar denna kodväxling i huvudsak för att deltagarna behärskar
kodväxlingsspråket. Den kodväxling som förekommer i detta exempel är ensam i sitt slag då
liknade exempel av direkt hjälp via kodväxling inte förekommer i det inspelade materialet.
Däremot hjälper deltagarna varandra löpande under hela inspelningen, dock sker ingen
kodväxling i hjälpsekvenserna som i detta exempel.
I exempel (12) kodväxlar Farija för att komma med i samtalet och för att ge sin syn på
samtalsämnet.
(12). [Transkriberingutdrag 2 rad 98-103]
- Deltagarna pratar om olika aspekter av att älska någon och om olika sätt att använda ordet kärlek.
98. FS2: ja men / we can use the word love in different
ways / like to love your sister or your [mother]
99. OS2: [yeah]
100. FS2: different [way] to love someone- else
101. SS1: [mmm] yeah
102. VS2:[[yes
103. O¹2: [[yeah

ja men / vi kan använda ordet kärlek på olika sätt /
typ att älska sin syster eller sin [mamma]
[ja]
olika [sätt] att älska någon- annan
[mmm] ja
[[ja
[[ja

Farija har i denna sekvens som sträcker sig mellan rad 86 till och med rad 98 (se bilaga 4) två
gånger försökt komma in i samtalet (rad 87 och 89) och inte förrän i rad 98 kan Farija
formulera det hon vill säga. Farija inleder sitt budskap med en partikelväxling för att markera
att hon vill komma till tals och bidra med något ytterligare till samtalsämnet. Genom att
avvika från målspråket kan Farija få uppmärksamhet och signalera till de övriga deltagarna att
hon har något att tillägga, vilket även fungerar i och med att det sker meningsexternt. Genom
att kodväxlingsinslaget ”ja men” sker meningsexternt och fungerar som ett utfyllnadsord kan
Farija ge sig själv mer betänketid innan hon återgår till målspråket. Farija menar att vi
använder ordet kärlek på olika sätt beroende på vem vi talar om. Farija kodväxlar på ett
smidigt sätt, vilket inte påverkar kommunikationen eller budskapets betydelse i negativ
riktning. Kodväxlingen tycks snarare användas som ett sätt att komma till tals och få fram sin
poäng.
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av den meningsexterna kodväxlingen
så som den har exemplifierats i detta avsnitt.
4.3.1 Sammanfattning av meningsextern kodväxling

I tabell 4 presenteras en liknande översikt som vid avsnitt 4.2.1 tabell 3. Tabellen nedan ger
också en översikt över resultatet av transkriberingen, däremot behandlar denna tabell den
meningsexterna kodväxlingen. Tabellen är uppbyggd på liknande sätt, det vill säga exempel
på kodväxlade inslag presenteras i den ordning de förekommer i detta avsnitt och delas in i
exempel på kodväxlingsinslag, form av kodväxling, funktion för kodväxling samt var i
yttrandet kodväxlingen sker
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Tabell 4. Meningsextern kodväxling

Exempel
9: ja men typ
10: jag kan inte prata
11: vad heter kämpa?
12: ja men

Typ
Partikelväxling
Lexikal kodväxling
Lexikal kodväxling
Partikelväxling

Funktion
Behålla ansiktet
Behålla ansiktet
Be om hjälp
Komma till tals

Var
Meningsexternt
Meningsexternt
Meningsexternt
Meningsexternt

Tabell 4 visar vad gäller meningsextern kodväxling att både lexikal- och partikelväxling
förekommer varierande i förhållande till funktion för kodväxling. Den partikelinriktade
kodväxlingen föredras för att behålla ansiktet, och för att komma till tals, medan den lexikala
kodväxlingen föredras där funktionen är att be om hjälp eller för att behålla ansiktet. De
kodväxlade inslagen vid meningsextern partikelväxling som förekommer är ”ja men typ, ja
men” och ger ingen ytterligare information till innehållet men de fyller fortfarande en
funktion eftersom de används som utfyllnadsord. De lexikala kodväxlingarna ” jag kan inte
prata, vad heter kämpa” består av längre fraser och ger information till yttrandet samt är de
mer involverande än de vid partikelväxling. De lexikala kodväxlingarna inträffar båda i slutet
av ett yttrande och därmed uppstår en gemensam möjlighet för alla inblandade talare att bidra
till ett kommunikativt givande budskap. Genom att kodväxlingen inträffar vid
meningsgränsen kan talaren lämna sitt yttrande oavslutat och därmed också överlåta talturen
och fortsättningen på yttrandet till de övriga deltagarna.
Exempel (9) och (12) inträffar i början av yttrandet och på så sätt kan talaren behålla
kontrollen över yttrandet och talturen. Inte heller här som vid förekommer exempel då övriga
deltagare visar tecken på att de kodväxlade inslagen bidrar till missförstånd.
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4.4 Ett undantag
Vid arbetet med denna studies material uppmärksammades en intressant företeelse som
utifrån syftet med denna studie anses vara en viktig avvikelse att lyfta fram. Förutom Farija
och Valencia som hittills har gett exempel på olika form och funktioner för kodväxling, finns
ytterligare en flerspråkig talare vars bidrag till studien är värt att lyfta fram. Undantaget i detta
avsnitt behandlar deltagaren Ahmet som väljer att inte kodväxla till varken svenska eller till
sitt modersmål dari under hela inspelningen trots att hans budskap vid flera exempel kräver
hjälp från övriga deltagare.
Ahmet är 21 år gammal och började läsa engelska under sitt första år på gymnasiet då
han var 17 år. Ahmet kommer från Afghanistan och kom till Sverige vid 16 års ålder, vilket
innebär att han vid 16 års ålder började lära sig svenska. Ahmet är alltså den deltagaren med
kortast erfarenhet av både det svenska och det engelska språket. Under analyseringen av
materialet till denna studie framkom det att vid situationer som Ahmet inte lyckas förmedla
sitt budskap till de övriga deltagarna väljer han till skillnad från Farija och Vanessa, att inte
använda kodväxling som kommunikativ strategi. Nedan kommer ett exempel8 på en sekvens
ur transkriberingen där Ahmets budskap arbetas fram samt ges en presentation av det som
inträffar i den utvalda situation och om eller hur budskapet tillslut blir tydligt trots att Ahmet
väljer att inte kodväxla.
Bakgrunden till det som händer i exempel 14 är att samtalet handlar om vad deltagarna
vill göra i framtiden och Ahmet har berättat att han skulle vilja hjälpa barn i utsatta länder.
Exemplet visar på hur Ahmet inte lyckas få fram sitt budskap med sina yttranden utan hjälp,
vilket leder till att Måns i huvudsak tar på sig ansvaret att hjälpa Ahmet få fram sitt budskap.

8

Endast ett exempel ges på grund av arbetets omfång och på grund av att jag vill lyfta fram detta i syfte att visa
på en avvikelse jämfört med det som tidigare har presenterats i resultat-och analyskapitlet och därmed bidra med
variation till studien.
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(14) [Transkriptionsutdrag 1 rad 134-137]
*= # innebär att talaren använder sitt kroppsspråk
134. AS2: but it’s my dream to135. MS1: help them?
136. AS2: to help them like if- / it comes maybe to-..
137. VS2: mmm
138. AS2: something..# *
139. MS1: eeh got money?
140. AS2: yeah get money from the-- organ
organization [to]
141. MS1: [okay]..
142. AS2: making at / many problems xx / oh my God
SKRATTAR..
143. MS1: you are allowed to speak in Swedish
144. SS1: [yeah]
145. MS1: [and] then we can help you
146. AS2: it’s harsh to- ehm get all of children and to
go xx school
147. SS1: mmm
148. AS2: to get childrens / this is my- / dream that’s
my / I don’t know how SKRATTAR
149. VS2: SKRATTAR
150. AS2: in the future [[x
151. SS1: [[but that seems like a good dream
152. MS1: [[mmm
153. VS2: [[yes
154. AS2: what?
155. SS1: that seems like a good dream to [me]

men det är min dröm atthjälpa dom?
att hjälpa dom typ om- / det kommer kanske till-..
mmm
någonting..#
eeh få pengar?
ja få pengar från organ organization [att]
[okej]..
göra / många problem xx / herregud SKRATTAR..
du får prata på svenska
[ja]
[och] då kan vi hjälpa dig
det är svårt att- ehm få alla av barnen och att gå xx
skolan
mmm
att få alla barn / det är min- / dröm det är min / jag
vet inte hur SKRATTAR
SKRATTAR
i framtiden [[x
men det verkar som en bra dröm
[[mmm
[[ja
va?
det verkar som en bra dröm tycker [jag]

