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Sammanfattning

Denna uppsats är baserad på en undersökning med hjälp av åtta lärare i en högstadieskola i 
Guatemala. Studien syftade till att ta reda på hur lärarna i bergsbyn upplever att flerspråkigheten har  
utvecklats och om språkliga influenser från andra kulturer har märkts i elevernas språkbruk. 
Dessutom var det intressant att se om ”spanglish” även har brett ut sig på landsbygden långt bort 
från städerna, samt om kulturutbytet med svenska skolor har påverkat elevernas språkutveckling. 
Undersökningen bestod i en brevintervju riktad till lärarna på skolan och svaren har sedan 
bearbetats. Resultaten har diskuterats i förhållande till relevant litteratur och tidigare forskning inom 
flerspråkighet.
   Det visade sig att lärarna som medverkade i studien ser många fördelar med att flera språk 
samverkar i undervisningen, även om de också uttrycker oro för influenser från engelskan som kan 
bidra till att deras eget modersmål och även deras spanska språk blir kontaminerat av det engelska 
högstatusspråket. Respondenterna ger uttryck för positiva effekter av att lära känna andra kulturer 
och att språken då bidrar till en naturlig del av undervisningen. De beskriver en längtan av behärska 
flera språk, men förklarar att de ekonomiska förutsättningarna inte möjliggör detta.
   Dessutom betonar respondenterna vikten av deras modersmål chuj och uttrycker ett stort behov av 
att förstärka denna undervisning inte bara i talspråket utan även inom läs-och skrivutvecklingen för 
att stödja eleverna i all deras modersmålsundervisning, så att de ska kunna uttrycka det som 
verkligen berör dem och deras egen kultur, deras traditioner, språket inom familjen, deras 
värderingar och framför allt deras egen historia. Genom att lära sig flera språk kan de bättre 
uttrycka vad de tänker och vad de känner, för att lära sig ett nytt språk behöver inte betyda att man 
glömmer sitt eget.

Nyckelord: ”code-switching”, flerspråkighet, ”spanglish”, succesiv bilingualism  
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1 Inledning       

Min ambition är att reflektera kring flerspråkigt lärande i en bergsby  i Guatemala. För att förstå 
valet av tema beskriver jag en kort bakgrund. År 1992 deltog några kollegor och jag i ett 
internationellt projekt med samarbetspartners i en skola i Guatemala. Målet var i första hand att vi i  
Sverige skulle hjälpa lärare i deras skola med ekonomiska resurser till välbehövlig litteratur och 
även bidra med pedagogisk kunskap i undervisningen.Vi tog med oss uppdraget till våra respektive 
skolor och våra elever. Förståelsen för andra länder ökade i skolorna och samarbetet startade. Vi 
besökte Guatemala första gången 1996 och träffade en volontär som allt sedan detta datum besöker 
oss årligen i vår skola. Han lever och arbetar i en liten bergsby ända sedan slutet av det 33-åriga 
inbördeskriget i Guatemala, dit flyktingar från kriget än i dag återvänder till sina marker. Denne 
volontär bjöd in oss samma år som fredsfördraget antogs och Guatemalas ambassad hjälpte oss med 
eskorten upp i detta svårt krigshärjade område. 
   På min nuvarande skola fortsätter vi att samarbeta med byrådet i bergsbyn och kollaboratorn. Det 
är ett arbete som har pågått under sexton år och många är vi som har fadderbarn där. I dagsläget bor 
det ungefär 1200 invånare på orten som ligger 20 mil bort från närmaste stad och två mil från den 
mexikanska gränsen. Alltsedan år1996 har byns verksamhet successivt återuppbyggts, däribland 
konstruktionen av skolan. Byns statliga skola fungerade bristfälligt utan utbildade lärare, så därför 
inleddes en privat verksamhet initierat av en guatemalanska från trakten och en dansk volontär. Den 
statliga skolan har fram till nuvarande år 2013 endast bedrivit undervisning från årskurs ett till sex. 
Förskoleverksamheten har verkställts genom privat initiativ, likaså högstadieskolan som är i fokus i  
denna studie.
   Livet i byn berör mig och mina kollegor mycket, speciellt ungdomarnas situation och deras 
möjlighet till undervisning. De flesta i byn är flerspråkiga och talar sitt eget mayaspråk chuj 
förutom  det officiella språket spanska. För närvarande finns  ett utbyte av studeranden och lärare. 
Elever och lärare från byn har besökt oss i Sundsvall och våra skolor för att delta i undervisningen 
och se hur det fungerar här. Enligt kollaboratorn är två av de studerande nu lärare i skolan. Utbytet 
är ömsesidigt och ungdomsrepresentanter från våra skolor har rest till Guatemala med samma 
uppdrag och syfte, dvs att utöka förståelsen för omvärlden och se möjligheter till utveckling av nya 
pedagogiska möjligheter i vårt skoluppdrag. Flera är våra vistelser i Guatemala och vår förhoppning 
är att vi ska kunna inspirera till ökad förståelse i ett globalt perspektiv och samtidigt öka 
motivationen till lärandet av ett andra språk, i detta fallet spanska. Kunskapsinlärningen bör vara 
verklighetsförankrad i världen utanför skolan för ökad motivation och intresse för eleverna betonar 
Shepard (2000:7).
   Studien av flerspråkighet och dess utveckling är ett tema som fortsätter att analyseras. Under fem 
århundraden har ursprungsbefolkningen införlivat ett andra språk, kastillanskan, i allmänt språkbruk 
benämnd spanska. Denna undersökning ska belysa huruvida även engelska influenser påverkar 
deras nuvarande språkutveckling.

   För att anknyta till läraruppdraget är det viktigt att inledningsvis göra återkopplingar till  
styrdokumenten, menar Johansson & Svedner (2006:102). ”Läroplanen för grundskola, 
förskoleklassen och fritidshemmet” (Skolverket, Lgr 11, 2011:14 ) kräver utifrån det centrala 
innehållet att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser 
av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt belysa människors 
villkor, identitets- och livsfrågor. Ambitionen med denna studie är att, i enlighet med läroplanens  
riktlinjer, bidra till ökad förståelse för ungdomarnas flerspråkiga situation i den utvalda 
högstadieskolan i norra Guatemala. 
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Min avsikt med studien är att undersöka på vilket sätt lärarna i bergsbyn i Guatemala upplever att  
tvåspråkigheten av spanska och ursprungsspråket chuj utvecklas och om språkliga influenser från 
andra kulturer märks i elevernas språkbruk. Om så är fallet övergår begreppet tvåspråkighet till 
flerspråkighet. Avsikten med studien är även att se om ”spanglish” breder ut sig även ute på 
landsbygden långt bort från städerna, samt om kulturutbytet med svenska skolor påverkar elevernas 
språkutveckling. Dessutom är ambitionen att ta reda på vilka ord som då är mest frekvent 
förekommande i elevernas språkanvändande.

Frågeställningar:

1.   Hur upplever lärarna att flerspråkigheten hos ungdomarna har förändrats under den tidsperiod 
      som skolan har funnits?     
2. Har nya ord kommit in i språkundervisningen från andra kulturer? Om ja, i så fall vilka ord?
3. Förekommer ”spanglish” i ungdomarnas språkbruk?

1.2 Disposition       

Inledningsvis presenterar jag vad skolministeriet  i Guatemala säger angående den grundläggande 
lagstiftningen (La ley de Educación Nacional) och vad deras läroplan innefattar, vad gäller 
modersmål, spanskaundervisning och undervisning i  främmande språk. Dessutom vill jag definiera 
vilka skyldigheter läraren har i sitt uppdrag angående modersmål och andraspråksundervisning.  
Därefter följer rubrikerna  flerspråkighet,”spanglish”, ”codeswitching” och succesiv bilingualism.  
I metodavsnittet förklaras val av metod och tillvägagångssätt som använts kring brevintervjuerna.  
Resultat och analys av respondenternas svar synliggörs under rubriker kopplade till 
skolundervisningen och kontextberoende språkanvändning av modersmålet chuj och spanska. 
Avslutningsvis visas hur språkundervisningen utvecklas i bergsbyns högstadieskola och om 
språkliga influenser från engelskan märks i elevernas språkbruk.

2 Bakgrund

Genom att presentera de ovan nämnda rubrikerna kommer information som är relevant för studien 
att belysas. För att synliggöra de rådande styrdokumenten inom skolministeriet i Guatemala inleds 
studien med en kort presentation av vad det står i ämnesplanerna angående språkundervisningen 
och lärarens uppdrag. Därefter följer ett avsnitt kring flerspråkighet och den nuvarande situationen 
med aspekter kring hur modersmålet uppfattas i förhållande till kastillanskan, dvs den i allmänt tal  
kallad spanskan. Ämnesuttrycket ”spanglish” kommer att förklaras kring engelska ord som kommer 
in i elevernas språkbruk och om detta uttryck är en relevant benämning i sammanhanget, samt hur 
detta senare kan kopplas ihop med succesiv bilingualism. Flera definitioner av begreppet ”code-
switching” behandlas. Under presentationen av de olika avsnitten refereras till aktuell forskning.

2.1 Skoluppdraget i Guatemala

Min översättning (hädanefter m.ö) av rådande styrdokument.
   Enligt skolministeriet i Guatemala (artikel 74 , Skollagen om nationell utbildning)  ska 
undervisningen vara obligatorisk, gratis och omfatta elever i åldrarna mellan sex och femton år, och 
syfta till förskolan, de tidigare och senare skolåren med syfte till baskunskapsnivå (Skollagen Nr 
12-91, 1991; Ministerio, El, de Educación 20130214).
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2.1.1 Modersmålet

Skollagen uttrycker att alla barn har rätt till undervisning på sitt första språk, d.v.s. modersmål (L1) 1 
likväl under elevens tidigare som senare skolår. Undervisningen på modersmålet är mycket viktig, 
poängteras i dokumentet. I  Artikel 28, Cartilla de los derechos de los pueblos indígenas 
(2006:33-36) uttrycker utbildningsministeriet att:
1. ”Man bör alltid undervisa barn att läsa och skriva på sitt ursprungsspråk, eller det språk som är 
vanligast i gruppen som man tillhör, om det är genomförbart i de byar där de är intresserade. Om 
detta inte är möjligt ska de styrande organen konsultera aktuell kompetens för att syftet ska kunna 
uppnås.
2. De bör vidta lämpliga åtgärder för att försäkra sig om att dessa byar har möjlighet att kunna 
tillägna sig det dominerande språket i landet, eller ett av de officiella språken. Dessutom, enligt  
myndigheternas beslut, bör de sträva efter att alla får möjlighet att tillägna sig sitt modersmål och  
verka för att bevara ursprungsspråken, föra utvecklingen framåt av dessa och ha möjlighet att kunna 
utöva dem i praktiken (m.ö).”
3. Vidare betonas, Artikel 29-31, ”vikten av att likvärdigt kunna delta i sin självstyrande region 
genom adekvat kunskap. Inom hela det nationella utbildningssystemet, och speciellt i de regioner 
som är intresserade, bör man verka för att eliminera fördomar kring dessa folk. Man bör anstränga 
sig för att försäkra sig om att historisk, tillitsfull litteratur används som belyser deras egna kulturer 
och samhällen mer exakt (m.ö).”
  
2.1.2  Andraspråksundervisningen

Det officiella språket i Guatemala är spanska, vilket betyder att nästan all kommunikation i  
samhället, skolan och rättsväsende sker på spanska och inte på ett mayaspråk. Angående 
definitionen av bilingualismen i undervisningen uttrycker Skollagen (artikel 56-58, 1991): 
   Andraspråksundervisningen ska svara mot det som kännetecknar landet, dess behov och intressen, 
på platser som består av olika etniska, språkliga grupper ska man, inom skolans ramar, genomföra 
parallell undervisning och även erbjuda extraundervisning. Den flerspråkiga utbildningen ska 
genomföras i syfte att bekräfta och förstärka identiteten och de kulturella värden som finns i de 
olika delområdena. Utbildningen ska ge företräde åt de inhemska språken, modersmålen, i områden 
där ursprungsbefolkningen lever. Detta gäller på vilken som helst av de befintliga 
utbildningsnivåerna och områden av studier. 

2.1.3 Kastillanska och mayaspråket chuj

Guatemala är ett flerspråkigt land, eftersom de talar flera olika mayaspråk. Språkforskarna Maya 
Chii (2001:33) har kartlagt de olika departementen, dvs de olika landsdelarna, och visat att ett  
tjugotal olika språk finns inom landets gränser. Maya-Chii består av sex språkforskare från 
Centralamerika, Chosamaj, som har fokuserat sin språkforskning kring mayaspråken och dess 
kultur. Majoriteten av Guatemalas befolkning är tvåspråkiga2, de talar sitt eget modersmål och även 
kastillanska3. Ofta så tillskrivs språken olika betydelser, beroende på vilka personer som använder 
språken och deras acceptans eller motvilja till språket som de refererar till. Tillämpningen av 

1 L1 avser language one, dvs modersmålet eller det första språket.
2 Tvåspråkighet benämns av språkforskarna som flerspråkighet, därför kommer ingen särskiljning av dessa begrepp 

att  användas vidare i studien.
3 Kastillanska kallas i allmänt språkbruk för spanska, dvs traditionell spanska. Språket kommer ursprungligen från 

Spanien och regionen La Castilla. För att inte förväxla kastillanskan med andra varianter av spanska språket  
kommer denna terminologi  att användas när författarna har använt denna term, i andra fall kommer fortsättningsvis  
språktermen spanska att nyttjas.
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mayaspråken anses inte vetenskaplig, med basen i verkligheten, utan ideologiska och etnocentriska 
till kastillanskans fördel (s.33). Vidare poängterar denna forskargrupp att under århundraden har 
man investerat mycket mer resurser i dokumentationen av kastillanskan, vilket bidrar till en rad 
ofördelaktiga åsikter om mayaspråken.
   Nedan följer en sammanställning av Maya Chiis undersökning. Flera lingvistiska uttryck har 
förklarats för att förtydliga terminologin.

