SPRINT – hot eller möjlighet?
SPRINT = Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning.

Tre huvudfrågor är centrala vid diskussioner om
SPRINT, språk- och innehållsintegrerad inlärning
och undervisning i Sverige:
• Stärker arbetssättet inlärningen av målspråket?
• Stör verksamheten individens utveckling av
modersmålet?
• Blir kunskaperna i själva ämnet som undervisas
på målspråket sämre?
Målet för det här materialet är att ge en sammanfattning av de svenska erfarenheterna, jämföra
dem med motsvarande arbete i andra länder och
ge pedagoger och skolutvecklare gediget underlag för diskussion om fortsatt utveckling.
Syftet har varit att utifrån ett svenskt perspektiv
måla upp en bild av SPRINT. För att bredda
diskussionen har de svenska resultaten jämförts
med internationell forskning och språkinlärningsteorier. I slutet av materialet ges en förteckning
över litteratur för vidareläsning.
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SPRINT – hot eller möjlighet?

Sammanfattning:
Föreliggande rapport syftar till att ge en sammanfattning av de svenska erfarenheterna av SPRINT,
jämföra dem med andra länders SPRINT-verksamhet och ge pedagoger och skolutvecklare ett underlag för diskussion om fortsatt utveckling.
Enligt Skolverkets mening visar arbetet hittills
att fortsatt utveckling skulle främjas av att ett antal
frågor diskuterades ingående av skolor, elever och
lärare. Dessa frågor kan sammanfattas under följande rubriker.
Ämneskunskaper:
• Vad händer med ämnesundervisningen när
den sker på ett annat språk?
• Påverkas ämneskunskaperna?
• Vilka ämnen lämpar sig bäst för denna verksamhet, d v s vilka ämnen är lättast att läsa/lära
sig på ett främmande språk?
Språkfärdighet:
• Hur pass effektiv blir inlärningen av andraspråket? Förbättras elevernas målspråksfärdigheter
avseende t ex kommunikativ kompetens enligt
förväntade mål?
• Vilka ämnen lämpar sig bäst med tanke på utveckling av målspråket, d v s vilka ämnen ger
upphov till språkanvändning som befrämjar inlärningen av andraspråket?
• Vad händer med modersmålet/svenskan? Gynnas målspråket på bekostnad av modersmålet?
Lärarnas kompetens och undervisningsmetodik/
pedagogik:
• Vilka kunskaper ska krävas av SPRINT-lärare i
ämne respektive målspråk? Och vilken roll får
”de riktiga” språklärarna?
• Hur påverkas själva undervisningen, metodiken
då undervisningen sker genom ett främmande
språk, som varken är modersmål för de undervisande lärarna eller de undervisade eleverna?
• Hur påverkas klassrumsinteraktionen mellan
lärare och elever?
• Vad ger resultat, vad ger inte resultat?

Slutsatserna kopplas till olika teoretiska modeller
kring språkutveckling, inlärning och undervisning.
Även om SPRINT inte kan beskrivas på ett enhetligt sätt är en grundläggande förutsättning för
en lyckad SPRINT-verksamhet ett tydligt och väl
formulerat syfte och mål, med precisering kring
de viktiga aspekterna, d v s ämneskunskaper,
svenskkunskaper och målspråkskompetens.
Vidare är en strukturerad plan och väl genomtänkt
metodik för meningsfull språkträning betydelsefullt både för språkets och ämnets skull.
Lärarnas språkliga kompetens i målspråket är
viktig både i språkinlärnings- och ämnesinlärningsavseende. Lärarens svenskkunskaper är också viktiga med tanke på elevernas utveckling av svensk
fackterminologi och vid ämnesrelaterade diskussioner. Dessutom är en del ämnen kulturspecifika.
Fortsatt undervisning och träning i svenska är
betydelsefull för att förhindra utarmning av elevernas modersmål och i förlängningen att svenskan förskjuts till enbart vissa användningsområden.
Svenskan behövs också för att underlätta och
effektivisera målspråksutvecklingen samt underlätta förståelse och förmedlande av kognitivt krävande resonemang.
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Förord

Sedan 70-talet har arbetet med ämnesundervisning på främmande språk ökat i omfattning i
många länder.
I Sverige inleddes verksamheten med enstaka
försök i slutet av 70-talet och tog sedan fart på 90talet.
Försöken har gett upphov till diskussion kring
tre huvudfrågor;
• Stärker arbetssättet inlärningen av målspråket?
• Stör verksamheten individens utveckling av
modersmålet?
• Blir kunskaperna i själva ämnet som undervisas på målspråket sämre?
I Skolverkets arbete med utveckling av språkundervisning har under några år i slutet av 90-talet
och början av 2000-talet ingått att kartlägga och
analysera skolors arbete med språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning, SPRINT.
I det här materialet är syftet att ge en sammanfattning av de svenska erfarenheterna, jämföra dem
med motsvarande arbete i andra länder och ge pedagoger och skolutvecklare gediget underlag för
diskussion om fortsatt utveckling. Författaren har
utgått från resultaten i svenska studier. Syftet har varit
att utifrån ett svenskt perspektiv måla upp en bild
av SPRINT. För att bredda diskussionen har de svenska resultaten jämförts med internationell forskning
och språkinlärningsteorier. Framförallt har författaren jämfört med språkbaden i Kanada. Sverige och
Kanada är i detta sammanhang två mycket olika länder, men jämförelserna är ändå av intresse.
Enligt Skolverkets mening visar arbetet hittills
att fortsatt utveckling skulle främjas av att ett antal
frågor diskuterades ingående av skolor, elever och
lärare.
Inför starten av ett SPRINT-försök bör syfte och
mål diskuteras och formuleras. Vad är det man vill
uppnå? Vilka elever handlar det om? Vilka resultat vill eleverna nå?
Erfarenheterna visar att en annan viktig faktor
i arbetet är att klargöra vilka yttre förutsättningar

skolan har. För undervisande lärare är kompetensfrågorna av avgörande betydelse. Det målspråk
som ska användas måste givetvis behärskas, men
även kunskap om hur inlärning går till och erfarenheter som gjorts i andra försök är av värde.
Enligt Skolverkets studier är arbetet med kvalitet och effekter den del av verksamheten som är
mest eftersatt. Studierna visar att man borde fundera över vilka mål, resultat man vill nå, vilka effekter som eftersträvas och hur detta ska mätas och
följas upp.
Svenska är ett mycket litet språk i världen. Uppenbart är att alla behöver kunskaper i fler språk.
De senaste decenniernas utveckling har också berikat Sverige med nya modersmål och andraspråk.
Språkkunskaper är viktiga men den rena språkutbildningen, både på universitetsnivå och i skolan,
har en något hotad ställning. En stark motivation
för människor att läsa språk är givetvis att se språk
som verktyg och medel i kunskapsuppbyggande
för studier, samhällsliv och arbetsliv. I det arbetet
är det samtidigt viktigt att uppmärksamma utvecklingen av varje individs modersmål eftersom forskningen visar att språk stärker varandra.
Grunden till språkkunskaper och språkliga attityder läggs tidigt. Enligt Skolverkets mening bör
därför en verksamhet som SPRINT vara väl genomtänkt och bygga på en nyanserad uppfattning om
språk och förhållandet mellan olika språk, där såväl nationella som globala språkaspekter vägs in.
Det är vår förhoppning att det här materialet
ska ge inspiration till fortsatt utveckling av språkundervisning.
Maria Falk har, på uppdrag av Skolverket, skrivit denna studie. Arbetet har inneburit sammanställning av forskningsresultat, litteraturförteckning samt analys av sakfrågan.

Ann Carlson Ericsson
Avdelningschef

Ingela Nyman
Undervisningsråd
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1. Inledning
Bakgrund
Språk är viktigt. Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle och svenskar reser utomlands i allt
större utsträckning; i studier, i arbetet och på fritiden. I EU:s vitbok från 1995, Lära och lära ut – På
väg mot kunskapssamhället, sätter kommissionen
upp som mål att alla EU-medborgare, förutom sitt
modersmål, ska behärska två främmande språk. Betydelsen av att lära språk i ett livslångt perspektiv
poängteras också av kommissionen.
Att försöka förbättra elevernas kunskaper i ett
främmande språk genom att använda det som
undervisningsspråk i ett eller flera skolämnen är
ett annat sätt att förstärka språkundervisningen.
Denna metod sprider sig inte minst i den svenska
skolan. Det finns en rad olika namn för denna
undervisningsform, t ex immersion/språkbad,
teaching content through a foreign language,
mainstream bilingual education, content-based
language teaching, language-enriched education,
bilingual education… listan skulle kunna göras
ännu längre. I Sverige har använts och används
även idag en rad olika termer, såväl engelska som
svenska direktöversättningar av de engelska. I Finland och i en del europeiska länder har begreppet CLIL, Content and Language Integrated Learning, introducerats för att fungera som en
paraplyterm för denna undervisningsform. CLIL
är användbart för att det varken antyder betoning
på språkundervisning eller ämnesundervisning,
utan båda är integrerade delar av en helhet. Skolverket har valt benämningen SPRINT, språk och
innehållsintegrerad inlärning och undervisning,
alltså en svensk variant av CLIL.

Vad innebär SPRINT?
Men vad är egentligen SPRINT – Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning? En
ganska svårgripbar liten rad av ord. Man måste läsa
det många gånger, l å n g s a m t. Språk och innehåll, för det första integrerat i inlärningsavseende, alltså elevens perspektiv. Eleven ska lära sig
både språket och ämnet samtidigt. Språk och innehåll, för det andra integrerat i ett och samma un-

dervisningstillfälle, elevens och lärarens perspektiv. Eleven får ämnesundervisning genom ett främmande språk. Läraren undervisar i ett specifikt
ämne genom ett främmande språk.
Finns det ett enhetligt sätt att beskriva SPRINT?
Språk och innehållsintegrerad inlärning och undervisning kan innebära många olika saker. Det kan
syfta på innehållsbaserad språkundervisning och det
kan också syfta på ämnesundervisning på ett främmande språk. Skillnaden ligger i vad som kommer
i första hand, språket eller ämnet. SPRINT i Sverige
kan idag innebära allt från undervisning på ett främmande språk i ett ämne eller en del av ett ämne till
undervisning i alla ämnen på det främmande språket. Det finns alltså inte ett enda sätt att bedriva
SPRINT och det finns inte heller ett sätt som är
mer ’SPRINTigt’ än något annat.
I praktiken innebär SPRINT en ökning av den
tid som en elev kommer i kontakt med målspråket1, genom undervisning på detta språk och dessutom utan att man tar tid från ämnesundervisningen. Denna undervisningsform har under de senaste
åren genomgått en explosionsartad utveckling. År
2000 gjordes på uppdrag av Skolverket den första
rikstäckande undersökningen av SPRINT och dess
omfattning och utbredning i Sverige, av John Nixon. Nixon redovisar att det under våren 1999 var
163 grundskolor (4 procent av grundskolorna) och
122 gymnasieskolor (23 procent av gymnasieskolorna) som erbjöd någon form av SPRINT. Ytterligare
105 skolor uppgav att de planerar att bedriva
SPRINT. I takt med verksamhetens ökade utbredning växer också kravet på kvalitet och resultat. Nixon understryker betydelsen av kvalitetsbedömning
och kvalitetssäkring. Han skriver att SPRINT är i
lika stort behov av utvärdering och kvalitetssäkring
som övriga utbildningsformer och att dessa båda
begrepp hänger nära samman med den målsättning
som en skola har för SPRINT.

Avgränsning: språkpolitiska och
skolpolitiska aspekter
Ett antal studier har gjorts om SPRINT i Sverige
och periodvis har verksamheten varit föremål för
heta debatter. Språkvetare har särskilt fokuserat
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på undervisningsformens inverkan på svenska
språket och elevernas inhämtning av ämneskunskaper. Kan eleverna t ex föra ämnesrelaterade
diskussioner på svenska? I ett språkpolitiskt perspektiv utgör SPRINT en av flera företeelser som i
det svenska samhället bidrar till att utarma och
försvaga det nationella språket, svenskan, genom
att svenskan blir ett icke användbart språk i vissa
sammanhang, oftast till fördel för engelskan.
SPRINT har också en skolpolitisk aspekt. Det
har visat sig att de elever som studerar i utbildningsformen i många fall utgör ett positivt urval.
Det betyder att de elever som väljer SPRINT är
mer språkintresserade och överlag mer studiemotiverade än andra elever. De har oftast bättre betyg och siktar mot fortsatta studier efter gymnasiet eller studier och arbete utomlands. Merparten
av dessa elever kommer också från en akademisk
miljö2. Skolledare och lärare har uttryckt en viss
oro över att SPRINT blir en elitutbildning.
Det bör också påpekas att grundskoleperspektivet är undanskymt i denna text eftersom merparten av de studier som har gjorts i Sverige gäller gymnasienivå. Det är naturligt eftersom SPRINT fram
till för bara några år sedan var begränsat till gymnasiet. Först de senaste åren har SPRINT även spridit
sig till motsvarande hög- och mellanstadienivå.