Redan inledningsvis på rad 134 försöker Ahmet berätta vad hans dröm i framtiden är, men får
inte riktigt fram fortsättningen på yttrandet och där kliver Måns in och ger ett förslag på vad
Ahmet kan tänkas vilja berätta, nämligen att det är hans dröm att hjälpa de utsatta barnen.
Ahmet fortsätter på rad 136 med ytterligare en formulering ”it comes maybe to-..” men får
inte fram sitt budskap. Valencia instämmer på rad 137 förmodligen för att hjälpa Ahmet att
fortsätta på sin formulering. Ahmet kommer inte fram till vad han vill säga på rad 138 och
använder händerna för att visa att han inte kommer på rätt ord eller rätt uttryck. Förutom att
visa att han inte kommer fram till rätt ord eller uttryck, vill Ahmet dessutom signalera att han
vill ha extra tid för att behålla talturen tills han kommer fram till det han vill framföra. Måns
kliver snabbt in i samtalet på rad 139 och erbjuder ett alternativ till det Ahmet försöker
formulera. Ahmet tar upp det Måns ger som förslag nämligen att det behövs pengar och som
Ahmet i rad 140 förtydligar ”[…] from the-- organ organization [to]”. Måns signalerar
därefter att han förstår vad Ahmet menar.
Ahmet vill fortsätta sitt budskap på rad 142 men trots flera omformuleringar lyckas
Ahmet inte få fram det han vill säga utan hjälp från övriga deltagare och detta visar han
genom att högt uttrycka sin frustration med uttrycket ”oh my God” som följs av ett skratt.
Måns uppmärksammar Ahmets frustration över att inte få fram sitt budskap och ger ett förslag
på hur Ahmet kan få fram sitt budskap, nämligen att han får prata på svenska, alltså kodväxla,
så att de kan hjälpa honom med det han vill ha sagt ”you are allowed to speak in Swedish”.
Denna uppmaning tas inte emot av Ahmet som väljer att inte kodväxla utan fortsätter att
framföra sitt budskap på engelska. Ahmet fortsätter därefter på rad 146 att förklara att det är
svårt att ge alla barn en möjlighet att gå i skolan, vilket förmodligen var det Ahmet ville ha
sagt på rad 140 då han menade att pengar från en organisation till de drabbade länderna skulle
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kunna hjälpa fattiga barn att komma till skolan. Stefan instämmer och Ahmet försöker
därefter på rad 148 att avsluta sitt budskap och förtydliga att det är vad hans dröm handlar om.
På samma rad försöker Ahmet återigen att framföra ytterligare en förklaring till hans
dröm men får inte fram det han vill säga. På rad 148 uttrycker Ahmet att han inte vet hur han
ska förklara det han vill framföra, vilket återigen följs av ett skratt ”I don’t know how
SKRATTAR”. Valencia börjar därefter också att skratta.
För att återgå till sitt senaste yttrande och få fram sitt budskap väljer Ahmet att avluta
med att säga ”in the future [[x” vilket, förmodligen var det Ahmet ville säga på rad 148.
Därefter följer en kort tystnad varpå Stefan ger Ahmet stöd och säger att det verkar som en
bra dröm.
Detta är ett exempel då kommunikationen inte stannar av utan fortlöper tills deltagarna
når en punkt då de verkar förstå varandra. I och med att Ahmet vid flera yttranden försöker få
fram sitt budskap genom olika försök utan att undvika eller ge upp sitt syfte tyder på att
Ahmet är en risktagare9. En anledning till att Ahmets budskap faktiskt kommer fram har dels
att göra med att han är en risktagare i detta sammanhang, dels för att de övriga deltagarna är
aktiva lyssnare och medvetet försöker hjälpa Ahmet att framföra sitt budskap. Ahmet väljer
alltså att inte avvika från målsspråket genom att kodväxla vilket, innebär att Ahmet istället
använder andra kommunikativa strategier för att få fram sitt budskap (upprepning,
omformulering och hjälp från andra). Möjliga förklaringar till varför Ahmet inte kodväxlar
kan ha flera orsaker, exempelvis att Ahmet undviker att kodväxla för att han inte anser att det
skulle förtydliga hans budskap och därmed håller han sig till engelska. Han upplever
förmodligen också att kodväxling till sitt modersmål inte heller skulle vara till hjälp i hans
formuleringar i och med att ingen annan av de andra kamraterna behärskar dari.
I och med att Ahmet inte kodväxlar under hela inspelningen uppstår flera situationer
såsom i detta exempel, däremot uppstår inga problem i kommunikationen eftersom att Ahmet
är en risktagare och med hjälp av övriga deltagare nås en gemensam förståelse av det Ahmet
försöker förmedla. Genom att Ahmet överlåter andra deltagare att delta eller överta talturen
kan en gemensam förståelse nås. Det intressanta i Ahmets fall är att trots att han har kortast
erfarenhet av engelska studier (se avsnitt 3.4) lyckas han tillsammans med övriga deltagare nå
en förståelse och få fram sitt budskap. Här är det alltså inte viktigt att ta hänsyn till vad Ahmet
har för behärskning i svenska och engelska eller hur hans skriftliga produktion ser ut,
eftersom en kommunikativ handling förutsätter att en gemensam förståelse av samtalet kan
skapas, vilket görs i och med att svenska är ett S1 och S2 hos både Ahmet och övriga
deltagare.

4.5 Sammanfattning av resultat och analys
Resultat och analyskapitlet har visat vilken form och funktioner för kodväxling som används
av talarna i denna studie. Kategoriseringen av form och funktioner för kodväxling har bidragit
till att i denna studie se vilka mönster vid kodväxling som uppstår samt hur dessa mönster
fungerar för att ge kommunikativt givande resultat i samtalet. Alla de funktioner som uppstår i
samband med meningsintern och meningsextern kodväxling fungerar i denna studie som en
förutsättning för deltagarna att göra sig förstådda, samspela med övriga deltagare och för att
kunna delta i interaktionen.
Signifikant för denna studie är att det finns en relation mellan var i yttrandet
kodväxling förekommer och vad dess funktion avser. Meningsintern kodväxling tycks
förekomma då kodväxlingen har en innehållslig funktion som avser bidra till att en förståelse
av yttrandet kan nås. De funktioner som förekommer avser dels att förtydliga och förstärka
9

En term inom språkvetenskapen där man menar att talaren vågar prova sig fram på målspråket.
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talarens budskap, dels att omformulera ett yttrande, dels då den engelska benämningen saknas
eller är tillfälligt borta. Genom att placera kodväxling meningsinternt finns utrymme för
talaren att ha kontroll över sin inledda taltur men också för att behålla talturen tills yttrandet
har uppnått sitt mål.
Den meningsexterna kodväxlingen sker vid meningsgränserna vars funktioner har ett
annat utseende än de funktioner som avses vid meningsintern kodväxling. Funktionerna som
förekommer vid en meningsextern kodväxling har till skillnad från funktioner vid
meningsintern kodväxling en mer involverande roll. Här har funktionerna att behålla ansiktet,
att be om hjälp och att komma till tals ingen avsikt att bidra med ytterligare information till
innehållet i det redan producerade yttrandet. Därtill får funktionerna för kodväxlingen
kommunikativt givande resultat på grund av att sociala mönster uttrycks samtidigt som
talutrymmet överges, vilket bidrar till att budskapet görs begripligt inom deltagargruppen och
inte av den enskilde talaren. Det innebär att när kodväxling sker meningsexternt behövs ingen
ytterligare information till innehållet ges eftersom övriga deltagare i samtalet också har en
bidragande roll och ansvar att se till att ett kommunikativt resultat kan uppnås.
Resultatet i denna studie har också visat att inga kommunikativa svårigheter uppstår
vid kodväxling, dels på grund av att kodväxlingsspråket behärskas (i olika grad) av studiens
deltagare, dels för att talarna använder kodväxling som kommunikativ strategi, vilket innebär
en strävan att få fram sitt budskap oavsett behärskning i något av språken.
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5. Diskussion
I denna studie är avsikten att se hur kodväxling används som en kommunikativ strategi hos en
grupp elever som har svenska som andraspråk och svenska som modersmål, vid samtal på
engelska. Syftet har varit att lyfta fram språkanvändning hos dessa elever utan någon relevans
till deras olika behärskning av båda språken. Andraspråkstalarna är kompetenta
samtalsdeltagare och kan därför inte ställas i relation till övriga samtalsdeltagare (Gardner &
Wagner 2004). Med bakgrund i en sociokulturell teori, och en samtalsanalys av vidare
perspektiv diskuteras, argumenteras och problematiseras det resultat som föreligger denna
studie, utifrån detta examensarbetes frågeställningar.
Övergripande resultat för denna studie visar att inga kommunikativa motgångar
uppstår i samband med kodväxling som kommunikativ strategi. Alla kodväxlingar som
förekommer sker på svenska och all kodväxling som förekommer görs av flerspråkiga elever.
Resultatet visar också att det finns en variation mellan form och funktioner för kodväxling,
samt att funktionerna varierar beroende på om kodväxlingen sker meningsinternt eller
meningsexternt. Den meningsinterna kodväxlingen avser uppfylla funktioner som bidrar till
mer information i yttrandet samtidigt som talturen behålls. De funktioner som förekommer
vid en meningsextern kodväxling avser involvera övriga deltagare, det vill säga överlåta
talturen, men också uttrycka sociala mönster (se Brown & Levinson 1987).
I följande avsnitt behandlas den form som kodväxlingen har i detta examensarbete.

