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Abstract  
 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a relatively new method for learning a 
foreign language. CLIL programs are growing in popularity and more and more schools are 
adopting it all around the world. There is still no special education for the teachers working 
with CLIL, though research suggests it may be an effective method for achieving good 
results. 
 
To get a realistic view of the work of a CLIL teacher, I have interviewed four different 
mathematic teachers who work at CLIL international schools in Spain with English as the 
foreign language. I have compared their methods and experiences with the main ideas of 
current research in this particular field. 
 
The survey shows that the teachers’ views about how CLIL is to be used do not completely 
correspond to that of the research. My conclusion is therefore that training in CLIL is needed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Language Integrated Learning, Language Immersion Education, Foreign 
Language Education, Mathematics Education. 
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Sammanfattning 
  
Språk och ämnesintegrerad inlärning (SPRINT) är ett relativt nytt sätt att lära sig språk på. 
SPRINT har växt sig allt starkare och fler och fler skolor satsar på denna metod världen över. 
Det finns ännu ingen specialiserad utbildning för lärare som arbetar med SPRINT -metoden, 
men många SPRINT - forskare menar att det vore nödvändigt med en sådan för att man skall 
uppnå goda resultat.  
 
För att göra mig en bild av hur SPRINT- lärare i verkligheten arbetar, har jag genomfört 
intervjuer med fyra matematiklärare som arbetar med SPRINT i Spanien på internationella 
skolor med engelska som inriktning. Jag har sedan jämfört dessa lärares metod och erfarenhet 
med vad forskningen säger. 
 
Undersökningen har visat att lärares uppfattning om hur SPRINT är menat att användas inte 
alltid stämmer överens med SPRINT – forskarnas.  Min slutsats blir därför att det skulle 
behövas en utbildning i denna metod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Matematikundervisning, Främmande språk, Språk- och innehållsintegrerad 
inlärning, SPRINT. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund- Det främmande språket och språkundervisningen 
 
I min lärarutbildning har jag praktiserat på en svensk skola i Spanien där alla elever har 
obligatorisk spanskundervisning. Skolan arbetar dock inte med SPRINT- metoden (språk och 
innehållsintegrerad inlärning). Under min utbildning har jag blivit nyfiken på vad SPRINT i 
matematik kan innebära. 
 
Då vi talar om traditionell inlärning av ett främmande språk i skolan innebär denna sällan att 
en elev kan anse sig ha fått ett nytt språk denne kan klara att kommunicera på, efter avslutad 
kurs. Ofta är kunskaperna i språket bristfälliga. Eleven förstår oftast en hel del av det inlärda 
språket, men uttrycker svårigheter med att själv kunna bygga meningar. För den 
språkintresserade kan en utlandsvistelse i ett land där det inlärda språket talas, vara nyckeln 
till att kunna börja kommunicera. Att vistas och höra och uppleva språket live anses oftast 
vara den snabbaste och bästa vägen till att man lär ett språk. 
 
Reinhold Freudenstein1, skriver att; av de 370 miljoner medborgare i EU fördelar sig 
modersmålet enligt följande; 25% tyska, 17% franska, 17% engelska, 16% italienska, 11% 
spanska, 6% holländska. Mindre än 3% är svenska, danska, finska, och portugisiska.  
 
Av 80 miljoner elever i Europa studerar 89% ett främmande språk. Av dessa anser sig 35% 
inte kunna tillräkligt för att kunna konversera och 24% anser sig inte kunna använda språket 
överhuvudtaget. 59 % av de 80 miljoner språkstudenter kan med andra ord inte använda sitt 
främmande språk i någon betydande grad.  
 
Denna ganska nedslående statistik kommer enligt Freudenstein, från det faktum att 
språkundervisningen i de flesta länder inte har förändrats mycket under de senaste hundra 
åren. Grammatik, översättning och litteratur är fortfarande det som används mest i 
undervisningen. Freudenstein menar att Language learning som den oftast ser ut i skolan, inte 
kan likställas med language adquisition. Eleverna får med andra ord inte lära sig att 
kommunicera på och använda sig av det främmande språket. För att ändra på detta måste man 
se över undervisningen menar Freudenstein. Hårdrar man hur man kan se på 
undervisningsmetodiken i dag för ett främmande språk, skiljer den sig inte mycket från hur 
den alltid sett ut i latin och gammal grekiska. Visst är undervisningsböcker i dag kanske 
färggladare menar han, men man spenderar fortfarande 40-60% av undervisningstiden till 
formella grammatikövningar på bekostnad av kommunikativa och kulturella sådana.  
 
Europeiska kommissionen uppmuntrar alla unga EU-medborgare att lära sig två främmande 
språk. Vill man kunna utnyttja alla fördelar som EU erbjuder sina medborgare är det 
nödvändigt att kunna kommunicera på flera språk menar man. Det finns flera länder i EU där 
man pratar tre olika språk i ett och samma land. Fri rörlighet kopplat till flera språk, 
underlättar jobbtillfällen och integration. Flera stora europeiska arbetsplatser såsom t.ex. det 
Europeiska patentverket, kräver av sina medarbetare att de skall behärska engelska, franska 
och tyska. 
 
                                                
1Freudenstein, Reinhold Bilingualism, language policy and the European Union, Philipps-
Universität, Marburg, 1999 
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Freudenstein, riktar kritik mot det faktum att de flesta EU-sponsrade språkprogrammen såsom 
LINGUA, SOKRATES mm. är riktade till universitetsstudenter eller trainees dvs. för de som 
är äldre än 16-18 år. Insatser måste komma mycket tidigare menar han. 
 
Det saknas inte intresse för främmande språkinlärning. Enligt en opinionsundersökning bland 
EU medborgare tycker 78% att engelska skulle vara nyttig att kunna, medan 45% röstade på 
franska följd av tyska, 34%, och spanska 15%. Om Europa ska kunna etablera sig som 
föregångare i multikulturella-, etniska- och språkliga sammanhang, måste stora skolreformer 
till som vågar satsar på de nya forskningsrönen. 
 
Freudenstein, menar alltså att vi måste se över språkpedagogiken för att få elever som 
behärskar sitt främmande språk. Då vi ser på traditionell språkundervisning kan man grovt 
dela in den i två olika inlärningsmoment: 
 
Det ena är att man lär ut ett andra språk genom traditionell grammatik och 
översättningsövningar. Detta som vi tidigare sagt, används i ganska hög grad i t.ex. 
latinundervisning. Ett tragglande i grammatik leder knappast till att man kan anse sig kunna 
”prata” språket så som vi är vana att kommunicera.  
 
Nästa moment innebär att lära sig språket genom diverse hör- och memoreringsövningar 
vilket i sin tur leder till att man kan ha svårigheter i att ”gå utanför” de intränade områdena. 
Dessa båda inlärnings- och undervisningsmoment kan nog de flesta enas om, sammanfattas 
som föga levande eller inspirerande. 
 
Jean Duverger2 säger att det visserligen på senare tid har gjorts stora didaktiska framsteg på 
språkfronten. Bl.a. har man i språkundervisningen infört rollspel och liknande för att simulera 
en verkligare språkanvändningssituation.  
 
Det finns dock andra alternativ till språkinlärning som växer sig allt mer starkare och som jag 
kommer att behandla i detta arbete. Man har nämligen på senare tid fått upp ögonen för hur 
man skulle kunna tillrättalägga undervisningen för att närma sig språket på ett annat sätt än 
tidigare, och på så vis omge sig av språket utan att behöva resa till ett annat land. Det är det 
som ligger till grund för det som nu uppstått i stora delar av världen. I USA kallar man det för 
Language Immersion Education3, EU kallar den Content and Language Integrated Learning 
CLIL4 och Frankrike Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère 
EMILE5 . I Sverige har man döpt den till SPRINT som står för språk och innehållsintegrerad 
inlärning. Jag kommer i fortsättningen av detta arbete att använda mig av termen SPRINT.  
 