Sociala fördomar kring kastillanskan Sociala fördomar kring mayaspråken

– den är ett idiom4 - de är dialekter5, visar på verbal 
  kommunikation, uttrycker vad någon 
  känner och tänker

– har grammatik6             - saknar grammatik
–  har skriftspråk - saknar skriftspråk
– språket innehar ett brett vokabulär7 - har ett reducerat vokabulär
– den är dagsaktuell - visar en avtagande användning
– är ett officiellt språk - språk som går i arv
– dess användning är enkel - är svåra att tillämpa och 

och visar progression    pekar på tillbakagång

De gualtematesiska lingvistikerna belyser en rad nervärderande uttryck kring mayaspråken (s.55). I 
området där högstadieskolan är placerad talar de chuj, vilket är ett av de tjugo mayaspråken. 
Naturliga avgränsningar till andra mayaspråk finns i form av höga berg, breda vattendrag och 
samhällets infrastruktur. Språkforskarna Maya Chii har visat på gemensamma och särskiljande drag 
i de olika språken. I alla tider har människan klassificerat, sorterat och gjort olika bedömningar för 
urval i varierande syften. För att förstå den nuvarande språksituationen behöver andra komponenter 
beaktas, då detta inte är ett isolerat fenomen.
   Mayaspråken har utvecklats från ett idiom som har benämnts Protomaya eller Nabée Maya 
Tzijj8, där beräkningar visat att språket använts i mer eller mindre 4.000 år i nordvästra delen av 
landet (s.41). I denna del ligger den aktuella byn som ingår i studien. De guatemaltesiska 
språkforskarna preciserar orsakerna till separationen av mayaspråken och hänvisar till bl.a. 
migration, placering och typ av kommunikation genom tiderna. Vid en separering kan 
språkförändringarna skilja sig i de olika områdena. Ursprungsspråket Protomaya kom att separeras 
beroende på det bergiga och svårtillgängliga landskapet, vilket medförde att den språkliga 
kontakten minskade. Alltsedan mitten på fjortonhundratalet och ”upptäckten” av America har  
mayafolken tillägnat sig ett andra språk, det spanska språket eller mer korrekt, kastillanskan. 
   Identiteten är starkt sammankopplad med språket. I territoriet av de chujtalande har de sin egen 
kultur, sin klädedräkt och sina ”huipiles”9, men framför allt delar de sin egen historia. Guatemala 
drabbades av det längsta inbördeskriget i Centralamerikas historia, vilket drabbade de chujtalandes 

4 Idiom är ett språk, eller dialekt, språkvariant, karaktäristiskt för ett visst språk hos någon som talar ”som en infödd” 
(NE 2013).

5 Språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t ex ett landskap. En dialekt skiljer sig 
från standardspråket liksom från angränsande dialekter NE 2013).

6   De indikerar att mayaspråken saknar grammatik av två skäl, å ena sidan vill de påvisa att dessa språk saknar             
     grammatik, å andra sidan att de inte finns någon beskrivning av densamma.
7 Forskarna har utgått från de existerande ordböckerna i varje av de refererade språken. Kastillanskan visar på mycket  

större volymer än de i mayaspråken, vilket beror på att man satsat mycket större ekonomiska resurser till dess 
produktion. 

8 Inom ramen för språket K´iche, dvs det första mayaspråket.
9 Huipil är en poncho i olika färger som är förknippad med ett speciellt område.
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område svårt. Fredsavtalet firmerades år 1996, därför pågår fortfarande en återuppbyggnad av 
samhället, inklusive skolverksamheten.
   Identifikation med en kultur innebär normalt sett positiva attityder mot det användna språket i  
deras samhälle, men av olika orsaker är så inte alltid fallet. Stereotyper projiceras på deras språk 
och kultur, så att en etnisk eller kulturell identitet stigmatiseras. Språkets användning kan bli  
övergivet som ett uttryck för att distansera sig själv från en negativ identitet (Suzanne Romaine i  
Potokowski & Rothman, 2011:10-11). Andra språkforskare som Francis, Norbert & Reyhner 
kopplar språkanvändningen till politisk organisationsnivå och skriver: ”Så länge som de federala 
myndigheterna inte räknar med delaktighet av ursprungsbefolkningen inom utbildningspolitiken, 
kommer vi inte att klara av att bibehålla våra inhemska språk och vår kultur (2002:5) m.ö.” 

 2.2 Teori

Det är relevant att presentera ett par forskningsteorier kring flerspråkighet för att göra kopplingar 
till min studie. Under detta teoriavsnitt ingår även tidigare forskning. När det gäller 
skolundervisningen av flerspråkiga elever är det av stor vikt att fundera över de språkliga 
kompetenserna och hur språket kan hanteras för att stärka eleverna i deras progression. För att 
synliggöra när tvåspråkigheten kan visa positiva, neutrala eller eventuellt negativa effekter 
utvecklade Cummins (1976) och Skutnabb-Kangas & Toukomaa (1977) tillsammans den så kallade 
tröskelhypotesen där de liknar kritiska faser i språkutvecklingen vid trösklar som förstärker 
varandra. De har relaterat kunskapskraven till det som är åldersmässigt relevant för 
språkbehärskningen (Börestam & Huss, 2001:58).

Kompetensnivå Tvåspråkhetstyp Kognitiva effekter 

Över tröskeln
(i bägge språken)

Additiv Positiv förstärkning vilket kan leda till 
vidare utveckling samtidigt som grunden 
för vidare inlärning är god

Över tröskeln
(i ett av språken)

Neutral effekt, varken positiv eller negativ 
inverkan

Under tröskeln
(i bägge språken)

Subtraktiv Negativ förstärkning vilket kan leda till en 
negativ spiral med stagnerad 
språkutveckling och otillräcklig grund för 
vidare inlärning  

Figur 1. Tröskelhypotesen enligt Börestam m fl (2001:58).

Figuren visar att den som inte nått upp till tröskelkunskaper i något av de talade språken visar 
tvåspråkigheten negativa effekter, så kallad subtraktiv konsekvens. Detta innebär att en individ 
måste behärska de grundläggande kunskaperna i ett av språken för att kunna hantera dessa i sin 
fortsatta språkinlärning. Nästa steg i tröskeln innebär att personen har tillräckliga språkliga verktyg 
för att fungera, dock visar det varken på positiva eller negativa konsekvenser. Däremot när  det övre 
steget i tröskeln är uppfyllt och den tvåspråkige behärskar bägge språken kommer positiva effekter 
att märkas. 
   Cummins utvecklade en modell kring grundläggande kommunikationsfärdigheter (Basic 
Interpersonal Communicative Skills; BICS) och en kognitiv akademisk språkkompetens (Cognitive 
Academic Language Proficiency; CALP). Språkforskaren menar att BICS-färdigheter kan läras in i 
vardagliga sammanhang relativt enkelt, där kan vi tala om förvärvade baskunskaper, medan CALP-
färdigheterna består av svårare kunskaper att tillägna sig. Den som kan hantera ett språk på CALP-
nivå kan utöva sina kunskaper i mer avancerade situationer, Cummins talar här om mer 
kontextberoende sammanhang där språket bättre kan fungera som ett redskap för vidare inlärning 
t ex i en klassrumsmiljö (2001[1981]:59).
   I båda av Cummins språkmodeller finns en gemensam grund av samlad kompetens som den 
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senare språkutvecklingen vilar på, den så kallade  ”common underlying profiency” (CUP). Här kan 
de båda språken ömsesidigt påverka varandra som en positiv förstärkning i lärandeprocessen. Den 
gemensamma kompetensen delas mellan språken och kan utgöra en ”språkbas” för tänkandet.
   BICS-kompetenserna i det andra språket kan lätt utvecklas under ett till två år, medan CALP-
färdigheterna kan ta sex till sju år.
   Trots att kritik har riktats mot att dessa resonemang för snävt har fokuserat kring den kognitiva 
kompetensen menar Börestam m fl att grundidéerna i dessa teorier ligger till grunden för den 
nuvarande språkforskningen (s.60). 
   För att illustrera Cummins språkteorier har jag gjort en egen modell.

Figur 2. Egen modell av Cummins språkteori. 

En parallell utveckling av två språk förutsätter att individen har tillräcklig kontakt med båda 
språken. Om det ena språket tydligt dominerar språkanvändningen kommer utvecklingen av det 
andra språket att halka efter. Detta inlärningssätt betecknas som ”underordnad tvåspråkighet” och 
torde styrka Weinreichs teori om att språken antingen ”lagras” var för sig (samordnat),eller 
”tillsammans” (sammansatt) respektive ”underordnat”(s.50-51).
   Konsekvensen av dessa teorier visar att vi kan lära oss ett nytt språk utan att det sker på bekostnad 
av ett annat språk. Det är tydligt att en språklig grund är en förutsättning för att utveckla 
flerspråkighet på högre nivå och kunna använda språket som tankeverktyg för vidare inlärning. 
 
2.2.1 Flerspråkighetsbegreppet

Begreppet flerspråkighet förklaras på många olika sätt inom forskningen i ämnet. För att förklara 
beteckningen behöver jag belysa dem utifrån olika källor. Definitionen i  Nationalencyclopedin av 
begreppet tvåspråkighet är användning eller behärskning av två språk. Tvåspråkigheten kan gälla 
individer eller samhällen. Tvåspråkighet och flerspråkighet är i princip samma företeelse, och båda 
termerna kan användas för att täcka hela fenomenet. 

I en mycket vid betydelse täcker tvåspråkighet alla grader av behärskning av mer än ett språk, dvs. bland 
tvåspråkiga inkluderas då även personer som endast i mycket begränsad utsträckning förstår eller kan uttrycka 
sig på ett annat språk än modersmålet. Den vetenskapliga användningen av termen tvåspråkighet motsvarar 
närmast denna senare betydelse. För att spegla att tvåspråkigheten hos olika individer kan vara sammansatt och 
utvecklad på olika sätt, använder man ofta typologier över tvåspråkighet som bygger på individens behärskning 
av resp. språk, användningsfrekvens, inlärningsförhållanden samt i synnerhet i vilken utsträckning individen 
identifierar sig etniskt och kulturellt med andra talare av språken (NE 2013).

Språkforskarna har gått över till att tala om bilingualism som flerspråkighet. Detta menar också 
Field (2011:3) när han skriver att i allmänna termer innebär bilingualism att ha förmågan att 
använda två språk. Många av dagens specialister kopplar samman tvåspråkighet med 
multibilingualism därför att i vardera begreppet talar personen mer än ett språk.
   Oftast talar vi om flerspråkighet hos individer, dock menar Per Lagerholm (2010:111) att vi bör 
skilja mellan nationell och individuell flerspråkighet. Nationell bilinguism är i viss mått ett politiskt  

CUP

BICS BICS

CALP CALP

  Språk 1 Språk 2
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fenomen, en social angelägenhet, där det handlar om att hantera fenomenet i samhället. Han 
ifrågasätter vilka strategier samhället använder för att lösa de praktiska, politiska och ekonomiska 
problem som uppstår.
   Skutnabb-Kangas presenterar fyra olika typer av kriterier som används för att karakterisera 
flerspråkighet. Med ursprungskriteriet åsyftas att man har lärt sig två eller flera språk av infödda 
talare redan från början eller har använt två språk parallellt ända från början. Kompetenskriteriet  
beskriver hur man bäst behärskar språken, på en skala från ”fullständig” behärskning till att kunna 
producera meningsfulla yttringar på det andra språket. Funktionskravet innehåller kriterier för hur 
man använder språken i sin vardag, hur man använder dem i enlighet med sina egna önskningar 
eller samhällets krav. Attitydkriteriet beskriver hur man identifierar sig själv som tvåspråkig med 
två språk eller flera språk och att omgivningen identifierar personen som flerspråkig 
(2010[1981):10). 
   I Språkliga möten (2001) definierar författarna Börestam m fl begreppet tvåspråkighet utifrån 
Skutnabb-Kangas indelning, men använder ordet identifikationkriteriet som ersättning för 
attitydskriteriet. Enligt detta kriterium är den tvåspråkige en person som identifierar sig själv som 
tvåspråkig/ med två språk och/eller två kulturer (s.50). Vidare hänvisas till att många forskare gör 
skillnad mellan simultan och succesiv tvåspråkighet. Om barnet lär in två språk före tre års ålder 
talas om simultan tvåspråkighet, däremot om barnet tillägnar sig det andra språket efter tre års ålder  
talas det om succesiv tvåspråkighet (s.51). 
   Flerspråkighet förutsätter kunskap av två språk, dock tenderar de flesta av de flerspråkiga att ha 
ett dominerande språk. Därför är det viktigt att vara medveten om olika faktorers påverkan av 
inlärningen och prestationsförmåga hos flerspråkig ungdom som fortfarande är under utveckling 
(Potokowski & Rothman, 2010:8). Språkforskaren Lorenzo förklarar att varje individ innehar en 
identitet som är starkt förankrad i den etniska tillhörigheten. Den etniska tillhörigheten och sociala  
faktorer kommer att vara avgörande i multikulturella sammanhang vid tidpunkten av inlärningen 
och även graden av motivation mot andraspråksinlärningen (2006:27), även Field betonar vikten av 
motivationen att assimilera till ett andra språk (2011:39) .
   För att förstå flerspråkighetens utveckling beskriver Musk & Wedin den negativa perioden då 
tvåspråkighetens negativa effekter framhävdes, från 1800-tal till 1960-talet. Dessutom beskrivs hur 
människan tillskrevs en mycket förenklad bild av intelligens och den kognitiva förmågan. En 
uppfattning var att man räknade med att; har man två språk krävs det dubbelt så mycket utrymme i 
hjärnan, vilket skulle inkräkta på hjärnans kapacitet (2010:13).
   De positiva effekterna av flerspråkigheten  kom att märkas från - 60-talet och framåt, flera språk 
räknas som en tillgång för eleven och samhället. Det senmoderna samhället ställer krav på 
människors användande och förståelse av skrift som är dynamisk, gränsöverskridande, multimodal 
och flerspråkig, snarare än statisk, monodal och enspråkig (s.19, även Börestam m fl, 2001:58). 
Detta understryker även Börestam m fl genom att hänvisa till forskningsresultat på sämre språklig 
och kognitiv utveckling hos tvåspråkiga barn (s.57), samtidigt menar densamme att senare tester har 
visat på andra resultat av neutrala och positiva kognitiva effekter.