5.1 Kodväxlingens utseende och förekomst
Den kodväxling som förekommer sker sparsamt i relation till de antal yttranden som
produceras i denna studie. Sammanlagt inträffar kodväxling vid 12 yttranden av totalt 659,
varav 7 är partikelväxlingar och 5 är lexikala kodväxlingar. Alla partikelväxlingar som
förekommer har utseendet av ett utfyllnadsord med pragmatiska effekter. Kotsinas (2004)
visar till exempel att vid ungdomsspråk är utfyllnadsord vanliga inslag som kan inträffa vid
situationer då en talare har ett bristande ordförråd eller för att uttrycka osäkerhet i
talsituationen, samt för att skapa pauser för att planera sitt tal. I och med att samtalet i denna
studie förs på engelska vore det målspråksenligt om utfyllnadsorden också inträffade på
engelska, däremot väljer talarna i denna studie att använda sig av utfyllnadsord på svenska.
Det kan tyda på att talarna upplever trygghet i att lämna målspråket för att med hjälp av
utfyllnadsord uppnå multifunktionalitet (Norrby 2004), för att modifiera innehållet i det som
sägs vid både meningsintern och meningsextern kodväxling.
Eftersom den lexikala kodväxling som förekommer inte utgörs av utfyllnadsord,
innebär det att dess utseende har ett mer mångfacetterad utseende. Oavsett om den inträffar
vid meningsintern eller meningsextern kodväxling är det otydligt att se om den inträffar
medvetet eller inte. Trots att ”nej” och ”eller” redan används och behärskas på engelska, görs
en kodväxling, vilket gör det svårt att avgöra om elementen fyller en funktion som kodväxling
eller om de möjligen inträffar omedvetet. Däremot är det också problematiskt att kategorisera
kodväxling som möjligen omedvetet i och med att forskning har visat att språken hos
flerspråkiga talare är aktiverade samtidigt och därmed påverkas val av språk i både S1, S2 och
i S3 riktning (Cenoz & Jessner 2000; Cenoz et al. 2008). Gumperz (1982) skriver till exempel
att ”In many cases, the code switched information could equally well be expressed in either
language” (1982:65).
Studien visar att kodväxling förekommer antingen i början eller i slutet av
ett yttrande (meningsexternt), eller också inuti ett yttrande (meningsinternt). Elementen som
förekommer sker alltså i form av utbytta ord (syntaktisk), och inte inbundet i morfologiska
strukturer. Då kodväxlingen har en meningsintern funktion föredras funktioner som bidrar till
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att ge mer information till yttrandet. Det här tolkas som ett stöd för att en meningsintern
funktion för kodväxling, oavsett om den är lexikal eller partikelinriktad, kan ge ett utrymme
för kodväxling i budskapets centrum och därmed ge talaren en möjlighet att få fram sitt
budskap och på så sätt främja kommunikationen. Genom att kodväxlingen förkommer
meningsinternt finns utrymme innan och efter kodväxlingen för en fortsatt utveckling av
yttrandet, vilket innebär att talaren kan behålla sin taltur och fortsätta förmedla sitt budskap.
Vid meningsextern kodväxling kan talaren välja att överlåta talturen till övriga
deltagare och därmed se till att kommunikationen får ett givande resultat utan att återgå till sitt
eget yttrande och försöka sig på en ny formulering. Det innebär att det finns två övergripande
sätt att använda kodväxling som kommunikativ strategi där bådas mål är att få fram budskapet
antingen inom yttrandet eller med hjälp av övriga talare. Enligt Poplack (1980) är
meningsintern kodväxling ett tecken på hög behärskning i båda språken, detta på grund av att
det ställer krav på talaren att avgöra när kodväxling kan placeras för att matcha syntaxen i
målspråket. Alltså skulle de talare som kodväxlar meningsexternt ha en lägre behärskning i
båda språken. Valencia och Farija kodväxlar både meningsinternt och meningsexternt.
Däremot menar Auer (1999:3) att vid meningsintern kodväxling kan även meningsexternt
kodväxling förekomma i samma yttrande, men att situationer som tillåter meningsextern
kodväxling inte alltid tillåter meningsintern kodväxling. Ahmet däremot som har tidsmässigt
kortast erfarenhet av svenska och engelska är den som inte kodväxlar alls. Det stämmer också
överens med det Reyes (2004) visar i sin studie att skolelever som har högre behärskning av
båda språken är de som kodväxlar i störst utsträckning för att nå sina kommunikativa mål.

5.2 Kodväxling som kommunikativ strategi
Vid kodväxling förekommer inga missförstånd eller otydligheter som skulle kunna orsaka ett
sammanbrott i kommunikationen. En anledning till detta kan bland annat innebära att
deltagarna i denna studie inte söker efter språkigliga misstag hos varandra (Gröning 2004). En
annan förklaring till detta fenomen kan vara att kodväxlingsspråket är svenska, som behärskas
av samtliga deltagare i denna studie. I och med detta behålls en förståelse mellan deltagarna
då kodväxlingselement introduceras.
Både den meningsinterna och meningsexterna kodväxlingen används för ett antal olika
funktioner och bidrar till att talaren får fram sitt budskap. Där tillhör kodväxling vars funktion
innebär ett aktivt arbete i producerandet av yttrandet. I denna studie visar deltagarna på flertal
olika funktioner för kodväxling, vilka på olika sätt bidrar till att nå det kommunikativa mål
som vill uppnås. Funktionerna har varierat beroende på om de sker meningsinternt eller
meningsextern. Funktionernas avsikter i denna studie är bland annat att förtydliga, förstärka
eller omformulera men även att rädd sitt ansikte, komma till tals och be om hjälp. När
kodväxlingen används för att ett engelskt ord antingen saknas eller är tillfälligt borta är svårt
att avgöra till vilken grad denna funktion avser bidra till kommunikationen.
Beroende på om kodväxlingen är meningsintern eller meningsextern kan talaren även
välja att behålla sin taltur samtidigt som den kan överlåtas andra deltagare. De exempel som
presenterades och analyserades i kapitel 4 har visat att om målet med samtalet är att nå ett
gemensamt kommunikativt resultat sker detta oavsett talarens erfarenheter i något av språken.
Gumperz (1982) menade tidigt att kodväxling i grund och botten avser uppnå ett
kommunikativt resultat hos deltagarna. Myers-Scotton (1995:57) påstår också att varför en
talare kodväxlar inte bara har att göra med innehållet i yttrandet utan fungerar också som en
kommunikativ strategi där talare kan uttrycka sina budskap med hjälp av kodväxling.
Inga kommunikativa svårigheter främst på grund av att kodväxlingsspråket är svenska
och även för att deltagarna inte letar efter felsägningar hos varandra (Gröning 2004).
Deltagarna hjälper varandra genomgående under hela samtalet. Det är däremot i huvudsak S1
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talarna som hjälper S2 talarna genom att dels uttrycka aktivt lyssnande, dels genom att ge en
form av stöttning. Norrby & Håkansson (2007:159) menar att det vid gruppsamtal är lämpligt
att den mer kompetente tar på sig rollen som stöttare för att ge tänkbara förslag till vad den
mindre kompetente talaren kan vilja berätta. Emellertid kan denna form av stöttning också
minska ett aktivt deltagande hos den mindre kompetente (Van de Pol et al. 2007). Vid avsnitt
4.4 Ett undantag väljer Ahmet att inte kodväxla till svenska trots att Måns säger åt honom att
säga det han vill på svenska för att de ska kunna hjälpa honom. Det är intressant att Måns
utgår ifrån att det svenska språket skulle hjälpa Ahmet att få fram sitt budskap, trots att Ahmet
har kortast erfarenhet av det svenska språket. Det skulle kunna betyda att elever med svenska
som modersmål, precis som skolsystemet, inte reflekterar kring modersmålets betydelse. Flera
exempel 1, 3, 5, 7, 8, och 12 visar på att den mest effektiva metoden för deltagarna att få fram
sitt budskap inte är vid direkt hjälp utan snarare då lyssnarna gör ett instämmande i form av
antingen ”yeah”, ”mmm” eller ”yes”. Andra kommunikativa strategier än de vid kodväxling
som används är bland annat längre pauser, att be om hjälp, och att omformulera budskap.
Flyman (1997) visar i sin studie på en fördel med att använda sig av olika kommunikativa
strategier som i sin tur kan ”[…] result in motivation, in the learner, by keeping the
communication going, uses the language in a way that is both more worthwhile and more fun”
(1997:72).
Nästa avsnitt behandlar kodväxling ur ett flerspråkigt perspektiv i och med att all den
kodväxling som inträffar är gjord av en flerspråkigtalare.