SPRINT innebär undervisning i ett skolämne via ett annat språk än det som normalt används. 
Den går bl.a. till så att icke-språkliga ämnen såsom matematik, följer samma kursplan som i 
en vanlig skola, fast den undervisas på ett främmande språk.  
 

                                                
2 Duverger, Jean, Professeur bilingue de DNL, un nouveau métier, Le français dans le monde, 
Janvier-février 2007 - n°349, s. 20-21 
3 The Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) 
4 http://clilcom.stadia.fi/ (2009-06-01) 
5 http://www.emilangues.education.fr/ (2009-06-01) 
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Det skall tilläggas att Duverger, liksom Laurent Gajo6 är tveksamma till att kalla ämnen som 
matematik ett icke språkligt ämne (Discipline Non Linguistique – DNL). Enligt de båda är 
alla ämnen språkliga. De förmedlas via språket, diskuteras och debatteras, och de skulle 
därför föredra att kalla dem ”de så kallade” icke språkliga ämnena (Disciplines dites Non 
Linguistiques – DdNL) i väntan på en ny benämning. Jag kommer dock att använda oss av 
termen icke-språkliga ämnen i denna uppsats. 
 
Det talas allt oftare om SPRINT, och bl.a. den Europeiska kommissionen är positiv och 
stödjer utvecklingen av densamma 7.  
 

1.2  Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad forskningen säger om SPRINT som metod samt 
jämföra denna med hur SPRINT kan se ut i matematikundervisningen i skolan i verkligheten. 
 

1.3  Frågeställningar 
De frågeställningarjaghar valt att arbeta utifrån är följande: 

 
• Hur integrerar man ett främmande språk i matematiken? 
• Vilka fördelar och nackdelar kan denna metod anses ha för lärare och elever i 

matematiken? 
• Vad krävs av läraren som skall undervisa matematik med SPRINT- metoden? 
• Hur väl förtrogna är lärare som arbetar med SPRINT –metoden med vad forskningen 

säger? 
• Finns det någon utbildning i metoden och är den i så fall nödvändig? 

 

2. Att blanda in ett främmande språk i den övriga undervisningen 
 
Vad säger den Europeiska kommissionen? 
Enligt en språkundervisningsrapport6 från den Europeiska kommissionen har SPRINTs 
arbetsätt flera fördelar bl.a.: 
 

• Bygger upp interkulturell kunskap och förståelse 
• Utvecklar interkulturell kommunikativ förmåga 
• Förbättrar språklig kompetens och muntlig kommunikativ färdighet 
• Utvecklar intresse för flerspråkighet 
• Ger tillfälle att studera ett ämne ur olika perspektiv 
• Ger inläraren mera kontakt med målspråket 
• Kräver inte extra undervisningstimmar 
• Kompletterar andra ämnen i stället för att konkurrera med dem 
• Gör metoder och övningar i klassrummet mera omväxlande 

                                                
6 Gajo, Laurent, Fonctionnement et construction de la compétence linguistique en situation, 
Université d’automne, IUFM d’Alsace, CFEB Guebwiller, 24-27.10.02 
7 Europeiska kommissionen, Flerspråkighet, Språkundervisning, SPRINT 
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• Ökar inlärarens motivation och självförtroende, både när det gäller språket och ämnet 
som undervisas 

 
De många fördelar som nämns här ovan, bl.a. ökad stimulans, variation, och integrering vid 
SPRINT-undervisning återges också i Främjande av språkinlärning och språklig mångfald, 
Handlingsplan 2004-20068 (se särskilt avsnitt 1 I 2, s. 7-8) där vikten av detta understryks 
ännu en gång. 

2.1 Partial-, full- and two-way immersion  
SPRINT kan delas in i tre huvudsakliga undervisningsvarianter; 
  

1. Partial immersion är när endast en del av undervisningen görs på ett främmande 
språk, medan den resterande görs på modersmålet. 

2. Full immersion är när all undervisning utgörs på det främmande språket.  
3. Two-way immersion (TWI)9 är sådana program man t.ex. finner i USA där 

minoritetstalande elever med spanska som modersmål möter majoritetstalande elever 
med engelska som modersmål. 
 

Ursprungligen var immersion-undervisning ett experiment i Kanada på 60-talet för att de 
engelsktalande barnen skulle få ta del av den fransk-kanadensiska kulturen och språket. USA 
hade sitt första program år 1963 men det blev bara ett tiotal fler sådana fram till 1981. Nu för 
tiden finns det över 300 immersion- grundskolor i USA enligt Center for Applied Linguistics 
in Washington, D.C. där spanskan är det absolut största andra språket på ungefär 85%. 
Franska, kinesiska, koreanska och navajo utgör tillsammans de resterande 15 %.  
 
Ett framgångsrikt och eftertraktat two-way immersion program är Palo Alto's Spanish 
Immersion Program (se Spanish Immersion Parents Association of Palo10) där antalet 
inskrivningar varje år är så högt att platserna måste lottas ut. Där börjar man med mycket 
spanska i de mindre årskurserna för att successivt öka engelskan och uppnå 50 % på vartdera 
språket. Man har sett att spansktalande barn på detta vis stärker sitt självförtroende och vågar 
ta ledarrollen i klassrummet medan de lär sig att kommunicera på engelska med de 
engelsktalande barnen. De får växa språkligt både i modersmålet och engelskan, och socialt 
genom vänskap. De får en mer öppen och positiv inställning till den andra kulturen. Den 
förvärvade kunskapen leder till förståelse vilket i sin tur är första steget mot tolerans, 
integration, och även eventuellt fortsatt akademiska studier. Engelsktalande barn blir i sin tur 
flytande i ett nytt språk på en nivå som inte vore möjlig med den traditionella sena (6-9an) 
inlärningsstarten i grundskolan. De växer också socialt och kulturellt, och de innehar en mer 
positiv syn om andra etniska och religiösa bakgrunder. Även de från början tvåspråkiga 
barnen fortsätter att utveckla bl.a. sin läs- och skriv- färdighet i bägge språken. 
 

                                                
8 Meddelande från kommisionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala 
kommittén och regionkommittén, Bryssel den 24.07.2003, KOM(2003) 449 slutlig 
9 CAL Center for Applied Linguistics, http://www.cal.org/twi (2009-06-01) 
10 http://sipapa.org/ (2009-06-01) 
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Kathryn Lindholm, Ph.D in Biliteracy for a Global Society, beskriver de mål som  Two-Way 
Immersion har, i sin bok An Idea Book On Dual Language Education, (2000) Washington, 
D.C.: National Clearinghouse for Bilingual Education;  
 

• Bilingualism 
High levels of proficiency in English and a second language. All participants will 
demonstrate oral proficiency in their first and a second language. 

• Biliteracy 
High levels of academic proficiency in English and a second language. All 
participants will demonstrate their ability to perform on grade level in English on the 
same tests and standards as all students as well as in the target language. 

• Multicultural proficiency 
Understanding of different cultures and development of high self-esteem. All 
participants will demonstrate their ability to appreciate the values of other cultures in 
our society. 
 

Här följer några citat från Two-Way Immersion Programs: A First-Rate Education från 
Kathryn J. Lindholm; 
 

• By fifth grade, most students are rated as fluent in the second language. 
• Findings present evidence that higher levels of bilingual proficiency are associated 

with higher levels of academic achievement in both English and Spanish. 
• Evaluation results demonstrate that two-way immersion students meet and exceed the 

goals of the program: bilingual proficiency--fluency in their first and second 
language; biliteracy--scores at or above grade level in reading achievement in both 
languages; and performance at or above grade level in mathematics, social studies, 
and science. 

 
I Sverige ökar SPRINT- undervisningen, explosionsartat i både grundskolan och 
gymnasieskolan, skriver Malin Hansson11, Några färska siffror på hur många som bedriver 
SPRINT- undervisning i dag är svårt att få fram men efter ett uppdrag av Skolverket år 2000 
fanns då det ca 122 gymnasieskolor och 163 grundskolor som på något vis arbetade med 
SPRINT i Sverige. (ibid).  
 