2.2.2 Spanglish

Ordet ”spanglish” används oftast för att beskriva det tillfälliga talspråksregistret hos  personer som 
kommer från Latinamerika och bor i USA, vilket olyckligtvis är en missvisande förklaring, skriver 
Nancy Stern i den vetenskapliga artikeln International Journal of bilingualism (2012:85).
Vidare menar hon att de talande av populära varianter av spanska i USA skulle vara mer förtjänta av 
att bli ansedda som redan spansktalande, dvs personer som redan behärskar ett världsspråk.
   Populära varianter av språk finns karakteriserade över hela världen genom olika språkliga 
konstruktioner som bildats i och med den geografiska spridningen. Kännetecken av språkliga 
element finns från flera språk där sammansatta grammatiska konstruktioner fogas samman till större 
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enheter.
   I den spanska språkakademin ”Real Academia Española” förklarar man det i en ny artikel utifrån 
uttrycket ”espanglish”: ”Modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos,  
en la que se mezclan, deformándolos, elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés.”  
”Form av talspråk, från några latinamerikanska grupper från USA,  där de omformar lexikala och 
grammatiska element mellan spanska och engelska (buscon.rae besökt 20130209), m.ö.” I 
uppslagsverket OED, Oxford English Dictionary förklarar de uttrycket ”spanglish” : ”A type of 
Spanish contaminated by English words and forms of expression, spoken in Latin America 
(20130211). ” Språkforskarna formulerar begreppet olika. Stern syftar på spansktalande i USA, 
medan den spanska språkakademin pekar på några latinamerikanska grupper från USA och i Oxford 
talar de om talande i Latinamerika. 
   Språkliga lokala varianter uppstår i speciella regioner. Traditionell lexikal spanska förekommer 
samtidigt som engelska uttryck blandas in i språket. I boken ”La globalización del léxico hispánico” 
benämner López-Morales (2006:17) fenomenet términos neutralizadores  ”neutralisationstermer”. 
Där hänvisar han till lokala varianter av bus ”buss” som  camión, micro, colectivo, guagua, bus och 
omnibus, vilka i traditionell spanska kallas för ”autobús”. För ordet car ”bil”  används máquina,  
coche och carro . Här är några exempel på hur spanska lokala varianter sprids runt om i världen och 
används i allmänt språkbruk.
   Paralleller där engelska uttryck vanligt blandas in i spanskan kan visas genom ord som sóbbuey,  
lonch, bildin, trok, jaíscul från engelskans subway, lunch, building, truck och highschool (Stern 
2011:85 ). Stern skriver att spridningen av ”spanglish” är relativt begränsad, men att lokala 
varianter av vokabuläret finns i Mexico, Argentina, Honduras, och så vidare ...
   Orden ”och så vidare” skulle kunna innebära att forskningen på området behöver vidgas för att 
förtydligas ytterligare. Betydelsen av denna formulering,”och så vidare”, kan åsyfta flera av de sju 
länder som ligger inom fastlandet i Centralamerika. Förutom de nämnda länderna Mexico och 
Honduras finns Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica och Belize. Belize är det enda av 
dessa länder där befolkningen räknas som engelskspråkig. Den aktuella bergsbyn i Guatemala, som 
är i fokus i min studie, ligger ett par mil från gränsen till Mexico och landet Guatemala gränsar även 
till det engelskspråkiga Belize, vilket medför många språkliga kontakter. Arealerna med olika språk  
gränsar till varandra och flerspråkig kontakt uppstår i flera avseenden. Sociala, ekonomiska och 
kulturella frågor delas och konsekvensen blir även behoven av gemensam förståelse, detta 
inkluderar även ett gemensamt språk. 
    Det finns knappast ett land eller område i världen som inte visar effekter av kulturell och social  
kontakt mellan människorna. Den koloniala expansionen av olika världsmakter är en av de största 
orsakerna till etableringen av stora nationella språk och behovet av de så kallade superspråken 
(Field, 2011:104). 
   Ett sätt att rangordna inom sociolingvistiken är att tala om informell respektive formell  
språkanvändning. Det informella användandet inkluderar ord och strukturer som inte förekommer 
inom det formella akademiska skrivandet som sammandragningar av ord, meningsavslut och slang. 
Uttalet kan vara relativt snabbt i ett speciellt mönster efter icke standardiserade modeller (s.104).  
Detta resonemang ställer sig då i motsatt förhållande till den formella akademiska användningen i  
skriftliga sammanhang.
      ”Spanglish” är en blandning av engelska och spanska i olika hög grad. Field ställer sig frågan 
om benämningen ”spanglish” kan rättfärdigas  genom den stora proportionen av inlånade ord från 
spanskan i USA. Dock visar sig motsatta uppgifter när Moreno-Fernández i sina studier 
konstaterade att engelska ord med engelsk etymologiskt ursprung var mindre än sju procent använt i 
talspråket av ungdomar från Latinamerika (Stern 2011:15). Detta resultat skulle kunna styrkas av 
hur språkliga ideologier används för att förhandla om makt. Johnsson förklarar att språkliga 
ideologier i samhället påverkar oss eftersom ideologierna avgör vilka språk eller språkliga varieteter  
som har hög respektive låg status (2010[2000]:133).
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 Ofta förekommande ord inom spanglish

Engelska Spanska Spanglish

1. I will call you back Te vuelvo a llamar Te llamo para atrás

2. Carpet Alfombra Carpeta

3. To have lunch Almorzar Lonchar

4. To enjoy Disfrutar Enjoyar

5. Highway Autopista Jaiway

6. To load Cargar Lodear

7. To dissapoint Decepcionar Disapunt

Dessa lexikon har använts i studien av urvalet av ord, Norstedts engelsk-svensk, svensk-engelsk 
ordbok, Norstedts spansk-svensk, svensk-spansk ordbok, DRAE Diccionario de Real Academia de 
la Lengua Española och OED Oxford English Dictionary. 
   Innovationerna blir först tydliga i det talade språket. I det översta uttrycket används ingen ny 
lingvistisk term, men kombinationen av ordanvändningen visar att en ny och modernare 
språkkombination har uppstått. Uttrycket visar att ”back” direktöversatts till spanskans ”atrás”, 
vilket i svensk översättning betyder bakåt. Detta är ett tydligt exempel på hur språket kopieras och 
får en betydelseförskjutning. I det andra och tredje exemplet ser vi i spanskan låneord från 
arabiskan, vilket redan i fornspanskan kunde skönjas med inledningen ”al-”, medan varianten inom 
”spanglish” utgår från engelskan. Nr 3, nr 4, nr 6 och nr 7 visar på en användning av substantivet 
som omformas till en verbalisering. Exempel nr 5 är en fonetisk konstruktion där h-ets ljudvärde 
appliceras till det liknande spanskans j-ljud, vilket då fonetiskt visar på likheter, medan den 
skriftliga varianten kan vara mer svårtolkad. 
   Ändelsen-ing är en grammatisk form kallad gerundium, vilket syftar på en pågående form och 
som kan jämföras med engelskans-ing-form. Denna omformning är ett synligt drag inom 
språksyntaxen inom det spanska aktuella språkanvändandet. Dessutom är av vikt att notera att 
många av dessa ord även är upptagna i den spanska språkakademin ”La Real Academia de la 
Lengua Española”. Användning av enkelskans -ing-form är frekvent förekommande. I spanskan 
används flera former av engelskan och omformas t.ex. foot+ing = footing, vilket på svenska blir att 
jogga, mer korrekt ”att göra fötter”. Här blir ändelsen missvisande eftersom engelskans korrekta är 
benämningen ”running”, vilket inom korrekt språkanvändning på spanska skulle innebära 
”corriendo”. Andra exempel på gerundiumformen är: camping; från spanskans campear ”att åka ut 
på landet”. Ordet skulle korrekt översättas som ”håller på att åka ut på landet”. Vending; utgår från 
spanskans vender ”att sälja”, ranking; betydelsen innebär ”att klassificera och bedöma i olika grad” 
och uttryck som zapping; där betydelsen syftar på ”att zappa” mellan tv-kanaler.

   Redan år 1985 utgavs den första av sex volymer av ”Dictionary of American Regional English”. 
Nuvarande år 2013 utgavs den sjätte volymen av samma titel sammanställd av Joan Houston Hall, 
Belknap Press, Harvard University. Denna produktion skulle kunna visa på en ökad användning av 
”spanglish” och en utveckling av fenomenet. I Florida International University skriver Alfredo 
Ardila: ”It is suggested that Spanglish represents the most important contemporary linguistic 
phenomenon […] that has barely been approached from a linguistic point of view (Hispanic Journal 
of Behavioral Sciences, 2005, 27:60).” I samma skrift understryks att ”spanglish” talas av miljontals 
personer i ett flertal variationer. Denna språkgenre har ofta associerats med lågutbildade personer 
och även tolkats som deformerad och förvanskad spanska (s.65). Moreno-Fernández menar att de 
talande naturligtvis har möjligheten att använda olika språkliga element för att berätta samma sak,  



12

och dessutom kan de visa på olika betydelser (2008:21). Andra forskare anser däremot att 
”spanglish”  representerar ett nytt språk, enligt I.Stavans, språkforskaren som sammanställt 
”Spanglish Dictionary (2001). Stavans skriver även om ”Cyber-Spanglish”, och syftar till 
cybernätets ofta förekommande koder som ofta används av dess användare (2008:70). 

   ”Spanglish” kan tolkas på fyra olika sätt, menar Ardila (2005, 27:60) och syftar till pidgin10, ett 
kreolskt språk11, ett språk som han benämner ”interlanguage”12 eller en spanska med engelska 
inslag. Han talar vidare om att fenomenet kan vara av två karaktärer, den ytliga som karakteriseras 
av inlånade ord och code-switching och den djupare som visar en likvärdighet med engelskan, 
inkluderande lexikala och grammatiska funktioner.

2.2.3 Code-switching

Code-switching eller kodväxling är en komplex term som kan definieras på olika sätt. 
Nationalencyklopedins definition av kodväxling: 

inom språksociologin tvåspråkiga eller bidialektala personers växelvisa användande av mer än ett språk eller mer  
än en språkvarietet under ett och samma samtal. Sådan växling kan vara ett tecken på en förändring i  
talsituationen eller signalera talarens inställning till det sagda. Kodväxling kan förekomma vid byte av talare 
eller ämne, mellan meningar eller t.o.m. inne i meningar (NE 2013). 

Gumperts (2010[1982]:127) menar att något som kännetecknar kodväxling är att talarna som 
kodväxlar kommunicerar flytande. De markerar inte kodväxlingen genom att göra avbrott eller 
ändra intonation av ord, fraser eller meningar. Även en dialekt eller en stil kan utgöra en kod 
(s.128).
   Eleverna i Guatemala som talar chuj och spanska kan använda sig av olika språk, om de använder 
sig av code-switching skulle de även kunna blanda in dialektala varianter av andra mayaspråk. 
Ytterligare språk, som engelskan, kan bidra till användningen av ännu ett språk. Denna studie ska 
visa på användningen av språken och om de använder sig av kodväxling.
   Studien om förhållandet mellan identitet och flerspråkighet är i fokus, mer än någonsin, eftersom 
de flesta i världens befolkning är flerspråkiga och att globaliseringen av ekonomier och en 
intensifiering av förflyttning har underlättat en blandning av språk, kulturer och identiteter i en 
omätlig grad  (Pavlenko and Blackledge i Kim Potokowski & Jason Rothman, Bilingual Youth 
(2010:8).
   Kodväxling är en strategi i samtalet som är vanligt förekommande och används runt i världen. 
Språkforskaren Franceschini (2010[1998]:128) understryker att kodväxling inte bör tolkas som ett 
tecken på bristande språkkunskaper utan att det tvärtom krävs stor språklig kompetens för att 
kodväxla på ett avancerat sätt. 
   Språk är makt och är nära förknippat med identitet. Kodväxling kan användas i den egna skolan 
och samhället i ett mindre sammanhang, så kallad mikronivå eller verka på en mer global nivå där  
begreppet makronivå blir gällande. Gränsen mellan de lokala och de globala funktionerna är 
flytande och att de ofta förkommer samtidigt. På makronivå kommer de stora språken att användas, 
däribland engelskan och spanskan, påpekar Jonsson (2010[2005]:130). Dessa språk är i fokus i 
denna studie. 
   Eftersom code-switching är ett fenomen inom det talade språket blir det även en del av 
pragmatiken, vilket kan förklara hur språket används och hur talarna kan förstå varandra i praktiken 

10 Då språkformen blir ett regelbundet återkommande inslag i kommunikationen har ett nytt språk uppstått, ett så kallat 
pidginspråk (Börestam m fl, 2001:91).

11 I förlängningen kan pidginspråken få en allt starkare ställning och så småningom bli modersmål för en ny 
generation. Denna utbyggnadsprocess kallas kreolisering (s.93).

12 Eng. interlanguage syftar till ett inlärarspråk, ett så kallat interimspråk. Generella drag i dessa språk är undvikande 
av det man inte behärskar och övergeneralisering av det man redan kan (s.86).
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genom att läsa mellan raderna. Synonymer kan användas och en nyansering av språket vidgar 
möjligheterna till olika tolkningar. Att förstå vad någon säger och verkligen förstå vad personen 
menar och dessutom hur det sägs kräver en hög språklig förståelse. Den språkliga miljön är 
förknippad med språkliga kulturer och olika sammanhang. Språken kan användas vid olika tillfällen 
och är följaktligen kontextberoende. Börestam m fl (2001:80) har visat på klassificeringen av 
språkets funktioner enligt Appel & Muysken. Kodväxlingen innehar en expressiv funktion 
och förstärker uttrycket av en dubbel identitet. Fenomenet kan användas för att markera närhet till  
en grupp som man identifierar sig med och samtidigt ta avstånd från majoritetssamhället.
   För att illustrera och synliggöra olika kulturer och identitetsskapande av en tredje kultur använder 
jag figuren av Musk m fl (2010:138).

Figur 3.
 
I byn i Guatemala används minst två språk parallellt, dvs spanska och mayaspråket chuj. Vid en ny 
språklig kontakt t ex engelskan skulle då det tredje rummet bli märkbart. Genom mötet mellan flera  
språkliga kontakter och kulturer uppstår en ny språklig sfär, det författaren benämner en tredje  
kultur, som är olik de andra. Bilden visar att i mötet mellan två existerande språkliga kulturer 
uppstår ytterligare en. Vygotskij (1999:197) talar om kollektioner om hur tänkandets utveckling 
består i att förena konkreta intryck i speciella grupper med speciella kännetecken. De olika delarna  
kompletterar varandra och förenas som en kollektion i ett av tänkandets karaktärsdrag. Efter att ha 
grupperat och indelat generaliseras konkreta intryck för att vara praktiskt betydelsefulla. Code-
switching är ett av dessa kontaktfenomen.