5.3 Flerspråkighet och kodväxling
Denna studie belyser kodväxling i ett socialt sammanhang, där mening och förståelse nås i
samband med den situation som samtalet uppstår inom. Den kontext som samtalet
förekommer i bidrar till att förklara och förtydliga det som uppstår i samtalet med bakgrund i
talarnas olika modersmål, som också speglar deras olika bakgrunder och erfarenheter av
samtal. Kodväxling betraktas som ett socialt fenomen och ett resultat av flerspråkig
interaktion.
All kodväxling som inträffar görs av deltagare med svenska som andraspråk. Williams
och Hammarberg (1998) visar bland annat att det är fullt möjligt att flerspråkiga talare kan
använda sitt S2 vid användningen av ett S3. Att deltagarna med svenska som modersmål inte
använder kodväxling som kommunikativ strategi innebär inget nedslag för kommunikationen
utan snarare att dessa deltagare använder andra kommunikativa strategier, som
omformuleringar, upprepningar och undvikanden. Resultatet i denna studie stämmer även
överens med den utformad av Genesee (2002), där författaren visar att de flerspråkiga elever
som har varit i kontakt med ett andraspråk under en längre period är också dem eleverna som
kodväxlar mer frekvent. En anledning till att S1 talarna inte kodväxlar kan dels bero på deras
många år av undervisning i engelska, samt att deras roll som de mer kompetenta inte tillåter
dem att avvika från målspråket.
Som nämns i avsnitt 5.2 förekommer inte några kommunikativa svårigheter på grund
av att kodväxlingsspråket är svenska. De flerspråkiga deltagarna väljer att inte kodväxla på
sitt modersmål, troligen för att det i detta sammanhang inte skulle bidra till ett kommunikativt
givande resultat i och med att ingen annan av deltagarna behärskade dari, spanska eller
somaliska förutom de enskilda individerna. Studier visar till exempel att olika talare anpassar
sitt val av språk för kodväxling efter övriga samtalsdeltagare (Park 2000) och att flerspråkiga
talare utvecklar en förmåga att avgöra hur och när kodväxling kan användas beroende på
situation, övriga talare och samtalsämne (se Halamari & Smith 1994, Zentella 1997).
Eftersom denna studie visar att kodväxling till stor del gynnar kommunikationen är det inte
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relevant att betrakta kodväxling som ett resultat av en låg behärskning. Målet med kodväxling
är i huvudsak att skapa ett sammanhang i samtalet. Den kodväxling som inträffar i denna
studie innebär en trygghet för talarna att få fram sina budskap och därmed också vara
delaktiva i det samspel som uppstår.

5.4 Sammanfattning av diskussion
I denna studie framkommer det att kodväxling är en kommunikativ strategi som används av
flerspråkiga individer och som inte orsakar några sammanbrott i kommunikationen.
Deltagarna i denna studie kan kodväxla på sitt andraspråk. Kodväxling uttrycks också som ett
medel för att skapa ett sammanhang i samspelet mellan deltagarna och genom dess olika
funktioner bidra till att få fram ett kommunikativt givande budskap. Beroende på om
kodväxling sker meningsinternt eller meningsexternt beror på dess funktioner. Studien visar
att de funktioner som används för att tillföra ytterligare information till yttrandet
innehållsmässigt, inträffar vid meningsinternt medan de funktioner som avser involvera
övriga deltagare, uttrycka sociala mönster och överlåta talturen sker meningsexternt. Studien
visar därmed på ett mönster som tyder på att det finns en relation mellan den avsedda
funktionen med kodväxling och dess förekomst i yttrandet. Det innebär att talarna i denna
studie är kreativa språkanvändare vilka effektivt kan använda kodväxling som ett
kommunikativt redskap.

5.5 Förslag till fortsatt forskning
En vidareutveckling av denna studie vore att göra en liknande studie men istället för
gymnasieelever studera personer som bedriver studier vid högskola eller universitet. Viktigt i
detta sammanhang vore att personerna kom i kontakt med den svenska skolan under
högstadiet eller gymnasiet och att det engelska språket tillägnades via svenskan. Flerspråkiga
studenter vid högskola eller universitet har onekligen fått möta det engelska språket i större
utsträckning och därmed också i fler meningsfulla sammanhang. Här vore det intressant att se
i vilken utsträckning kodväxling uppstår, och om svenska fortfarande är kodväxlingsspråket
samt till vilka funktioner den används.
Det vore också intressant att applicera ett maktperspektiv vid denna typ av studie
eftersom det i denna studie fanns en tydlig obalans mellan deltagarna, vilken onekligen
påverkade både antal yttranden varje deltagare gjorde, val av samtalsämne och därmed också
kodväxling. Å ena sidan har modersmålet hos de flerspråkiga deltagarna ingen status i varken
skola eller samhälle i Sverige, å andra sidan förväntas dessa elever att i samma utsträckning
som elever med svenska som modersmål, inte bara tillägna sig det svenska språket utan även
det engelska språket via svenskan. Det är alltså en dubbel uppgift som dessa elever har
framför sig; dels att hinna ikapp sina jämnåriga, dels förväntas de utveckla en
språkbehärskning i flera språk samtidigt, vilka förväntas fungera både utanför skolan och i ett
fortsatt akademiskt syfte.