En svårighet som tas upp i och med forskning i Sverige på huruvida SPRINT- är ett effektivt 
sätt att lära sig språk och andra ämnen på, menar Falk12, är att de elever som väljer SPRINT 
som undervisningssystem ofta kommer ifrån akademiska hem och är mycket 
studiemotiverade vilket i sin tur har stor inverkar på betyget. Vidare menar hon att SPRINT i 
Sverige ofta sammankopplas med föreställningen om att det är ett slags elitutbildning.  
 
Det är alltså en ganska stor skillnad på varför SPRINT- program finns i Sverige och 
exempelvis Kanada eller USA, där SPRINT mer ses som ett integrationsprogram mellan två 
stora folkgruppers modersmål som samexisterar i samma land. 

                                                
11 Hansson, Malin, Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning, 2004, s. 8, 
Uppsala Universitet, Institutionen för Lingvistik och Filologi. 
12 Falk, Maria. 2001. Sprint – hot eller möjlighet, 2001, s. 8, Stockholm, Skolverket.  
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2.2  Matematik på ett främmande språk - hur går det till? 
Enligt en svensk forskningsrapport13 ansåg eleverna att matematik är det mest lämpade ämnet 
för SPRINT- undervisning.  
 
I Sverige följer de flesta internationella gymnasier den svenska kursplanen på skolans 
språkinriktning som kan vara exempelvis engelska eller franska. Att undervisa på ett, 
åtminstone för eleverna, främmande språk kräver naturligtvis en hel del av läraren. Läraren 
måste vara beredd på att anpassa sin egen språkliga och skriftliga nivå till elevens, speciellt 
viktigt är detta i början av inlärningsfasen. Språklärare har vanligtvis fått i sin utbildning de 
nödvändiga verktyg för att kunna hantera den språkliga barriär som normalt finns särskilt i 
början. Detta är något som de icke-språkliga ämneslärarna, ISÄ- lärarna14, saknar i sin 
utbildning. Det är därför oerhört viktigt att läraren har den nödvändiga information och 
kunskap innan denne sätter igång med att undervisa matematik på ett främmande språk. 
Annars tar det inte lång tid innan han står inför en tyst klass som inte vet hur de skall gå 
vidare pga. avsaknad av både grammatik och ordförråd, säger Yaprak Bener15. 
 
I många länder har man en tvåspråkig matematikundervisning. Där kan man dela upp t.ex. 
genomgången på ett språk och övningar och redovisningar på det andra. Fördelen är att eleven 
får ett större grepp/sammanhang när han ständig måste gå från den ena till det andra. Det blir 
en mental övning i sig som kräver en hel del självreflexion och tanke, säger Bener (ibid). Det 
är dock av yttersta vikt att läraren klarar att få fram sitt budskap och att eleverna greppar och 
kan delta i det som sägs under lektionen och i de matematiska diskussionerna.  
 
Matematikundervisning bygger på en rad olika didaktiska metoder; genomgångar, 
övningsstunder, klassgrupperingar etc., men kanske främst på elevens språkliga förståelse så 
att hon kan vara aktiv under lektionen och kan utveckla sitt resonemang dvs. idé, 
argumentation och framförande. Olga Dysthe16 understryker också hon, hur viktig dialogen i 
inlärning är: Mening är något som skapas genom samspel. Förståelse uppstår i samspelet 
mellan lärare och elever medan de pratar och lyssnar på det de läser och skriver.  

2.3  ISÄ- lärarens undervisningsupplägg med SPRINT-metoden 
Ett sätt för ISÄ- läraren att lära sig hur han skall börja förmedla sitt budskap och anpassa sin 
språknivå till en speciell klass på det optimala sättet, är att jobba i arbetslag med språklärare 
för att tillsammans med dessa kunna elaborera och utarbeta ett tillvägagångssätt för att 
integrera de nödvändiga förberedande delar som kan behövas komma till användning i de 
icke-språkliga ämnena. För matematiken är det t.ex. viktigt att eleven från början kan bl.a. 
jämförelserna, passivformen, tempus, konjunktioner såsom: om … då, för…, när…, för att …, 
relativa pronomen: vem, vad, vars osv. (Bener, ibid). 
 
 
 

                                                
13 Malin Hansson SPRINT Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning. 2004, 
s. 14, Uppsala Universitet, Institutionen för Lingvistik och Filologi. 
14 Jag kommer att referera till matematiklärare med denna förkortning i fortsättningen av detta 
arbete. 
15 Bener Yaprak, Lycée Saint-Joseph, Istanbul, Turkiet, Les Mathématiques dans le contexte 
bilingue, Le marque page, Sciences 
16 Olga Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, Studentlitteratur, 1996, s. 221 
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Den lingvistiska kunskapen som krävs i matematikundervisningen kan grovt delas i 3 delar 
enligt Gajo17;  
 

1. Den obligatoriska kunskapen är den (det minsta) som man måste ha för att förstå 
budskapet i matematiken. 

2. Den kompatibla kunskapen är när man under matematiklektionen via matematiken 
höjer och utvidgar elevens generella lingvistiska kunskap. (Matematiken för språkets 
skull). 

3. Den specifika kunskapen, är de nyanser, som är specifika i matematiken som berikar 
språket. Som när man t.ex. går från att tala om det generella ordet fyrhörning till det 
mer nyanserade ord som romb eller kvadrat.  

 
Duverger18 skriver att man i Two-Way immersion Programs inte bör kopiera den 
undervisning som vanligtvis utförs på modersmålet rakt av. Det finns flera orsaker till detta. 
Den första är att det blir för jobbigt för eleverna att lyssna, förstå och vara koncentrerade på 
ett undervisningspass på det främmande språket som tar upp exakt det som skulle sagts på 
modersmålet. Läraren måste kunna anpassa sitt språk till elevernas nivå. Lusten för ett ämne, i 
detta fall matematik, är i första hand förknippad med relevans och begriplighet. Eleven skall 
kunna anknyta ämnet till sin verklighet och se att användningsområdet sträcker sig bortom 
skolan för att förstå meningen och nyttan med sina studier. Generellt gäller att större 
delaktighet och påverkan ger upphov till större engagemang. Känslan av att begripa och 
lyckas, förstärker lusten och glädjen, därför är det viktig att nivå/ansträngning ställs in så att 
varje elev kan nå dit. Att lägga tid för förståelse är mycket viktigt.  
 
Den andra orsaken är att ett av undervisningsmålen med SPRINT är att initiera eleverna till 
den nya kultur som det främmande språket också innebär och översätter man kursen rakt av, 
är man tillbaka till modersmålets referensramar dvs. man gå miste om den nya kulturen. 
Matematikläraren har som första mål att lära ut sitt ämne – innehållet. Med hjälp av den 
tvåspråkiga undervisningen kommer han att kunna söka ett sätt att bättre undervisa och 
förmedla kunskapen menar Duverger. Lärarens andra mål är att sikta in sig på de lingvistiska 
och kulturella aspekterna.  
 
Duverger fastställer att läraren vid ett tvåspråkigt program måste skriva en helt ny tvåspråkig 
lektion/kursprogram, där innehållet av den kurslitteratur på modersmålets program 
sammanvävs med den på det främmande språket. Läraren måste kunna alternera språk med 
jämna mellan rum då han exempelvis förklarar de bärande begreppen. 
 
Jobbet med att sätta ihop denna nya kurs är naturligtvis mödosam men den leder till en större 
överblick över hur matematik förmedlas i olika kulturer. Läraren ska jämföra de teman, 
kapitel- indelningar, koncept och de olika val av exempel och övningar och samtidigt hålla sig 
till de rådande kursplanerna. När man jämför studieböcker ser man ganska snabbt att det finns 
rätt stora skillnader och sätt att närma sig de begrepp som ska läras. De naturvetenskapliga 
metoder som bygger på observationer och experiment etc. är också till stor del kulturellt 
bundna och varierar därför ofta från land till land.  
 