Frågor kring SPRINT
De frågor som har väckts kring SPRINT kan samlas under olika rubriker:
Ämneskunskaper:
• Vad händer med ämnesundervisningen när
den sker på ett annat språk?
• Påverkas ämneskunskaperna?
• Vilka ämnen lämpar sig bäst för denna verksamhet, d v s vilka ämnen är lättast att läsa/lära
sig på ett främmande språk?
Språkfärdighet:
• Hur pass effektiv blir inlärningen av andraspråket? Förbättras elevernas målspråksfärdigheter
avseende t ex kommunikativ kompetens enligt
förväntade mål?
• Vilka ämnen lämpar sig bäst med tanke på utveckling av målspråket, d v s vilka ämnen ger
upphov till språkanvändning som befrämjar inlärningen av andraspråket?
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• Vad händer med modersmålet/svenskan? Gynnas målspråket på bekostnad av modersmålet?
Lärarnas kompetens och undervisningsmetodik/
pedagogik:
• Vilka kunskaper ska krävas av SPRINT-lärare i
ämne respektive målspråk? Och vilken roll får
”de riktiga” språklärarna?
• Hur påverkas själva undervisningen, metodiken
då undervisningen sker genom ett främmande
språk, som varken är modersmål för de undervisande lärarna eller de undervisade eleverna?
• Hur påverkas klassrumsinteraktionen mellan
lärare och elever?
• Vad ger resultat, vad ger inte resultat?
Som vi kan se handlar frågorna om språkinlärning,
språkutveckling och ämneskunskaper. De gäller
elevernas och lärarnas språkfärdighet avseende
såväl modersmål som målspråk. Det gäller
huruvida själva undervisningen påverkas av undervisningsspråket både i inlärnings- som utlärningsavseende. Och de gäller huruvida undervisningsspråket påverkar inlärning och förmedling av
ämneskunskaper. Det bör dock understrykas att
syftet med denna text inte är att ge några direkta
eller entydiga svar på dessa frågor. Eftersom
SPRINT är en undervisningsform som kännetecknas av mångfald och inte av enhetlighet, så vore
det fel att ens försöka ge entydiga svar eller anvisningar av typen ”så här är det”, ”så här ska det vara”
eller ”på detta sätt är det bäst att göra”. Istället är
det viktigt att komma ihåg att varje SPRINT-situation kan vara unik. Metod och pedagogik bör anpassas till elevernas behov och varje enskild skolas
syfte med undervisningen. Utvärdering och kvalitetsbedömning i sin tur är endast möjlig och relevant att utföra på en skola där mål och syfte är väl
formulerade. Det är dessa frågor och de olika svaren på dem som man behöver vända och vrida på,
se från olika perspektiv, värdera utifrån olika mål.
Utifrån både nationella och internationella studier
om SPRINT och undersökningar inom andra angränsande forskningsområden kan man komma
en bra bit på väg. En del slutsatser kan t ex dras
om hur olika klassrumsaktiviteter kräver olika
språkliga färdigheter. Med hjälp av dessa resultat
skulle man kunna anpassa klassrumsaktiviteterna
efter elevernas nivå och mål med övningarna.
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2. Från immersion till SPRINT:
bakgrund och utveckling

Kanada
Det finns olika typer av tvåspråkig undervisning,
t ex språkbad, hemspråk och tvåspråkig undervisning på majoritetsspråk3 . Språkbadsundervisningen är den typ som ligger till grund för SPRINT.
De första språkbadsprogrammen inleddes i Kanada på 1960-talet. Det är också de kanadensiska
språkbaden som har varit föremål för de utförligaste och metodiskt mest medvetna utvärderingarna. Språkbadsprogrammen i Kanada innebär att
elever med engelska som modersmål får undervisning på franska. Andraspråket fungerar alltså
som ett medium för ämnesundervisningen. Undervisningen är mycket intensiv, mellan 50 och 100
procent under minst något år. Språkbaden varierar när det gäller ämnesomfattning, tidsomfattning
och i vilket stadium undervisningen på det andra
språket introduceras. Man skiljer mellan totala
(100 procent) och partiella språkbad. Undervisningen på franska måste dock omfatta minst 50
procent för att kunna betecknas som språkbad.
Den ålder då språkbadet introduceras varierar på
olika program. Här skiljer man på tidiga språkbad
(5-6 år), fördröjda språkbad (8-10 år) och sena
språkbad (från 11 år). Forskningsresultaten gäller bl a målspråkskompetens och ämneskunskaper både hos hög- och lågpresterande inlärare.
Projekten har visat goda resultat, speciellt för de
elever som följt de tidiga och totala språkbaden.
Informationen om de kanadensiska språkbaden spreds även till Sverige och sporadiska projekt med undervisning i ett eller flera ämnen på
ett främmande språk har funnits här sedan slutet
av 70-talet.

Kanada – Sverige
Sverige och Kanada är två länder med olika bakgrund och därmed skilda förutsättningar. För det
första är de sociopolitiska bakgrundsfaktorerna
olikartade i Kanada och Sverige. Det är dessa bak10

grundsfaktorer som ligger till grund till varför man
erbjuder språkbadsundervisning i Kanada och
SPRINT i Sverige. Det har alltså att göra med vari
behovet ligger av att kunna ett andraspråk. Beroende av detta behov, d v s orsaken, formuleras syfte och mål med verksamheten. Orsak, syfte och
mål avgör i sin tur hur man bör utforma utbildningen vad gäller omfattning, startålder och intensitet.
Kortfattat kan en sådan jämförelse sammanfattas så här: Kanada är ett officiellt tvåspråkigt land.
Franskan är visserligen ett minoritetsspråk i förhållande till engelskan, men båda språken är viktiga att kunna. Språkbadsprogrammen har vuxit
fram som en konsekvens av behovet av bättre resultat avseende elevernas andraspråkskunskaper.
Målet är att uppnå så goda språkkunskaper som
möjligt, gärna så nära modersmålsnivå man kan
komma. I Kanada är tidiga totala språkbad vanliga och det är också dessa som har visat sig vara de
mest effektiva. Eleverna når i vissa språkliga avseenden så gott som modersmålskompetens, förstaspråket blir inte lidande i längden och studierna
visar även positiva resultat när det gäller elevernas
ämneskunskaper. I Sverige är svenska språket för
de flesta barn det enda språket både hemma och i
skolan. SPRINT erbjuds här av många olika anledningar, bl a som ett försök att effektivisera
och modifiera den traditionella språkundervisningen eller som en del av en vidare internationaliseringsprocess. På skol- och elevnivå handlar det
framför allt om pedagogiska och individuella motiv. De pedagogiska motiven innebär både ett sätt
att förbättra elevernas språkkunskaper i skolan och
ett sätt för enskilda skolor att profilera sig gentemot andra skolor. De individuella motiven handlar främst om att förbättra förutsättningarna inför fortsatta studier eller öka möjligheterna till
studier och karriär utomlands. Syftet är i regel inte
att uppnå modersmålskompetens, eftersom det
inte finns samma behov av att sträva efter den typ
av tvåspråkighet som krävs i Kanada. Varken engelska, tyska eller franska är minoritetsspråk i

Sverige. Ingen speciell del av befolkningen talar
något av dessa språk som sitt modersmål. Det är
snarare en funktionell målspråkskompetens som
är målet, d v s att kunna använda språket i olika
sammanhang, t ex förstå, sammanfatta och analysera svårare texter för vidareutbildning, lära sig
ämnesspecifika termer och sammanhang för att
klara diskussioner och uppgifter/arbetsuppgifter
både i Sverige och utomlands. Skillnaderna mellan Kanada och Sverige gäller alltså både anledningen till att man erbjuder SPRINT och syftet/
målet med undervisningen.
Konsekvenser
Både sociopolitiska och språkpolitiska aspekter
inverkar alltså på undervisningens utformning i
respektive land. Det gäller verksamhetens omfattning, intensitet, startålder för eleverna och vilka
ämnen som lämpar sig bäst. I Kanada är språkliga
attityder också av en helt annan betydelse än i
Sverige. I Kanada är det viktigt att stävja motsättningar och negativa attityder gentemot de minoritetsspråkstalande och deras språk, d v s franskan.
De franska språkbadsprogrammen är alltså inte
bara ett sätt att förbättra de majoritetsspråkstalande elevernas språkliga kompetens, utan också ett
sätt att höja franskans status bland dessa elever och
därmed också inställningen till den fransktalande
delen av befolkningen.
I Sverige däremot står oftast de pedagogiska motiven främst, t ex att elevernas inställning till språk
överhuvudtaget ska bli mer positiv eller att de ska
nå bättre resultat än i den traditionella språkundervisningen. Att sena partiella språkbad i Kanada har visat något sämre resultat än tidiga totala
behöver alltså inte betyda att tidiga totala språkbad eller sena totala språkbad är det bästa sättet
att nå bra resultat här i Sverige. Allt beror på syftet
och bakgrundsfaktorerna.
De svenska förhållandena kring SPRINT ser lite
olika ut beroende på vilket skolstadium som åsyftas. Enligt Nixons kvantitativa kartläggning4 varierar intensiteten mycket, men tendensen är tydlig
– intensiteten ökar högre upp i årskurserna (se
”SPRINTs omfattning”). Än så länge kan man dra
en tydlig gräns mellan grundskola och gymnasium. Det är också möjligt att utifrån Nixons undersökning sätta intensitetsnivån i relation till angivna anledningar och syften med SPRINT på olika
stadier. På grundskolenivå är syftet med SPRINT
lite mer allmänt och behöver inte bara vara kopp-

lat till själva språket. Det kan vara att öka elevernas studiemotivation, påverka elevernas allmänna
attityder till språk eller förbättra den traditionella
språkundervisningen. Denna typ av mål är relativt vagt formulerade och handlar i första hand
om elevernas attityd till språk, men även skolan/
studier i allmänhet. På gymnasienivå är alltså intensiteten högre och på en del skolor erbjuds hela
program med SPRINT. Syftet med verksamheten
är mer specifikt än på grundskolenivå och målen
är högre ställda. Det handlar om internationalisering, ökad kunskap och kommunikativ kompetens
och förbättrade förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv.

Sverige:
kort om utveckling och resultat
Det första omskrivna SPRINT-projektet i Sverige
genomfördes av Tom Åseskog vårterminen 1977
på el-tele-teknisk linje på Burgårdens gymnasium
i Göteborg5 . Projektet utformades som ett språkpedagogiskt experiment med en kontrollgrupp
och en experimentgrupp. Kontrollgruppen följde den vanliga undervisningsplanen, d v s med all
undervisning på svenska och med vanlig språkundervisning på schemat. Experimentgruppen fick
undervisning på engelska i ett ämne, nämligen
karaktärsämnet ellära. Syftet med projektet var att
se om elever på yrkesinriktad linje, genom integrering av fackämne och engelska, får bättre språkkunskaper och större intresse för ett främmande
språk, än genom vanlig traditionell språkundervisning. Attitydenkäter visar att experimentgruppen ökade sitt intresse för engelskan i förhållande
till kontrollgruppen. Experimentgruppen bedömde också sin språkliga förmåga mer positivt än vad
kontrollgruppen gjorde. Dessa attityder bekräftas
också av ett språkfärdighetstest. Experimentgruppen visar att de hade gjort större framsteg än kontrollgruppen; dock är varken framstegen eller skillnaderna statistiskt signifikanta. Åseskog hänvisar
till projektets begränsning avseende såväl omfattning som längd.
Under 80-talet introducerade ytterligare ett tiotal skolor denna undervisningsform, däribland
Röllingby gymnasium i Åkersberga, Ebersteinska
gymnasiet i Norrköping, Sven Eriksonsskolan i
Borås, Pauliskolan i Malmö och Kungsholmens
gymnasium i Stockholm.
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Åseskog flyttade till Åkersberga utanför Stockholm och med honom experimenten med engelska som undervisningsspråk. Det började i form
av tematiska studiedagar och kortare perioder då
engelska användes som undervisningsspråk på teknisk linje. Dessa enstaka försök resulterade i en
hel termin med teknologi på engelska år 1985-86.
Därefter planerades ytterligare utvidgning av projektet till att omfatta två hela läsår. Detta projekt
kunde starta höstterminen 1987. Under tiden hade
Ebersteinska skolan i Norrköping startat ett liknande projekt år 1984. Skolan har alltsedan detta
läsår erbjudit SPRINT i största möjliga omfattning.
Röllingby gymnasium i Åkersberga och Ebersteinska gymnasiet i Norrköping startade alltså samma
undervisningsform men med olika intensitet avseende ämne och tidsomfattning. Röllingby gymnasium i Åkersberga valde en försöksverksamhet
med några ämnen under ett par år av utbildningen, ett partiellt språkbad. Ebersteinska gymnasiet
i Norrköping valde att erbjuda ett totalt språkbad,
d v s alla ämnen på engelska under hela gymnasieperioden. Dessa olika former av språkbad, som
man då kallade det, kom därefter att benämnas
Åkersbergamodellen respektive Norrköpingsmodellen.
Utvärderingar har genomförts i båda skolorna.
På uppdrag av Skolöverstyrelsen genomfördes
1987-88 en utvärdering av verksamheten på Ebersteinska skolan av Michael Knight. Utvärderingen
gällde både elevernas engelskkunskaper och ämneskunskaper. Hörförståelse, läsförståelse, grammatik och ordkunskap testades genom ett nationellt prov i engelska. Provet kompletterades av
intervjuer och uppgifter i skriftlig framställning.
Resultaten visade att språkbadsklassen lyckades
förbättra sin engelska mer än jämförelseklassen
mellan år 2 och 3. Skillnaderna är dock inte signifikanta. I skriftlig framställning visar resultaten större skillnad till språkbadselevernas fördel. Det konstateras också att språkbadseleverna inte heller
verkar ha någon större svårighet att förklara svåra
tankar i skrift. Man bör dock ha i åtanke att dessa
elevers medelbetyg i engelska är jämförelsevis höga
och att elevernas studiemotivation är hög. Avseende ämneskunskaper visar resultaten att språkbadseleverna ”presterar mer eller mindre lika bra
som de elever som har fått undervisning på svenska”6 . Man menar att det inte finns något som tyder på att engelska som undervisningsspråk skulle ha inverkat negativt på elevernas inlärning av
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ämneskunskaper. Vidare visar resultaten att eleverna tycker att det är för få tillfällen där de faktiskt
får tala engelska. Enligt eleverna går lektionerna
mest ut på att lyssna på läraren och då och då svara
på någon fråga. Mer diskussioner och muntliga
övningar önskar alltså många av eleverna. Eleverna klagade också på lärarnas språkliga färdigheter.
Ungefär samtidigt, d v s 1987-89, genomfördes
en utvärdering av den första perioden med engelska som undervisningsspråk under två hela år på
Röllingby gymnasium. Resultaten redovisades i en
avhandling 1997, av Lisa Washburn, och den är
för övrigt den hittills mest omfattande undersökningen i sitt slag. Washburn har engelska språket
som utgångspunkt. Hon jämför i olika klasser utvecklingen av engelska i läs- och hörförståelse, i
skriftlig och muntlig framställning och i samband
med detta också hantering av lexikon och grammatiska strukturer. Dessutom jämförs elevernas
ämneskunskaper. Washburn utgår från att experimentklassen (den engelska) bör ha avsevärt bättre kunskaper i engelska än kontrollklassen (den
svenska). Besviken och förvånad konstaterar hon
att skillnaderna är små. Resultatet är att skillnaderna inte är så tydliga; snarare är det likheten
som är påtaglig. Endast i muntlig framställning
visar den engelska klassen bättre flyt. Även Washburn konstaterar att eleverna som har valt den
engelska inriktningen överlag har bättre förutsättningar än genomsnittet. De kommer från en akademisk miljö och de har bättre betyg än snittet.
Det intressanta med detta är att trots dessa förhållanden uppvisar dessa elever efter två år sämre
betyg i vissa ämnen (kemi, fysik, matematik) i jämförelse med kontrollklassen och även i jämförelse
med sina egna betyg i början av gymnasiet. Hälften av experimenteleverna trodde efter experimenttidens slut att de skulle fått bättre betyg om
undervisningen skett på svenska. Även några lärare kände att eleverna gått miste om en del av ämneskunskaperna på grund av att undervisningen
hölls på engelska.
Till följd av denna utveckling under 80-talet fick
Gun Hägerfelth under våren 1992 i uppdrag av
Svenska språknämnden att göra en kartläggning
av undervisning på främmande språk på gymnasieskolor i Sverige. Undersökningen visar att eleverna klarar sig bra, även om gymnasieutbildningen
är på engelska. Både elever och lärare bedömer
att eleverna är duktigare i engelska än andra elever, främst fackordsterminologin, men även vad