5.6 Reflektioner
Denna studie har för min egen del bidragit till en ökad förståelse för hur kodväxling kan yttra
sig samt hur den kan bidra till kommunikation mellan människor. För att få syn på
flerspråkiga elevers språkanvändning i både svenska och engelska, gäller det att förse dem
med många rika tillfällen att få prata med andra elever, och även ge dem möjligheter att prova
sig fram i båda språken. Den kodväxling som uppstår i denna studie visar sig vara en
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möjlighet för deltagarna att få fram sina budskap och även uppnå andra samtalstekniska
tekniker som att komma till tals eller att be om hjälp. Jag hade däremot förväntat mig en
större variation av kodväxling och även i större utsträckning än vad resultatet visar. Trots att
den kodväxling som uppstår till större del utgörs av utfyllnadsord, exempelvis ”ja men, typ,
asså” instämmer jag med Kotsinas (2004) som menar att utfyllnadsorden fyller en viktig
funktion i samtalet. Därför kommer dessa ord som ibland av andra vuxna betraktas både
onödiga och ovårdade småord, i mitt framtida klassrum få en betydelse i elevernas
språkanvändning eftersom de fyller sin funktion i interaktionen mellan talarna.
Den forskningsansats som föreligger i detta examensarbete är kvalitativt inriktad med
kvantitativa inslag. Det har varit ett mål i denna studie att få syn på ett tal mellan deltagarna
som i möjligaste mån kan liknas vid ett naturligt samtal, vilket inte skulle ha kunnat uppnås
med enkäter eller intervjuer. Det sociokulturella perspektiv som genomsyrar detta arbete är ett
perspektiv som har fått allt större utrymme inom flerspråkighetsforskningen men även inom
samtalsanalytiska studier av kodväxling. Genom att använda samtalsanalys vid arbetet med
kodväxling har det lett till att inslag av kodväxling har kunnat isoleras och studeras utifrån
dess uppkomst i samtalet. Däremot, vilket som också Firth och Wagner (1997) förespråkar
gäller det att inte isolera språkliga uttryck utan även ta hänsyn till det sociokulturella
perspektiv inom vilken studien är genomförd. På så sätt har jag studerat S1 och S2 talarna var
för sig med hänsyn till deras olika bakgrunder i målspråket. Detta ledde till jämförelser inom
respektive grupp och inte mellan grupperna. På så sätt undvek jag att ställa S2 talarna i
relation till S1 talarna.
De deltagare som finns i denna studie har alla olika erfarenheter men också olika
språkliga bakgrunder. Deras deltagande i denna studie har varit en av anledningarna till att
kodväxlingens många funktioner har blivit tydliga. Under min studietid har jag vad gäller
språkstudier stött på en hel del litteratur som uppmärksammat språkinlärning och
språkutveckling ur ett, vad jag tycker, snävt perspektiv där målet med att språka ur ett
kommunikativt syfte nästintill lyst med sin frånvaro. Därför var det en självklarhet för mig att
studera språk i användning för att belysa den tillgång som flerspråkighet innebär. Därför har
jag behandlat kodväxlingens bidrag till interaktionen istället för deltagarnas olika
behärskningsgrader i språken, vilket skulle kunna göras i en annan studie.
När inspelningarna genomfördes fanns en farhåga om att deltagarna inte skulle ta
inspelningen på allvar i och med att jag inte närvarade vid inspelningen. Detta inträffade
dessbättre inte och inspelningen visade att deltagarna tog studien på allvar. De tog själva
också ansvaret för att både starta och avsluta inspelningarna. Jag valde att göra flera
inspelningar för att få ett större material men också för att säkerställa kvaliteten.
Videoinspelningen gjorde mig även uppmärksam på hur deltagarna tog sig fram genom att
stötta varandra, och var angelägna om att komma vidare i samtalet. Den miljö som uppstod
visade på ett tillåtande sätt gentemot varandra där kunde eleverna bearbeta möjliga
missförstånd utan att undvika någons budskap.
Jag har tidigare arbetat med transkribering av samtal, men däremot inte i lika stor
omfattning som vid detta examensarbete. Genom att flera elever samtalade samtidigt har det
varit tidskrävande och många gånger frustrerande att försöka höra vad som sägs för att få en
transkribering så lik samtalet som möjligt. Min erfarenhet av detta är att det gäller att ha
tålamod och att se transkriberingen som en process istället för en färdig produkt. Hade jag
vetat det jag vet idag hade jag förmodligen valt att ha färre deltagare i inspelningsgrupperna.
Om du som läsare funderar på någon liknande studie se Bird (2005) som med titeln ”How I
Stopped Dreading and Learned to Love Transcription” bland annat visar att transkribering kan
användas vid många olika typer av studier, kvalitativa som kvantitativa. I artikeln framgår
också att genom transkribering av talat språk kan språkliga egenskaper synliggöras som inte
framgår genom lyssnande och observation.
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Trots att många studier pekar på utveckling och inlärning vid flerspråkighet, vill jag
uppmärksamma på språkanvändningens roll vid tillägnandet av språk i skolan. Genom att
flerspråkiga elever får möta språket i muntliga och meningsfulla sammanhang kan de i samtal
med andra elever prova och revidera sitt språk för att göra egna upptäckter. I samtal kan
eleverna tillsammans aktivt uppnå en förståelse (se Lindberg 2000). Denna studie avslutas
därför med några kloka ord författade av Le Page (1997)
A language is best thought as a game in which all the speakers can covertly
propose and try out rules, and all the listeners are umpires.
(Le Page 1997:32).
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Bilageförteckning
Bilaga 1. Inbjudan och godkännande för minderårig elev
Godkännande för minderårig elev
- Anonym inspelning
Hej!
Mitt namn är Nina Begovic och jag behöver er hjälp! Det är nämligen så att jag studerar till
gymnasielärare på Högskolan i Gävle och den här terminen jobbar jag med mitt
examensarbete. Syftet med min undersökning är att se hur elever med annat modersmål än
svenska, tillsammans med elever som har svenska som modersmål pratar engelska
tillsammans.
Det är viktigt för alla skolor att öka sin kunskap om hur flerspråkiga elever
genom språket kan utveckla kunskap i alla ämnen i skolan.
Undersökningen kommer gå till så att de elever som väljer att delta kommer tillsammans i en
grupp på fyra elever att samtala om ett ämne på engelska. Samtalet kommer att spelas in och
filmas för att jag ska veta vem som säger vad. Det inspelade och det filmade materialet
kommer inte att användas av någon annan än mig och min handledare, detta innebär även att
vi följer Vetenskapsrådets etiska principer för forskning inom humaniora. I examensarbetet
kommer inspelningen att användas konfidentiellt vilket innebär att varken deltagarnas eller
skolans namn kommer att användas.
Resultatet från undersökningen kommer att användas i mitt examensarbete och
så småningom resultera i ett examensarbete på avancerad nivå. Vid frågor eller övriga
funderingar tveka inte att kontakta mig.

Elevens namn:

Jag/Vi godkänner inspelning:

Nina Begovic
E-post: plu08nbc@student.hig.se
0730389344

Handledare vid Högskolan i Gävle
E-post: cem@hig.se
026- 648728
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Bilaga 2. Transkriptionsnyckel
[]

överlappande tal

[[

inleder samtidigt

/

omformulering (ett hack i talet utan en flytande kontinuitet)

x

otydligt (antal x är beroende på antalet ohörda ord)

?

fråga

*hej*

skatt under uttal

”ooh”

imiterar någon vid uttal

..

talaren avser fortsätta prata med inget följer vid raden

-

senaste ordet upprepas

--

flera ord upprepade (antal - är beroende på antalet upprepningar av ordet)

#

kroppsspråk används

Ja men

kodväxling

^yeAH^

glidande uttal

(since)

osäker transkription

.hej.