2.2.4 Successiv bilingualism

För att förklara begreppet mer ingående talar språkforskarna (Field, 2011:35) om två viktiga 
faktorer som påverkar inlärningen. Genom språkets historia och språkets praktiska användning 
uppvisas språkliga mönster. Språk kan tillägnas i sekvenser där språken lärs in ett i taget, den så 
kallade sekvensinlärningen eller den successiva inlärningen, där språken lärs in i följd efter 
varandra. Det andra tillvägagångssättet att tillägna sig språk benämns den simultana inlärningen där 
språken lärs in samtidigt, vilket innebär att individen redan före tre-fyraårsålder blir tvåspråkig. Där 
menar Field att när språken lärs in samtidigt finns ingen tydlig avgränsande skiljelinje mellan L1 
(First language) och L2 (Second language). Däremot har studier visat att det ena språket kan vara 
mer dominerande, antingen socialt relaterat eller psykologiskt betingat. Här uppstår olika status och 
balans mellan språken beroende på hur språkets ställning uppfattas. Denna teori kan stödjas av 
Jœrgenssens & Holmens definition (1997:13) som säger att en flerspråkig person som behärskar två 
språk när som helst, och i vilket sammanhang som helst, kan använda det ena språket utan att det i 
princip skiljer sig från en monolingvistisk, enspråkig person. Den som har tillägnat sig ett språk och 
fullt ut kan använda och anpassa den lingvistiska kompetensen utifrån det situationen kräver har 
antingen tillägnat sig språkfärdigheten genom successiv eller simultan  inlärning.  
   Succesiv bilingualism kan tillskrivas additiv eller subtraktiv funktion (s.13) Additiv inlärning 
förknippas ofta med viktiga färdigheter i klassrummet och samhället, medan subtraktiv inlärning 
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associeras med att det sker på bekostnad av det egna modersmålet. Vidare betonar författaren att  
barnet redan i tre-fyraårsåldern har en fullt utvecklad basfärdighet. Åldern är den mest betydande 
faktorn för att tillägna sig ett andra språk i jämförelse med hur lång tid personen har exponerats i  
den andra språkmiljön. Börestam m fl förklarar begreppet succesiv flerspråkighet som att man lär 
sig ytterligare ett språk när det andra redan är etablerat och skiljer mellan positiv och negativ 
transfer (2001:52). Positiv transfer underlättar, genom likheter i lexikala strukturer, inlärningen av 
det andra språket, medan negativ transfer syftar till att visa på olikheter och avvikelser. 
   Den språkliga situationen i byn i Guatemala, där flera språk är i kontakt med varandra, kan visa 
exempel på båda inlärningsmetoderna. De yngre generationerna talar både chuj och spanska, vilket 
tyder på en simultan inlärning medan de äldre generationerna ofta talar sitt modersmål och visar  
begränsningar i användandet av kastillanskan. Detta kan tyda på en successiv inlärning med 
subtraktiv funktion.
   Guatemalas ambassad säger att det officiella språket är spanska, men att det inte generellt förstås 
av ursprungsbefolkningen. Spanskan är det dominerande språket med sextio procent, medan fyrtio 
procent talar mer än tjugo mayaspråk. Detta understryker också språkforskarna i landet som säger:
”Idag ser sig de mayatalande tvingade att obligatoriskt lära sig kastillanska och bli skrivkunniga på 
språket, vilket innebär att de lär sig att skriva på ett språk som de inte förstår och inte kan använda 
förtroget för att kunna uttrycka sina innersta känslor (Maya-Chii, 2001:135) m.ö.” 
   För att språket succesivt ska läras in med en additiv funktion måste en övergång från modersmålet 
(L1) ske. Psykologiskt är det en fråga om transfer (Musk m fl, 2010:60). Det innebär att när man 
lär sig ett nytt språk tillämpar man tidigare kunskap. För att bejaka minoriteternas kulturella  
identitet krävs ett bevarande av L1 för att successivt utveckla L2 (andraspråket). Denna forskning 
stödjer Maya-Chii genom att poängtera att modersmålsundervisningen har mycket stor betydelse för 
individen, dels för utveckling av L1, men även för utveckling av L2 (2001:135).
   

3 Metod

Jag har använt en kvalitativ metod genom att göra en brevintervju med åtta lärare i högstadieskolan 
i bergsbyn i Guatemala, brevintervjun som när den skickades kallades enkät. Mina fyra tidigare 
vistelser och erfarenheter från byn har bidragit till valet av studieinriktningen om flerspråkighet.  
Under mina besök har jag deltagit i skolverksamheten, men även i vardagslivet i fyra chujtalande 
familjer. På begäran av organisationen ”Den globala skolan”, år 2010, intervjuade jag elever för att  
få svar på hur användningen av flera språk fungerade i skolan. Året efter gjorde jag en 
undersökning via enkät riktad till eleverna på skolan med sociolingvistisk prägel för att också få 
svar på hur språken användes även i familjerna. 
   En kvalitativ metod innefattar att forskaren ska skapa en djupare förståelse i ett sammanhang, så 
därför har mina tidigare studier och erfarenheter fått utgöra basen i den nuvarande studien och det 
fortsatta arbetet kring flerspråkighet. Forskningsansats innebär, enligt Lagerholm (2010:30), en 
ökad förståelse, närhet, flexibilitet, djup och följsamhet. Vissa aspekter i undersökningen har 
kvantifierats i resultatdelen där två av frågorna har besvarats och förtydligats med hjälp av tabeller.  
Uppdelningen av kvalitativ och kvantitativ metod ska inte ses som två slutna världar. De båda 
metoderna utesluter inte varandra utan det är fullt möjligt att kombinera dessa och många gånger  
bara bra att kombinera dem (s.31). Min ambition var att i denna begränsade miljö fördjupa 
förståelsen kring ungdomars flerspråkighet och om ord från engelskan och ”spanglish” förekom. 

3.1 Urval

Avsikten med studien var att undersöka på vilket sätt lärarna i bergsbyn i Guatemala upplever att 
flerspråkigheten utvecklas och om språkliga influenser från andra kulturer märks i elevernas 
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språkbruk. Detta innebar att urvalskriteriet bestod av undervisande lärare i byns högstadieskola, 
totalt åtta lärare. Under den aktuella studien och processen med brevintervjun har kontakterna med 
kollaboratorn varit många. Han har varit ett stort stöd och bidragit med hjälp att ta emot 
intervjubreven och därefter distribuerat dem vidare till de berörda respondenterna.

3.2 Procedur kring brevintervju och material

Innan intervjubreven skickades tog jag kontakt med ”Vetenskapsrådet” för att försäkra mig om 
reglerna kring innebörden av de etiska principerna, dvs informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer, 2002:5-16, hämtat 
20130131). Intervjubrevet (jfr bilaga nr 3-4) förmedlades både via internet till kollaboratorn och 
som postbrev, allt för att säkerställa mig om att få svar på frågorna. Förfaringssättet av 
distributionen av brevintervjun kan stödjas av Eilertsson i ”Enkäten i praktiken” (2005:12). 
Följebrevet till lärarna bifogades (jfr bilagor nr 1-2). Bristen av flera tillgängliga datorer i tidigare  
skolverksamhet bidrog till detta förfarande. Förutsättningarna visade sig dock ha ändrats, vilket har 
bidragit till att den nuvarande datatätheten i skolans verksamhet har ökat. Proceduren kring 
utförandet av brevintervjun kunde förverkligas genom att de frivilliga respondenterna besvarade 
den genom att använda datorerna i skolans lokaler och därefter skickade de sina ifyllda, 
skrivskyddade dokument till förmedlaren, vilken senare kunde vidarebefordra intervjusvaren.
   Fortsättningsvis samlade jag in svaren och analyserade dem genom att kategorisera och gruppera 
dem efter respondenternas uppgifter. I resultatavsnittet har jag inlett med att rubricera varje avsnitt  
som är kopplat till varje enskild fråga och angett det viktigaste som majoriteten av respondenterna 
gav uttryck för. Lämpliga underrubriker efter frågornas karaktär och vilken aspekt som avsågs har 
presenterats tematiskt för att kartläggningen skulle bli tydligare. Enligt syftet sökte jag belägg för  
resultaten i aktuell forskning kring de olika aspekterna. En kvalitativ metod kan vara betjänt av att  
frågeställaren kan utveckla sina frågor i närheten av sina respondenter, vilket i det aktuella fallet  
inte har varit möjligt. Däremot kunde jag kontakta kollaboratorn, den förmedlande länken, om 
oklarheter uppstod under arbetets gång. I mars nuvarande år 2013 hade vi det senaste kulturutbytet, 
där fick jag också möjlighet att ställa frågor som belyste frågeställningarna i den kvalitativa 
brevintervjun. Kollaboratorn besökte mig personligen och vi hade möjlighet att reflektera kring den 
aktuella flerspråkliga situationen i skolverksamheten.
   Skolan i byn är inte så stor och alla lärare i den privata högstadieskolan har besvarat 
intervjubrevet. Reliabiliteten i undersökningen kräver en viss mängd av respondenter. Lagerholm 
(2010:39) poängterar att det därför krävs en viss mängd för att det ska vara statistiskt hållbart. De 
svarande hade i förväg god kännedom om syftet med brevintervjun, vilket bidrog till ökad 
motivation att besvara den. Dock kan en förskjutning av mätsäkerheten, dvs realiabiliteten,  
påverkas av om jag som frågeställare hade kunnat vara närvarande och direkt fått svar av 
respondenterna. Det hade varit önskvärt att intervjua lärarna i deras egen miljö där de mer utförligt  
kunde säga vad de ville. Genom att svaren har vidarebefordrats av en förmedlare finns alltid en risk 
att de kan ha förvrängts, vilket då visar på en sämre metod än att intervjua direkt. På grund av det 
geografiska avståndet kunde inte detta problem lösas. Undersökningen är liten i sitt omfång, men 
syftet är fortsatt att referera kring respondenternas svar med stöd av aktuell forskning kring 
ungdomars flerspråkighet.
   Vid ett tidigt skede kontaktade jag Guatemalas ambassad i Sverige för att söka aktuell information 
kring skollagarna och Skolministeriets uppställda mål för modersmålsundervisning och 
andraspråksundervisning i ”La Educación Secundaria”, undervisning i skolålderns senare år. 
Dessutom har de interaktiva informationskällorna från ambassaderna bidragit till utökad kunskap.
   Forskning kring flerspråkighet och nya grammatiska kontakter finns i stor mängd vad gäller USA 
och Europa, däremot ska betonas att forskning kring modersmålen inom ramen för mayakulturen 
inte närmelsevis finns representerade i samma utsträckning. 
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4 Resultat och analys 

Lärarnas tjänsteår i bergsbyns högstadieskola 
(Jfr frågeställningarna i enkäten/intervjubrevet bilaga nr 4).

Efter att ha studerat intervjubreven gjorde jag en sammanställning av resultaten. De frågor som har 
besvarats summativt har illustrerats med tabeller för att tydliggöra ytterligare. Öppna frågor av 
annan karaktär, där svaren är utförligt skrivna, kräver en annan modell. Svårigheter uppstod i 
hanteringen av kartläggningen av frågeställningarna. Tolkningen av resultaten har varit tidskrävande 
beroende på deras utformning och respondenternas möjlighet att utveckla sina tankegångar. Dock 
har mitt syfte varit att, så objektivt som möjligt, presentera resultaten och fortsatt göra reflektioner  
för att validera uppgifterna. Hur hög är då validiteten kring denna uppgift? Finns det en förskjutning 
i syftet med uppgiften till att bedöma något som ligger bortom dessa resultat? vilket C. Lundahl  
betonar som en konsekvens kring analysen av resultatuppföljning i ”Bedömning i och av skolan” 
s.233. Några av frågeställningarna uppfattar jag har en hög validitet eftersom att de olika svaren i  
brevintervjun är explicita och lättare att förklara, medan andra frågor kan tillskrivas en påbörjad 
forskningsansats i empirisk anda.
   Åtta lärare medverkade som respondenter, där lärargruppen bestod av fyra män och fyra kvinnor. 
Den första informationen, kring om respondenten var man eller kvinna, ville jag ha med som en 
fråga av allmän karaktär. Det var intressant att se om det skulle kunna finnas män inom andra yrken 
än inom jordbruksrelaterade arbeten. Bergsområdet där skolan ligger kännetecknas av ett 
jordbruksdistrikt med anknytning till skogsbruk. 
   År 1996 fanns ingen skola i denna region. Efter fredsfördraget, som konfirmerades samma år, 
hade den guatemalanska regeringen inte någon fungerande statlig skolverksamhet för 
ursprungsbefolkningen utanför städerna, enligt kollaboratorn. Detta var orsaken till uppbyggnaden 
av den privata skolverksamheten av föreningen ”Colchaj Nac Luum” som verkställdes i samråd 
med bymedlemmarna samma år. I inledningsskedet startades en förskola och ”La Educación 
Primaria”, skolverksamhet för de tidigare skolåren. Succesivt byggdes senare undervisningen upp 
till ”La Educación Secundaria”, undervisning för de senare skolåren och denna verksamhet kunde 
starta i liten skala år 2004. Under de första verksamhetsåren fanns ingen utbildad lärarpersonal. 
Intresserade ungdomar från byn ville utbilda sig vidare inom läraryrket och för de familjer som 
hade möjlighet till detta blev vidareutbildning ett alternativ. Stipendier distribuerade genom 
föreningen kunde riktas till de mest studiemotiverade och resultatet innevarande läsår har blivit en 
jämn fördelning av manlig respektive kvinnlig personal.
   För att få en uppfattning om lärarnas tjänsteår inom skolverksamheten fick deltagarna svara på 
antal arbetsår i byns skola. Det visade sig att fyra av lärarna hade arbetat mellan ett år och två 
månader till  två år, medan de övriga fyra varit med från uppbyggnadsskedet och därför hade arbetat 
mellan sex och sju år. Lärarna med längre arbetslivserfarenhet i skolan har varit verksamma under 
en tidsperiod där undervisningen utvecklats och modersmålsundervisningen uppvärderats. 

4.1 Språkundervisningen i skolan 

Lärarnas undervisningstid inom språkämnena
Tabell nr 1: Antal undervisningstimmar / vecka i respektive språk 

Spanska Chuj

Lärare 1-2 2,5 1,5

Lärare 3-6 4,5 4,5

Lärare 7-8 25-27 4,5
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Lärare 1 och 2 undervisar de yngre eleverna som har en kortare schemalagd undervisning varje 
vecka. Här märks att mindre undervisningstid läggs på modersmålsundervisningen, vilket kan 
indikera att spanskan anses som det viktigare språket att lära sig att kommunicera med. Detta 
understryker också Maya-Chii (2001:138) där de skriver att det som uppenbarligen sker är att 
personer som spelar en viktig roll i barns utveckling anser att kastillanska, dvs traditionell spanska, 
är viktig för deras barn av idag. De poängterar vidare att lära sig ett andra språk inte innebär att 
glömma eller överge det första.
   Fyra av respondenterna har angivit att exakt lika många undervisningstimmar tilldelas de olika 
språken, vilket visar på en förstärkning av modersmålsundervisningen i de senare skolåren. Detta 
har möjliggjorts av att chujtalande har utbildat sig till lärare och återvänt till sina egna trakter för att  
undervisa i sitt mayaspråk.
   Lärare 7 och 8 har noterat en hög andel av spanskalektioner, 25-27, vilket förklaras av att de 
själva inte behärskar chuj, utan undervisar i alla ämnen på spanska. Francis m fl  förklarar att: ”Så 
länge de federala myndigheterna inte räknar med delaktighet av ursprungsbefolkningen inom 
utbildningspolitiken, kommer vi inte att klara av att bibehålla våra inhemska språk och vår kultur  
(jfr s.7).” Vidare förklaras vikten av reformer och uppgradering av utbildningsprogram inom 
ursprungsspråken och bilingvistisk undervisning för att uttryckligen införliva de inhemska idiomen 
i dagens skola (2002:5). Detta överensstämmer även med förklaringen av språkforskarna Appel & 
Muysken som menar att minoritetsspråken vanligtvis har haft en marginell placering inom 
utbildningssystemet (2001:138). I undervisningen anger samma lärare att eleverna har undervisning 
med 4,5 h, vilket då syftar till ämnesundervisning med annan lärare kunnig i språket. Alla elever har 
i nuläget tillgång till en mer likvärdig modersmålsundervisning.