gäller muntlig och skriftlig språkfärdighet och läsoch hörförståelse. Vissa negativa effekter med
engelska som undervisningsspråk visar dock även
denna studie. Närmare två tredjedelar av de tillfrågade eleverna uppger att deras kunskaper i
svenska språket har försämrats och att de speciellt
saknar fackordsterminologin i naturvetenskapliga ämnen på svenska. Vidare ger också en del elever uttryck för att lärarnas kunskaper i engelska inte
är tillfredsställande, men de flesta bedömer lärarnas målspråkskompetens som tillfredsställande.
Hägerfelth nämner även en annan effekt av bilingual undervisning: att eleverna överhuvudtaget talar mindre. Man undviker att ställa frågor därför
att ”det tar längre tid att tänka ut frågan”, har någon elev sagt. Hägerfelth poängterar att trots
många positiva effekter av bilingual undervisning,
finns det frågor som är viktiga att ta upp till diskussion i sammanhanget, t ex synpunkter på lärarnas kunskaper i engelska, syftet med undervisning på engelska och vad som händer med
elevernas svenska.
I början av 90-talet införde ytterligare några
skolor undervisning på ett främmande språk, bl a
Katrinelunds gymnasium i Sundsvall. Skolan introducerade undervisning på engelska i ett antal
ämnen på den samhällsvetenskapliga linjen, nämligen historia, samhällskunskap, socialkunskap,
matematik och naturkunskap. Målet var att förstärka utbildningen i engelska och därigenom ge
eleverna en ökad beredskap inför arbete, studier
och rekreation på ett internationellt plan. På skolans begäran sattes redan från början en utvärderingsstudie i gång, som skulle omfatta skolans första tre år med SPRINT. Utvärderingen redovisas
av Bengt Ekman (1993-1994) i tre rapporter, en

rapport efter varje läsår. Även Ekmans undersökning visar att SPRINT-eleverna efter år 9 hade såväl bättre medelbetyg som bättre betyg i engelska
jämfört med eleverna i parallellklasserna på samma linje. En stor del av eleverna anger efter första
året att de är missnöjda med utbildningsformen
p g a att deras förväntningar inte har infriats. Det
är främst lärarnas språkliga kompetens som eleverna anser vara bristfällig. Studien kretsar kring ämneskunskaper och språkkunskaper, men det är
framför allt själva undervisningssituationen som
står i fokus. Ekman anger utifrån enkäter och intervjuer med elever och lärare att undervisningen blir torftigare, mindre stimulerande och alltför läroboksbunden. Omfattningen av elevernas
arbetsuppgifter verkar också öka under lektionerna. När det gäller ämneskunskaper anger Ekman
att läromedel och lärarnas förmåga att uttrycka
sig på engelska spelar en avgörande roll. Undervisningen blir lite mer fyrkantig och innehållet
mindre omfattande, vilket dock inte behöver vara
negativt. Resultaten är som väntat tydligt positiva
när det gäller elevernas utveckling och behärskning av engelskan. Det bekräftas av ett centralprov
i engelska år 2. Angående svenskkunskaperna anser majoriteten av eleverna att SPRINT inte har
någon speciell inverkan på svenska språket. Elevernas svar är dock svårtolkade.
I mitten av 90-talet skedde en explosionsartad
utveckling både inom grundskolan och gymnasieskolan. På gymnasienivå förekom en stor ökning
av SPRINT under åren 1993-95, i samband med
gymnasiereformen. På grundskolenivå skedde en
liknande under åren 1995-96. 1996 och kommande år följer en rad studier av varierande storlek
och art. Mer om dessa följer senare i texten.
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3. Olika undersökningar av SPRINT

Sammanfattning av del 3
I proportion till den omfattning SPRINT har i
Sverige idag är undersökningar och utvärderingar
av verksamheten få och begränsade, också med
tanke på att SPRINT har väckt många frågor när
det gäller såväl lärarnas som elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningsformen.
Man undrar givetvis hur undervisning som sker
genom ett för lärarna och eleverna främmande
språk påverkar själva ämnet i både kunskaps- och
undervisningsavseende7 . Självklart vill man också
försäkra sig om att elevernas språkfärdigheter verkligen blir bättre. Man undrar också hur pass effektiv denna typ av språkinlärning är. I förlängningen
av SPRINT har man också ifrågasatt vad som händer
med svenskan om den byts ut mot ett annat språk.
Undersökningarna reflekterar på olika sätt över
vilka effekter SPRINT för med sig. Det finns två
olika sätt att bedöma SPRINT: för det första genom enkäter och intervjuer med lärare och elever och för det andra genom observationer av t ex
klassrumssituationer och analys av tal och skrift
genom t ex olika typer av tester.
Utifrån de svenska studierna kan vi alltså konstatera att vi med säkerhet kan säga att elever som
följer SPRINT-undervisning gör större framsteg i
målspråket än de elever som enbart får traditionell språkundervisning. Olika språkfärdighetstest
visar dock att skillnaden mellan SPRINT-elevers
språkkunskaper och vanliga elevers språkkunskaper inte är signifikanta. Resultaten säger alltså inget om hur pass effektiv inlärningen av andraspråket är i förhållande till mål och förväntningar. I
Sverige har alltså SPRINT-elevers språkkunskaper
jämförts med vanliga elevers språkkunskaper. Frågan är om det är relevant att jämföra dessa grupper med varandra. I Kanada har man kommit fram
till att det är mer intressant att jämföra språkbadselevernas målspråkskompetens med språkkunskaper hos de elever som har målspråket franska som
modersmål. Resultaten har visat att olika aspekter

av elevernas språkfärdighet utvecklas i olika takt.
Det konstateras att språkbadsundervisningen överlag har en positiv inverkan på elevernas allmänna
kommunikativa förmåga, men att formell språkundervisning, d v s undervisning med fokus på
form, i viss mån bör fortgå som komplement till
språkbadsundervisningen.
När det gäller elevernas svenskkunskaper kan
man utifrån de svenska studierna inte dra några
säkra slutsatser. Men utifrån lärares och elevers
egen uppfattning kan vi anta att SPRINT i varje
fall i viss mån påverkar elevernas svenskkunskaper
i negativ riktning. Detta bekräftas också i den textanalytiska studien av elevers skriftliga framställning. Det behövs dock fler kvalitativa och analytiska studier för att vi med säkerhet ska kunna dra
sådana slutsatser. I de kanadensiska språkbadsstudierna finns det däremot inget som tyder på negativ inverkan på modersmålet i ett längre perspektiv. I detta sammanhang är det förmodligen
relevant att betänka de olika språkliga förhållandena som råder i Sverige och Kanada.
Avseende ämneskunskaper vet vi ännu mindre.
Utifrån enkätsvar och betygsjämförelser går det
inte att dra några slutsatser med säkerhet. Men
hittills finns det inget som tyder på att SPRINT
inverkar negativt på elevernas ämneskunskaper.
Inga tester har hittills genomförts i den svenska
skolan. De kanadensiska studierna uppvisar överlag positiva resultat när det gäller språkbadselevernas ämneskunskaper. Det finns en viss tendens
till att sena språkbadselever presterar något sämre resultat än tidiga totala språkbadselever. Resultaten är dock inte entydiga. I dessa undersökningar har det också framkommit att det spelar en viss
roll vilket språk elevernas testas på. Även detta är
något vi i Sverige bör reflektera över och testa.
Språkbadsresultaten visar att sena partiella språkbadselever presterar sämre om de testas på andraspråket. Det förklaras med att det krävs större
språkfärdighet att redovisa ämneskunskaper än att
förstå och följa undervisningen.
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När det gäller själva undervisningen anger både
lärare och elever att den påverkas av SPRINT. Det
bekräftas också av klassrumsobservationer. Både
lärarnas undervisningsstil och klassrumsinteraktionen påverkas. Undervisningen blir mer fyrkantig
och både elever och lärare talar mindre p g a begränsade språkkunskaper. Eleverna klagar på för
få diskussioner och en ökad arbetsbörda under
lektionerna Man menar alltså att lärarna förbereder sig extra noggrant p g a begränsade språkkunskaper och att det inverkar negativt på flexibiliteten i klassrummet, bl a på spontana och öppna
diskussioner. Läraren talar mindre och samtidigt
blir elevernas uppgifter fler.

De svenska studierna
Om undersökningarna
Ett antal undersökningar har alltså gjorts om
SPRINT i Sverige. Detta avsnitt som ska beskriva
SPRINT i Sverige är baserat på tolv studier som
har gjorts från det första projektet år 1977 till idag,
år 2001. De utgör av allt att döma de flesta undersökningar som finns i Sverige8 . De flesta är begränsade till omfattning och/eller allsidighet. Dessa utvärderingar eller undersökningar isolerade från
varandra kanske inte säger så mycket eller visar på
några tendenser åt ena eller andra hållet, men tillsammans utgör de en god grund då en bild av
SPRINT i Sverige ska målas upp.

Tabell 1: Svenska studier, en översikt.
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Typ av studie

Metod

1.

Åseskog 1977

Utvärdering
(språkpedagogiskt projekt)

Attitydenkäter och språkfärdighetstest i engelska

2.

Knight 1987/1988

Utvärdering
(på uppdrag av Skolöverstyrelsen)

Språkfärdighetstester i engelska, enkäter

3.

Washburn 1997

Utvärdering

Språkfärdighetstester i engelska,
betygsjämförelse avseende ämneskunskaper

4.

Ekman 1993/1994 Utvärdering

Enkäter, intervjuer, observationer

5.

Hägerfelth 1992

Kartläggning
(på uppdrag av Svenska
språknämnden)

Enkäter, intervjuer och en del
klassrumsobservationer

6.

Nixon 2000

Kartläggning
(på uppdrag av Skolverket)

Enkäter, intervjuer

7.

Hall (1) 1996

Undersökning av elevers och
lärares attityder

Enkäter

8. Hall (2) 19

Jämförelse av betyg

Betygsjämförelse från elever fördelade på
NV och SP. SPRINT-elever jämförs med vanliga,
signifikanstest genomfördes

9. Hansson 19

Jämförelse av betyg

3 NV-klassers betyg i åk 3 jämförs, 2 SPRINTklasser, 1 vanlig, signifikanstest genomfördes

10. Falk (1) 1999

Empirisk klassrumsundersökning

Klassrumsinspelningar, samtalsanalys av
klassrumsinteraktion

11. Falk (2) 2000

Empirisk kommunikationsetnografisk studie

Inspelningar av elevers hela skoldagar,
kodväxlingsanalys

12. Alvtörn 2000

Textanalytisk studie av uppsatser

Textanalys med fokus på språkliga fel, men
även normanpassning och komplexitet analyseras,
kompletterad av signifikanstest.

De första fyra studierna, av Åseskog, Knight, Washburn och Ekman, har som syfte att utvärdera hur
SPRINT fungerar på några specifika skolor. Utvärderingarna är baserade på enkäter, intervjuer, informella observationer, provresultat och betyg.
Undersökningarnas omfattning varierar och
alla har inte heller inslag av varje metod. Åseskog
skriver om ett projekt som är utformat som ett
språkpedagogiskt experiment. Syftet var att genom
enkäter och språkfärdighetstest se dels om engelskspråkig undervisning för elever på yrkesinriktad linje ledde till förbättrade språkkunskaper, dels
om undervisningsformen skulle komma att inverka positivt på elevernas attityd till språk. Knight
utvärderar ett försök med totalt språkbad på Ebersteinska skolan, det läsår den första elevkullen tar
studenten. Elevernas engelskkunskaper testas och
elevernas ämneskunskaper diskuteras. Åseskog
fortsätter att experimentera på Röllingby gymnasium och Lisa Washburn skriver en avhandling
utifrån detta projekt. Washburn har engelska språket i fokus, men undersöker med hjälp av betyg
också elevernas ämneskunskaper. Ekman utvärderar genom enkäter, intervjuer och observationer
de första åren med SPRINT på Katrinelunds gymnasium. Syftet är bl a att belysa hur undervisningen går till och vilka problem och svårigheter som
föreligger.
Utvärderingarna är alltså alla baserade på det
första året eller åren skolorna har haft undervisning på engelska under perioden från det första
projektet år 1977 till några år in på 90-talet, d v s
innan det skedde en kraftig ökning av SPRINT.
Att det är skolornas första erfarenheter av SPRINT
bör beaktas vid tolkning av resultaten. Inga liknande studier har därefter genomförts, varken på
dessa skolor eller på andra9 .
De resterande åtta studierna är mer disparata.
Tre är i huvudsak baserade på enkäter. Hägerfelth
och Nixon har båda fått i uppdrag att försöka kartlägga spridningen av SPRINT i Sverige, år 1992
respektive år 2000. Hall (1) vill genom sina enkäter ta reda på vilka variabler man bör undersöka
vid en effektmätning av SPRINT.
Av de fem senaste studierna är två baserade på
betyg (Hall 2 och Hansson), två på klassrumsobservationer och inspelningar (Falk 1 och 2) och
den femte på textanalys av ett antal gymnasieelevers uppsatser i svenska (Alvtörn). Undersökningarna är begränsade till sin omfattning. Både Hall
(2) och Hansson undersöker vilka effekter eng-