viskar

<>

felaktigt uttal av ord
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Bilaga 3. Transkribering 1
1. AS2: .extralingvistisk. SKATTAR
2. MS1: SKRATTAR
3. VS2: okay let’s talk about the [future] #
4. SS1: [future]
5. AS2: [[xxx lets test - for self / for yourself
6. VS2: hmm?
7. AS2: I forgot my English
8. VS2: [[SKRATTAR
9. MS1: [[SKRATTAR now for the awkward silence
10.
MUMMEL
11. VS2: [eeh who wants to start?]
12. A2: [ xxx / why - today? eeh I want to test my English / before *-* to talk with
[this] #
13. VS2: [no] really we have to started now so
14. AS2: yeah okay
15. AS2: [I want to be] eeh yes #
16. MS1: [[I want to] talk about how it was when we were kids and how it is with today
children / todays children’s / children
17. VS2: [no] SKRATTAR xxx
18. MS1: [I mean how would] how would
19. VS2: [we were going] to talk about after school /what are you going to do?
20. MS1: well, maybe / I guess ehm / I want to be a xx / this school gymnasium eeh /
well I guess I have / I be studying more for / to become a computer programmer
/ well I’m more to programming games than problems themself and well it
requires some / I just want don’t want to program for someone I want to
create something nice as well
21. SS1: and you just stole my plans
22. MS1: yes I took your plans SKRATTAR
23. VS2: SKRATTAR
24. SS1: yeah my plans are almost the same / I want to study more and become a
computer programmer because that’s who I am
25.
SKRATT
26. MS1: xxx
27. SS1: *yeah* that’s my life
28. VS2: [[mmm
29. MS1: [[ xxx omega
30. VS2: are you [[gonna] move to together maybe?
31. AS2: [[xxx
32. SS1: no I don’t have no idea
33. VS2: *no idea*
34. AS2: I think thi this is this conversation we / eer we going to do it is just eeh for how
the these refugees / <refures> speaking with the - Swedish
35. MS1: [[mmm
36. AS2: [[Swedish guys or <tenerege > / there’s / I think there is there’s you should talk
about how it is going on / is and this to - know xx maybe it sometimes it goes /
there refugees can be here than better than Swedish speak very well English but
-that that’s we - cant xxx between country which [country they] coming from
37. MS1: [mmm]
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38. VS2: mmm
39. SS1: mmm
40. AS2: and eh so is that said now I have some friends -- from/ in ivik class
41. MS1: [[ivik class?
42. AS2: [[there’s yeah there’s xxx some of them --- in so they can in speaking
very well..
43. SS1: mmm yeah
44. AS2: and there but another’s is (nothing) anything
45. SS1: [[okay
46. MS1: [[ okay
47. VS2: yeah
48. SS1: so Valencia what are your plans?
49. MS1: [xx]
50. VS2: my plans for the future is ehm / I don’t know or yes I know maybe - I
wanna be a doctor so I have to start [really] / I guess yes..
51. MS1: [that’s] that lot of studying
52. VS2: yes is a lot of years so I want to start with it right after the -..
53. MS1: mmm school?
54. VS2: yes the school
55. MS1: yeah SKRATTAR
56. VS2: but I / I but I’m not sure / I have to look and I want to / I don’t know look and
maybe -- find something that really..
57. MS1: [[mmm
58. VS2: [[I don’t know
59. SS1: okay
60. VS2: *x*
61. MS1: well - I think of something to change this from an interview to a normal
conversation [that’s this is]..
62. SS1: [yeah]
63. MS1: sound like an interview right now
64. SS1: yeah
65. VS2: yeah
66. MS1: eeh
67. VS2: ^yeah^
68. MS1: SKRATTAR
69. VS2: eeh [do you] want kiss / kids
70. SS1: [I also]
71.
SKRATT
72. VS2: *kis*
73.
SKRATT
74. SS1: *kiss*
75.
SKRATT
76. MS1: kids no
77. VS2: kids - / eer or family
78. SS1: yeah I kiss SKRATTAR
79. VS2: ja men typ / I want maybe three - children
80. MS1: I think I would have like to have two children or at least one
81. AS2: xxxx
82. MS1: SKRATTAR
83. AS2: [[SKRATTAR
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84. SS1: [[my girlfriend wants to have two children so
85. VS2: so aha so you like have plans for the future
86. SS1: maybe
87. MS1: you have any names for them?
88. SS1: *no*
89.
SKRATT
90. SS1: not yet
91. MS1: not yet
92. SS1: I’m going to finish school first
93. MS1: ah [yes]
94. VS2: [yes]
95. MS1: that’s the better way
96. SS1: yeah and then I’m going to a professional rock star
97. MS1: SKRATTAR
98. VS2: yeah? [also]
99. MS1: [yeah]
100.
SS1: yeah
101.
VS2: yeah
102.
MS1:[[a lot of free
103.
SS2: [[basketball player or something like that
104.
VS2: yeah that can be a really / good doctor and maybe move to USA no not
USA maybe I can stay in Sweden SKRATTAR / I can stay here and save
many - lives
105.
MS1: xxx they need doctors in Sweden
106.
SS1: then you become like a super hero
107.
MS1: SKRATTAR
108.
VS2: yes I will be a super hero and / yes
109.
SKRATT
110.
VS2: Vote for me #
111.
SKRATT
112.
AS2: that’s - a x dream
113.
VS2: SKRATTAR
114.
SKRATT
115.
MS1: yes nice dream
116.
VS2: naa
117.
SKRATT
118.
VS2: [[let’s think about studying] first than I can be a super hero. It will
take a lot of years
119.
MS1: [[ lots of work]
SKRATT
120.
SS1: doctor seems nice we need we are in need of doctors in s..
121.
VS2: ^yes^ -.. yes - / yeah
122.
AS2: yeah this my x was to help other children
123.
SS1: mmm
124.
AS2: <tos> they not (3)eeh (2) they have got burns and haves eeh xxx / cause I
think is just right now in this world is more than -- mmm maybe mmm
zero point five millions childrens living in poor country
125.
SS1: [[mmm
126.
MS1: [[mmm
127.
AS2: they / have not / they have not good <ssss> life
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MS1: so you want to adopt a child or?
AS2: maybe I think
INSTÄMMER
MS1: (seems well)
AS2: so that / because eeh / maybe eeh I adopt / I have myself [also]..
MS1: [mmm]
AS2: but it’s my dream to MS1: help them?
AS2: to help them like if - / it comes maybe to -..
VS2: mmm
AS2: something.. #
MS1: eeh got money?
AS2: yeah get money from the -- organ organization [to]
MS1: [okay]..
AS2: making at / many problems xx / oh my god SKRATTAR..
MS1: you are allowed to speak in Swedish
SS1: [yeah]
MS1: [and] then we can help you
AS2: it’s harsh to - ehm get all of children and to go xx school
SS1: mmm
AS2: to get childrens / this is my / - dream that’s my I don’t know
how SKRATTAR
VS2: SKRATTAR
AS2: In the future [[x
SS1: [[but that seems like a good dream
MS1: [[mmm
VS2: [[yes
AS2: what?
SS1: that seems like a good dream to [me]
MS1: [yes]
VS2: yeah
AS2: I hope to -..
MS1: to make it true
SS1: mmm
MS1: all of our dreams require lots of work
SS1: yeah
MS1: this - is just / but hmm what now..
SS1: yeah so / I don’t know
MS1: okay [[x
SS1: [[where do you guys want to live in the future maybe / something
like that?
MS1: hmm?
VS2: it would be nice to move out of Sweden and maybe try some other
countries
SS1: yeah
VS2: yeah you know see the world and
SS1: mmm
MS1: it depends for me since I’m not sure / this work I’m dreaming of It
doesn’t really require that much moving since it is / you can also
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211.
212.
213.
214.