4.1.1 Kontextberoende språkanvändning av chuj/ spanska   

Språkanvändning under lektionerna

Under frågeställningen angående språkanvändningen i klassrummet skiljer sig lärarna åt. Hälften av 
lärarna är chujtalande medan de andra inte behärskar språket utan använder spanskan som 
undervisningsspråk. En av respondenterna, uppvuxen i byn, skriver att han använder chuj för att på 
djupet, grundligt förklara ett mer komplicerat tema som är svårförståeligt för eleverna. För att  
eleverna ska förstå kontexten är det mycket viktigt att använda deras födelsespråk, dvs deras första 
språk. Vidare förklarar läraren att  han inte generellt använder chuj under alla lektioner, bara inom 
den elementära fysikens moment, för att eleverna ska förstå några naturliga fenomen. En annan 
lärare uttrycker att chuj är hans eget språk, så följdaktligen använder han chuj likväl som spanska. 
Först förklarar jag temat på spanska och sedan upprepar och förstärker jag förståelsen genom att 
använda chuj, allt för att underlätta elevernas inlärning, skriver densamme. 
   Dessa uttalanden stärker forskningsteorierna kring vikten av att behärska L1(första språk) och hur 
språket kan hanteras för att stärka eleverna i deras progression. Enligt Cummins tröskelhypotes 
(2001:58, jfr s.7) illustreras hur den flerspråkige visar positiva kognitiva effekter samtidigt som 
grunden för vidare inlärning är god när grundkunskaper i bägge språken behärskas. En parallell 
utveckling av två språk förutsätter att individen har tillräcklig kontakt med båda språken, vilket  
teorin kring CUP och BICS synliggör och där visas att en framgångsrik utveckling av båda språken 
är varandras förutsättning (jfr s.8). Detta tillvägagångssätt att tillägna sig språk kan jämföras med 
benämningen av Field med den simultana inlärningen där språken lärs in samtidigt (2011:35, jfr 
s.13). Denna benämning använder även Jœrgenssen & Holmen och syftar till en person som 
tillägnat sig ett språk och fullt ut kan använda och anpassa den lingvistiska kompetensen utifrån det 
situationen kräver (1997:13, jfr s.13).
  Den andra hälften av lärarkåren representerar spansktalande lärare som har intentionen att lära sig 
basala färdigheter inom chuj. Två av deltagarna uttrycker att de generellt använder spanska i  
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undervisningen och har intentionen att lära sig idiomet. När de ser att eleverna inte kan uttrycka vad 
de verkligen vill säga och tänker ber de eleverna att förklara på språket chuj. Inom denna lärargrupp 
finns två lärarrepresentanter som är från andra distrikt i Guatemala, där de talar ett andra mayaspråk 
och därför inte behärskar mayaspråket chuj, trots att likheter finns mellan språken. Dessutom 
skriver de att de förstår chuj nästan i sin helhet, men att det är mycket svårt att formulera språket 
korrekt i muntliga sammanhang och dessutom att kunna formulera sig och uttrycka vad de verkligen 
vill säga. När de ser elevernas tveksamma och tvivlande ansiktsuttryck ber de eleverna, som redan 
har förstått uppgiften eller ämnet, att hjälpa lärarna att förklara för sina klasskamrater.
   Guatemala är ett flerspråkigt land, vilket också märks i bergstrakterna långt bort från städerna och 
även i denna byns skolverksamhet. Lärarna och eleverna behöver ett flertal språk för att kunna 
kommunicera. Språkforskaren Lorenzo poängterar vikten av att kunna kommunicera väl och hur 
individen ska lyckas med det. Han menar att varje individ innehar en identitet som är starkt 
förankrad i den etniska tillhörigheten. Den etniska tillhörigheten och sociala faktorer kommer att  
vara avgörande i multikulturella sammanhang vid tidpunkten av inlärningen och även graden av 
motivation mot andraspråksinlärningen (2006:27, jfr s.9).

Elevernas språkanvändning 

Alla respondenter skriver att eleverna behärskar sitt mayaspråk chuj allra bäst, även om de också 
har goda kunskaper i spanska. En lärare säger att det har blivit en vana för eleverna att tala på 
spanska, så i klassrummet under lektionerna talar de studerande oftast spanska och när de tilltalar 
läraren använder de spanska. Däremot skiftar de till chuj när de konverserar kring något alldagligt 
tema.
   En annan respondent uttrycker att i kulturella sammanhang talar inte vi som tillhör ursprungs - 
befolkningen spanska i våra byar, därför att en person som då talar spanska blir illa sedd och de 
skrattar åt personen. När vi träffas och är med varandra talar vi chuj.
   Lärarna som inte är chujtalande skriver att eleverna helst använder chuj, men att de förstår och 
talar båda språken lika mycket.
   Enligt Guatemalas ambassad sker nästan all kommunikation i skolan på spanska och inte ett 
mayaspråk. I denna flerspråkiga situation kan refereras till begreppet funktionskriteriet som handlar 
om hur man faktiskt använder språken i sin vardag, hur man använder dem i enlighet med egna 
önskemål och omgivningens krav (Skutnabb-Kangas, 2010[1981]:10, jfr s.9).
   Hela gruppen av respondenter har svarat att eleverna vanligtvis använder chuj när de talar med 
varandra på rasterna. Endast om de träffar icke chujtalande personer använder de spanska, till 
exempel om det kommer någon från ett annat distrikt som bara kan spanska. Dessutom talar alltid 
eleverna spanska med lärarna som inte behärskar chuj, ja, även med de lärare som är födda och 
uppvuxna i byn väljer eleverna att tilltala med spanska. Referenser kan göras till attitydskriteriet 
eller identifikationkriteriet där personen identifierar sig själv som flerspråkig och använder språket i 
olika sammanhang (Börestam m fl, 2001:50, jfr s.9).
   Det är bara efter överenskommelse, menar en annan respondent, och om de verkligen behöver 
som de talar chuj. Orsaken till detta, enligt henne, är att de lärare som är födda i byn och har chuj 
som sitt modersmål vill träna eleverna att utöva och lära sig mer spanska, också utanför 
klassrummet. 
   Språkforskarna talar om studier av vilket språk en individ talar inom olika domäner eller 
användningsområden, mellan vänner, i skolan och hos myndigheter. Detta är tätt  sammanlänkat 
med flerspråkighet och samhällsnivå, där individen i praktiken har begränsade möjligheter 
(Börestam m fl, s.54).
   Det talade språket som eleverna använder på fritiden fortsätter att domineras av deras modersmål 
chuj, enligt vad lärarna kan se. Dock, menar de åtta svaranden, att på skolan talar de alltmer 
spanska. Trots att eleverna inte till fullo behärskar det spanska språket använder de uttryck som de 
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lärt sig, de tränar på nya ord och fraser som de gillar eller som väcker deras uppmärksamhet. När de 
ska skämta med varandra eller imiterar någon person, de skojar och roar sig med spanskan. Här 
understryker en av lärarna att orsaken till detta är elevernas önskan av att verkligen lära känna det  
spanska språket på djupet och försöka använda det som de har lärt sig. De känner tillfredsställelse 
över det nya i språket som de lär sig, även om man inte ska utesluta att ibland så blir man utskrattad 
när man talar spanska och inte sitt modersmål. 
   Två av respondenterna uttrycker att eleverna utanför skolan, det vill säga på fritiden och i 
hemmen, vanligtvis talar chuj, eftersom det fortfarande kräver en extra arbetsinsats att uttrycka 
detsamma på spanska. Det kan även bero på att en del av eleverna fortfarande oroar sig över deras 
bristfälliga kunskaper i spanska språket och därför väljer att tala chuj. 
   Ett annat argument som framförs av två av deltagarna i studien är att i en del familjer finns det  
föräldrar som undervisar sina barn i spanska hemma, för att de ska förbättra språket och även att 
lära sig att tala det bättre. Denna aspekt av flerspråkigheten i valet av språk bekräftas av Potokowski 
m fl, som i sin studie har sett att föräldrar har slutat att använda sitt ursprungsspråk hemma i syfte 
att förbereda deras barn inför skolan och inför det dominerande språkanvändandet, så att barnen inte 
ska möta samma svårigheter som de själva gjorde som enspråkiga av deras stigmatiserade 
ursprungsspråk, som till och med var förbjudet att tala i skolan (2011:11). Ungdomarna ska inte få 
en självbild och identitet av att de tillhör en fattig underklass.

4.1.2 Spanglish och engelska i skolan

Förekomst av engelska ord i spanskan, den så kallade ”spanglish”

Hela respondentgruppen har angivit att sådana ord förekommer, en av lärarna valde att uttrycka  det 
som självklart. Här har deltagarna i studien preciserat utvalda ord. För att tydliggöra dem har jag 
valt att presentera dem i tabellform och därefter analysera dem utifrån språkvetenskapliga termer.  
En av lärarna har angivit termen inom ”spanglish” och även översatt den till spanska. Mitt eget 
tillägg är kolumnen med det engelska uttrycket som har adderats för att synliggöra språket 
ytterligare.

Tabell nr 2. Ord som skolans elever använder från ”Spanglish”

Spanglish Spanska Engelska 

Bloquear Obstruir To block

Cachar Agarrar To catch

Chequear Revisar To check 

Parquear Estacionar To park

Touch Tocar To touch

Wachar Mirar To watch

Baika Bicicleta Bicycle, bike

Lonche /-a Almuerzo Lunch

Troca-carro Camión Car

Raite-paseo Jalón Rate

Librería Biblioteca Library

Mouse Rata Mouse
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Bloquear har fonetisk likhet med engelskan men engelskans ord för att spärra kommer att i den 
spanska betydelsen innebära att täppa till,  d.v.s.  ordet får en annan semantisk betydelse.  Verbet 
cachar syftar på engelskans innebörd att fånga, vilket respondenten har översatt med agarrar som i 
spanskan har ett mycket brett användningsområde. Här blir dock betydelsen begränsad till just det 
engelska ordet ”catch”. Ordet  chequear är av läraren översatt med ett spanskt uttryck för en mer 
djupgående innebörd av att utföra en revision, översyn eller granskning. Däremot ger det engelska 
uttrycket en enklare innebörd av att kolla av något, att checka av. Parquear visar på ett amerikanskt 
uttryck som redan är inskrivet i den spanska ordlistan, vilket tyder på en utbredning av fenomenet 
”spanglish” och nu har en litteral funktion, en så kallad anglisering har uppstått. Användningen av 
touch och mouse, tyder på inlånade engelska ord inom muntlig kommunikation. Ord som wachar,  
baika och raite visar en hybridform av engelskans watch, bike och rate, där  det annars inte finns 
någon språklig anknytning. Intressant är  användningen av  lonche /-a  där varianten pekar på en 
substantivering  (se tidigare  reflektion  kring verbalisering  av samma uttryck,  s.11).  Ännu en ny 
språkterm har aktualiserats där ordet loncha i spanskan kan betyda skiva (t.ex. av skinka), då sker  
en förskjutning av den semantiska innebörden, medan den fonologiska likheten är uppenbar. Troca 
och carro, inklusive camión är  lokala, lexikala inskrivna ord i de spanska  ordböckerna. Här finns 
gemensamma namn för samma synonymer, som autobús,  automóvil, vilket López-Morales (2006, 
p.17 i  International Journal  of bilinguism, nr15, 2010:88)  kallar  för ”términos neutralizadores”, 
neutraliserande termer (jfr även s.10).  Ordet  librería  närmar sig betydelsen av engelskans library. 
Det finns en semantisk likhet, men överensstämmer inte till fullo, där librería i spanskan korrekt 
översatt blir bokhylla. 
   Förutom orden i tabellen har fyra lärare uppgett orden Facebook, mouse, oka (okej), ok, love,  
chance, brother och pley. Dessa ord tyder på en spridning av en gemensam ordbank inom den 
ökade medietekniken.
   Språkforskaren Stavans skriver om ”Cyber-Spanglish”, och syftar till cybernätets ofta 
förekommande koder som ofta används av dess användare. Ett av dessa exempel är mouse- maus, 
vilket indikerar på ordet för datormus, och poängterar att dessa uttryck är vitt spridda runt om i 
världen och i dagsläget oumbärliga (2008:70, jfr s.12). Stavans talar vidare om ekvivalenter som 
uppstått i mötet mellan spanska och engelska under benämningen ”true cognates”, sanna släktingar 
(s.34).
   Inom området flerspråkighet och kontaktlingvistik förklarar Moreno-Fernández att ur en 
synvinkel kring de språkliga teorierna så handlar det om att bestämma när ett utländskt språkdrag 
dyker upp i talet i det receptiva språket och när det lämnar statusen av lexikalt lån för att träda in i  
konceptet av språkskifte eller ”code-switching” (2009:55). 
   Den språkliga utvecklingen i byns skola kan också förklaras enligt Musk m fl:s teori om 
skapandet av det tredje rummet, där en ny språklig kontakt som spanglish skulle kunna göra  det 
tredje rummet märkbart. Genom mötet mellan flera språkliga kontakter och kulturer uppstår en ny 
språklig sfär, det författaren benämner en tredje kultur, som är olik de andra (2010:138, jfr s.13).  
Ardila  benämner detta språk som ”interlanguage” eller en spanska med engelska inslag (2005, 
27:60, jfr s.12).
   Alla deltagare i denna studie har visat på förekomsten av uttryck av engelska ord i spanskan i 
ungdomarnas språkbruk, därför var det även viktigt att se om lärarna kunde relatera det till vissa 
situationer. Sex av respondenterna har förklarat att de studerande inte använder engelska i sitt  
vardagliga språk, men att de använder en del vokabulär i syftet av att lära sig språket och för att  
förstärka sin kunskap. Engelskan är inte ett dominerande språk i deras region och därför blir 
användningsområdena tätt kopplade och relaterade till skolans engelskundervisning, vilket då 
handlar om ren inlärning, uttal och basal utbildning inom muntlig färdighet. Det kan handla om att  
eleverna, inom konversation med sina klasskamrater, övar och leker  med språket där de tränar på 
hälsningsfraser och benämner saker inom skolverksamheten som linjal, kateder, bord etcetera. 
Vygotskij talar om kollektioner om hur tänkandets utveckling består i att förena konkreta intryck i 
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speciella grupper med speciella kännetecken. De olika delarna  kompletterar varandra och förenas 
som en kollektion i ett av tänkandets karaktärsdrag (1999:197, jfr s.13).
   Två av respondenterna har beskrivit det med att eleverna befinner sig i en process där de vill 
öppna sig för andra kulturer och språk. Lärarna beskriver det med att de studerande i verkligheten 
ännu inte är ”contagiados” (i betydelsen smittade, förorenade) av det engelska språket. Dessutom är 
en annan nackdel, enligt respondenterna, att de inte har haft undervisning i ämnet engelska på deras 
skola förrän förra läsåret 2011/12, när de inkorporerade undervisning i engelska för eleverna under 
deras sista läsår på högstadiet. Det är först nuvarande läsår 2012/13 som de ger lektioner på alla tre 
nivåer.
   Uppenbart är att de sistnämnda respondenternas uttalande talar om en negativ känsla kring det 
ökade engelska införlivandet i skolverksamheten. Det förklaras av Stavans med att det engelska 
språket har en upphöjd ställning inom samhället och att det genom att spridas vidare till  
Latinamerika kan konstitueras som det ultimata imperialistiska språket som tar över. En annan orsak 
till engelskans spridning är att den även dominerar inom ekonomin. Dock är det engelska språket 
inte överlägset kulturellt sett på något vis (2008:116). Däremot ska människor lära sig språk bra och 
att engelska inom undervisningen ska ha första prioritet för spansktalande om de har ambitioner och 
strävan mot inflytelserika samhällspositioner (s.117).  Field förklarar det med att den koloniala 
expansionen av olika världsmakter är en av de största orsakerna till etableringen av stora nationella  
språk och behovet av de så kallade superspråken (2011:104, jfr s.10). 
   För att ytterligare synliggöra engelskans utökade användning kunde lärarna precisera om den var 
mer frekvent förekommande inom något visst ämnesområde eller grupp av ord. Fyra av de åtta 
respondenterna har beskrivit hur den engelska undervisningen nyligen har initierats i skolverksam- 
heten och att elevernas användande av engelskan är nära relaterat till ämnesundervisningen. 
Dessutom konstaterades att eleverna under det sista skolåret på högstadiet under förra läsåret givits 
undervisning i ämnet.
   Två  av deltagarna i studien förklarar att eleverna för närvarande får undervisning i engelska och 
just därför gillar de att ibland praktisera de de lärt sig genom att träna på hälsningsfraser, 
pronominas användning, prepositioner och lägesbeskrivningar, namn på olika objekt men framför 
allt genom att öva på dialoger. Två andra respondenter menar att eleverna mest använder fraser 
kopplat till det teknologiska avancemanget och till någon film eller sång som väcker deras intresse.
   Detta överensstämmer med förklaringen av Musk m fl (2011:9) som skriver att det nya 
informations-och kommunikationsteknologier gör oss rörliga på ett annat plan, eftersom de 
möjliggör kontakt med andra människor och kulturer långt utanför det egna landets gränser, vilket i  
sin tur oftast kräver kunskaper i andra språk. Detta ställer helt andra krav på samhället och i 
synnerhet skolan samt de som verkar där. I kapitlet ”Indigenous Languages in Education in the 
Americans” (2002:36) menar Francis m fl att skolan verkar vara den mest logiska kommunikativa 
institutionen för implementering av språkinlärning eftersom att språk uppträder naturligt och 
spontant i vissa situationer och kräver speciell undervisning i olika kontexter. Språkforskaren Field 
understryker vikten av motivationen att assimilera till ett andra språk och en kulturell bildning 
(2011:39, jfr s.9).