elskspråkig undervisning i jämförelse med traditionell undervisning har på elevernas betyg. Hall
jämför 76 s k bilingualelever med 74 s k traditionella elever fördelade på naturvetenskapligt och
samhällsvetenskapligt program. Hansson jämför
en klass som får all undervisning på engelska med
två ”vanliga” klasser på det naturvetenskapliga
programmet. Hansson baserar sin undersökning
på slutbetygen i årskurs 3. Falks två studier skiljer
sig från de andra eftersom de i första hand baseras på hur SPRINT faktiskt kan ta sig uttryck, genom klassrumsobservationer i kombination med
inspelningar och elevenkäter. De är begränsade
till omfattning, men fyller en viktig funktion i den
del av diskussionen som handlar om hur SPRINT
påverkar själva undervisningen och i förlängningen såväl ämneskunskaper som målspråkskompetens. Det är också intressant att sätta dessa empiriska resultat i relation till elev- och lärarsvar i de
enkäter som redovisas.
Den sista undersökningen är också begränsad
i omfattning, men den intar en viktig roll i den
följande diskussionen eftersom det hittills är den
enda i sitt slag. Med språkvetenskaplig metod analyserar Alvtörn på vilket sätt SPRINT inverkar på
elevernas svenskkunskaper. Som underlag används
ett antal uppsatser hämtade från det nationella
provet i svenska. Alvtörn fokuserar på språkliga fel
(bl a ortografiska fel, särskrivning, grammatiska
fel, ordvalsfel, semantiska och stilistiska fel) och
jämför SPRINT-elevers och vanliga elevers uppsatsskrivande.
Det finns ytterligare en text som bör nämnas i
detta sammanhang. Det är Åke Vibergs Uppdrag
rörande utbildning och undervisning på främmande
språk skriven för Skolverket år 1997. Viberg genomför inga egna mätningar eller studier, utan ger en
allmän introduktion till tvåspråkig undervisning i
Sverige. Viberg rör sig dock främst inom ett angränsande forskningsområde och bygger diskussionen kring tvåspråkig undervisning på teorier
hämtade främst från forskning kring andraspråksinlärning. Viberg gör utifrån dessa teorier en bedömning av undervisningens effekt. Denna text
handlar också om tvåspråkig undervisning, men
fokus ligger på den typ av tvåspråkig undervisning
som vi idag kallar SPRINT. Det är dock intressant
att utifrån resultat i svenska studier återkoppla till
de ställningstaganden Viberg gjorde för snart fyra
år sedan. Därför följer en kort redogörelse av Vibergs ställningstaganden.
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Avseende svenskkunskaper antar Viberg att den
allmänna behärskningen av svenskan inte påverkas om SPRINT erbjuds efter det att svenskan har
blivit ordentligt etablerad i tal och skrift. Viberg
menar dock att det är mer tveksamt när det gäller
kunskap om svenska facktermer och andra genrespecifika drag och att undervisningen bör kunna
anpassas för att kompensera en sådan brist. Viberg
antar vidare att ämnesundervisning på ett andraspråk har en positiv effekt på språkfärdigheten
såvida undervisningen är välplanerad, bygger på
lämplig metodik och ges av lärare med tillräcklig
kompetens. De positiva effekterna antas dock vara
selektiva; främst förbättras viljan att använda språket, flyt samt ordförråd och diskurs, medan effekterna är begränsade då det gäller uttal och grammatisk korrekthet. Avseende SPRINTs inverkan på
elevernas ämneskunskaper, menar Viberg att dessa
inte blir lidande förutsatt att elevernas färdighet i
andraspråket har passerat en viss tröskel. Det är
däremot oklart var denna tröskel ligger, påpekar
Viberg. Sannolikt växlar tröskeln för olika ämnen
och beroende på undervisningsmetodiken.
Undersökningar på gång
Ytterligare tre studier bör nämnas som genomförs
eller slutförs under år 2001. Två av dessa är kopplade till Göteborgs universitet, tyska institutionen
respektive engelska institutionen. Den tredje är en
kvalitativ vidareutveckling på den kvantitativa kartläggning som gjordes av John Nixon på uppdrag
av Skolverket år 2000.
Den förstnämnda studien är ett projekt som
startade hösten 1997 under ledning av Sigrid Dentler och Monica Haglund-Dragic i samarbete med
en lärare i tyska och geografi på en grundskola i
Nödinge. Projektet inleddes med en pedagogisk/
didaktisk pilotstudie i en klass elever i år 6, i form
av förstärkta språktimmar. År 7-9 erbjuds eleverna
undervisning i SO på tyska, vilket i praktiken innebär att eleverna får möta språket i upp till 9 timmar i veckan istället för 3-4 timmar i veckan. Studien syftar till att ge vetenskapligt underbyggda
svar på frågor som bl a rör elevernas målspråkskompetens, t ex vilka delar av den språkliga kompetensen som utvecklas mer än andra, och huruvida undervisningsformen passar olika inlärartyper.
Eftersom intensiva kontakter på både skolnivå och
vetenskaplig nivå med Tyskland är en del av projektet, så har detta projekt också nära anknytning
till det vetenskapliga uppföljnings- och utvärde-

ringsprojektet som finns i Kiel. Det tyska bilinguala projektet överensstämmer på många sätt med
det svenska undervisningsförsöket, på det sättet
att undervisningen bedrivs lågintensivt och elevernas ålder är ungefär densamma. Studien baseras på elevobservationer och kontinuerliga språkfärdighetstest av olika slag. Resultaten jämförs med
vanliga elevers resultat. Den övergripande frågeställningen för båda projekten är huruvida man
tydligt kan öka färdigheten i ett främmande
(skol)språk genom att under en relativt begränsad tidsrymd – och parallellt med den ordinarie
språkundervisningen – använda språket som ett
redskap i ett innehållsorienterat skolsammanhang.
Den andra studien är en avhandling i engelska
som Liss-Kerstin Sylvén arbetar med. Studien är
longitudinell och sträcker sig över två läsår. Ett
antal SP- och NV-klasser på olika gymnasieskolor
runtom i Sverige är involverade. Elevernas engelska ordförråd står i centrum. SPRINT-elever och
vanliga elever får ett antal olika prov där ordkunskapen testas och jämförs. Eventuellt kommer även
klassrumsobservationer att göras för att dels belysa om flickor gör sig mer gällande än pojkar i
SPRINT, dels utröna om ämnesdiskussionerna blir
lika djupa på engelska som på svenska.
Den tredje undersökningen har pågått under
år 2000 och kommer att avslutas under våren 2001.
Nixon utvidgar den tidigare kartläggningen, nu
med kvalitativa ambitioner. Ett tiotal skolor har besökts i syfte att dokumentera lärares, elevers och
skolledares attityder till och uppfattning av SPRINTverksamheten på just deras skola. Dokumentationen består dels av en allmän skriftlig redogörelse
över SPRINT från de olika skolorna, där bl a orsak, syfte, omfattning och utvärderingsmetoder
preciseras, dels av intervjuer med lärare, elever och
skolledare. Även ett antal klassrumsobservationer
har genomförts.

SPRINTs omfattning
Nixons kartläggning av SPRINT år 2000 tillhandahåller i första hand kvantitativa uppgifter kring
SPRINT i Sverige. Dessa uppgifter är intressanta
och nyttiga att ha i bakhuvudet i den fortsatta diskussionen kring SPRINTs inverkan på undervisning, ämneskunskaper och språklig kompetens.
Nixons undersökning är den mest omfattande i
sitt slag. Undersökningen är beställd av Skolverket och baseras på två enkäter. Ett antal telefonin19

tervjuer med några skolor genomfördes också som
komplement. Syftet är att dels kartlägga omfattningen av SPRINT i Sverige våren 1999, dels undersöka kvaliteten på undervisningen och utifrån
detta arbeta fram en strategi för fortsatt kvalitetsbedömning.
Sammanlagt 293 skolor angav våren 1999 att
de erbjöd någon form av SPRINT. Dessa var fördelade på 163 grundskolor (4 procent av grundskolorna), 122 gymnasieskolor (23 procent av gymnasieskolorna) och ett obetydligt antal komvux (8
stycken). Ytterligare 44 gymnasieskolor och 55
grundskolor angav att de planerade att starta
SPRINT.
SPRINT återfinns på skolor över hela landet,
dock med koncentration kring de större städerna. I över 75 procent av skolorna är målspråket
engelska. De övriga skolorna erbjuder t ex tyska,
franska, spanska eller finska. Majoriteten av de elever som berörs har svenska som modersmål. En
betydligt mindre grupp är tvåspråkiga med svenska som ett av språken och en ännu mindre grupp
har svenska som andraspråk. Ytterst få elever betraktar målspråket som sitt modersmål.
Intensiteten, d v s hur mycket SPRINT en skola
erbjuder varierar såväl avseende tidsomfattning
som ämnesomfattning. Det kan gälla allt från endagstillfällen till flera läsår. Inom dessa tidsperioder kan SPRINT vara begränsat till ett enda ämne
eller en del av ett ämne under alltifrån en enda
40-minuterslektion till några eller till och med alla
ämnen över i stort sett alla timmar i veckan. Enkätsvaren visar att majoriteten av de berörda
grundskoleeleverna kommer i kontakt med
SPRINT genom ett eller två ämnen, en eller två
timmar per vecka eller några tematiska dagar under en termin. Enkätsvaren visar dock en viss tendens till ökad intensitet år 7-9. På gymnasienivå
verkar intensiteten öka ytterligare. De flesta av de
program som erbjuder SPRINT löper över tre hela
läsår.
Intensitetsvariationen mellan de olika skolstadierna är intressant att sätta i relation till de skäl
skolorna anger för att erbjuda SPRINT. Det vanligaste svaret från skolor på grundskolenivå är att
”öka elevernas studiemotivation”. På andra plats
kommer att ”förbättra kvaliteten på språkundervisningen” och på tredje plats ”elevernas efterfrågan och uppskattning”. Dessa motiveringar som
handlar om att framkalla positiva attityder hos
eleverna till skolan och studier i allmänhet skiljer
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sig avsevärt från de skäl som dominerar på gymnasienivå. Planer för framtiden, förutsättningar för
fortsatta studier och ökade chanser på arbetsmarknaden återfinns här bland de mest förekommande svaren. Högst upp på listan står dock ”internationalisering”. Därefter följer ökad kunskap och
kommunikativ kompetens, tätt följd av ”förbättra
förutsättningar för elevernas framtida arbetsliv”.
Att sträva mot internationalisering och ökad kommunikativ kompetens är tydligt kopplat direkt till
målspråket. Konsekvensen av den typen av motivering för SPRINT borde innebära att ”ju mer tid
för naturlig målspråksträning desto bättre”.
Intensiteten och skälen kan i en fortsatt diskussion också vara intressant att sätta i relation till lärarnas kompetens. Nixon redovisar att 75 procent
av lärarna på grundskolenivå har behörighet att
undervisa i det aktuella språket och ungefär hälften har behörighet att undervisa både i språket
och i ett eller flera ämnen, s k dubbel behörighet.
På gymnasienivå är det bara 42 procent av lärarna
som har behörighet i målspråket och 22 procent
som har dubbel behörighet. Närmare 40 procent
är ämneslärare som har gått någon form av fortbildning för att kunna undervisa på ett främmande språk. Mer diskussion om detta följer senare.
Skolämnena är ytterligare en aspekt som är viktig i sammanhanget. Vilka förekommer mest i
SPRINT-sammanhang och vilka är lämpade för
vilka syften? Denna aspekt är också intressant att
sätta i relation till intensitet, skäl och lärarkompetens. Enkäterna har visat att de vanligaste ämnena
på grundskolenivå är so, historia, musik, d v s de
kulturbärande, och no, men minst 18 andra ämnen berörs. På gymnasienivå är de oftast berörda
ämnena historia, matematik, so och kemi. SPRINT
förekommer oftast på samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet, men ytterligare åtta program berörs.
I slutet av rapporten diskuterar Nixon några
metoder som används i olika skolor för att utvärdera SPRINT. Skolorna tillfrågades i enkäterna hur
de mäter resultatet med undervisningen. Varken
på grundskole- eller gymnasienivå uppgavs egentligen några direkta metoder för mätning, men åtskilliga skolor använder sig av interna utvärderingar för att mäta t ex hur nöjda eleverna är. Skolorna
tolkar alltså engagemang, motivation, positiva attityder och nöjda elever som tecken på goda resultat. Nixon skriver: ”Detta är ett enkelt exempel
på hur man kan mäta och diskutera resultatet och

mot den bakgrunden verka för en kvalitetssäkring
av en del av utbildningen”10 . Nixon tillägger att
hänsyn måste tas till elevernas ämneskunskaper.
Han föreslår att det bör finnas prov som möjliggör jämförelser med elever som inte har undervisning på ett främmande språk. Vidare måste
också en utvärdering göras av SPRINT-elevers kunskaper i svenska språket, särskilt det fackspråk som
används i olika ämnen.
Effekter av SPRINT/Vad säger resultaten?
Vad händer, när ämnesundervisningen sker på ett
främmande språk med:
•
•
•
•

elevernas ämneskunskaper
elevernas färdigheter i svenska språket
elevernas utveckling i målspråket
undervisningen?

Detta är förmodligen de första och mest självklara frågorna som dyker upp hos alla som är intresserade av att utvärdera och analysera SPRINT.
Ämneskunskaper
Många av studierna utreder eventuella effekter på
elevernas ämneskunskaper genom enkätfrågor
och analys av elevernas betyg i olika ämnen. Knight
och Washburn bygger denna del av utvärderingarna på en jämförelse mellan SPRINT-elevernas och
kontrollklasselevernas betyg i olika ämnen. Enligt
Knights utvärdering finns det inget som tyder på
att ämneskunskaperna skulle ha påverkats av att
undervisningen har hållits på engelska. Å andra
sidan sägs det i denna rapport att språkbadseleverna är mer eller mindre lika bra som de ”vanliga”
eleverna. Detta lite tveksamma omdöme bekräftas också av Washburn. Washburn skriver att språkbadseleverna trots höga snittbetyg vid intagningen sänker sina betyg i förhållande till tidigare betyg
och i vissa ämnen även sänker betygen i förhållande till kontrollklasserna. Eleverna påpekar också
att de tror att de skulle klarat sig bättre om undervisningsspråket hade varit svenska. Även lärarna
ger uttryck för att eleverna nog går miste om en
del ämneskunskaper. I Hägerfelths och Halls (1)
enkätundersökningar är det dock endast en liten
del av eleverna som anser att ämneskunskaperna
blir lidande. Inte heller de två betygsbaserade studierna visar några signifikanta skillnader mellan
SPRINT-elever och andra elever. Både Hall (2) och
Hansson konstaterar att SPRINT verkar har en

positiv effekt på elevernas betyg i engelska. I Halls
undersökning finns det inget som pekar åt varken
det ena eller andra hållet när det gäller andra
ämnen. I Hanssons studie finns en viss tendens
till bättre betyg i vissa ämnen till fördel för SPRINTeleverna.
En annan fråga som berörs i detta sammanhang
är vilka ämnen som lämpar sig bäst för undervisning på engelska. Ekman redovisar att eleverna
tycker att matematik är det lättaste och naturkunskap det svåraste. Däremellan finns ingen tydlig
rangordning. Falk redovisar att eleverna tycker
fysik, matematik, biologi och kemi är de ämnen
som det är lättast att ta till sig ämneskunskaper i.
Inverkan på svenska språket
Misstankar om en utarmad förmåga och känsla för
svenska språket har uttalats från en del håll. Detta
är också en viktig diskussionspunkt i studierna och
det understryks att det är viktigt att studera eventuella effekter. Liksom ämneskunskaperna utvärderas denna fråga främst utifrån enkätsvar och
betyg. 2/3 av eleverna i Hägerfelths studie anser
att deras svenska har försämrats, främst fackordsterminologin i naturvetenskapliga ämnen. Detta
bekräftas även av eleverna i Halls (1) och Falks
(2) studier. Falks studie visar att eleverna verkar
vara tvungna att använda engelska ord och termer
även när samtalsspråket är svenska. Eleverna anger
att det beror på försämrat ordförråd och i vissa
fall avsaknad av den svenska terminologin i vissa
ämnen. Eleverna anser dock att den största bristen visar sig i skriftliga sammanhang. I Ekmans studie svarar de flesta elever att engelska som undervisningsspråk inte har inverkat negativt på deras
svenska. ”Den svenska vi kan räcker”. ”Har man
en svensklärare som ser till att man får skriva mycket och så på lektionerna tror jag inte att vår utveckling i det svenska språket blir sämre eller bättre än andra klassers. Jag anser att vi redan innan
vi kommer till gymnasiet har utvecklat våra svenskkunskaper ganska mycket. Vi är ju svenska gymnasieelever.” ”Jag tror inte att det svenska språket
försummas. Vi har svenska som alla andra och på
raster och fritid talar vi svenska.” En del fackord
anger dock eleverna att de har tappat. I de betygsbaserade undersökningarna konstateras att inga
direkta skillnader i betygen i ämnet svenska kan
utläsas mellan de olika klasserna. En enda språkvetenskaplig analys har gjorts för att utröna hur
SPRINT har påverkat elevernas hantering av svens21