                                                
17 Gajo, Laurent, Fonctionnement et construction de la compétence linguistique en situation, 
Université d’automne, IUFM d’Alsace, CFEB Guebwiller, 24-27.10.02 
18 Duverger, Jean, Favoriser l’alternance des langues, Le Français dans le monde nº362, 
Mars-avril 2009, s. 26 
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Den centrala idén är att läraren följer sitt nationella kursprogram samtidigt som han alternerar 
mellan det första och andra språket beroende på innehållet, exempel, och övningar. Han måste 
se på de olika sätten att beskriva de demonstrationer som de två språken har att erbjuda. 
Genom detta ska ämnesinlärning gynnas i första hand och den språkliga i andra hand. Detta är 
tanken bakom de specifika didaktiska metoder som finns inom SPRINT-metoden. 
 
Som jag sagt tidigare kräver det en hel del tid av matematikläraren i förberedelse då det gäller 
alterneringen av språket, eller språkväxlingen, som skall brukas eftersom den måste vara väl 
genomtänkt för att vara så effektiv som möjligt. Varje språk bär på sitt sätt sitt eget budskap, 
innehåll och arbetsmetod. ISÄ- läraren måste också ha ett kontinuerligt samarbete med 
språkläraren, där man utvärderar varje elevs skriftliga och muntliga produktion och dess 
utveckling. 
 
Det är också av stor vikt att ISÄ- lärarna kan få en löpande fortbildning som garanterar att de 
hela tiden håller sig uppdaterade. 
 
Man kan skilja på tre olika språkväxlingar. Duverger understryker vikten av dessa växlingar 
som är skillnaden mellan full immersion och partial immersion;  
 

1. Makroväxling är den som planeras vid förberedelsen av lektionspasset. Man kan 
planera växlingen efter koncept, metod, svårighetsgrad eller den dokumentation man 
har till hands. Denna planeringsfas sker oftast i arbetslag och i samråd med 
språklärare. 

2. Sekventiellväxling är den som uppkommer eller sker under den löpande lektionen. 
Denna är svårast att bemästra, och skall ske medvetet från lärarens sida. Den är 
enspråkig och har som mål att väcka nyfikenhet och höja uppmärksamheten och 
koncentrationen hos eleverna.  

3. Mikroväxling är den som behandlar de korta hoppen mellan de två språken. Denna 
växling är icke planerad och sker i de lägen man t.ex. omformulerar, och definierar 
språket och interaktionen med eleverna, dvs. att aktivt uppehålla kommunikationen 
som är så viktig i klassrummet. 

 
 
Nedan följer en också en möjlig skiss över hur matematikläraren kan lägga upp sin 
språkväxling under ett lektionspass: 
 

• Titeln på det som skall genomgås måste vara översatt till båda språken för 
symbolismens skull. Detta både för att poängtera att lektionen kommer att ges på de 
två språken, men också för att titeln kan lyda olika och inte vara en rak översättning. 
Detta inleder till ett första reflexionsmoment. 

• Första lektionstillfället stämmer läraren av, både i gruppen och individuellt, om den 
förkunskap som man har eller tror sig ha om det moment som ska genomgås. Detta 
bör ske på modersmålet, i och med att de flesta elever redan har konstruerat sin 
kunskap på modersmålet i de lägre klasserna och måste i de flesta fall revidera denna 
kunskap vid inlärningen av de nya momenten (uppbyggnad av kunskap).  

• Vid genomgången bör språkväxling ske, inte bara vid textpresentationen, utan också 
vid genomgångar av grafiska representationer såsom scheman, statistiska data etc. 
Men att kunna jobba stundvis helt på modersmålet kan ibland vara önskvärt eftersom 
man kan få en djupare insättning och förståelse genom detta. Om arbetet kräver 
observationer, laborationer, och mätningar kan de också genomgås på ett enda språk 
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utan att man ständigt ska tänka på att uppnå en jämvikt mellan de två språken. 
Grundtaken är att språkväxling är en möjlighet inte ett tvång, som komplement och 
precisering för att hjälpa eleven i sitt lärande. Det kan vara bra att ge eleverna ett 
lexikon eller en ordlista med de specifika termer som kommer att användas under 
lektionen, kapitlet eller momentet. 

• Vid sammanfattningar/slutsatser/teorem/regler/axiom etc. måste dessa ges i bägge 
språken både skriftligt och muntligt och följa deras respektive kurslitteratur för att, 
som det nämnts tidigare, är det ofta inte samma infallsvinkel (approach) i de olika 
språken. En rak översättning kan ofta resultera i något obegripligt på det andra språket 
på liknande sätt som sångtexter eller poesi. På konceptuell nivå är det också viktigt att 
få dessa sammanfattningspar som underlättar memoreringen av dessa. Elevernas 
arbetsmaterial såsom pärm, block etc. skall helst också vara skrivna och illustrerade på 
bägge språket. 

• Prov, test, och löpande utvärdering, ska alltid vara på bägge språken. Flera metoder 
kan användas. Bl.a. kan man ha frågan på ett språk och svaret på det andra. Man följer 
alltså den nationella kursplanen med instick från det andra språket såsom 
omformuleringar, övningar, sammanfattningar så att man får det andra sättet att se 
som ska stödja eleverna i deras lärande och kunskapsinskaffning.  

 

2.4  Fördelar med matematik på ett främmande språk? 
Gajo påpekar skillnaden i att undervisa på elevernas modersmål och ett främmande språk. 
Vilka fördelar finns det då i att undervisa matematik på ett annat språk än modersmålet menar 
han? Han säger att då man undervisar matematik på ett främmande språk tvingas läraren att 
mer uppenbart fokusera på elevernas förståelse. När man förklarar och går igenom ett moment 
på modersmålet drar läraren oftare slutsatsen att eleven omedelbart greppar och förstår det 
som sägs. Medan då undervisningen sker på det främmande språket förvissar han sig oftare 
om att eleven verkligen uppfattat informationen. När undervisningen sker på det främmande 
språket repeterar och omformulerar läraren sig också i större utsträckning än på modersmålet 
för att förtydliga det som skall förklaras menar Gajo. Omformuleringen i klassrummet har en 
viktig roll i sig. De förklarade begreppen tas ur sin vanliga kontext och sätts in i nya. Detta i 
sin tur underlättar också förståelsen och assimilationen av dessa menar Gajo. Att jobba på ett 
främmande språk är att inte bara centrera undervisningen på att producera bra resultat på 
standardiserade prov genom att enbart jobba med lösningsalgoritmer och metodik på ett 
repetitivt sätt, utan att verkligen få fokusera på olika inlärningsprocesser. Denna undervisning 
kräver också av elever att de är mer uppmärksamma till resonemang och dess steg och 
bromsar deras kapplöpning mot resultat och den maskinella användningen av färdiga formler 
menar Gajo. Man skulle kunna säga att denna undervisning överensstämmer mer med den 
ideella sökta elevinlärning som bygger på konstruktivism och delaktighet som Piaget 
förespråkar.  
 
Observationerna som gjorts i både Kanada och USA bekräftar att denna undervisning på det 
främmande språket markant höjer språkinlärningsprocessen hos eleverna, genom att den 
dagliga användningen av det nya språket i skolan gör det hela mer naturligt. Språket får en ny 
inlärningsdimension, såväl som en ny kommunikativ dimension. Genom ämnesintegrering 
blir det nya språket också ett verktyg för att lära sig något, inte bara ett löst ämne som inte 
kommer till användning säger Lindholm19. 

                                                
19 Lindholm Kathryn, An Idea Book On Dual Language Education, 2000, Washington, D.C, 
National Clearinghouse for Bilingual Education.  
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2.5  Nackdelar med matematik på ett främmande språk? 
Det har diskuterats en del runt vilka eventuella problem som SPRINT kan medföra. Men 
alltför lite forskning finns egentligen då det gäller att få fram om SPRINT-undervisning är en 
lyckad eller misslyckad form av undervisning säger Malin Hansson20. Problemen har man 
sammanfattat under tre rubriker skriver Maria Falk21, 
 

• Ämneskunskaper  
• Språkfärdigheter  
• Lärarkompetens och pedagogik 

 
I frågan om ämneskunskaper handlar det om att se om dessa blir sämre när de undervisas på 
annat språk än modersmålet. Man menar också att vissa ämnen är mer passande och lämpade 
än andra för SPRINT. Likaså ifrågasätter man hur effektiv språkinlärningen av det 
främmande språket är med SPRINT- metoden (dvs. språkfärdigheter), samt om den kan ha en 
negativ inverkan på modersmålet då modersmålet kan försvagas i en följd av att man lär sig 
begrep och ord inom vissa domäner endast på det främmande språket. Åke Viberg22 säger i 
sin rapport till Skolverket 1997, att han inte kan se någon fara med SPRINT för språkets del 
om eleven har ett etablerat modersmål från början.  
 