4.1.3 Skriftligt språkval  

Kontextberoende språkanvändning 

En enig respondentgrupp har svarat att modersmålet chuj används inom ramen för 
modersmålsundervisningen och deras eget mayaspråk. Alla elever lär sig skriva på chuj, men enbart 
i en kontext som handlar om deras eget liv och livssituation, i syfte att de bättre ska förstå vad de 
skriver. Den skriftliga språkanvändningen av chuj är uteslutande relaterat till ämnesundervisningen. 
Under lektionerna är det logiskt att eleverna skriver på chuj när de ska beskriva något speciellt 
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område som undersöks, exempelvis namn på naturmediciner på chuj och även när de ska återge 
eller hitta på en historia. Skriftspråket inom chuj är mycket begränsat, uttrycker en av lärarna,  
däremot används det desto mer inom det talade språket. 
   Det vanligaste, menar respondenterna, är att skriva på spanska eftersom det är det officiella 
språket och där ligger också basen i deras utbildning. Generellt sett skriver eleverna på spanska och 
gör även minnesanteckningar på spanska. Spanskan genomsyrar all undervisning inom språk och 
kommunikation, matematik, naturorienterade och samhällsorienterade ämnen och alla de övriga  
ämnena tillägnas också genom det spanska språket.
   I dokumentationen av Francis m fl (2002:34) belyses graden av ursprungsspråkens vitalisering, 
däribland mayaspråken, vilken indikerar fyra olika stadier. Där denna språkstudie kan visa på att 
L1 (dvs modersmålet) används skriftligt, dock begränsat, utanför skolan. Språket är ”levande” och 
används i skolan vid instruktioner i akademiska ämnen. Detta styrker ovanstående kommentarer 
från respondenterna som anger att de använder modersmålet för att eleverna bättre ska förstå något 
speciellt område som undersöks.
Spanska är det officiella språket inom offentlig sektor, vilket inkluderar samhället och skolan. 
Skollagen (artikel 56-58) poängterar att undervisningen ska bedrivas parallellt i de båda språken. 

4.1.4 Läsandet på chuj

Begränsad tillgång på litteratur 

Sammanfattningsvis har respondenterna angivit att det finns en liten mängd litteratur översatt till  
modersmålet chuj och att det är den främsta orsaken till att eleverna inte läser på språket i någon 
större omfattning.
   Litteraturen och det skrivna på chuj är mycket begränsat, skriver en av lärarna. Dessutom är 
eleverna inte så roade av att läsa på sitt modersmål beroende på komplexiteten i språket och ända 
från barnsben är några av eleverna vana vid att höra berättelser på det spanska språket. Det som de 
läser är berättelser och några tidskrifter, berättelser som de skriver själva och i deras hem, men 
däremot läser de Bibeln skriven på chuj.
   En annan respondent understryker att visst finns det några elever som läser, för de har redan lärt 
sig grammatiken inom chuj, medan andra inte gör det. Detta beror, menar hon, på att eleverna i  
familjen enbart hör och talar det, däremot varken läser eller skriver de på språket hemma i 
familjerna. Orsaken till detta är att familjemedlemmarna inte alltid kan läsa eller skriva och  
dessutom har de ingen tillgång till böcker, tidskrifter eller något annat material som är skrivet på 
chuj i hemmet. Läraren har noterat att eleverna visst läser några böcker och utvalda tidskrifter inom 
skolans verksamhet, då gäller det litteratur baserat på modersmålsundervisningen och kursen i 
språket. De övriga respondenterna intygar detsamma kring undervisningen och läsningen.
   En av lärarna har preciserat läsningen av böcker genom att skriva att eleverna läser ordboken i 
chuj och grammatikboken, men beklagar situationen i Guatemala där det inte existerar 
historieböcker på deras mayaspråk, enbart inom ramen för mayaspråket kiché finns litteratur i 
ämnet. Däremot finns en tidskrift som har översättning från spanska till chuj och vice versa.
Den presenterar historiska fakta och beskriver speciella händelser som berör deras eget folk.
   Den respondent som menade att några av eleverna är vana vid att höra det spanska språket i 
hemmet kan relateras till Field (2011:10) där kapitelförfattaren Romaine skriver att föräldrar 
undviker att tala ursprungsspråket till förmån för det mer accepterade språket och även för att 
undvika att deras barn ska möta samma svårigheter som de själva gjorde. Hon menar också att vår 
identitet och känsla av grupptillhörighet har utvecklats från födseln och hur det avspeglar sig i 
värderingar och attityder, inlärda i hemmet under uppväxten (s.14). 
   Eleverna läser på chuj, men litteraturen finns i liten omfattning, skriver de andra respondenterna.  
Om den begränsade tillgången till litteratur skriven på ursprungsspråket nämner Francis, m fl 
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(2002:34) att språket ofta kan läsas inom områden som kyrkan och religion, vilket några av lärarna 
har bekräftat genom att skriva att eleverna läser Bibeln. Dessutom nämner de att eleverna läser 
ordboken och grammatik på chuj och även en del historiska böcker på språket kiché. Detta faktum 
bekräftar också Maya-Chii som visar på dokument från 1500-talet, skrivna på ett alfabet med 
ursprung från spanskan, som utgör en del av den viktigaste latinamerikanska litteraturen och boken 
Poopul Wuuj (2001:136), där titeln är skriven på språket kiché. 
  
Ökat läsande i skolverksamheten 

Generellt sett läser eleverna mer på chuj eftersom att de nu undervisas i ämnet, dess grammatik och 
andra basfunktioner i språket. Respondenterna har förklarat att även ämnesundervisningen i 
modersmålet är ett nytt skolämne. Den främsta anledningen till det ökade timantalet är att förstärka  
elevernas kännedomen och kunskapen i språket, samt att bättre lära känna deras egen historia.
   Fyra deltagare i studien har återigen betonat komplexiteten i deras modersmål, vilket bidrar till  
svårigheter att läsa på språket. I elevernas  hemmiljö har de inte blivit lärda att läsa även om de i  
familjerna behärskar språket väl, men att dessutom läsa och skriva det är svårt. 
   ”Beklagligt nog så har vi guatemalteker ingen läsvana från hemmen” (m.ö), skriver en av lärarna.  
Dock så märks en ökning av läsningen på chuj, men hon ser att eleverna även ser spanska som sitt 
modersmål och menar att de upplever att språken är jämbördiga och likvärdiga. Hon poängterar 
vidare att vi måste minnas att historien har visat på en nedvärdering och lägre status av de 
latinamerikanska ursprungsspråken. I dagens skola bygger man upp en process i undervisningen för 
att öka läsandet och skrivandet, trots de märkbara svårigheterna.
   De nämnda iakttagelserna kan relateras till Cummins teori om en gemensam språklig grund av 
samlad kompetens som den senare språkutveckling vilar på, den så kallade ”common underlying 
profiency” (CUP), där de båda språken ömsesidigt kan påverka varandra som en positiv 
förstärkning i lärandeprocessen. Den gemensamma kompetensen delas mellan språken och kan 
utgöra en ”språkbas” för tänkandet (2001:59-60, jfr s.8). Field förklarar att flerspråkiga som lär sig 
sitt andra språk efter det att de redan behärskar sitt modersmål i de fyra färdigheterna lyssna, tala, 
läsa och skriva, visar en förmåga att använda deras första språk till att föra resonemang och kritiskt 
tänkande (2011:39).
   En av respondenterna skriver att modersmålet också är ett nytt ämne, vilket kan härledas till att  
lagstiftningen kring mayaspråkens egna alfabet, som presenterades i ”Språkakademin för 
Mayafolken i Guatemala” år 1987. Alltsedan detta år har en ökning av översättning skett från 
spanska böcker till ursprungsspråket inom mayakulturen, enligt Skollagen (1991).
   För att relatera till respondentens uttalande om den låga statusen hos mayaspråken återkopplas till  
forskningsteamet Maya-Chii och beskrivningen av fördomar kring språken, vilket kan innebära en 
motvilja eller acceptans mot språket (2001:33, jfr s.5). Stereotyper projiceras mot deras språk och 
kultur, så att en etnisk eller kulturell identitet stigmatiseras, menar Romaine i Potokowskij m fl  
(2011:10-11, jfr s.7). 

4.1.5 Språkutvecklingen i undervisningen

Förändring av språkundervisningen

En av respondenterna skriver att förändringen är stor, eftersom att tidigare och fortfarande även 
idag, är det mycket svårt att undervisa i modersmålet om det inte finns lärare som behärskar det och 
kan förklara så att eleverna verkligen förstår språket chuj. Idag är hälften av lärarna kunniga i 
språket, vilket direkt avspeglar sig i elevernas progression i ämnet, skriver en annan. Hälften av 
deltagarna hade angivit lärarens kvalifikationer som avgörande för en bra undervisning.
   Dessa lärare visar på vikten av utbildad personal. Utbildningsministeriet skriver i skollagen om 
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elevernas rätt till undervisning i modersmålet, i sitt första språk (L1), likväl under elevens tidigare  
som senare skolår (artikel 74). Vidare dokumenteras ( artikel 28, Cartilla de los derechos de los 
pueblos indígenas (2006:33-36) att man alltid bör undervisa barn att läsa och skriva på sitt 
ursprungsspråk om om detta inte är möjligt konsultera aktuell kompetens (jfr s.4-5). Forskning i 
detta ämne visar att det inte finns något som kan ersätta en professionellt utbildad språklärare 
(Francis m fl, 2002:5).
   De övriga respondenterna valde att fokusera kring ny metodik i undervisningen som avgörande 
orsak till förändringen. Det handlar om att ha ett flexibelt arbetssätt och att inspirera eleverna till att  
hantera det flerspråkiga lärandet i de tre samverkande språken, skriver den ene respondenten. Dock 
menar densamme att det är det spanska språket som har den största influensen på all undervisning.
   Språkforskarnas syfte, enligt Francis, är att bidra till viktiga diskussioner bland ledare i samhället,  
lärare, föräldrar och skoladministratörer i omdebatterade ärenden kring språkundervisningen och 
områdesplaneringen, och verka för att en rad praktiska strategier realiseras inom området (s.5).
   All undervisning är positiv och den har förändrat möjligheterna till ökad, tryggare rörlighet för 
att hitta bra arbetstillfällen på andra platser och lättare kunna få ett bra socialt liv i samhället.  
Beträffande ungdomarna så kan de åka över till Mexiko för att arbeta, beskriver en annan 
respondent.
  Det är ett obestridligt faktum för de som talar mayaspråk att de måste lära sig det spanska språket,  
speciellt om de vill vidareutbilda sig eller åker för att arbeta utanför deras eget distrikt, betonar  
språkforskarna Maya-Chii (2001:138).
   Sju av de åtta respondenterna har ytterligare preciserat sina ställningstaganden kring orsakerna till  
förändringen av språkundervisningen. Två understryker att den huvudsakliga betydelsen är att några 
av lärarna själva är från byn och därför kan hantera språkbruket korrekt. De övriga fem har angivit 
den förändrade metodiken i klassrummet som främsta anledning till förändringen. Förutom vikten 
av metodiken anger en av lärarna att kunskapskontrollen med eleverna som lärarna utför i 
klassrummen är mycket betydelsefull.
   En formulering av en av deltagarna är att lärarnas medvetna arbete av vad eleverna verkligen 
behöver lära sig är en av orsakerna till språkutvecklingen i skolan. Han menar vidare att lärarna 
arbetar för elevernas bästa och att de strävar efter att de ska lära sig nya kunskaper, inte bara för att  
uppfylla målen utan med avsikten att lämna spår i varje studerande.
   Under denna fråga har svaret av en av respondenterna bidragit till ett utvidgat svarsalternativ 
kring begreppet bedömning. Intressant var ordvalet ” kunskapskontroll med eleverna”, vilket 
indikerar att de arbetar med kunskapsbedömning i olika perspektiv. Frågeställningar kring betyg 
och bedömning i deras språkutveckling kan vara ett nytt tema att arbeta med i kommande 
undersökningar och vetenskapliga avhandlingar. Denna studie behandlar inte ämnet i vidare 
perspektiv, men däremot kan detta sätt att uttrycka sig av respondenten verifieras av 
språkprofessorerna Fichtelius-Lundahl som menar att forskningsresultaten tyder på att 
kunskapsbedömningar för lärande är ett av de effektivaste didaktiska verktygen för att förbättra 
elevers kunskaper och studieresultat (2011:15).
   Eleverna själva behöver utveckla  förmågan att bedöma kvaliteten på det de gör och sedan utnyttja  
denna information för att förbättra sina prestationer och utvecklas vidare mot målen. Övning i själv- 
och kamratbedömning är därmed en central komponent i formativ bedömning (Hult-Olofsson, 
2011:221). För att eleverna ska vara delaktiga i planeringen och genomförandet av sina studier 
måste vi lärare våga arbeta mer elevcentrerat med tydliga mål och kriterier, framåtsyftande och  
uppgiftsrelaterad feedback samt övning i själv-och kamratbedömning (s.222, kapitelförfattare 
Anders Jönsson). 