ka i skrift11 . Sju olika språkliga aspekter analyserades och vid en sammanställning av alla felkategorier är den totala andelen fel för SPRINT-eleverna
betydligt högre än hos de vanliga eleverna. Resultaten visade framför allt en signifikant skillnad
gällande särskrivning, prepositionsfel, ordvalsfel,
semantiska och stilistiska fel.
Målspråkskompetens
Elevernas färdigheter i målspråket har utvärderats
både genom enkäter, betyg och olika tester.
SPRINT-eleverna bedömer överlag sin språkliga
förmåga mer positivt än elever i kontrollklasserna. Det gäller främst fackordsterminologin, men
också läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig
framställning. Ett antal elever tillägger dock att
även om deras engelska har förbättrats i jämförelse med andra elever, så har de inte lärt sig så mycket
engelska som de hade trott eller i förhållande till
deras tidigare kunskapsnivå. Vidare visar resultaten att intresset för humaniora och språk överlag
verkar vara något större i dessa klasser, även när
det gäller elever på tekniskt och naturvetenskapligt
program. Åseskogs undersökning visar också att intresset för engelskan ökar hos yrkesinriktade elever.
Hos Åseskog bekräftas de positiva attityderna i
ett språkfärdighetstest. Resultaten visar dock ingen signifikant skillnad. Inte heller Washburns undersökning visar entydiga eller signifikanta skillnader. Washburn kommer snarare fram till att det
är likheten mellan experimentklass och kontrollklass som är det signifikanta. Den enda testövning
som visade signifikant skillnad var muntlig framställning, där experimentklassen visade bättre flyt.
Genom ett nationellt prov i engelska testar Knight
elevernas hörförståelse, läsförståelse, grammatik
och ordkunskap. Provet kompletterades av intervjuer och uppgifter i skriftlig framställning. Resultaten visar att språkbadsklassen lyckades förbättra
sin engelska i högre grad än jämförelseklassen
mellan år 2 och 3. Det konstateras dock att språkbadseleverna hade bättre ingångsbetyg i engelska.
I skriftlig framställning visar resultaten större skillnad med fördel för språkbadseleverna. Det verkar
inte heller som om språkbadseleverna har någon
större svårighet att förklara svåra tankar i skrift.
En fråga som också tas upp i detta sammanhang
rör vilka ämnen som lämpar sig bäst för utveckling av målspråket. Enkäter i Falks undersökning
visar att eleverna anser att samhällsvetenskapliga
och humanistiska ämnen inverkar mer positivt i
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språkutvecklingsavseende eftersom dessa ämnen
ofta innebär fler diskussionsmöjligheter än naturvetenskapliga ämnen.
Elevernas och lärarnas synpunkter på undervisningen
Eleverna ger mycket entydiga synpunkter när det
gäller undervisningen. Överlag anser eleverna att
de får tala för lite engelska på lektionerna. De
önskar mer diskussioner och muntliga övningar
istället för lektioner där läraren föreläser och endast ibland ställer frågor till eleverna. Lärarna
bekräftar i Ekmans studie dessa förhållanden. De
säger att undervisningen blir mer fyrkantig p g a
bristande språkkunskaper, att det ibland är svårt
att ta upp elevernas trådar och att de överhuvudtaget talar mindre. Detta menar Ekman kan påverka dynamiken mellan elever och lärare. Lärarna säger också att de förbereder sig extra mycket.
En föreläsningsdel av lektionen följs ofta av grupparbeten eller individuella uppgifter, som sedan
följs av någon form av redovisning. Följden av att
de talar mindre, menar en del lärare, är att elevernas arbetsuppgifter istället ökar under lektionerna. Denna noggranna förberedelse menar Ekman
inverkar också på själva undervisningen. Ekman
anser att det blir mindre utrymme för flexibilitet.
Overheadbilder och stenciler anges också vara ett
vanligare inslag när undervisningen sker på engelska. Hägerfelth anger likaså att en risk med undervisning på ett främmande språk är att aktiviteten påverkas så att såväl elever som lärare talar
mindre under lektionerna. Dessa synpunkter på
undervisningen bekräftas i Falks klassrumsundersökningar. Eleverna talar förhållandevis lite engelska under en skoldag. Detta gäller såväl föreläsningslektioner och gruppövningar och även raster.
Man kan också konstatera att många av lektionerna i praktiken faktiskt innehåller inslag av det som
ovan nämnts, t ex begränsad språklig interaktion
mellan lärare och elever och lektioner som är uppbyggda av föreläsning följd av uppgifter till eleverna.
Många elever anger att de är missnöjda med
lärarnas kompetens i målspråket. Detta är en av
de kanske mest problematiska aspekterna kring
SPRINT, d v s vad man ska ha för krav på lärarna
avseende dels ämneskunskaper, dels språkliga färdigheter. Ekmans studie som sträcker sig över flera år visar dock att eleverna anger att de är mer
tillfreds med undervisningen efter andra och tredje året. Vidare intygar lärarna att det innebär mer-
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arbete, men de flesta menar att det är ett roligt
sådant och en verklig utmaning. Det är dock ett
problem att det är så svårt att få tag i lämpliga läromedel.

Effekter av SPRINT i relation till
internationella forskningsresultat
Enkätsvaren i de olika studierna visar att de flesta
elever inte anser att ämneskunskaperna har blivit
lidande. Detta bekräftas också av de två betygsbaserade undersökningarna. Både Knights och Washburns studier antyder dock en viss negativ effekt
på elevernas betyg i vissa ämnen. Resultaten är
emellertid svårtolkade. Det är många variabler som
spelar in. Lämpliga läromedel och lärarnas förmåga att uttrycka sig på engelska spelar förmodligen
en viktig roll för ämneskunskaperna. Någon lärare har här påpekat att det är ämnet som är det
viktiga och att engelskan måste komma i andra
hand.
Ämneskunskaperna har däremot testats i de kanadensiska språkbaden och resultaten är överlag
positiva. De mest utförliga studierna rör matematik och naturkunskap. Elever i tidiga totala språkbad presterar lika bra som eleverna i kontrollklasserna12 . Resultaten visar en viss tendens till att
elever i sena språkbad uppvisar något sämre testresultat än elever i tidiga totala språkbad. Detta
förklaras med att inläraren måste ha nått en viss
nivå i andraspråket för att kunna tillgodogöra sig
undervisning på detta språk (Cummins threshold
hypothesis)13 . Resultaten är dock inte entydiga. I
vissa fall presterar sena språkbadselever lika bra
eller t o m bättre än kontrolleleverna och tidiga
språkbadselever.
Det framkommer också att det har en viss
betydelse på vilket språk eleverna testas. Tidiga
språkbadselever verkar prestera lika bra oavsett på
vilket språk de testas. Sena och partiella språkbadselever verkar prestera sämre om de testas på andraspråket. Deras ämneskunskaper underskattas
alltså vid test på andraspråket. Detta förhållande
förklaras med att det krävs större färdighet i språket för att redovisa ämneskunskaper än för att förstå och följa undervisningen.
När det gäller inverkan på modersmålet anser
en stor del av de svenska eleverna att deras svenska har försämrats. I första hand verkar detta gälla
fackspråkliga termer i naturvetenskapliga ämnen.
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Eleverna anger också att de tappar ord och uttryck
och att flytet har försämrats, framför allt i skriftliga sammanhang. I Ekmans studie anger dock
eleverna att deras svenska inte har försämrats. Svaren är dock inte entydiga. Det eleverna säger är
att den svenska de redan kan räcker och att den
språkliga nivån eleverna redan har uppnått före
gymnasiet inte har försämrats. Men det menar nog
inte heller de andra eleverna som svarar att deras
svenska har försämrats. Det är snarare så att eleverna har tolkat ordet ”försämrats” på olika sätt. De
flesta har använt ”försämrats” liktydigt med ”inte
utvecklats”, medan andra använder ordet i sin direkta betydelse, d v s blivit sämre. Det kan bero på
hur frågan är ställd i de olika enkäterna. Betygsmässigt syns ingen skillnad mellan SPRINT-elever
och andra elever. Det bör dock påpekas att det är
svårt att på detta sätt bedöma huruvida SPRINTelevers svenska de facto har påverkats eller inte.
Här utgör alltså den textanalytiska studien ett intressant bidrag. Resultaten visar att SPRINT-eleverna överlag gör mer språkliga fel än de vanliga
eleverna. Ordvalsfel förekommer t ex ofta i
SPRINT-klasserna. Ordvalsfel kan innebära sammanblandningar av lika uttryck och användning
av ord som inte finns. Fel av dessa slag tyder på
ofullständig behärskning av språket, menar Alvtörn. Skillnaden var också signifikant mellan klasserna vid analys av semantiska och stilistiska fel.
Sådana fel gör att texten blir mer eller mindre tydlig och begriplig och i vissa fall t o m obegriplig14 .
Utifrån de kanadensiska språkbadsstudierna
finns det dock inget som tyder på att undervisning
på ett andraspråk har negativ effekt på elevernas
utveckling av modersmålet. Resultaten visar vissa
temporära eftersläpningar avseende utvecklingen
av modersmålet hos språkbadseleverna. Detta gäller framför allt elever i tidiga totala språkbad, eftersom de får den grundläggande läs- och skrivundervisningen på franska de första åren.
Studierna har dock visat att språkbadseleverna
redan ett år efter de börjat få läs- och skrivundervisning på engelska har nått ikapp de andra eleverna. Vad gäller partiella tidiga språkbad och sena
språkbad syns inga skillnader mellan språkbadselever och ”vanliga” elever. Detta förklaras utifrån
den sociopolitiska situation, d v s i Kanada, liksom
i Sverige, är det majoritetsspråkselever som får
undervisning genom ett minoritetsspråk, i Sverige
ett främmande språk. Det innebär att det utanför
skolan, på fritid och hemma och i de flesta offici-

ella sammanhang är elevernas förstaspråk som
används.
Elevernas färdigheter i målspråket har undersökts utförligare. Elevernas ordkunskap, grammatik, hör- och läsförståelse har testats. Överlag uppvisar SPRINT-eleverna bättre resultat än de andra
eleverna. Skillnaderna är dock små och inte signifikanta. När det gäller muntlig och skriftlig framställning är dock skillnaderna större. Det går emellertid inte att utifrån studierna bedöma i vilken
grad elevernas målspråkskompetens förbättras i
förhållande till den tid eleverna ”utsätts” för språket, d v s SPRINTs omfattning i tid. Det är också
relevant att i sammanhanget fundera över enligt
vilka kriterier SPRINT-elevers kunskaper i målspråket kan bedömas och jämföras.
I Kanada har språkbadselevernas språkfärdigheter jämförts dels med engelskspråkiga elever
som enbart fått traditionell undervisning i franska, dels med elever med franska som modersmål.
Som förväntat visar resultaten att språkbadseleverna i förhållande till de engelskspråkiga eleverna
presterar bättre resultat i franska, en följd av att
de utsätts för betydligt mer franska. Mer intressant är en jämförelse med de fransktalande eleverna. Resultaten visar att olika aspekter av elevernas
språkfärdighet utvecklas i olika takt. Elevernas förståelse, d v s läs- och hörsförståelse, visar bättre
resultat än elevernas produktiva färdigheter, d v s
muntliga och skriftliga färdigheter. Avseende hör-

förståelse når språkbadseleverna i många fall en
infödd nivå. Detta gäller även läsförståelse, dock i
något mindre utsträckning. En tydlig skillnad har
också visat sig när det gäller grammatisk korrekthet, på så sätt att språkbadseleverna uppvisar fler
språkliga brister när det gäller grammatiska färdigheter. Språkbadselever har också problem att
anpassa språket i växlande sociala situationer.
Dessa skillnader i utveckling av vissa språkliga aspekter bekräftas även från studier i Tyskland15 .
Ordförråd, syntax och diskurs har utvecklats i positiv riktning hos språkbadseleverna och överlag
är effekten på elevernas allmänna kommunikativa förmåga positiv; däremot uttryckte sig språkbadseleverna inte mer korrekt.
Vid jämförelse av olika former av språkbad i
Kanada har tidiga totala språkbadselever presterat bättre än elever i tidiga partiella språkbad och
vanligtvis också bättre än elever i sena språkbad.
Resultaten är dock inte entydiga. Det framhävs att
den totala tiden eleverna fått undervisning på franska spelar stor roll och att även elevernas ålder
har betydelse. Äldre elever utvecklas snabbare på
ett andraspråk än yngre elever i skolmiljö. Det är
den kognitiva mognaden som ger utslag16 . Intensiteten är också viktig i sammanhanget, d v s antal
timmar i veckan. Det har visat sig att det i vissa fall
kan ge bättre resultat med en kortare men mer
intensiv undervisning än gles undervisning med
ett högre antal timmar.
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4. Effekter i relation till teorier
kring språkutveckling, inlärning
och undervisning

SPRINT aktualiserar viktiga teorier som rör språkinlärning och språkutveckling både avseende förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning/
främmandespråksinlärning och sätter dessa teorier i förhållande till inlärning av ämneskunskaper. De frågor som aktualiseras rör bl a sambandet mellan kognitiv och språklig utveckling, hur
språket fungerar som ett verktyg för tanken, relationen mellan modersmålet och senare inlärda
språk, interaktionens betydelse för språkutvecklingen och på vilket sätt klassrummet utgör en
speciell språkmiljö. I det föregående avsnittet redovisades effekter av SPRINT utifrån svenska studier. Resultaten relaterades till en del forskningsresultat från föregångslandet Kanada. Här
kommer de redovisade resultaten och diskussionen kring effekterna att sättas i relation till teorier om språkutveckling, (språk-)inlärning och
(språk-)undervisning. Som vi har sett berör alla
studier dessa grundläggande språkteoretiska frågor, men med lite olika tyngdpunkt.