I lärarkompetens och pedagogik tar man upp problematiken om hur stora språkkunskaper 
läraren bör ha och om hur undervisningen och interaktionen mellan elever och lärare påverkas 
av språkbristerna hos de båda parterna. Enligt Malin Hansson (ibid), framgår det att lärare 
ibland uttrycker svårigheter då det gäller att undervisa på ett främmande språk eftersom de 
själva inte behärskar språket perfekt. Detta kan leda till att det också ibland är svårt att föra ett 
utförligare resonemang runt det som undervisas vilket i sin tur leder till att man diskuterar 
mindre.  

2.6  En nödvändig utbildning för den nye ISÄ- läraren  
Jean Duverger23 skriver att tvåspråkiga ickespråkiga ämneslärare numer står i centrum i de 
tvåspråkiga utbildningarna. Utan dem vore det omöjligt att ha de nya inriktningslinjerna som 
hela tiden sprider sig. 
 
Att arbeta som en ickespråkig ämneslärare i en tvåspråkig miljö är en ganska ny 
yrkessituation. Det finns ingen specifik utbildning som är skräddarsydd till den som vill 
arbeta som detta och det finns heller inga klara riktlinjer för vad en sådan lärare måste ha i sin 
kompetens. Man har helt enkelt inte satt upp några ramar, regler eller specifika uppgifter och 
tillvägagångssätt för dessa lärare och deras arbete. ISÄ- lärarna får helt enkel i mångt och 
mycket gå på ren magkänsla i sitt dagliga arbete. 
 

                                                
20 Hansson, Malin, Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning, 2004, s. 22, 
Uppsala Universitet, Institutionen för Lingvistik och Filologi 
21 Falk, Maria, Sprint – hot eller möjlighet, 2001, s. 8, Stockholm, Skolverket 
22 Viberg, Åke, Uppdrag rörande utbildning och undervisning på främmande språk, 1997, s. 
23, Stockholm, Skolverket. 
23 Duverger, Jean, Professeur bilingue de DNL, un nouveau métier, Le français dans le 
monde, Janvier-février 2007 - n°349, s. 20-21 
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Duverger (ibid) säger att det är hög tid att införa en utbildning för det som han kallar Det nya 
yrket. ISÄ- lärarna som skall undervisa sitt ämne på ett främmande språk, måste, menar han få 
bort det vaga och otydliga som råder i denna yrkesroll. En utbildning i detta skulle, förutom 
den värdefulla utbildningen i sig, också förstärka ISÄ -lärarnas yrkesidentitet. Morgondagens 
ISÄ -lärare är här för att stanna, säger Duverger.  
 
Duverger menar att man skulle behöva sätta ihop en speciell didaktisk utbildning, som skulle 
klargöra och utvärdera de olika befintliga metoder som har dykt upp och som 
forskningsbaserat skulle kunna utvecklas och förfinas. De viktigaste punkterna skulle enligt 
Duverger vara: 
 

1. Att kunna sätta ihop tematiska mappar som följde den nationella kursplanen. Att lära 
sig jämföra olika kursinnehåll, koncept och inlärningsmetoder. Man kan tänka sig att 
dessa skulle kunna arbetas fram med hjälp av olika kursböcker, och läggas in i en för 
lärarna tillgänglig databas. 

2. Att kunna bygga ihop en strukturerad tvåspråkig lektion, från titeln till 
slutsatser/sammanfattning, och att lära sig användande och utnyttjande av de olika 
sekventiella språkväxlingarna. Se språkväxling ovan. 

3. Att kunna sätta ihop utvärderingsmetoder som skiljer det lingvistiska från det 
matematiska. 

4. Att kunna lära sig i samarbete och diskussioner med andra lärare, både språklärare och 
ickespråklärare, om undervisningen. Och att kunna delta i internationella organiserade 
sammankomster i länder där det främmande språket används. 

 
På samma sätt utlyser Laurent Gajo24 en specifik utbildning för ISÄ- lärarna. Han tar också 
upp några av de didaktiska principer som måste finnas i de nya flerspråkiga utbildningarna:  
 

1. Verbal skicklighet, är central för både utlärning och inlärning. Interaktion och 
överföring av kunskap baserar sig i första hand på verbala aktiviteter. 

2. Kommunikationen, är viktig för inlärning. Man lär sig bättre när man kommunicerar. 
Det är viktigt att man belyser detta i alla skolämnen. 

3. Det främmande språket är ett arbetsverktyg för inlärning av det andra ämnet, språkiga 
som icke-språkiga. 

4. Flerspråkighet är inte det enda målet, utan ett in- och utlärningssätt. Man pratar inte 
om färdigkunskap utan en livslång för språkinlärning. 
 

 
Gajo säger vidare att tvåspråkig undervisning gynnas av en användning av särskilda 
pedagogiska metoder: 
 

1. En approach mellan lärare och elev som är en interaktiv kommunikation i matematik, 
är viktig för att kunna diskutera, argumentera och presentera sina problemlösningar 
och strategier. 

2. En Projektpedagogik som utnyttjar och handlar om större tematiska arbeten som 
sträcker sig över ett flertal ämnen. Eleverna ser då bättre den röda tråden mellan de 
skilda skolämnena när de integreras tematiskt. 

                                                
24 Gajo, Laurent, Un nouvel enseignant ? Le français dans le monde, Septembre-octobre 2006 
- n°347, s. 24-25 
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3. Tvåspråkig undervisning baserar sig på samspel av en mängd ämnes- och lingvistik- 
didaktiska kunskaper. Därför är samspelet mellan språklärare och ämneslärare mycket 
viktig. 

 
För matematiken är fonetikkunskap och syntaxkunskap mindre viktig är lexikala och 
diskursiva kunskaper som används när man formulerar teorem, hypoteser etc. 
 
Som sista ord säger Gajo att integration är nyckeln i den tvåspråkiga undervisningen. Mötet 
mellan språk, kultur och specifika ämneskunskaper, lärarsamarbeten som öppnar för och 
förverkligar temaundervisningen på ett bredare plan än den traditionella undervisningen. 
 
ISÄ -läraren som skall undervisa på ett, i alla fall för eleverna, främmande språk kan 
naturligtvis ha detta främmande språk som modersmål. Mariella Causa25skriver att infödda 
språklärare, av naturliga skäl, anses vara bättre på att bemästra språket än de icke infödda 
språklärarna. De icke infödda anses inte heller känna till kulturen lika bra som en infödd. 
Många tror därmed att en infödd lärare är bättre lämpad som språklärare än en icke infödd. 
Men, säger Causa, efter en studie gjord på Université Paris 3, går det att utläsa att detta inte är 
det som är det allra viktigaste i utlärandet av språket, utan skickligheter och färdigheter i 
användningen av de befintliga pedagogiska och didaktiska metoderna. Hon utreder också 
frågan om en ofullständig nivå i det främmande språket alltid är en nackdel. Hon svarar att det 
alltid finns en interaktion mellan läraren och eleven. Lärarens roll är inte att ge eleven färdiga 
lösningar, utan ge eleven de nödvändiga redskapen för att eleven ska kunna konstruera sin 
egen kunskap. Detta ska ske i en planerad och motiverande miljö skriver hon. 
 