help program through internet but I think I want to - live in / eeh
doesn’t matter for me
SS1: [[no
VS2: [[no
SS2: eeh I don’t know either but in the US or England / oh Great Britain..
VS2: aah yeah
SS1: or something maybe / or Sweden
VS2: SKRATTAR xxx
SS1: it works as well
VS2: yes mmm
MS1: SKRATTAR / [eeh]
AS2: [yes]
SS1: but I would travel a lot
MS1: oh you would travel a lot
VS2: yeah me too (5) yeah
AS2: xxxxx make a lot of money in the future
MS1: [well]
SS1: [yeah ] I’m gonna to be the new Bill Gates
SKRATT
AS2: you want -- to be a star hero
SS1: yeah
AS2: super / and then make a billion
MS1: I think [lots] of
VS2: [but I don’t think it’s] important where you find a work or a
profession you want to do
SS1: yeah exactly
VS2: I think it’s most important to have a / feel passion and really want to
do
SS1: yeah [[x
VS2: [[no matter how many you earn a lot
SS1: mmm
VS2: it’s more important to enjoy it
SS1: I agree
MS1: mmm / but it’s always funny to have a little more money than normal
SKRATT
MUMMEL
MS1: yeah that too but I was thinking more like I’d like some more
money than only having for food..
VS2: [yeah]
MS1: [and to] pay the bills
SS1: [[ yeah
AS2: [[yeah
MS1: I would want something for the / for my free time as well and not
just having to focus on trying to save a little bit of money for my
free time and then having to pay the rest for the bills and stuff
[okay]
SS1: [yeah]
VS2: yes
MS1: I know it’s important to pay those since you have to but..
SS1: mmm yes
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MS1: but yeah it will be fun to have more money for free -- time as well
SS1: mmm
VS2: yes I think so too
SS1: yeah the best would be like if you could get a lot of money for doing things
that you like to do
MS1: [[mmm
VS2: [[yes
AS2: for me it can be s can solve ehm all of our problem by [money] or
MS1: [mmm]
VS2: no [but]
MS1: [well] in events as if I was / if I was very rich then I would always /
if I would become rich I would always want to pay lots of money
to those that try to help the poor children or raise some school and
such or trying to find out new cures for some viruses like just like
cancer for example
VS2: [yes]
SS1: [yeah]
MS1: since there has been lot of time that they have found something that
might cure cancer or well destroy it but they haven’t had enough
money for it
SS1: [yes]
MS1: [(too much in)] other research
SS1: you told me yesterday
MS1: yes I told you yesterday
VS2: SKRATTAR
SS1: but that seems good
MS1: since it has happened a lot with / eeh that they have found something
new for / against cancer just not just yesterday but some earlier
years they have found some something new but as always they
needed the money to..
SS1: [[yeah
VS2: [[yes the money to [xx]
MS1: [it is] kind of funny how the countries don’t spend a lot of money
on that research and just build up new stuff that we almost not need
VS2: yeah
SS1: yeah I agree
AS2: xxx
MS1: mmm
VS2: yeah
AS2: education / <sss> so is / say we have xxx
MS1: SKRATTAR
AS2: education also
SS1: yeah
AS2: here education is / here better I think
SS1: mmm but I think the most of the government’s spending a lot of
money on the stuff that we don’t [ actually need]
MS1: [yeah]
MS1: I mean well okay they can spend some things fun stuff but not too
much -- on that and almost nothing on good stuff that we
actually need / I mean I have been wondering what those really
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rich people do with all their money / I mean they can buy anything
they want but ehm they don’t pay for something good they just get
more and more and more I’m not sure why they want too much money
for nothing
AS2: but the x rich - the they get money more money as it is
MS1: I know / what I mean is why don’t they try to use this amount of
money I mean they don’t have to use all of their money for something
good at least a small part of it
SS1: like Bill Gates
MS1: well [yeah like Bill Gates]
SS1: [he is donating] a lot of money
VS2: [yeah]
SS1: more than the whole United States..
MS1: yeah
SS1: for [helping people and] building schools and hospitals
VS2: [yeah and such a good] thing?
MS1: and he’s the third richest man on this planet
VS2: mmm
MS1: so that a good [thing of him]
VS2: [I think] we have to be grateful / think if I have a lot of money --- on I
know I can / I may no change everything and make it good but I
can x change and if I have lot lots money - it’s / I would like
to help really..
MS1: mmm
VS2: think we / ehm they haven’t always been that rich so they will take
xxxxxxx oh jag kan inte prata
MS1: SKRATTAR
SKRATT
VS2: yeah
AS2: we talking so quietly I don’t think xxx
SKRATT
VS2: naa
MS1: xx this thing
MUMMEL
SS1: what if we --- have to do it all over again?
MS1: SKRATTAR that would be bad
VS2: no no no
SKRATT
MS1: so are we done? It have been more than five minutes I think
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Bilaga 4. Transkribering 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MS1: oh okay
VS2: yes ehm
OS1: so V do you believe in fir / [love at first sight]?
FS2: [x]
VS2: eeh if I do / eh no..
OS1: No?
VS2: I / I / ah ah ah ah / I SKRATTAR / It’s difficult / but if it / If I meet a boy
and – you think / [you think]..
8. OS1: [ha] notice the head “if I meet a boy”
SKRATT
9. VS2: no but when you see somebody that you in/interested in / that you could
be interested in you feel it / you feel that it’s - something but I - don’t think
you feel that love
10. MS1: [no]
11. SS1: [no]
12. VS2: [that at you can be (3) crazy love]
13. MS1: *yeah*
14. SS1: no
15. VS2: after one second [no]
16. OS1: [no]
17. VS2: I don’t think so / I think It takes time [love is just not]
18. OS1: [yeah you] could think you’re in love at the first sight cause / [I don’t
think]
19. MS1: [yeah]
20. FS2: [[ but that is a big problem with teenagers because they think they fell in
love with someone just when they saw the first [time]
21. OS1: [yeah]
22. SS1: mmm
23. VS2: [[and that..
24. FS2: [[you cannot say that’s - love
25. MS1: no / just no / but
26. FS2: that’s something else
27. OS1: mmm
28. VS2: yes / no I agree you can feel something really strong maybe for –
someone..
29. OS1: yeah
30. VS2: but I don’t think [you can call it love]
31. MS1: [you don’t know] the background of that person
32. FS2: no
33. OS1: no
34. MS1: you don’t know [how to]
35. VS2: [no no]
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36. SS1: you have to know them first
37. MS2: yeah
38. SS1: I thinks
39. MS1: yeah kind of
40. OS1: you fell in love with a person not a look
41. SS1: yeah
42. VS2: yeah it’s also / so / so I don’t think so that’s..
43. OS1: not true love
44. MS1: mmm
45. VS2: no exactly / [you may --]..
46. FS2: [you can love it buts] / it’s not -- true
47. INSTÄMMER
48. VS2: yeah you know loving has to grow up
49. MS1: [[mmm
50. S: [[yeah
51. VS2: it starts and have to ah / if you have a relation with somebody it will start
and you create it and then maybe love will..
52. FS2: yeah
53. VS2: it takes time
54. MS1: it is/ it’s that’s kinda like those / ahm / some kinds that eeh / as soon as
they see that is / there is some girl on a game / into the game / they try
to / they - instantly fell - in love with them without even speaking with
them they trying to force them to love them
55. SKRATT
56. OS1: “marry me”
57. VS2: “love me”
58. FS2: but we have [[to
59. SS1: xxxx from what game?
60. MS1: eh just from Xbox live / from the internet
61. SS1: Internet
62. FS2: yeah but still it’s xx you separate between like or love because when we
like someone we just - say we love each ehh / we love this one
63. INSTÄMMER
64. FS2: we don’t that’s more than that to like / we like it but we not love..
65. OS1: yeah
66. FS2: that’s different things
67. MS1: yeah that’s a problem specially when they think they love each other
they had sex and after it / “yeah - I know”/ then after it / the one they
liked or somebody say they not this / that they have not something for
each other
68. OS1: [[yeah
69. VS2: [[yeah]
70. FS2: [yeah]
71. MS1: and something like it ends up that the girl is pregnant
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72. OS1: SKRATTAR
73. VS2: yeah and then they [“who -”]
74. MS1: [I haven’t been]
75. MUMMEL
76. MS1: yeah but
77. SS1: you should write a book M SKRATTAR
78. MS1: yes naa that
79. SS1: xx
80. MS1: SKRATTAR [such things happen]
81. FS2: [we have / we] have / had to see if it’s more / if we – like more or love
but take time to typ love someone
82. VS2: [[yeah
83. SS1: [[mmm
84. FS2: we have to be a bit #
85. VS2: exactly
86. SS1: and a wise man said to me “you have to love yourself beco / before you
can love another one”
87. FS2: yeah..
88. VS2: that’s true
89. FS2: yeah but [love them xx]..
90. OS1: [[who said that?
91. SS1: it’s a wise man
92. MS1: SKRATTAR
93. OS2: “ooooh”
94. VS2: [[a wise man / [[ a x man
95. MS1: [[ the guy – in the mirror
96. MS1: the guy in the mirror
97. SS1: yeah exactly
98. FS2: ja men / we can use the word love in different ways / like to love your
sister or your [mother]
99. OS1: [yeah]
100.
FS2: different [way] to love someone - else
101.
SS1: [mmm] yeah
102.
VS2: [[yes
103.
OS1: [[yeah
104.
SS1: mmm
105.
FS2: it’s big thing to
106.
OS1: yeah I think it’s hard to define “what is love”
107.
SKRATT
108.
SS1: yeah well I don’t love my girlfriend..
109.
SKRATT
110.
MS1: as a --sister?
111.
SS1: yeah as [a sister]
112.
VS2: [it’s not the same] thing
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148.
149.

MS1: SKRATTAR I don’t love my girlfriend
SS1: SKRATTAR no I love my girlfriend but not..
OS1: in the same way
SS1: in the same way that I love my sister or my mother
MS1: yeah
FS2: yeah it different
MS1: SKRATTAR
VS2: yeah its SKRATTAR
OS1: hopefully SKRATTAR
FS2: [[xxxxxx
OS1: [[hopefully
VS2: yeah
SS1: well actually
MS1: SKRATTAR
FS2: yeah
MS1: okay ehm
VS2: yes but hmm
OS1: SKRATTAR
VS2: ^yeah^ SKRATTAR
MS1: [[now
SS1: [[so now “lets continue”
OS1: yes
VS2: no but what I think – if asså O and I / we became like in love
/ we love each other and [it’s hard to]
SS2: [xxx]
VS2: no xx
MS1: SKRATTAR
SS1: I don’t believe in..
VS2: yes but
SS1: love at first sight
MS1: naa me neither
VS2: as / how many time eller how long time you will..
FS2: it will take to fall in love with someone?
VS2: or maybe get marries / do you think it’s a time at that / if you
will / if I say that we will marry after six months or
something like that
FS2: [but I think that]
OS1: [[SKRATTAR not impossible SKRATTAR
MS1: that’s an order SKRATTAR
FS2: but I think it’s due to how old you are because we teenagers
when we say we love someone and want to marry as soon as
possible / but when you are older you think more and see if you
fall / you love this one / no it’s due to how old / [the age]
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175.