Sammanfattning för teoridel
De teoretiska ståndpunkterna kan sammanfattas
under fem punkter:
1. Kognitiv och språklig utveckling är beroende av varandra. Det föreligger en slags växelverkan mellan
de båda. Tanken utvecklar språket och språket
utvecklar tanken.
2. Andraspråket är beroende av förstaspråket. Att lära
sig ett andra språk skiljer sig på många sätt från
att lära sig det första språket. För det första lärs
det andra språket in efter det första språket, vilket

innebär att det andra språket i viss mån är beroende av det första språket. När man lär sig något
nytt är det ju naturligt att utgå från det man känner till sedan tidigare. Inom språkforskningen
antas också att inlärarens ålder och språkliga nivå
i förstaspråket påverkar inlärarens förmåga att
tillägna sig det andra språket. För det andra sker
förstaspråksinlärning i stort sett alltid genom en
informell inlärningsprocess. Det andra språket kan
också läras in genom informell inlärning, men
andraspråksinlärning/främmandespråksinlärning
sker oftast genom formell språkundervisning i skolan.
3. Språk stöder varandra. En god språklig kompetens i förstaspråket påverkar inlärningen av andraspråket i positiv riktning. Det gäller både förståelse och inlärning av begrepp och att utveckla
språket som tankeredskap. Begreppsinlärning är
en viktig del av att tillägna sig ett språk som tankeredskap. Därför är det viktigt att den språkliga och
begreppsliga utvecklingen inte stannar upp i det
första språket. Inlärning av det andra språket försvåras eftersom trådarna mellan tanke, språkligt
uttryck och begreppsinnehåll riskerar att bli svåra
att få grepp om. En god språklig nivå i förstaspråket underlättar alltså inlärning av ett andraspråk.
Förstaspråket bör dessutom stimuleras och fortsätta att utvecklas för att andraspråksinlärningen
ska bli så effektiv som möjligt.
4. En viktig förutsättning för språkinlärning/språkutveckling är meningsfull språkanvändning. Interaktionen spelar med andra ord en betydelsefull roll
även för språkinlärning/utveckling i skolan. Det
är genom att tala, interagera med andra människor, som vi får träning i att klä våra tankar i ord.
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Det är genom att omvandla tankar och språkligt
inflöde till eget språkligt utflöde som våra språkkunskaper befästs och verklig språkutveckling sker.
Det räcker inte att lyssna och förstå språk som
omger en för att utveckla sin egen språkliga förmåga. Denna kommunikativa träning är ett naturligt inslag när det gäller förstaspråksinlärning och
i viss mån andraspråksinlärning. Språkinlärning
kan innebära en formell inlärningsprocess och
eleverna får i allmänhet inte heller naturlig kommunikativ träning utanför skolan. Därför blir inslag av interaktion och diskussion än viktigare i
klassrummet.
5. Språkutveckling och kunskapsutveckling överlappar
varandra. Både språkutveckling och kunskapsutveckling är beroende av den språkliga formuleringen. Språkutveckling sker och påverkas av alla ämnen i skolan, inte bara de rena språklektionerna.
Likaså påverkas kunskapsutvecklingen av språkutvecklingen på det sättet att ämnesinlärning sker
genom förståelse av språket och genom meningsfull språklig bearbetning av kunskapsstoffet.

Allmänt om språkinlärning
Kognitiv och språklig utveckling
Ända sedan antiken har det funnits ett stort intresse för hur barn lär sig språk. Det finns många
teorier om hur språkinlärning och språkutveckling går till. De mest inflytelserika teorierna som i
nämnd ordning har varit aktuella under de senaste decennierna är behavioristisk teori, nativistisk
teori och kognitiv teori.
Den kognitiva teorin är grundläggande för den
etablerade uppfattningen om barns språkutveckling idag. De främsta företrädarna för detta synsätt är Jean Piaget och Lev Vygotsky. Numera indelas ofta barns språkutveckling i olika stadier,
beroende på vad som är mest framträdande i barnets språk vid en viss tid. Dessa stadier i språkutvecklingen anses vara en följd av mognadsprocesser hos barnet självt. Processerna i sin tur bygger
både på den biologiska utvecklingen (barns neurologiska och motoriska utveckling) och den kognitiva utvecklingen (hur barn utvecklar förmågan
att skapa begrepp, lösa problem och dra slutsatser). Därtill kommer behovet att kommunicera.
Man menar t ex att barn måste uppnå en viss kognitiv mognad för att kunna lära sig ett språk som
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ett system av symboler17 . Både Piaget och Vygotsky antar alltså ett samband mellan den kognitiva
och språkliga utvecklingen och den kognitiva antas i allmänhet gå före den språkliga, men det mest
troliga är att växelverkan föreligger mellan språklig och kognitiv utveckling. För Piaget och Vygotsky betyder det att språkinlärningen är en del av
en mer komplex utveckling hos barn, som sker i
samspel med omgivningen. Språket kan inte ses
isolerat, utan är beroende av många faktorer. Däremot har Piaget och Vygotsky olika syn på utvecklingsgången. Piaget menar att språkutvecklingen
är ett resultat av ökad kognitiv förmåga och Vygotsky anser att språket utvecklas som en konsekvens av att människor söker social kontakt. För
Vygotsky betyder det därmed att det främst är kommunikation som är utgångspunkten för språkutveckling, till skillnad från Piaget som menar att
det är den kognitiva förmågan som ligger till grund
för den språkliga utvecklingen18 .
Piaget och Vygotsky fokuserar alltså på relationen mellan tänkandets och språkets utveckling.
Man skulle kunna säga att erfarenheter leder till
kognitiv utveckling. Kognitiv utveckling i sin tur
leder till språkligt samspel och språkligt samspel
leder till ytterligare kognitiv förmåga. Det innebär en slags växelverkan mellan språk och tänkande. På detta sätt blir tanken en hjälp för barnet att
utveckla språket. Vilket som kommer först är kanske inte det viktiga.
Olika språkinlärningskategorier: förstaspråksinlärning,
andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning
Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning har sina rötter i den teori som innebär
att tillägnandet av andraspråket sker genom en informell inlärningsprocess, naturlig andraspråksinlärning. Det innebär att man lär sig språket genom
att använda det; lyssna, använda det i samtal och
läsa. Formell språkinlärning avser således inlärning
genom undervisning, d v s medvetet inlärande av
grammatiska regler, ordförklaringar, rättelser av fel
och övningar av speciella språkliga strukturer. Därmed inte sagt att ”traditionell” språkundervisning i
skolan enbart innebär formell språkinlärning. Lite
förenklat kan man säga att förstaspråket huvudsakligen lärs in informellt, medan inlärning av ett andra språk för de flesta svenska elever sker genom
formell undervisning. Ett andraspråk kan dock också tillägnas genom informell inlärning. Det är denna typ av inlärning SPRINT bygger på. Grundtan-

ken är att eleverna ska lära sig språket genom att
använda det i situationer som är så naturliga som
möjligt i klassrummet. Det handlar alltså om meningsfull språkanvändning.
Förstaspråksinlärning eller modersmålsinlärning syftar på det allra första språket vi lär oss. Detta
språk lär vi oss på ett ”naturligt” sätt, utan medvetna ansträngningar och utan formell undervisning.
Andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning handlar om inlärning av ett andra språk. Ett
språk som en person lär sig efter det att förstaspråket etablerats. Ett andraspråk kan således
också betyda ett tredje eller fjärde språk. Andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning
behandlas ofta i praktiken som en inlärningskategori av forskare, eftersom distinktionen mellan ett
andra språk och ett främmande språk ibland kan
vara svår att definiera. I Sverige idag har t ex engelskan nått en position som innebär att de flesta
svenskar dagligen kommer i kontakt med engelska språket, antingen genom TV, media, skola eller arbetsplats. Detta inflöde av engelska som
många dagligen ”utsätts” för väcker frågan om
engelska bör betraktas som ett andraspråk med
den betydelse och roll som svenska t ex spelar för
invandrare i Sverige eller ett främmandespråk som
t ex franska, tyska och spanska. Även om engelska
kanske befinner sig i gränszonen, så finns det
många andra fall då det är relevant att skilja på de
två begreppen. Det är ju t ex inte samma sak att
lära sig svenska i Sverige som att lära sig franska
eller ryska i Sverige. Skillnaderna rör framför allt
språklig stimulans och målsättning med respektive språkinlärningskategori.
Andraspråksinlärningen, i det här fallet svenska som andraspråk, sker i Sverige, d v s målspråkslandet. Detta innebär otaliga tillfällen av naturlig
och äkta språklig stimulans. Främmandespråksinlärning syftar däremot på inlärning av ett främmande språk främst genom språkundervisning i
hemlandet, t ex franska i Sverige. Elevernas kontakt med målspråket är då ofta begränsad till klassrummet och undervisningen leds i de flesta fall av
en lärare som talar sitt och elevernas modersmål.
Avseende målsättningen med andraspråksinlärning respektive främmandespråksinlärning så är
målet med andraspråkinlärning högre ställt. Kunskaper och färdigheter i andraspråket måste syfta
till så god språkbehärskning som möjligt. Andraspråksinläraren måste nå en avancerad språknivå
för att kunna inhämta kunskaper i skolan på det

nya språket, för att klara utbildningen och senare
klara konkurrensen på arbetsmarknaden och även
för att skapa och behålla relationer.
SPRINT hamnar därmed någonstans mittemellan andraspråksinlärning och främmandespråksundervisning. Ett främmande språk, i den bemärkelse som diskuterats ovan, är föremål för
inlärning, men inte bara genom den traditionellt
formella språkundervisningen utan också genom
informell undervisning där språket används som
medel för undervisning och verktyg för inlärning
av ämneskunskaper.
Modersmålet och senare inlärda språk
En dimension av andraspråksinlärning är andraspråksinlärarens förhållande till och utveckling i
förstaspråket, d v s modersmålet. En rad språkforskare skriver om hur t ex inlärarens ålder och språkliga nivå i förstaspråket inverkar på inlärarens förmåga och förutsättningar att nå resultat i
tillägnandet av andraspråket.
Ett andraspråk är alltid ett ytterligare språk förutom modersmålet. Det lärs in efter det att det
första språket i någon mån redan är etablerat. Det
andra språket blir således mer eller mindre beroende av det första språket, eftersom man utgår från
det man kan och känner till när man ställs inför
något nytt. Barn som har ord och begrepp på sitt
eget modersmål har dock lättare att fråga efter och
lära sig ord på ett nytt språk. I dessa fall har man
begreppet klart för sig och det är bara själva kostymen, d v s ordets uttryck som är nytt. Ett starkt
etablerat språk gör det alltså lättare att ta till sig
ett nytt, framför allt när det gäller språket som tankeredskap. Dessutom förhåller det sig så att ju mer
möjlighet man får att fortsätta utveckla sitt tidigare språk, desto bättre är det för det nya språket19 .
En avstannad utveckling i förstaspråket innebär
ett avbrott i begreppsutvecklingen. Om den språkliga och begreppsliga utvecklingen har stannat av
i det första språket blir följden att både begrepp
och etikett (ordets uttryck) måste läras in samtidigt i det andra språket. Inlärningen försvåras alltså
under dessa förutsättningar eftersom det nya språket inte fungerar effektivt som stöd för minnet eller tänkandet. De nya begreppen blir då svåra att
fånga och förhållandet mellan ordformen (termen, uttrycket) och ordets begreppsinnehåll kan
bli suddigt. Om man alltså vill underlätta inlärningen av ett andraspråk är det viktigt att förstaspråket
får en allsidig utveckling20 .
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Språkkunskaper: Några grundläggande
ståndpunkter
Interaktionens betydelse för språkinlärning
”Den viktigaste förutsättningen för såväl förstasom andraspråksinlärning är att inläraren får
möjlighet att använda språket i interaktion kring
ett meningsfullt innehåll”21 . Vygotsky och andra
inlärningspsykologer betonar interaktionens betydelse för barns språkliga och kognitiva utveckling. Språkets sociala funktion är den primära och
språkets intellektuella funktion, d v s språket som
tankeinstrument, utvecklas ur den primära, sociala funktionen. Genom att interagera med andra
människor i olika sociala aktiviteter får barn tillgång till ett varierat språk och utifrån detta bygger de upp sitt eget språkliga system.
Även inom andraspråksforskning har interaktionens roll för språkinlärning betonats utifrån liknande utgångspunkter. Interaktionens roll för andraspråket är både indirekt och direkt. Avseende
interaktionens indirekta betydelse för språkinlärningen är förståelse av det språkliga inflödet det
viktiga, medan inlärarens egen produktion har
mindre betydelse22 . Interaktionens funktion är att
göra det språkliga inflödet mer begripligt och tillgängligt för inlärning. Andra forskare menar dock
att interaktionen har en mer direkt betydelse för
språkutvecklingen23 . Enligt dessa äger verklig
språkutveckling rum först när inläraren pressas till
att själv uttrycka sig, s k pushed output. Språkutvecklingen beror då inte främst på vilket språkbruk de hör i sin omgivning utan på det språk som
riktas till dem. Avgörande är med andra ord i vilka typer av språklig interaktion barnet deltar och
vilka roller som tilldelas barnet i de olika typerna
av interaktion. Det finns all anledning att tro att
detta även gäller den senare språkutvecklingen24 .
I enlighet med dessa teorier kan man anta ett
samband mellan interaktionsmönster och resultat av språkstudierna i skolan25 . Den språkliga formuleringen kan ses som en nyckel till elevernas
språkutveckling och även kunskapsutveckling26 .
Övningar och uppgifter bör anpassas och sättas i
relation till de skiftande krav olika språkliga aktiviteter ställer på elevernas språkbehärskning. (Mer
om detta följer under ”relationen mellan språkkunskaper och ämneskunskaper” och ”olika kognitiva och språkliga krav”.)