De lärare som skall arbeta som tvåspråkiga lärare måste, då de lär sig det nya språket, gå 
igenom en ny inlärningsfas där de lär sig språket som ett främmande språk med det 
nödvändiga didaktiska metoder som deras arbete kommer att kräva. 
Den icke infödde ISÄ-läraren, som inte är expert på det främmande språk som skolans 
internationella inriktning har valt, har alltså erfarenhet av hur inlärningen i detta språk går till. 
Detta gör att denne lättare uppmärksammar de språkliga förståelsesvårigheter som kan uppstå 
i klassrummet. Eleven som måste tackla både det språkliga och det matematiska innehållet 
kan tycka att det är lättare, särskilt i början, om läraren växlar språk oftare mellan 
modersmålet och det främmande språket. Matematikläraren är expert på matematik men står i 
en mer jämlik position med eleverna på det lingvistiska planet. Att han uttrycker sig som de, 
och konfronteras med samma språkliga svårigheter leder till ett berikande och stimulerande 
samarbete av både inlärning och utlärning mellan både läraren och elever enligt Causa. Hon 
säger i likhet med Duverger att ISÄ- läraren med fördel ska jobba i ett nära samarbete med 
språklärarna för att sätta ihop kursen, förbereda lektioner och utvärdera arbetet. Det förstärker 
integrationen mellan språkliga och icke-språkliga ämnen och är ett steg mot ett enat 
pedagogiskt projekt.  
 
Causa säger vidare att det är många frågeställningar som väcks med dessa två/flerspråkiga 
skolor, och att det finns en hel del forskning som pågår, men att de didaktiska framstegen är 
långsamma. Detta är en av orsakerna till att det finns så få kurser och fortbildningar som har 
hand om ISÄ- lärare. 

 

                                                
25Causa, Mariella, Université Paris 3, Discipline non linguistique : Le statut sociolinguistique 
du professeur, Le français dans le monde, Janvier-février 2009 - n°361, s. 26-27 
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En icke-språkig ämneslärare är i grunden ingen språklärare och behöver därför en 
språkutbildning (så till vida denne inte är tvåspråkig från början). Det finns skillnader mellan 
lärarens verbala och skriftliga behov, förståelse och skriftliga och muntliga framställning. 
Duverger använder nivåerna från Common European Framework of Reference for 
Languages26 (CEFR) när han refererar till de språkliga nivåer läraren måste ha: 
 

• A Basic User 
A1 Breakthrough 
A2 Waystage 

• B Independent User 
B1 Threshold 
B2 Vantage 

• C Proficient User 
C1 Effective Operational Proficiency 
C2 Mastery 

 
Det är alltid svårt när man ska använda sig av sådana absoluta, strikta kriterier, men det 
minsta man bör kräva är C1 för skriftlig och B2 för muntlig, i och med att läraren här kan 
använda sig av olika språkväxling (se ovan). 

2.7  Ämnesberoende språkkunskaper 
Den språkliga kompetensen är också ämnesberoende. Läraren måste ha ett specifikt ordförråd 
som gäller för sitt ämne. Det skiljer sig ju ganska radikalt vilka ord och begrepp läraren måste 
ha med sig från ämne till ämne. En matematiklärare behöver inte samma ordförråd som en 
biologi eller historielärare t.ex. Det är viktigt att läraren är medveten om vilka ord som 
kommer att vara nyttiga att kunna i ämnet. Det är inte heller bara fråga om att läraren skall 
kunna det specifika lexikala registret för ämnet. Det viktiga är språkanvändningen in i de 
matematiska samtalen och dess variation och integrering i diverse grafiska representationer 
såsom diagram, schema etc. som innehåller mängder av egen lingvistik och kulturell prägel. 
En speciell träning/vana i användningen av språkväxling, omformulering, översättning, 
kommunikationshållning etc. är också nödvändig. 
 
Det bästa sättet är att integrera språken, innehållen och metoderna i en lektion som planeras 
antigen runt tema eller följa den nationella kursplanen med extra tillägg, fördjupningar, 
samband, kulturella skillnader och likheter, olika synpunkter etc. Epistemologin (läran om 
kunskap) berikas av alla dessa jämförelser och mervärden. Det är också en stor hjälp för 
elevens konceptuella konstruktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, (CEFR) 
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3  Metodbeskrivning 

3.1 Val av undersökningsgrupp  
Jag har valt fyra lärare som alla arbetar på internationella sk. tvåspråkiga skolor på Solkusten i 
Spanien. Det finns en rad internationella skolor på Costa del Sol, men det har visat sig mycket 
svårt att hitta skolor där man tillåter att man intervjuar deras lärare utan speciellt tillstånd från 
ledningen. Efter en hel del ringande till tvåspråkiga skolor, fann jag slutligen en skola där 
administrationen var välvilligt inställd till att man intervjuar deras lärare. Jag beslutade mig 
därför för att ”nöja mig” med denna skola och tre lärare från denna, samt en intervju jag 
lyckats få med en lärare, men utan tillstånd från skolan för intervju. Denna lärare är vän till en 
vän, och sa att han kunde ställa upp på intervju men att denna måste ske privat utanför skoltid 
och att jag inte fick berätta om detta för någon på hans skola. De intervjuade lärarna gjordes 
alltså med bekvämlighetsurval. Båda skolorna är s.k. tvåspråkiga privatskolor. Det är icke 
internatskolor. Alla lärare jag intervjuat undervisar på grundskolan secondary education 
medan två av lärarna också undervisar på gymnasiet highschool. Det handlar om 
internationella skolor som i grunden är spanska med engelsk inriktning. När jag ringer för att 
få reda på vilken sorts immersionsmetod skolorna använder får jag av till svar att de är 
tvåspråkiga i de vetenskapliga ämnena. Då jag undrar om lärarna endast pratar engelska under 
dessa timmar får jag till svar att det beror lite på från lärare till lärare. Inga direkta 
bestämmelser finns om detta, man har ganska fria tyglar men kurslitteraturen är på engelska.  
 
På dessa båda skolor undervisar man endast de vetenskapliga ämnena på engelska. Varav ett 
av dessa är matematik.  Den övriga undervisningen är således på spanska. Detta för att man på 
dessa skolor anser att de vetenskapliga ämnena är de som lämpar sig bäst för SPRINT. Alla 
lärare är födda i Spanien. Man följer i övrigt det spanska skolsystemet.  
 
Lärare A arbetar på en skola där man har som policy att man inte talar med utomstående om 
skolan eller dess undervisning utan särskilt tillstånd av skolans rektor. Lärare A valde dock att 
ställa upp på en intervju ändå, efter skoltid, eftersom rektor befann sig på studieresa. Övriga 
lärare, B, C och D arbetar på en annan skola där man inte har en lika sträng policy om detta.  
 
Lärare A och D undervisar både på grundskolan secondary education, och gymnasiet 
highschool. Medan B och C endast undervisar på grundskolan.  
Skolorna är båda spanska privatskolor och merparten av eleverna är också spanska. Men det 
finns också elever från icke engelskspråkiga länder såsom Holland, Norge, Tyskland och 
liknande på bägge skolor. 
 
Två av lärarna, A och B, är tvåspråkiga sedan barndomen med engelsk- och spansktalande 
föräldrar. De andra två, C och D har lärt sig engelska som unga vuxna. 
 
Lärare A har en spansk pappa och en engelsk mamma. Han själv har alltid gått i spansk skola. 
Han har jobbat som matematiklärare i två olika spanska skolor tidigare, men är nu anställd på 
denna skola sedan 1 ½ år tillbaka och trivs bra med arbetet, elever och lärare. 
Lärare B har tvärtom en spansk mamma men en engelsk pappa. Hon har själv gått på engelsk 
skola i England dit hon flyttade då hon var fem år. Hon flyttade tillbaka till Spanien i vuxen 
ålder. Det är här hon studerat till lärare. Hon har inte jobbat på någon annan skola än denna 
och hon trivs bra. Hon har arbetat på skolan i drygt fyra år. 
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Lärare C har spanska föräldrar. Hon är gift med en engelsman sedan 25 år och hon har delvis 
bott i England och det är där hon lärt sig engelska säger hon. Engelska är därmed inte hennes 
modersmål. 
 