Kulturutbytets påverkan av elevernas språkutveckling 

En enig respondentgrupp menar att utbytet med de svenska skolorna har bidragit till en gynnsam 
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utveckling för skolan, men däremot kan de inte se någon specifik förändring vad gäller 
språkutvecklingen. En av lärarna skriver att svenskarna har hjälpt till mycket under hennes arbetsår 
på skolan, men att  eleverna på skolan inte har ansträngt sig i så hög grad för att klara sig i språkliga 
situationer med svenskarna. Hon skriver att trots att svenskarna uttrycker sig lite bakvänt när de 
använder det spanska språket så skäms de inte över det och att kulturutbytet har bidragit på ett 
positivt sätt.
   Skolans elever känner sig bekväma att tala chuj och spanska, men om det kommer någon svensk 
grupp eller studerande så gillar de att försöka tala engelska, eller till och med använda svenska, för 
att kommunicera och få veta vad svenskarna säger, skriver an annan respondent. Ett annat svar gav 
uttryck för att det egentligen inte finns några problem vad gäller språket, men att det bästa för 
eleverna att de lär sig och kan urskilja några språkliga fraser på de olika språken.
   Musk m fl (2010:102) förklarar att samhället har förändrats och blivit mer gränslöst och globalt, 
och därför innebär flerspråkighet en viktig resurs. De unga måste i detta samhälle hitta nya 
plattformar, utrymmen och värdegrunder. Denna aspekt kan belysa hur ungdomarna bringar ordning 
i det nya och avvikande. Lärarna har uttryckt att de inte ser någon specifik förändring i elevernas 
språkbruk, men trots detta vill eleverna gärna lära sig några uttryck och fraser. Det kan även visa på 
en socialiseringsprocess som pågår, där nya ord och fraser utgör en del i sammanhanget. 
   Deltagarna i studien har i intervjubrevet blivit tillfrågade om de kunde se en ökad användning av 
engelska ord i samband med utbytet, och om det i så fall var relaterat till lektioner eller raster.
Sex av de åtta respondenterna har förklarat att eleverna nästan inte behärskar något av det engelska 
språket, vilket gör att de varken talar engelska under lektionerna eller på rasterna. För närvarande 
ges undervisning i engelska, men på en mycket basal och elementär nivå. Nästan ingen av eleverna 
talar det eller praktiserar det utanför den engelska kursen i klassrummet. Genom kulturutbytet har 
det donerats engelsk litteratur och lite annat engelskt material som i dagsläget ännu inte har gett  
någon större effekt, språkligt sätt. 
   Denna uppfattning skiljer sig något hos två av deltagarna i studien som har formulerat att det visst 
märks en ökning av engelska ord och fraser, men att det alltid är kopplat till besökande som talar 
engelska och kommunikationen mellan eleverna och dem.
   En märkbar förändring, uttrycker en av lärarna, är att hon ser att eleverna anstränger sig för att 
tala och utveckla sin spanska.
   Ungdomarna i byn är första generationen som kommer i kontakt med engelska och innevarande 
läsår är det första året som det ges undervisning i ämnet, har lärarna tidigare angett. De har vidare 
förklarat att skolämnet engelska precis är initierat och därför kommer det att dröja innan eleverna  
behärskar språket och ser ett behov av språkets användning. Francis m fl menar att ursprungs- 
befolkningen ska främjas av additiv bilingualism för att öppna nya möjligheter inom kulturområdet  
och även för ökad självbekräftelse. Stora språk som engelska och spanska ska inte ersätta deras 
första språk, men däremot bidra till en integration i ett vidare perspektiv (2002:13). 

Fördelar/nackdelar med flera språk i undervisningen

Respondenterna har alla betonat fördelarna med att kunna flera språk. De ser inga nackdelar utan 
understryker vikten av utbildning och fördelarna med att genom språken lära känna andra kulturer, 
eleverna har möjlighet att beblanda sig med olika personer från olika länder och platser. Att ha 
kunskap i flera språk innebär ett ökat avancemang i att förstå litteratur och det kan även alstra ett  
framtida arbete. Eleverna i byns skola njuter av deras språkutbildning, framhåller respondenterna.
   En person som behärskar två eller tre språk känner sig mer komplett och den har flera 
utvecklingsmöjligheter inom skolans utbildningsområden, men även inom arbetslivet, framhåller en 
lärare. Språk kan innebära att kunna resa vart som helst i världen utan att det uppstår problem i den 
kommunikativa relationen med andra personer.
   Inlärningen och utvecklandet av modersmålet, likväl som att uppnå höga färdigheter i det 
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officiella språket är sätt att nå framgång (Francis m fl, 2002:13).
   Kunskap i flera språk ger ökade möjligheter till en berikad kommunikation, eftersom att olika 
uttryck inte alltid enkelt kan översättas till andra språk med exakt samma innebörd. Den största 
nackdelen  är att inte ha tillgång till undervisning och ekonomiska resurser till vidare 
språkutbildning. I mitt eget fall har jag en längtan av att få utbildning i engelska, men några 
lektioner i språket är mycket kostsamma, uttrycker en av lärarna.
   Lärarens förklaring kan styrkas av Moreno-Fernández som menar att de talande naturligtvis har 
möjligheten att använda olika språkliga element för att berätta samma sak, och dessutom kan de 
visa på olika betydelser och semantiska värden (2008:21, jfr s.11-12).
   Ekonomin är helt avgörande för undervisningen. Planeringen av undervisningen, i detta fallet 
språkundervisningen, borde vara betjänt av att lärare från de olika regionerna fick delta i 
språkplaneringen för att fortsatt bevara de ursprungliga mayaspråken samtidigt som möjlighet till  
undervisning i nationella, officiella språk bör erbjudas till dem som så önskar. Enligt Cummins så 
tar de mer avancerade CALP-färdigheterna sex-sju år att utveckla (2001[1981]:58, jfr s.8) därför 
krävs en välplanerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att hinna tillgodogöra sig 
undervisningen inom högre studier.

Respondenternas tillägg

Guatemala är ett flerspråkigt land, ett land med många seder och traditioner, där många barn enbart  
talar sitt eget mayaspråk medan andra är flerspråkiga talande både spanska och något mayaspråk. 
Mycket få behärskar det engelska språket, trots att regeringen i Guatemala i dagsläget fokuserar på 
att lyckas integrera en undervisning som ska erbjuda varje elev en komplett undervisning för bästa 
möjliga personliga utveckling, inkluderande undervisning i teater, dans, engelska och musik bland 
andra. Beklagansvärt är att de inte räknar med att utbilda och förbereda lärarna för de nämnda 
förslagen. Jag anser att regeringen måste erbjuda en bra utbildning och tid för förberedelse till alla 
lärare, understryker en av respondenterna.
   Vikten av utbildad skolpersonal kan inte nog poängteras. För att kunna implementera de i 
Skollagen utformade ambitionerna av utbildningsministeriet i Guatemala krävs ytterligare insatser.
Enligt kollaboratorn är bristen på resurser till undervisningen markant. Han indikerar på olika 
problem som bristen på utbildade lärare i alla ämnen, speciellt lärare som behärskar språket chuj, de 
stora klasserna och även på svårigheter med att motivera föräldrarna till att låta deras ungdomar 
fortsätta att utbilda sig.  
   Undervisningen i språket chuj innefattar inte bara det talade språket, utan kunskaper i detta språk 
öppnar vägen för elevernas förståelse av många andra faktorer som är förknippade med 
modersmålet, så är fallet med seder och bruk, traditioner, familjen, uppträdande, historier,  
värderingar och många andra teman, det vill säga att den studerande fokuserar på kulturen därifrån 
språket härstammar, förklarar en annan respondent. 
    Appel & Muysken skriver att de styrande inom utbildningssektorn är överens om att barnets 
första språk brukar vara det bästa instrumentet för inlärning, speciellt i de första etapperna 
(2001:91). Vi vet att elevers tidiga läs-och skrivutveckling, liksom annan kunskapsutveckling, stöds 
bäst om den utgår från deras tidigare kunskap och erfarenheter, understryker även Musk m fl 
(2010:173). 
   Språket bidrar inte till någon begränsning när man reser till olika platser, däremot är det alltid en  
fördel att bättre kunna förklara vad man innerst inne tänker och känner, skriver en deltagare i 
studien. Språket eller språken öppnar nya dörrar och horisonter för personen, vilket även kan 
innebära att hitta ett bättre arbete och en förbättrad livssituation. Detta argument kan befästas av  
språkforskarna Maya-Chii, som betonar att det är ett obestridligt faktum för de som talar mayaspråk 
att de måste lära sig det spanska språket, speciellt om de vill vidareutbilda sig eller åker för att  
arbeta utanför deras eget distrikt (2001:138).
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5 Diskussion

Mitt syfte med denna studie var att få en ökad förståelse för hur lärarna i fadderbyn i Guatemala 
upplever att flerspråkigheten har utvecklats och om språkliga influenser från andra kulturer märks i 
elevernas språkbruk. Dessutom ville jag se om uttryck från spanglish fanns och vilka uttryck som 
används av eleverna i skolan.
   Studien visar att undervisningen i deras eget mayaspråk chuj har ökat i högstadieundervisningen, 
vilket tyder på en förstärkning av ämnet och en statushöjning av deras eget språk. Undervisningen 
visar sig både i utveckling genom muntlig färdighet likväl som skriftlig. Genom att stärka 
modersmålets ställning stärks också elevens identitet och självkänsla. Teorier inom flerspråkighet 
synliggör vikten av att ha ett väl underbyggt första språk för att kunna uttrycka sig väl i olika 
sammanhang och för skilda syften. Det första språket utgör grunden för allt övrigt lärande inom 
andra ämnesområden. Respondenterna betonar vikten av deras modersmål chuj och uttrycker ett 
stort behov av att förstärka denna undervisning inte bara i talspråket utan även inom läs-och 
skrivutvecklingen för att stödja eleverna i all deras modersmålsundervisning, så att de ska kunna 
uttrycka det som verkligen berör dem och deras egen kultur, deras traditioner, språket inom 
familjen, deras värderingar och framför allt deras egen historia. Genom att lära sig flera språk kan 
de bättre uttrycka vad de tänker och vad de känner, för att lära sig ett nytt språk behöver inte betyda 
att man glömmer sitt eget.
   Spanska är det officiella språket och där ligger också basen i elevernas utbildning. All 
undervisning bedrivs parallellt i de båda språken och är en förutsättning för fortsatt utbildning och 
avancemang i samhället. Användningen av spanskan förknippas med utveckling, framtidstro och 
känslan av att tillhöra en modern värld inom den snabbt växande mediatekniken, vilket också 
öppnar  en möjlig väg till en ny social identitet. Uppgifterna, enligt respondenterna i denna studie,  
visar tydligt på vikten av att stärka elevernas identitetskänsla genom att bevara och förstärka 
modersmålet chuj och inte enbart tillskriva utvecklingsmöjligheter genom det spanska språkvalet.   
   Respondenterna indikerar på den markanta bristen av resurser till undervisningen, likväl som på 
bristen på utbildade lärare i alla ämnen, speciellt lärare som behärskar språket chuj. Språkunder-
visningen har förändrats mycket under den tid som skolan funnits i byns skola och  hälften av 
lärarna behärskar modersmålet så att de kan undervisa i ämnet, vilket visar att en fortsatt  
utbildningsinsats för kvalificerad personal är nödvändig. Skoladministratörerna i landet har en 
fortsatt viktig uppgift i planeringen av språkundervisningen och att utveckla strategier för 
bevarandet av mayaspråken. För att kunna implementera de i Skollagen utformade ambitionerna av 
utbildningsministeriet i Guatemala krävs ytterligare insatser.
  Undervisningen i engelska har precis initierats på högstadieskolan i byn. Det visade sig att lärarna, 
som medverkade i denna studie, ser många fördelar med att flera språk samverkar i undervisningen, 
även om de också uttrycker oro för influenser från engelskan som kan bidra till att deras eget 
modersmål och även deras spanska språk blir kontaminerat av det engelska högstatusspråket.
Lärarna ger uttryck för positiva effekter av att lära känna andra kulturer och att språken då bidrar till  
en naturlig del av undervisningen. De beskriver en längtan av att behärska flera språk, men förklarar 
att de ekonomiska förutsättningarna inte möjliggör detta. Dessutom betonar några av 
respondenterna att familjens ställningstagande till vilket språk som används är sociala faktorer som 
påverkar attityder och motivation för inlärningen och användandet av dem. Eleverna är vana att  
kommunicera på flera språk, även om de oftast använder modersmålet chuj när de talar. Om 
omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och ser det som något värdefullt blir det naturligt för 
ungdomar  att använda alla sina språk.
   Uttrycket ”spanglish” har i denna by i Guatemala inte varit en generellt använd term, dock har 
studien visat att sådana uttryck existerar. I och med den nyligen påbörjade implementeringen av 
undervisning i engelska i de högre årskurserna, har den visat ett ökat inslag av språkliga drag från 
spanglish i ungdomarnas språkbruk. Det som synliggjordes i samband med ordvalen inom spanglish 
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visade på en förskjutning av betydelsen mellan språken, vilket kan betyda att populära varianter 
skulle kunna bidra till en försvagning av det spanska språket. Talande av denna hybridform av 
språket skulle bli mer betjänta av att utbildningsinsatser riktades inom undervisning av både formell  
spanska som engelska, så att eleverna får adekvat utbildning inom fonologi, grammatik, lexikal 
uppbyggnad och ett korrekt utformat språk. Benämningen spanglish verkar inte vara relevant i 
denna skola, snarare ter det sig som om flera av ord och uttryck inom genren infiltrerat sig i 
vardagligt språkbruk och att det även påverkar det spanska språket med ytterligare synonymer, 
vilket redan kan märkas i den spanska språkakademins ordlista. 
   Respondenterna har vidare visat hur eleverna, vid språkliga möten med besökande, hittar 
strategier för att hantera den muntliga kommunikationen genom att växla kod och byta språk efter  
den som de kommunicerar med. I den pragmatiska kompetensen ingår att kunna variera sitt språk 
efter person och tillfälle. Språkforskarna menar att code-switching kan användas i olika syften och 
kan även fungera för att skapa en tredje kultur, i det benämnda tredje rummet som skapas mellan de 
två talade språken. Deltagarna i denna studie har förklarat hur elever använder sitt modersmål chuj,  
spanska och uttryck från spanglish, dessutom har de visat på användningen av några engelska ord 
och uttryck som de möter i omgivningen, bland annat genom den utökade internet-
kommunikationen. I detta möte kan det tredje rummet bli märkbart. 
   Denna studie är liten i sin omfattning, men den visar på tillförlitliga resultat gällande timtal i  
språkundervisningen och på den ökade andelen behöriga lärare i modersmålet chuj, där lärarna 
förklarat vinsterna med en förstärkt undervisning i elevernas första språk chuj och det officiella 
språket spanska. Dessutom blir det synligt att det  engelska språket vinner mark. Reliabiliteten kring 
språkfenomenet spanglish har ett alltför litet underlag för att man ska kunna dra några slutsatser,  
även om en tendens till ökad användning kan skönjas. Respondentgruppen har bidragit med 
värdefulla argument som har kunnat styrkas och relaterats till språkforskningen kring flerspråkighet. 
    En svårighet med denna kvalitativa metod har varit att jag som frågeställare har befunnit mig 
långt bort geografiskt sätt. För att kunna utveckla mina frågor ytterligare hade det varit önskvärt att  
avståndet till respondenterna varit mindre, vilket i det aktuella fallet inte har varit möjligt. Ett  
dilemma i studien var hur presentationen av frågorna skulle tydliggöras beroende respondenternas 
utvecklade svar, där svaret har bidragit till en ny inriktning av forskningen. Datakommunikationen 
har fungerat tillfredsställande, dock kan en fördel i en liknande studie vara att använda flera 
metoder för att djupare tränga in i  frågeställningarna, en förutsättning är då att de svarande 
deltagarna finns i en närmare omgivning.
   För att stödja lärandeprocessen i skolan är det nödvändigt att pedagogerna och lärarna i skolan är 
medvetna om kodväxling och språkförändringar. Språk är makt och nära förknippat med identitet.  
Undervisningen i skolan ska stärka eleverna i deras självkänsla, identitetsskapande och 
kunskapsutveckling. Ett sätt är att ta vara på deras språk och inte tysta ner nyuppkomna 
språkvarianter. Språk är utveckling och hela tiden under utveckling. Spanglish är hett omdebatterat  
språkligt fenomen. Denna språkliga variant kan inte legaliseras som språk, dock visar sig att dessa 
språkliga ord och uttryck breder ut sig i omfattning. Språklig kommunikation i denna form kan 
attackeras eller accepteras. Att försöka tysta ner populära, språkliga varianter  ger hellre en motsatt  
effekt och bidrar istället som stimuli. 
   Om spanglish har potential till att öka förståelsen i kommunikationen mellan spanska och 
engelska, eller om det däremot bidrar till en försvagning av de båda språken får vidare 
språkforskning utröna. Dessutom får framtidens forskningstal utvisa om spanglish kan upprätthålla 
egen språklig status, anses som en spansk dialekt eller helt försvinna. Det sistnämnda alternativet 
verkar föga troligt. Fakta i sammanhanget visar att en ordbok redan är skriven i ämnet, vilket kan 
tyda på att fenomenet har kommit för att stanna, eller så kan det visa att lingvistikerna har  
kapitulerat för ett populärt hybridspråk. Ett dilemma för vidare forskning är att se hur spridningen 
av spanglish sker och var fenomenet uppträder. Vidare forskning i ämnet kan visa på hur spanglish 
används utanför USA i flera av de länder i Latinamerika som berörs av språkfenomenet. Även om 
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tidigare forskning är otydlig vad gäller utbredningen av spanglish så visar denna studie att 
utbredningen av spanglish också har spritt sig till Guatemala.