OS1: [yeah] - I think that’s / I mean when you’re like a teenager
you develop as a person much
FS2: [mmm] yeah
OS1: just in a few years / you know when you go to the
gymnasium and / you know everything / you change
FS2: [[mmm
SS1: [[mmm
OS1: so it’s hard to you know / you can love one person but then
they change perhaps not much but this / it’s enough to not
feel the same about..
SS1: yeah
MS1: so what do you guys think about people that get married like
when they are eighteen? / just when they got eighteen or
nineteen / I think it’s a
little too early at that age
OS1: yeah it’s a bit optimistic SKRATTAR
VS2: yeah maybe / yes I agree I don’t think / no [if you love]
OS1: [[I mean I hope it all works out for them
VS2: [yeah]
MS1: but still I think it’s a little too early
INSTÄMMER
VS2: okay if they are in love and they want to be together but why
not live together or something
SS1: mmm
VS2: before you get married you don’t know how it will work /
and yeah / we still learn about ourselves
MS1: and yes you still go to school at that age as well
FS2: but there’s two people who fall each other / love each other
for the first time and till xxx it’s not love
VS2: no - nej it can be love but when you’re so young / we / I
don’t know its..
FS2: you have to separate / when we are young / but aaa..
VS2: yeah but it’s not only that you get married / but I think that if
you have a relation with someone and we say that they have
been together a year / two tree years / I don’t know / they
want to marry / it’s / it has to be a lot of different from just
living together / just together and be marry
INSTÄMMER
FS2: yeah it depends / [different time]
VS2: [[and it’s not only your relationship between the two alltså
the ja / they surround people xx every/ everybody so you
have to be many / .I don’t know. ..
OS2: and also I don’t really see why they really should rush to get
married if they are young / because what’s the real / what is the
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main difference between when you’re together as a couple just
boyfriend girlfriend and you marry / what’s the big difference
MS1: [mmm]
SS1: [mmm]
OS1: you set the rings and you sign a *legal agreement* / that’s
about it
VS2: SKRATTAR
MS1: and you get another / a new [last name]
SS1: [[last name
VS2: yeah
SKRATT
SS1: yeah
MS2: and then the next day they don’t want to be..
OS1: SKRATTAR “okay”
OS1: [[but
MS1: [[but I don’t know
SS1: yeah but if you love [[some
FS2: [[ aah the problem that they think they have done the right
thing first but then - efter they think it that was wrong “I
wouldn’t do that if I knew it was like this or ” xx decide first
SS1: yeah
VS2: yeah
SS1: if you love someone and want to get married with him or her
why don’t wait a few years..
MS1: mmm
VS2: [[yes
FS2: [[yes
SS1: until you get older
VS2: yeah
FS2: mmm
OS1: [but first]
FS2: [but they] learn each other to.. #
MS1: mmm
OS1: but um / I just think about / that means for all of the topics/ x
from an / in I know that in America / in some states you have
to get / it’s legal for gay couples to marry but they have to be
older then if you were a straight couple..
SS1: mmm
OS1: to get married and I don’t really see the point of that either
because..
MS1: yeah it’s still between the same gender..
OS1: yeah
VS2: yes
MS1: so
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SS1: yes (2) it’s weird
OS1: yeah “America”
SS1: yeah SKRATTAR yeah that’s America
OS1: because you know / love that / I don’t think love change
between (2) genders it’s the same [whether you’re / love for]..
FS2: [but yes]
VS2: [love is]
OS1: the same sex or..
MS1: mmm
OS1: [the other]
SS1: [yeah]
VS2: yes
OS1: and I don’t think they should / you know (3) it’s / I think it’s’
wrong in the (since) / they should choose that “no you – are
gay you don’t really know / you should wait an extra year or
two before you even can get married”..
INSTÄMMER
OS1: “and you have to really think this through”
FS2: yeah
OS1: no it’s a bit [critical]
FS2: [but now] we get married in eighteen
OS1: yeah..
FS2: and if someone said they will get married like say at sixteen
or [fifteen]
OS1: [yeah]
FS2: [it’s different]
SS1: mmm
FS2: they got older now
OS1: yeah / marriage
FS2: but yeah / it can happen than they - get married in (twenty)
so..
OS1: yeah
VS2: yes
OS1: yeah and (1) marriage has really changed over the centuries
SS1: [mmm]
OS1: yeah I know at first it was more of a “hey D you get my
daughter ”..
[SKRATT]
OS1: “then we can share this land”
SKRATT
INSTÄMMER
FS2: yeah more like that
MS1: yeah
OS1: so it’s really that all marriage without love
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MS1: mmm
OS1: in spite xx..
MS1: what I don’t really like with today’s eh type of marriages is
that they marry each other then they break up marry
someone else and then break up again
SS1: [yeah]
VS2: [yes and after ] a couple of years “I have been married three
times” times maybe
MS1: yeah
OS1: it doesn’t really seem too..
VS2: [[no
MS1: [[mmm
OS1: really
VS2: [how they]
SS1: [why get married] and then get a divorce
MS1: mmm
VS2: yes
MS1: and one more thing that they try to / well I say / if I say eh /
if a family is having problems / they are about to break up
or something that the state or well country they don’t try to
help them these days / what I have noticed in the newspapers
they do the opposite and try to break them away / eh away
from each other
SS1: mmm
MS1: I don’t know why it is like that today but it just is
VS2: yes
SS1: mmm
MS1: is that okay? Just – break up and it doesn’t matter
VS2: yes sometimes is
SS1: yeah nowadays it’s really popular to break up
MS1: yeah
FS2: but the problem is that [we think]..
SS1: [but]
FS2: the one tradition is to divorce but it’s not
MS1: mmm
FS2: there’s..
VS2: maybe not
FS2: yes there are other solutions
MS1: mmm
OS1: I don’t really know if the problem is that people get married
to or if it is that people don’t try to fix their relation
problems / it’s..
SS1: I think [it’s both]
VS2: [yes] if you / but if you feel that love is / that you don’t feel
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any love / I don’t think you have to stay and try and try and
try unless / I don’t think it’s / it will work but I think it’s
very important to take it seriously from- [the beginning]
SS1: [mmm]
VS2: when you think about “I’m going to marry him or her”..
FS2: yeah
VS2: you have to think “do I really want to do this or maybe it’s
just like”..
FS2: yeah you [have to find time]
OS1: [[yeah]
VS2: yeah it’s like you said / you have to love yourself before you
can love anyone else..
FS2: [[yeah
SS1: [[mmm
VS2: so you have to know yourself before..
OS1: before you love yourself
VS2: no before you take a / such a big decision because it’s a big
decision
FS2: yes [it is]
VS2: [yes if you]
FS2: [you have] to bestämma xx need time
VS2: yes
FS2: it’s not just you’re one year / I think typ like four five tree
years
VS2: yeah
SS1: yeah I know / nowadays they got / get married and then they
break / --- up..
MS1: mmm
SS1: but fifty sixty years ago they got married and I know a lot of
like my grand grandparents are still married and happy and..
VS2: yeah
MS1: but I think yeah
OS1: “back in the days people get married and then they die”
VS2: SKRATTAR
SS1: *exactly*
VS2: SKRATTAR
MS1: xxx
SS1: but something went wrong
MS1: mmm / something went / went wrong there
VS2: yes
MS1: I guess / ehm they using / nowadays there’s more / sex is
just a tool / just do whenever you want
SKRATT
MS1: *what xxx countries*
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SS1: yeah
SKRATT
MS1: but they have changed what the meaning of / nowadays it’s
just something that you do / without any purpose / just for
fun with lots of people
MUMMEL
OS1: *more or less* SKRATTAR
VS2: yes
OS1: yeah but I think it’s it become more of a piece of you know
personal freedom
MS1: mmm
OS1: [I would say]
VS2: [yes]
OS1: since..
MS1: it isn’t serious as before
OS1: now you know you had to be *married first*
MS1: [[yeah
OS1: [[ and then you know / it’s / if you think like the high class
English people from the eighteenth nineteenth century / you
know SKRATTAR If you like / yes you can’t get intimacy
with the person you like because first you have to get you
know / a x from her father and [you have to]..
FS2: [yes]
OS1: agree with him then you can marry her then you can / you
know..
FS2: it was harder to marry..
MS1: mmm
OS1: yeah
SS1: mmm
OS1: since its back in the days more of a family thing / *the
whole family thing*
VS2: yes
OS1: it’s not like “oh I want you to meet my parents ” it’s like you
have to go to her parents first and “I would like to meet your
daughter”
SKRATT
VS2: yeah
MS1: may I marry your daughter or something
OS1: [exactly]
VS2: [yeah] yes / it’s maybe why the marriage..
MS1: SKATTAR
VS2: well I don’t know but if – you think [befo]
FS2: [it’s more like] the parents decide what [to do]
VS2: [yeah I don’t think ] that’s a good idea
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FS2: if it’s possible or not
VS2: I don’t know maybe / I don’t think it’s as good idea / but if
you think / now eh people marry each other and they get div /
divorced
MS1: mmm
VS2: like something / yes but before they / when you meet
someone and you feel “ I want him / I want to know her or
him”
SS1: yeah
VS2: it was important / you know it was more like / you want it
OS1: yeah
VS2: you really want it / now you just like “oh”
OS1: yeah but also its..
VS2: get some drink and then..
OS1: yeah not too long ago like sixty years ago there was still you
know shame in getting a divorce
MS1: mmm
FS2: [[yeah
VS2: [[yeah
OS1: xxx
SS1: yeah
MS1: and like you said before you had to speak to your parents
such and then would sometimes say “if you do that / if you
make her sadder / I would break your neck”
SKRATT
VS2: yes
MUMMEL
MS1: “all four of us”
OS1: SKRATTAR
VS2: we make x
MS1: yeah there was a lot more serious then
VS2: a lot more serious / you – know that if you want anyone you
have to really..
MS1: mmm
VS2: I think .vad heter kämpa.?
OS1: fight for it
FS2: yeah
VS2: fight for it yes / we have to fight
MS1: x
SS1: yeah lets fight
SKRATT
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