Lärare D har ingen engelsk anknytning alls via familjeband, utan har lärt sig engelska som 
ung vuxen då han studerat matematik i USA som utbytesstudent. 
 
Samtliga lärarejagintervjuat har genomgått sina lärarutbildningar i Spanien. 

3.2 Metodval 
Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer för att för att få reda på fyra 
lärares tankar och erfarenheter när det gäller SPRINT som undervisningssätt, samt hur de 
lägger upp sin undervisning. Jag har sedan jämfört deras svar med vad forskningen säger om 
SPRINT. Jag valde metoden semistrukturerad intervju då tiden var knapp och jag behövde få 
svar på mina frågeställningar omgående. Denna metod säkerställer också att man uppfattat 
vad den intervjuade menar eftersom man kan ställa följdfrågor om det skulle finnas oklarheter 
i svaren man får.  
 

3.3 Genomförande 
Intervjun med lärare A gjordes ca en vecka innan de övriga. De övriga bokades samma dag 
som de genomfördes. Det har visat sig vara mycket svårt att få tag på en skola på spanska 
Solkusten där lärare som arbetar på internationella skolor är villiga att ställa upp på en 
intervju. Intervjun med lärare A skiljer sig från de andra på så sätt att jag kompletterat 
intervjun med honom med en fråga, en vecka senare, efter intervjun med de tre andra lärarna. 
Detta gäller fråga 4.4. Denna fråga ställdes över telefonen efter hans arbetstid. Intervjun med 
lärare A blev således genomförd under två olika tillfällen. 
 
Lärarna som ingick i gruppen kommer från två olika skolor. Lärare A ställde upp på att bli 
intervjuad trots att han egentligen inte får svara på några frågor alls gällande skolan och dess 
utbildning utan särskilt tillstånd av skolans rektor. Intervjun med lärare A kunde därför inte 
göras på skolans område utan efter skoltid. De övriga tre lärarna mötte jag, en och en, på 
deras skola under skoltid. Samtliga intervjuer tog sammanlagt mellan 45 och 60 minuter 
vardera. Vid den första intervjun med lärare A som gjordes på en bar, antecknade jag 
samtalet, då bakgrundsljudet var för störande för att kunna spela in samtalet med en 
tillräckligt god ljudkvalitet. Vid de tre andra intervjuerna godkände samtliga intervjuade att 
jag spelade in samtalet/intervjun på min Blackberry för att spara tid med att slippa anteckna 
då tiden var mycket knapp. Intervjuerna utfördes semi strukturerat. Jag ville få lärarna att 
berätta fritt om vad SPRINT innebär för dem samtidigt som jag ville få svar på en rad olika 
frågeaspekter. Jag ställde därmed samma frågor till de intervjuade, dock i en något olika 
ordning så att samtalet skulle få en mer naturlig gång. Jag har inte tagit upp allt som sades 
under intervjun/samtalets gång, utan tagit ut russinen ur kakan i det som har störst relevans 
för mitt arbetes syfte. 
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4  Redovisning och analys av intervjuer  
De frågor jag ville få svar på var framförallt hur det kan se ut då man arbetar med SPRINT i 
matematiken i verkligheten. Och då främst hur man lägger upp undervisningen, och hur man 
genomför den för att kunna jämföra den med vad forskarna i ämnet, Jean Duverger, Mariella 
Causa, och Laurent Gajos säger om hur den bör fungera. De frågor jag ställde gällande om 
metoden är lyckad eller misslyckad har jag främst utgått ifrån Maria Falks undersökning för 
Skolverket, 2001, Sprint - hot eller möjlighet. Slutligen ville jag också veta huruvida dessa 
lärare känner att de har tillräcklig kompetens för att undervisa med SPRINT eller om de anser 
sig behöva utbildning utöver vad som krävs. Detta eftersom bl.a. de tre ovan nämnda; 
Duverger, Causa och Gajo utlyser en mer specifik utbildning för denna typ av lärare. 
 
Jag valde att inleda med en öppen fråga för att få igång intervjun. Denna fråga är dock inte 
relevant i min undersökning och kommer därför inte att behandlas. 

4.1  Vad utmärker atmosfären på din skola? 
Alla de intervjuade tar här upp är att det på skolan pratas två språk (spanska och engelska) 
hela tiden, både i klassrummet och i korridoren. De tar också upp det vanliga fenomenet 
språkväxling, i en och samma mening. Denna kan te sig konstigt i en ovan persons öron säger 
lärare A och skrattar. Lärare A nämner också att det finns en allmän känsla av öppenhet och 
tolerans gentemot andra nationaliteter och språk på skolan.  
 
Lärare D nämner att han tror att elever i allmänhet är mer nyfikna på andra kulturer på en 
skola där man använder SPRINT. Han säger att han tror att dessa elever är mer benägna att 
resa och bo på andra platser än andra. Detta är också lärare Bs mening. 
 
Något lärare C nämner speciellt, är att hon tycker att eleverna på skolan utmärker sig genom 
att visa stolthet över sin skola och en glädje över den språkrikedom som finns.   

4.2  Hur lägger du upp din matematikundervisning? 
Dessa skolor saluför sig som bilingual schools. Den tvåspråkiga delen har man endast i de 
vetenskapliga ämnena. Båda skolorna har matematikböcker på engelska. Alla säger också att 
de skriver genomgångarna på engelska. Prov, test och arbetsmaterial i matematiken är på 
engelska.  
 
A säger att han ofta till stor del använder spanska i inlägg och förklaringar för en större 
förståelse under genomgången. Hur stor del av vardera varierar beroende på elevernas 
bakgrundskunskap. Alla elever måste ju hänga med på undervisningen och därför kan man 
behöva förklara med andra ord d.v.s. omformulera sig på engelska, men om inte det går 
använder han spanska för att klargöra det som skall visas säger han. Diskussionerna får sedan 
komma spontant på vilket av de båda språken eleverna önskar, säger han. Lärare A tror att det 
är viktigt att inte hänga upp sig för mycket på ett bestämt språk så att man bromsas av inte 
kunna uttrycka sig. Det skiljer sig en hel del i språkkunskaper elever emellan bl.a. beroende 
av hur länge man gått på skolan, om man är tvåspråkig hemifrån eller på annat vis har kontakt 
med båda språken utanför skolvärlden eller liknande. De elever som har spanska som 
modersmål och tidigare gått i spansk skola har sitt matematiska språk på spanska och det kan 
ta lite tid innan dessa kan börja diskutera matematik på engelska, säger A. Lättast har de 
elever som gått på skolan från tidiga år, de är vana vid SPRINT- undervisningen redan från 
början och har större vokabulär i det engelska matematikspråket förklarar A.  
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De övriga lärarna, B, C och D säger att de arbetar mycket med att försöka få eleverna att 
förstå allt som sägs på engelska under genomgången. Lärare B lärde sig själv matematik på 
engelska i engelska skolan, och tycker att det brukar gå bra att förklara om man lägger ner 
tillräckligt med tid på att omformulera sig, använda bilder och kroppsspråk.  
 
Lärare C säger liksom B att hon försöker in i det längsta med engelskan och att det för det 
mesta brukar resultera i att alla till slut förstår.  
Lärare D säger att han nästan aldrig tar till spanska under en genomgång utan till 95% har 
sina genomgångar helt på engelska. Han menar att man förlorar mycket tid om man skall 
översätta hela tiden. Han tar därför bara till spanska om det är absolut nödvändigt. Han låter 
också de elever som inte är lika starka i engelska ännu, få sitta tillsammans med en eller flera 
elever som behärskar språket bättre. På det viset kan de lära sig av varandra och detta spar tid 
menar han.  
 
Lärarna B, C och D säger vidare att de förekommer prat på bägge språken under mattetimman 
elever emellan, men alla lärare menar att de själva håller sig till engelska då de har lektion. 
Ingen av lärarna säger att de försöker stoppa en elev som talar spanska med en kamrat, men 
att man försöker uppmuntra eleverna att använda engelska. 
 