Samtalsspråk, tankespråk och begrepp
En viktig del av att ”kunna ett språk” är att kunna
anpassa sitt språk till olika förutsättningar och olika personer. Vi använder olika ord, uttryck och
tonfall beroende på vem vi talar med. Men språket är inte bara kommunikation. Språket har en
nära relation till tanken. Tanken fungerar som en
hjälp vid språkutveckling och på samma sätt kan
också språket beskrivas som en hjälp för tanken,
ett verktyg för tanken. Vi använder språket när vi
tänker, drar slutsatser, planerar, löser problem eller försöker förstå hur olika saker hänger ihop.
Med språkets hjälp är det lättare att känna igen
och att komma ihåg sådant vi ser. Man lägger märke till mer och minns bättre om man har ord för
det man ser27 .
Det tar dock längre tid att tillägna sig ett språk
som tankeredskap än som samtalsspråk. Många
invandrarbarn och invandrarungdomar kan relativt snabbt komma i nivå med jämnåriga infödda
barn när det gäller samtalsspråk. De talar flytande
med bra uttal och tillägnar sig fort det ordförråd
som vardagliga samtal kräver. Däremot kan de ligga flera år efter infödda barn när det gäller tankespråk28 . BICS (basic interpersonal communication) och CALP (cognitive academic language
proficiency) är två begrepp som har använts för
att skilja på dessa olika typer av språkfärdigheter29 .
BICS syftar på den typ av språkfärdighet som krävs
i vardagliga samtal, d v s kommunikation i informella situationer. Samtal av detta slag kräver ingen kognitiv ansträngning och ibland har denna
typ av språkfärdighet benämnts ”surface fluency”
och syftar alltså på ett slags ytflyt i språket. CALP
innebär kommunikativ kompetens på en kognitivt krävande akademisk nivå. Undervisning i skolan ställer oftast den typen av språkfärdighetskrav.
Cummins varnar för att överskatta en persons
BICS-kompetens, eftersom det finns en risk att
detta ytflyt endast är en lingvistisk fasad bakom
vilken brister avseende CALP-kompetens döljs. En
god nivå på en persons samtalsspråk behöver alltså inte automatiskt vara bevis för god språklig förmåga i mer kognitivt krävande diskussioner30 .
En viktig sida av att utveckla språket som tankeredskap är att lära sig begrepp. Att behärska ett
begrepp innebär att man har lärt sig ett ord och
kan använda det på rätt sätt, också i relation till
andra begrepp. Först lär man sig konkreta ord och
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begrepp och senare lär man sig abstrakta begrepp,
som också tar längre tid att lära sig och förstå31 .
För att få ett välutvecklat tankespråk behöver man
alltså exakta ord för saker och ting och sedan måste
man använda språket aktivt. I t ex skolan är språket nödvändigt som tankeredskap. Eleverna behöver ett välutvecklat språk för att kunna följa undervisningen och för att kunna läsa och förstå
svårare texter. Ju äldre man blir, desto mer bygger
lärande på medvetna tankeprocesser. Barn kan ju
lära sig väldigt mycket utantill utan att egentligen
förstå. Denna förmåga minskar med åren och man
använder istället kunskaper och erfarenheter för
att lära sig nya saker och dra egna slutsatser. Språket som redskap för tänkande och inlärning blir
alltså viktigare ju högre upp i skolåren eleven kommer. Elevernas ordvariation ökar inte så mycket
under senare delen av grundskolan; däremot skjuter den språkliga variationen fart under gymnasietiden. Eleverna bygger alltmer ut sina satser
genom att förtäta satser till satsdelar och utbyggda fraser. Utvecklingen av ordförråd och användningen av mer komplexa och förtätade konstruktioner gör de språkliga symbolerna för våra tankar
kortare och lättare att hantera. Därmed får vi också lättare att bilda begrepp för våra föreställningar, använda begreppen och minnas dem32 . För
eleven är det därför mest effektivt att bli undervisad på sitt modersmål eller sitt starkaste språk. Då
har elevens förståelse bäst förutsättningar att gå
på djupet. Det är också lättare att ställa frågor, reflektera och dra slutsatser obehindrat33 .
Skolan som språkmiljö
Språkutvecklingen överlappar kunskapsutvecklingen och man kan därför säga att språkutvecklingen påverkas av skolan som helhet i alla skolans
ämnen. Det mest effektiva sättet att utveckla språk
är meningsfull språkanvändning (se ovan ”Interaktionens betydelse”). Det gäller att ge eleverna
tillfälle att använda språket för skrivande, läsande, talande, lyssnande och verbalt tänkande. Denna språkanvändning sker i skolan genom passivt
och aktivt deltagande i lärarledda lektioner i alla
ämnen inte bara under språklektionerna, läsning
av läroböcker, skrivning av enskilda arbeten och
muntliga och skriftliga grupparbeten. Dessa olika
handlingar griper på olika sätt in i elevernas språkliga utveckling34 . Klassrummet är dock en begränsad språkmiljö. Utrymmet för kommunikation och
språklig produktion är för de flesta elever väldigt
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litet under ordinär lektionstid. En viktig förutsättning för att skaffa sig goda språkkunskaper är att
eleverna utsätts för språket, men enbart exponering är inte tillräckligt. Inflödet (input) är ingen
garanti för att man ska lära sig ett språk. Inflödet
kan inte likställas med inlärning (intag). Det krävs
språklig bearbetning för att inflödet ska bli intag35 .
Klassrummet är också begränsat som språkmiljö
på ett annat sätt. När barn lär sig språk i naturligt
umgänge med kompisar och vuxna, är det barnets
eget behov av språket som styr. I skolundervisning
handlar det inte på samma sätt om barnets egna
behov. Det är inte barnets känsla eller spontana
kommunikation som styr vad det lär in. Därmed
försvinner en stor del av motorn i språkinlärningen36 . Detta stämmer också överens med teorier
inom språkforskningen som rör språkutveckling
och språkinlärning som nämnts ovan. I skolan
fungerar språket som medel för undervisning och
klassrumsinteraktionen kan beskrivas både som en
undervisningsprocess och som en form av språklig interaktion37 . Men språket i skolan är inte bara
ett medel för undervisning utan även redskap för
inlärning. Det betyder att vi lär oss genom att aktivt delta i diskussioner, prata igenom en fråga eller försvara åsikter i en debatt, inte bara genom
att passivt lyssna på en lärare38 .
Interaktionen är alltså avgörande för språkutveckling respektive inlärning. Detta faktum är särskilt viktigt att betänka när det gäller SPRINT, eftersom meningsfull språkanvändning både gagnar
språkutvecklingen och underlättar inlärning och
förståelse av ämneskunskaper på ett andra/främmande språk.

Relationen mellan språkkunskaper och
ämneskunskaper
Språket är alltså också ett redskap för inlärning.
Så förhåller det sig oavsett om undervisningen sker
på elevernas första, andra eller tredje språk. När
undervisningen sker genom modersmålet reflekterar de flesta inte alls över språkets betydelse.
Trots att språket är en förutsättning i förmedlandet av kunskap har det oftast en undanskymd roll
när det gäller andra skolämnen än just språk. När
ämneskunskaper förmedlas genom ett andraspråk/främmandespåk framstår däremot språkets
betydelse tydligt. I och med språkets framträdande ställning får också andra aspekter av undervis-

ningen en större betydelse. Det gäller t ex själva
undervisningen, d v s metod och pedagogik. Även
lärarnas språkliga kompetens och språkliga flexibilitet spelar större roll i sammanhanget.
Tidigare nämndes att språk, tänkande och kognitiv utveckling går hand i hand. De stöder och
utvecklar varandra. I språkutvecklingsavseende är
det viktigt att använda språket på ett meningsfullt
sätt, att använda språket som ett verktyg för tanken och att använda språket i interaktion med
andra. Interaktionen är betydelsefull för språkutvecklingen. På samma sätt är språket ett redskap
för inlärning, vilket betyder att vi lär oss lättare
genom att aktivt använda språket och på det sättet
bearbeta informationen. Interaktionen har alltså
betydelse även för själva ämnesinlärningen.
Språket, närmare bestämt meningsfull språkanvändning/interaktion, utgör grunden för elevernas språkutveckling och kunskapsutveckling. Därför är det viktigt att anpassa den språkliga nivån
efter elevernas språkliga förutsättningar och kunskapsnivå.

delsefulla roll i ämnesundervisning för andraspråkselever.
För elever i skolåldern är samtal med jämnåriga utanför skolan den vanligaste typen av samtal
och är situationsbunden. Många skoluppgifter ställer dock krav på situationsoberoende språk. Exempel på starkt situationsoberoende kommunikation är när man vänder sig till folk i allmänhet,
sådana man inte känner, t ex i radioföredrag eller
tidningsartiklar.
En kommunikationssituation i skolan kan alltså vara mer eller mindre situationsoberoende, men
också mer eller mindre kognitivt krävande. Den
kognitiva svårighetsgraden kan variera fritt i förhållande till situationsoberoendet. Kognitivt krävande är uppgifter som kräver bearbetning av ny
information eller problemlösning. Då måste
eleverna förlita sig på sådana delar av språkbehärskningen som inte är automatiserade.

Olika kognitiva och språkliga krav
Det ställs alltså höga krav på elever i ett SPRINTklassrum. Eleverna ska inhämta ämneskunskaper
på samma gång som de måste lära sig att bemästra
språket som förmedlar informationen. Om både
de kognitiva och lingvistiska kraven är höga är det
inte så troligt att eleverna lär sig speciellt mycket;
elevernas tankeprocess hänger helt enkelt inte
med. Språkliga och kognitiva krav måste balanseras om SPRINT-eleverna ska kunna utveckla både
språk och ämneskunskaper. Inom den internationella forskningslitteraturen har sambandet mellan språkbehärskning och skolframgång (tillägnandet av teoretiska ämneskunskaper) diskuterats
utifrån en teoretisk ram utarbetad av Cummins
(1984). Cummins introducerade ett numera välkänt diagram som illustrerar förhållandet mellan
den språkliga och kognitiva nivån. Enligt detta
diagram kan elevernas språkliga ansträngningar
relateras till två variabler, situationsberoende och
situationsoberoende. Att kunna använda språket
på ett situationsoberoende sätt innebär att man
kan gå utöver det konkreta och referera till abstrakta idéer och tänkta verkligheter. I sådana situationer krävs en större ansträngning av eleverna eftersom man inte får stöd av själva situationen
utan måste klara sig enbart med hjälp av språket39 .
Även Cummins understryker interaktionens bety-

Kognitivt krävande

Tabell 2: Diagram över förhållandet mellan språklig och kognitiv svårighetsgrad40 .

Situationsberoende

A B
C D

Situationsoberoende

Kognitivt enkel

Övningar som tillhör ruta B är mycket svåra och
innebär situationsoberoende kognitivt krävande
uppgifter. Det kan t ex vara att skriva en uppsats i
ett fackämne, delta i diskussioner eller läsa och
förstå komplexa facktexter. Kvadrat C är kognitivt
enkel och situationsberoende och ger förmodligen inte tillräcklig utmaning, t ex aktiviteter kring
konkret vokabulär, muntliga instruktioner med
visuellt stöd i form av demonstration och bild,
undervisning i bild, musik, idrott eller att besvara
enkla frågor. Lingvistiskt svår men kognitivt enkel
är ruta D, med uppgifter som t ex skriva svar på
enkla frågor eller läsa och skriva för praktiska syften, konkreta instruktioner, texter med känt innehåll. En uppgift som innehåller mycket nya begrepp och tankar bör balanseras med ett enklare
och mer familjärt språk, alltså ruta A. Kommunikationen är här situationsbunden kognitivt krävande och kan t ex vara att övertyga en vän om att
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han/hon har fel eller att övertala honom/henne
att göra något han inte vill. Det kan också vara att
följa ämnesundervisning med demonstrationer
och visuella hjälpmedel, delta i praktiska moment
i NO, lösa räkneuppgifter, göra korta muntliga presentationer eller skriva kortare fackuppsatser efter mall41 . En lärare bör alltså anpassa uppgifterna efter svårighetsgrad. Läraren kan t ex bedöma
om text och övningar är kognitivt och/eller språkligt krävande och utifrån detta ställningstagande
balansera uppgiftens svårighetsgrad. Det finns
många sätt att reglera denna balans, t ex genom
lärarprat och i vilken grad detta är begripligt eller
genom användning av visuella hjälpmedel som
svarta tavlan42 .
Olika språkliga aktiviteter ställer alltså skiftande krav på elevernas språkbehärskning. Likaså
varierar en individs språkbehärskning kraftigt beroende på situation och syftet med kommunikationen.
Ämnen för olika syften
Aktiviteter i skolan har alltså varierande språklig
och kognitiv svårighetsgrad och ställer därmed
skiftande krav på elevernas språkbehärskning. På
samma sätt kan olika ämnen innefatta en viss typ
av språkkunskaper och ställa speciella krav på den
språkliga kompetensen.
Finns det då ämnen som är mer lämpliga än
andra att integrera med ett främmande språk? Svaret blir nej, eftersom ett ämnes lämplighet beror
dels på det underliggande syftet med SPRINT, dels
på hur undervisningen är utformad. Syftet med
SPRINT kan variera från land till land och även
mellan olika skolor i samma land. Likaså kan utformningen av undervisning skilja sig både rent
formellt på skolnivå och på ett mer individuellt
plan beroende på lärarnas egenskaper och personliga undervisningsstil. Det är faktorer man bör
ta hänsyn till vid diskussion av olika ämnens lämplighet.
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Generellt kan man konstatera att ämnen som
t ex religion, psykologi, filosofi, historia och samhällskunskap, även biologi och kemi av de naturvetenskapliga ämnena, innebär ett relativt stort
inslag av samtal och diskussioner. De lämpar sig
alltså bra om syftet är att eleverna ska få chans att
använda språket aktivt. Och meningsfull språkanvändning är ju positivt i språkutvecklingsavseende. Att dessa ämnen på detta sätt är beroende av
språket innebär dock högre krav på elevernas
språkliga förmåga. Dessutom är de mer abstrakta
än t ex matematik och fysik och vissa av ämnena
har starkt kulturspecifika drag vilket också kan
inverka på ett ämnes lämplighet för integration
med ett främmande språk. Ämnen med kulturspecifika drag kan dock vara lämpligt om syftet också
är att öka elevernas internationella medvetenhet,
interkulturella kompetens och tolerans.
Naturvetenskapliga ämnen, främst matematik
och fysik, men även biologi och kemi, är mindre
beroende av kommunikation och diskussion, eftersom ämnena bygger på en inre logik som inte
är beroende av det aktuella språket. Ämnena innehåller visserligen en bred och specifik fackterminologi, men logiken är densamma oavsett vilket
språk ämnet förmedlas via. Det är inte så mycket
att diskutera. Siffror används mycket i alla dessa
ämnen och de innehåller moment som kan presenteras genom demonstration, bilder och experiment. Man skulle alltså kunna anta att denna typ
av ämnen ställer något lägre språkliga krav på
eleverna och därför skulle man också kunna anta
att risken är mindre att ämneskunskaperna blir
lidande p g a begränsade språkkunskaper.
Gymnastik och andra mer praktiska ämnen är
lämpliga i lägre årskurser eller i ett tidigt stadium
av språkinlärningen eftersom dessa ämnen har en
begränsad effekt på elevernas språkfärdighet. Det
beror på att såväl undervisningsmoment som diskussioner är få.
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5. Diskussion och slutsatser

Alltsedan slutet av 70-talet då de första försöken
med ämnesundervisning på ett främmande språk
genomfördes har denna typ av språkintegrerande
utbildningsform, som här kallas SPRINT, vuxit och
ökat i popularitet. I och med denna spridning ökar
också behov av och krav på utvärdering och kvalitetssäkring. Från språkvetenskapligt håll har misstankar om negativa effekter på elevernas svenskkunskaper och ämneskunskaper länge diskuterats.
Man undrar också i vilken grad lärares varierande
språkliga kompetens inverkar på dels elevernas
ämnesstudier, dels elevernas utveckling i målspråket.
SPRINT har även varit föremål för diskussion i
den språkpolitiska debatten, då som en av flera
företeelser i det svenska samhället som skulle bidra till att en utarmning och försvagning av svenskan genom att svenskan inte blir ett användbart
språk i vissa sammanhang. SPRINT är alltså inte
enbart en skolpolitisk eller språkpedagogisk fråga, utan aktualiserar frågor inom såväl språkvetenskap som språkpolitik.
I detta avsnitt följer en diskussion kring slutsatserna och hur de kan kopplas till föregående teoriavsnitt.

Vad vet vi säkert?
Det bör understrykas att en översikt av de svenska
studierna visar att undersökningarna är relativt
begränsade till sin omfattning. Resultaten bör tolkas därefter. Vi kan alltså inte med säkerhet säga i
vilken grad SPRINT inverkar negativt på elevernas svenskkunskaper. Vi kan inte heller utgå från
att SPRINT-elevernas ämneskunskaper inte blir
påverkade, eftersom denna aspekt hittills inte alls
blivit undersökt. Det vi utifrån resultaten kan se
är att SPRINT-elevernas målspråkskompetens har
blivit bättre i förhållande till vanliga elevers målspråkskompetens. Däremot visar studierna att skillnaderna är små mellan de olika elevgrupperna och
inte signifikanta. Alltså kan vi inte heller säga nå36

got om hur pass effektiv SPRINT är varken i förhållande till intensitet eller mål.
Det studierna med säkerhet bekräftar är att målspråkskompetens, svenskkunskaper och ämneskunskaper är ständigt aktuella och omdiskuterade frågor i SPRINTsammanhang.