             Epilog

En av respondenterna tackar så mycket för att dessa intressanta frågor skickades till dem och 
uttrycker förhoppningar om en fortsatt bra relation med vår skola och att vi tillsammans ska arbeta 
vidare för ett utvidgat kulturutbyte och ett utbyte av idéer.
   Den nära och långvariga kontakten mellan våra skolor har medverkat till viljan av fortsatt  
gemensamt arbete, hopp om vidare utbyte och stöd i skolutvecklingen. Kulturutbytet mellan våra 
skolor utvecklas vidare genom att lärare och elever från byn i Guatemala besöker oss. Ungdomar 
från våra skolor, tillsammans med svenska lärare, har besökt och planerar för kommande vistelser i 
byn. För att öka förståelsen och kunskapen om omvärlden är detta en del av utvecklingen. Skolans 
verksamhet i byn präglas av mycket knappa ekonomiska resurser och våra utbytesstuderande får 
konfrontera sig med olika kulturer, där språket är nyckeln till ökad  kommunikation. 
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Bilagor

Bilaga nr 1.
Följebrevet till lärarna på spanska.

Sundsvall, Suecia
El 28 de enero 2013

 ¡Queridos profesores y profesoras!

Soy una profesora de español en Suecia, en una ciudad al norte del país que se llama Sundsvall. 
Varias veces he visitado Guatemala y el pueblo Yalambojoch. 
La primera vez que visité su comarca fue en el año 1996. Durante muchos años, mis colegas y yo, 
hemos colaborado con Per Bylund-Andersen acerca de asuntos del pueblo.

Tuvimos la oportunidad de tener una visita de tres alumnos de Yalambojoch en nuestra casa en 
Suecia el año 2007. Llegaron aquí, a nuestras escuelas, para ver y entender como enseñar. La 
enseñanza es un asunto que concierne a todos.
Según Per, dos de ellas, ahora son profesores en la aldea. El año 2010 fui con la organizacíon La 
escuela global para visitar la escuela de Yalambojoch. ¡Qué desarrollo en todo el ambiente escolar! 
Nos alegramos mucho de su parte y esperamos que la colaboración continue. 

Ensayo universitario 

Estoy estudiando en la unversidad de Umea ahora y voy a escribir un ensayo o memoria para el 
curso C de pedagogía. Mi estudio va a tratar del bilingüismo de los jóvenes y el uso del español 
respective la lengua materna.¡Necesito realmente su ayuda! Sin ustedes no va a funcionar. Esta 
encuesta se acoge a los principios éticos de investigación y todos los participantes son anónimos.

Mi plan es investigar de qué manera Ustedes, los profesores/ profesoras, piensan acerca del 
desarrollo del bilingüismo y si hay rasgos de lenguas de otras culturas en el habla de los alumnos. 
También será interesante saber si los alumnos usan algunas palabras ingleses, de la llamada 
“spanglish”. El intercambio con las escuelas suecas afecta en la lengua? Estos asuntos lingüísticos 
van a ser el base de una investigacíon de lengua de los jóvenes y de su lenguaje hoy. Intento 
profundizarme en el lenguaje actual y analizar el desarrollo.

¿Pueden ustedes ayudarme?

Este estudio me parece muy interesante y , a lo mejor,  puede contribuir de un modo progresivo del 
aprendizaje formativo en nuetras escuelas.
El intercambio entre alumnos y profesores es muy importante.¡Espero que podamos mantenernos en 
contacto en el futuro! Le quedaría muy agradecida si Ud. quisiera contestarme.

Mi correo eléctrico : ingegard.norberg@skola.sundsvall.se
Saludos cordiales de Ingegard Norberg; profesora en la educacíon secundaria en Bergsåker, 
Sundsvall, Suecia
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Bilaga nr 2.
Följebrevet till lärarna översatt till svenska.

            Sundsvall, Sverige 
             20130128

Kära lärare!

Jag är en lärare i spanska i en stad i norra Sverige som heter Sundsvall. Flera gånger har jag besökt 
Guatemala och er by. Den första gången som jag besökte er provins var år 1996. Alltsedan detta 
datum har mina kollegor och jag samarbetat med kollaboratorn Per - Bylund Andersen kring 
ärenden som rör byn.

Vi hade förmånen att få besök av tre elever från er skola som besökte oss i våra hem och skolor år 
2007. De anlände till våra skolor för att se och förstå hur vi undervisar här. Undervisning är en 
angelägenhet som berör oss alla. Enligt Per så är nu två av dessa lärare i er högstadieskola. År 2010 
åkte jag med ”Den globala skolan” för att besöka er i byn och särskilt delta i skolans undervisning.
Vi fick då se och uppleva den utveckling som har skett i skolverksamheten. Vi glädjer oss mycket å 
era vägnar och vi hoppas att vårt samarbete ska fortsätta!

Universitetetsuppsats 

Jag studerar för närvarande vid Umeå universitet och skriver en C-uppsats inom ämnesområdet 
pedagogik. Min studie ska handla om ungdomarnas flerspråkighet och deras användande av spanska 
respektive modersmålet chuj.
Jag behöver verkligen er hjälp, utan er kommer arbetet inte att kunna förverkligas. Denna enkät 
stödjer sig på de forskningsetiska principerna och alla deltagare är anonyma.

Min avsikt är att undersöka på vilket sätt Ni lärare tänker angående utvecklingen av flerspråkighet 
och om det finns språkliga drag från andra språkkulturer i elevernas tal. Dessutom skulle det vara 
intressant att få veta om ungdomarna använder några engelska ord från den så kallade språkgenren 
”spanglish”. Har det internationella utbytet med de svenska skolorna påverkat språket? Dessa 
lingvistiska angelägenheter kommer att utgöra basen i min undersökning av dagens språkbruk hos 
ungdomarna. Syftet är att fördjupa mig i det aktuella språkbruket och analysera dess utveckling.  

Skulle Ni vilja assistera mig?

Denna studie är mycket intressant för mig och förhoppningsvis kan den bidra till utveckling av det 
formativa lärandet i språkundervisningen i våra skolor. Det internationella utbytet mellan elever och 
lärare är mycket viktigt och jag hoppas att vi kommer att kunna upprätthålla kontakten mellan 
varandra i framtiden! Jag skulle vara Er mycket tacksam om Ni skulle vilja svara på enkäten.
Min e-postadress:ingegard.norberg @skola.sundsvall.se 

Hjärtliga hälsningar från Ingegard Norberg; lärare i spanska år 6-9, Bergsåker skola, Sundsvall, 
Sverige
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Bilaga nr 3.
Enkäten till lärarna på spanska.

Encuesta

1. Sexo: Feminino___ Masculino___

2. ¿Cuántos años ha enseñado Usteden esta escuela?  ______  años.

3. Los alumnos ¿cuántas horas a la semana tienen enseñanza en la asignatura?
      A) español_________________horas.
      B) chuj ___________________horas.

4. ¿Cuándo habla Usted chuj/español en las clases? y ¿usa los idiomas en varias clases, en ese caso 
cuáles?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. ¿Qué idioma hablan los alumnos más frecuentamente en la escuela?_______________________

6.¿Qué idioma hablan con el uno al otro en los recreos?___________________________________

7. Los alumnos ¿han empezado a hablar más español en su tiempo libre?, y en ese caso ¿qué cree 
usted es el razón de eso?____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

8.¿Se encuentran palabras ingleses en el español, la llamada “spanglish”? y en ese caso ¿cuáles 
palabras?________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. Piensa Usted que ¿los alumnos usan palabras ingleses en situaciones especiales? ¿Puede nombrar 
alguna/-s?________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. ¿Pertenecen estas palabras a un grupo de palabras especial o representan un tema de palabras?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

11. Los alumnos ¿escriben en chuj o español y en qué contexto?_____________________________
________________________________________________________________________________

12. ¿Leen en la lengua materna chuj?   
     ¿Qué leen? 

• Libros
• Revistas
• Otros ¿Cuáles?

________________________________________________________________________________

13. ¿Leen más o menos en chuj, y qué es la razón del cambio?______________________________ 
________________________________________________________________________________
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14.¿Cree Usted que la enseñanza de idiomas ha cambiado despúes de la creación de la escuela, y en 
ese caso ¿de qué manera?___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15. ¿Cuál es la posible razón de eso? piensa Usted._______________________________________
________________________________________________________________________________

16. El intercambio con las escuelas suecas ¿Ha afectado el desarrollo del lenguaje de los alumnos? 
Si piensa eso ¿puede anotar algún ejemplo? ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________

17. ¿Observa Usted un uso aumentado del inglés en relación con el intercambio? y los alumnos 
¿aplican el inglés durante las clases o los recreos?________________________________________
________________________________________________________________________________

18. Piensa Usted que ¿hay ventajas / desventajas con el uso de varias lenguas en la enseñanza
en su escuela? y en ese caso ¿por qué?_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

19. ¿Quiere agregar algo usted mismo?________________________________________________
________________________________________________________________________________

¡Muchas gracias por su participación! Recuerdos de Ingegard Norberg
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Bilaga nr 4.
Enkäten till lärarna översatt till svenska.

Enkät

        1. Kön: Kvinna ____ Man ____

        2. Hur många år har Ni undervisat på denna skola? ____ år.  

        3. Hur många lektioner i veckan har eleverna undervisning i ämnet?
            A) spanska________________timmar.
            B) modersmål / chuj_________timmar.

       4. När talar Ni spanska respektive chuj under lektionerna? Använder Ni språken i olika      
           ämnen, i så fall vilka?________________________________________________________
           __________________________________________________________________________

       5. Vilket språk talar eleverna i allmänhet på skolan?__________________________________

       6. Vilket språk talar eleverna med varandra på rasterna?_______________________________

       7. Har eleverna börjat prata mer spanska på fritiden, i så fall vad tror du är anledningen till
           detta?______________________________________________________________________
        ____________________________________________________________________________
  
       8. Förekommer det att eleverna använder engelska ord i spanskan, d.v.s. ”spanglish”, om ja,  
        i så fall vilka ord?_____________________________________________________________

       9. Tycker Ni då att det sker i vissa situationer?  Kan ni nämna någon?
__________________________________________________________________________

 
    10. Anser Ni att orden tillhör något visst ämnesområde eller grupp av ord?__________________
        ____________________________________________________________________________
 
    11. Skriver eleverna på chuj eller spanska? I vilket sammanhang?_________________________
      _____________________________________________________________________________
  
    12. Läser eleverna på sitt modersmål chuj?  
           Vad? Markera med ett kryss.

• Böcker
• Tidningar
• Annat. Vad?

__________________________________________________________________________

     13. Läser eleverna mer eller mindre på chuj, och vad tror du är orsaken till förändringen? 
         ___________________________________________________________________________ 
         
     14. Anser ni att språkundervisningen har förändrats under den tid som skolan funnits, i så fall 
     på vilket sätt?                          

__________________________________________________________________________
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           __________________________________________________________________________
 
     15. Vad tror ni är orsaken till den eventuella förändringen?  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

     16. Märker Ni om kulturutbytet med svenska skolor har påverkat elevernas språkutveckling?     
      Om Ni tycker det, skulle Ni kunna ge något exempel ?_________________________________ 
       ____________________________________________________________________________
  
    17. Kan Ni se en ökad användning av engelska ord i samband med utbytet, och gäller det i så fall 
    under lektionerna eller på rasterna?  _________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________
 
    18. Tycker Ni att det finns fördelar / nackdelar med att använda fler språk i undervisningen på 
     er skola, i så fall varför?__________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________ 
 
   19. Vill Ni tillägga något?     
    ______________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________

Tack för Ert deltagande!     Hälsningar från Ingegärd Norberg