Vad säger studierna om effekterna av
SPRINT?
SPRINTs effekt på elevernas målspråkskompetens
är positiv. SPRINT-elever gör större framsteg än
vanliga elever. Detta överensstämmer med resultat från de kanadensiska språkbaden och även med
de antaganden Viberg har gjort (se ”Om undersökningarna”). Skillnaden har dock inte visat sig
vara signifikant mellan de olika elevgrupperna.
När det gäller SPRINTs inverkan på elevernas
ämneskunskaper finns det inget som tyder på att
påverkan skulle vara negativ. Dock har inga sådana test utförts i de svenska studierna. En del lärare har givit uttryck för att undervisningen blir mer
strikt ämnesinriktad och i vissa fall något mindre
omfattande för man ska kunna koncentrera sig på
det viktigaste, vilket i och för sig inte behöver vara
något negativt.
Även i detta sammanhang uttrycker sig Viberg
med vissa förbehåll. Viberg antar att ämneskunskaperna inte blir lidande förutsatt att elevernas
färdighet i andraspråket har passerat en viss tröskel. Var denna tröskel ligger är oklart och sannolikt växlar tröskeln för olika ämnen och beroende
på undervisningsmetodik.
Inte heller de kanadensiska studierna har visat
att språkbadsundervisning skulle ha en negativ inverkan på elevernas ämneskunskaper. Resultaten
har dock visat en viss tendens till att sena partiella
språkbadselever presterar sämre än tidiga totala
språkbadselever. Studierna har visat att det språk
eleverna testas på får genomslag i resultaten. Elevernas ämneskunskaper underskattas när de testas
på andraspråket, eftersom det är svårare att för-

klara och redogöra för saker på ett främmande
språk än att följa med i själva undervisningen.
När det gäller effekter på modersmålet skiljer
sig de svenska studiernas resultat från de kanadensiska språkbaden. I de kanadensiska undersökningarna finns det inget som tyder på att språkbadsundervisning inverkar negativt på elevernas
förstaspråk, i varje fall inte på längre sikt. I vissa
fall har t o m en positiv inverkan framhållits. Inte
heller Viberg har uttryckt några större farhågor
vad gäller elevernas svenskkunskaper. Vibergs antagande sker dock med en viss reservation när han
antar att svenskan inte påverkas under förutsättning att elevernas språkliga färdigheter har nått
en viss nivå i tal och skrift. En viss negativ inverkan
på elevernas kunskap när det gäller svenska facktermer och ämnesspecifikt språk är dock ett faktum, enligt Viberg.
I de svenska studierna anger en stor del lärare
och elever en viss negativ inverkan på svenska språket. Främst gäller det ordkunskap, fackspråkliga
termer och flytet i skriftlig framställning. I en språkvetenskaplig analys av skriftliga uppgifter påvisas
också att SPRINT-elever överlag gör fler språkliga
fel än de andra eleverna. Det tyder på att elevernas utveckling av svenskkunskaperna till viss del
har stannat upp eller inte stimulerats tillräckligt.

Kan man dra några slutsatser?
Språkteorier och SPRINT
SPRINT handlar om språkinlärning/utveckling
och ämnesinlärning genom språk. Därför bör slutsatser dras och diskuteras med hänsyn till aktuella
ståndpunkter inom forskning som rör språkinlärning/språkutveckling.
I språkinlärningsavseende bör undervisning
genom ett andra/främmande språk innehålla ett
stort mått av interaktion mellan elever och lärare. Den
grundläggande teorin som detta antagande baseras på är att meningsfull språkanvändning är en viktig förutsättning för språkinlärning och språkutveckling. Enligt lärare och elever har SPRINT motsatt
effekt på själva undervisningen, d v s den språkliga
aktiviteten är istället lägre. Överlag efterfrågar
eleverna fler tillfällen att träna engelskan aktivt, med
andra ord fler diskussionstillfällen. Lärare bekräftar elevernas uppfattning genom att konstatera att
lektionerna blir mer lärarstyrda, fyrkantiga och alltså mindre flexibla. Lärare och elever talar överlag

mindre p g a bristande språkkunskaper. Ett vanligt
förekommande lektionsförlopp är att läraren föreläser, varefter eleverna får uppgifter att lösa individuellt eller i grupp, vilka sedan följs av redovisning.
Här ligger alltså en del av problematiken kring
SPRINT. Mer meningsfull språkanvändning, i detta fall mer interaktion, skulle med stor sannolikhet
påverka elevernas språkutveckling positivt och effekterna skulle troligen bli mer påvisbara i jämförelse med vanliga elevers språkkunskaper. Det är
dock inte så enkelt som det låter, eftersom det är
just den språkliga begränsningen som inverkar på
interaktionen mellan elever och lärare.
Detta resonemang kan relateras till Vibergs antagande om att effekterna på andraspråket är positiva under förutsättning att undervisningen är
välplanerad, bygger på en lämplig metodik och
ges av lärare med tillräcklig kompetens. Det är just
undervisningen, metodiken och lärarnas språkliga kompetens som både elever och lärare betonar
vikten av. Frågan är bara vad lämplig metodik och
tillräcklig kompetens innebär. Utifrån diskussionen ovan skulle vi kunna dra slutsatsen att lämplig metodik i språkinlärningsavseende är undervisning som innehåller ett stort mått av interaktion
och meningsfull målspråksanvändning. Tillräcklig kompetens avseende lärarnas språkliga förmåga är därmed relevant att definiera i förhållande
till de krav en väl anpassad SPRINT-metodik ställer, d v s att behärska målspråket på en sådan nivå
att dynamiken och interaktionen mellan elever
och lärare inte påverkas negativt av språkliga begränsningar. Det bör dock påpekas att lektioner
som är mer eller mindre utformade som föreläsningar där läraren upptar större delen av talutrymmet inte är specifikt för SPRINT-lektioner.
Däremot blir metodiska aspekter mer framträdande och får en större betydelse när det gäller undervisning på ett andraspråk. Det är helt naturligt
eftersom det är mer krävande att studera på ett språk
som man inte behärskar till fullo. Eleven ska lära
sig både språket och stoffet samtidigt. Det tar längre tid och kräver mer ansträngning eftersom man
måste fundera på meningen med det som sägs. Det
krävs överlag mer koncentration. Det kan också vara
svårare att förstå frågorna eller tolka dem rätt och
det är också svårare att hävda sig på ett nytt språk.
SPRINT-elever är alltså i större behov av en väl
genomtänkt och anpassad metodik, dels för själva
språkträningens skull, dels för att kunna förstå och
ta till sig de kunskaper läraren förmedlar.
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Mycket diskussioner och meningsfull språkanvändning är alltså ett viktigt inslag både avseende
språkutveckling och ämnesinlärning.
Ovanstående resonemang är givetvis relevant
även när det gäller en persons modersmålskompetens. Om diskussion och interaktion inte längre sker på svenska i vissa ämnen, så är det naturligt att det uppstår luckor i ordförrådet och att
språkutvecklingen i viss mån avstannar. Detta försvårar även elevernas ämnesstudier eftersom kunskapsutveckling och språklig utveckling överlappar varandra (se teoridel, ”Relationen mellan
språkkunskaper och ämneskunskaper”). Fortsatt
undervisning och ett stort mått meningsfull språkanvändning även på svenska är alltså viktigt. I enlighet med språkinlärningsteorier försvårar en
avstannad utveckling i förstaspråket inlärning av
andraspråket, så en fortsatt utveckling av förstaspråket gynnar även utvecklingen av målspråket.
Att uppmärksamma svenskan och svenskundervisningen motverkar alltså eventuell utarmning av
elevernas förståelse och känsla för svenska språket och gynnar på samma gång målspråksutvecklingen. Dessutom underlättar en fortsatt utveckling
av svenskan elevernas ämnesinlärning, begreppsförståelse och begreppsutveckling.
Konsekvenser för SPRINT i Sverige
Utifrån ovanstående aktuella ståndpunkter inom
språkforskningen kan man diskutera konsekvenser och dra några slutsatser kring SPRINT i Sverige.
Eftersom resultaten inte visar några signifikanta skillnader mellan vanliga elevers och SPRINTelevers målspråkskompetens kan man anta att
SPRINT med väl anpassad metodik skulle kunna
ge bättre resultat, t ex mycket meningsfull språkanvändning och väl anpassad språklig svårighetsgrad i övningar (se t ex diagram enligt Cummins,
”Olika kognitiva och språkliga krav”). Vidare bör
elevernas målspråksutveckling undersökas utförligare med fler språkfärdighetstest och andra jämförelsegrupper.
I Kanada har t ex elevernas språkliga kompetens testats på olika nivåer. Resultaten har bl a visat att vissa språkliga färdigheter utvecklas snabbare än andra och att olika ämnen och uppgifter
ställer skilda krav på elevernas språkliga kompetens. I utformandet och genomförandet av språktester kan vi lära oss mycket av de erfarenheter de
kanadensiska forskarna har gjort. För att resultaten överhuvudtaget ska kunna bedömas måste mål
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och syfte vara tydligt formulerade. Det innebär att
resultaten ska relateras till uppsatta mål men även
variabler som omfattning, intensitet och ålder bör
vägas in, t ex hur effektiv är SPRINT i förhållande
till dess omfattning i tid.
När det gäller svenskkunskaperna talar resultaten för att SPRINT kan ha en negativ inverkan.
Frågan är i vilken utsträckning svenskan påverkas.
Det verkar alltså inte räcka att elevernas språkfärdighet har nått en viss nivå i tal och skrift för att
undvika en negativ inverkan (se Vibergs resonemang under ”Om undersökningarna”). En fortsatt undervisning och större uppmärksamhet kring
svenskkunskaper skulle antagligen minska risken
för eventuella negativa effekter. Undervisningen
bör planeras och anpassas för att kompensera en
sådan negativ inverkan på svenskan. Att t ex samköra undervisning på engelska och svenska skulle
antagligen minska eventuellt negativa effekter än
mer. På detta sätt skulle eleverna inte tappa svenska ämnesrelaterade termer och de skulle även
kunna delta i ämnesrelaterade diskussioner på
svenska. Övningar och prov skulle ibland kunna
ges på svenska och ibland på engelska.
Avseende ämneskunskaper finns det hittills inget som tyder på att dessa skulle påverkas negativt.
Däremot kan man anta enligt tidigare diskuterade
teorier att meningsfull språkanvändning är betydelsefullt även när det gäller ämnesinlärning och bearbetning av ämneskunskaper. Mycket interaktion
och meningsfull språkanvändning underlättar alltså inlärandet för eleverna. När det gäller ämnesstudier kan man också anta att det är viktigt att läraren har en god språklig kompetens i målspråket.
Även i ämnesinlärningsavseende är det relevant
att testa elevernas ämneskunskaper på båda språken. I Kanada har det t ex visat sig att sena partiella språkbadselever presterar sämre om de testas
på andraspråket. Just så behöver det inte förhålla
sig i Sverige. En fortsatt utveckling av förstaspråket skulle minska risken för att eleverna inte kan
föra ämnesrelaterade krävande diskussioner på
svenska. Samtidigt underlättar en allsidig utveckling av förstaspråket elevernas utveckling av andraspråket och därmed deras förmåga att redovisa ämneskunskaper på andraspråket. Med tanke
på att språklig och kognitiv utveckling går hand i
hand och är beroende av varandra underlättas
även förståelse av kognitivt svåra samband och resonemang om språklig och begreppslig utveckling
sker på båda språken.

Det bör också påpekas att studierna har visat
en tendens till att SPRINT gynnar duktiga och studiemotiverade elever. Utifrån detta kan man påpeka att duktigare elever klarar sig överlag lättare
och är mer oberoende av pedagogik och individuella skillnader lärare emellan. Om utbildningen inte ska vara enbart en elitutbildning är det
också viktigt att diskutera och anpassa pedagogiken till olika inlärartyper.

Sammanfattande slutsatser
Av högsta vikt är att inför starten av SPRINT formulera ett tydligt syfte och mål för verksamheten.
Vad vill man uppnå? Vilka elever handlar det om?
Vilka resultat vill eleverna nå? Erfarenheterna visar att en annan viktig faktor i arbetet är att klargöra vilka yttre förutsättningar skolan har. För
undervisande lärare är kompetensfrågorna av avgörande betydelse. Det målspråk som ska användas måste givetvis behärskas, men även kunskap
om hur inlärning går till och erfarenheter som
gjorts i andra försök är av värde.
Det vill säga:
• En grundläggande förutsättning för en lyckad
SPRINT-verksamhet är ett tydligt och väl formulerat syfte och mål, med precisering kring
de viktiga aspekterna, d v s ämneskunskaper,
svenskkunskaper och målspråkskompetens.
• En strukturerad plan och väl genomtänkt metodik för meningsfull språkträning är betydelsefullt både för språkets och ämnets skull.

• Lärarnas språkliga kompetens i målspråket är
viktig både i språkinlärnings- och ämnesinlärningsavseende. Lärarens svenskkunskaper är
också viktiga med tanke på elevernas utveckling av svensk fackterminologi och vid ämnesrelaterade diskussioner. Dessutom är en del
ämnen kulturspecifika.
• Fortsatt undervisning och träning i svenska för
att:
– förhindra utarmning av elevernas modersmål och i förlängningen att svenskan förskjuts till enbart vissa användningsområden
– underlätta och effektivisera målspråksutvecklingen
– underlätta förståelse och förmedlande av
kognitivt krävande resonemang.
Alla dessa faktorer, teorier och antaganden bekräftar det faktum att SPRINT inte kan beskrivas på
ett enhetligt sätt. Det är en utbildningsform som
är helt beroende av yttre omständigheter och inre
organisation. Därför är det komplicerat att dra
generella slutsatser kring SPRINT. Resultaten visar dock tydligt betydelsen av en fortsatt diskussion kring denna typ av undervisning och att behovet av fler och mer omfattande undersökningar
av effekterna av SPRINT är stort. Det är av betydelse att vara medveten om att SPRINT kan ha vissa negativa effekter. Först då är det möjligt att förebygga och minska icke önskvärda sådana. Det
är medvetenheten om problematiken samt en väl
genomtänkt målformulering och beskrivning av
verksamheten som är grunden för utvärdering och
kvalitetssäkring.
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SPRINT – hot eller möjlighet?
SPRINT = Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning.

Tre huvudfrågor är centrala vid diskussioner om
SPRINT, språk- och innehållsintegrerad inlärning
och undervisning i Sverige:
• Stärker arbetssättet inlärningen av målspråket?
• Stör verksamheten individens utveckling av
modersmålet?
• Blir kunskaperna i själva ämnet som undervisas
på målspråket sämre?
Målet för det här materialet är att ge en sammanfattning av de svenska erfarenheterna, jämföra
dem med motsvarande arbete i andra länder och
ge pedagoger och skolutvecklare gediget underlag för diskussion om fortsatt utveckling.
Syftet har varit att utifrån ett svenskt perspektiv
måla upp en bild av SPRINT. För att bredda
diskussionen har de svenska resultaten jämförts
med internationell forskning och språkinlärningsteorier. I slutet av materialet ges en förteckning
över litteratur för vidareläsning.

www.skolverket.se