Lärare A säger att han växlar mellan språken och att han ofta frågar om eleverna vet vad olika 
ord, begrepp och liknande heter på de båda språken. Han säger att detta är tidskrävande men 
att han ser det som viktigt för språkkänslan. Han förstår också att det kan vara svårt att hänga 
med om man inte kan se helheten i det som sägs, säger han.  

4.3 Kan du berätta om fördelar och nackdelar med att undervisa med SPRINT? 
Lärare D svarar att han inte kan se något negativt med att undervisa på ett främmande språk. 
Han är helt och hållet positiv till denna undervisningsmetod. Han menar också att resultaten 
av SPRINT – program i USA har gett många fina resultat. Han menar att det är en win- win 
situation och att han själv önskar att han fått chansen att gå på en skola där man använder 
SPRINT. Att lägga upp lektioner på engelska tycker han är inspirerande då han menar att han 
känner större passion i att undervisa matematik på engelska. 
 
A svarar att det möjligtvis för honom som lärare kan vara att det tar mycket mer tid i anspråk 
att planera lektioner eftersom han själv aldrig studerade matematik på engelska utan spanska. 
Trots att han är tvåspråkig som han säger, kände han i början att han tyckte det var svårt att 
prata matematik på engelska. Det var tufft, speciellt i början säger han, att börja lägga upp en 
lektionsplanering på engelska. Någon större hjälp av engelskläraren var inte heller lätt att få 
eftersom hon inte heller var så bevandrad inom de matematiska termerna och orden. Han har 
dock en kontinuerlig uppföljning med henne där de stämmer av hur det går i elevernas 
språkkunskaper i engelska.  
 
Vidare säger A att det ibland kan ta lite mer tid än önskat att diskutera matematikproblemen 
och omformulera sig tills att alla förstått, vilket kan vara stressande. Men han menar att denna 
undervisning har ett mervärde som han känner är väl värd den extra tid det tar. Han säger 
dock att det finns en gräns där han tycker att man kan ta till spanska om inte en elev förstår 
det viktigaste. 
 
Lärare B säger att hon inte har några problem med att lägga upp undervisningen på engelska 
då hon läst matematik på engelska själv. Hon tycker inte att hon ser några uppenbara problem 
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med att undervisa matematik på ett främmande språk. Hon menar också att man inte behöver 
stressa upp sig på att metoden är mer tidsödande då det gäller att få alla att förstå. Man har 
alltid möjligheten att ta upp valda uppgifter i matematiken. Man måste inte hinna med alla tal 
i mattematikboken säger hon och ler. Bara man hunnit med alla kapitel som skall hinnas med 
och att eleverna har förstått innehållet i dem. 
 
Lärare C säger att hon inte kan se några problem med SPRINT ur elevernas synpunkt. Hon 
menar att de har så mycket att vinna på denna sorts undervisning. De får så mycket gratis 
genom det främmande språket, säger hon. Däremot har hon tyckt att hon har kunnat känna sig 
något begränsad åtminstone i början då det gällde att diskutera matematiken fritt, efter den 
skrivna genomgången. Hon har lärt sig engelska som vuxen med sin engelske man. Hon säger 
att hon till stor del har använt sig av hans kunskap då det gäller det matematiska språket. Han 
är matematikprofessor på ett universitet. 
 
I övrigt nämner ingen av de tre lärarna, B, C, eller D att de samarbetar med språklärarna på 
skolan. 
 

4.4 Kan se du att elevernas språkkunskaper i modersmålet spanska skulle kunna 
påverkas genom att man undervisar matematik på engelska? 
Lärare A svarar, efter en kort tankepaus, att det i sådana fall skulle kunna vara att eleverna 
kan uppleva svårigheter i att finna ord i det matematiska språket på samma vis som han, trots 
att han är tvåspråkig, har upptäckt att han hade ”luckor” när han skulle börja undervisa 
matematik på engelska. Detta skulle kanske kunna vara ett litet minus menar han men han är 
fortfarande positiv till SPRINT. Han menar också att han ofta språkväxlar mellan de båda 
språken under sina timmar och att eleverna därmed får matematiken på båda språken.  
 
Lärare B säger att hon inte tänkt så mycket på detta. Hon menar att man ju i den övriga 
undervisningen, den icke vetenskapliga, använder modersmålet och att hon därmed inte ser att 
det skulle kunna ha någon speciellt negativ inverkan på modersmålet. Det är ju begränsade 
områden, och gäller inte hela undervisningen säger hon. 
 
Lärare C menar i stort sätt detsamma som B. Hon menar att eleverna talar och skriver spanska 
i alla övriga ämnen och att hon tror att det är fullt tillräckligt. 
 
Lärare D tror inte att modersmålet kan påverkas på något negativt sätt som han ser det, med 
att ha undervisning på engelska. Han menar att han inte tyckt att det var något större hinder att 
läsa matematik i USA på engelska. Han anser att mycket är lika i det engelska och spanska 
matematiska språket. Skillnader ligger främst i matematikkulturen enligt D. Han minns att han 
tyckte att hans matematiklärare i USA var enormt inspirerande och passionerad i sin 
undervisning. Det är vanligt att man i USA engagerar eleverna i samtal om matematik under 
timmen säger han. Det var nästan som att vara med på en show och något helt nytt för mig 
som var van vid den spanska matematikundervisningen som på ett helt annat sätt andades 
allvar. Jag försöker efterlikna den amerikanska lärarmodellens entusiasm eftersom jag tror att 
det visar ett engagemang från lärarens sida som smittar av sig på eleverna, berättar han. Han 
säger att han ofta använder sig av matematiska experiment som man sällan skulle få se i en 
vanlig spansk matematikundervisning. Han säger också att för den matematikintresserade 
öppnar sig en ny värld för den som kan engelska. Amerika är för mig ett föregångsland då det 
gäller matematik och vetenskap. Det finns ett passionerat intresse där--- ett fenomen jag inte 
upplevt i något annat land.  
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4.5 Hur upplever du elevernas prestationer i matematiken och de övriga 
vetenskapliga ämnena? 
A svarar att dessa elever överlag presterar mycket högt i alla ämnen och att stora krav ställs på 
skolans elever. Detta är ju en privatskola också, säger han, så det klart att det kan inverka när 
hemmen är intresserade av en god utbildning och väljer en skola med internationell inriktning. 
Det är studiemotiverade elever som satsar på skolan och höga betyg. Många får självklart 
hjälp hemifrån inflikar han.  
 
Lärare B, C och D säger i princip detsamma. Det är ingen slump att man sätter sina barn på 
den här skolan säger lärare B, det är föräldrar med förhoppningar om att denna skola skall ge 
deras barn det som krävs ute i Europa. Skolan är relativt dyr och inte alla kan betala för sina 
barns skolgång på den här skolan. Detta gör naturligtvis att det är elever som är mycket 
privilegierade som går här, säger D. Skolans elever här kommer nästan uteslutande ifrån hem 
där föräldrarna har studier på hög nivå. Eleverna siktar högt och många har redan klart för sig 
vad de vill studera vidare.  

4.6 Har du någon speciell utbildning för att arbeta med SPRINT? 
På denna fråga svarar alla att de inte har någon annan utbildning än vad som krävs för att 
arbeta i den vanliga allmänna skolan i Spanien. För att få arbeta på dessa två skolor krävs en 
spansk lärarutbildning eller en utländsk lärarutbildning som blivit godkänd, s.k. homologado. 
Inga speciella kravbevis på att man som lärare har någon utbildning i engelska krävs. Men, 
säger lärare A, du söker ju inte till en sådan här skola om du inte tycker att du kan tillräckligt 
med engelska. Samtidigt, säger A att han skulle välkomna en specialutbildning för detta yrke 
som skulle kunna vägleda en i hur man bäst skulle kunna lägga upp undervisningen. Han 
menar att det händer att han känner sig lite osäker på språkväxlingsteknik och liknande.  
 
Lärare B och C skulle också gärna se att det fanns en utbildning att få i SPRINT. Framförallt 
för att alla lärare som arbetar med SPRINT då inte skulle behöva känna sig osäkra i hur man 
skall lägga upp sin undervisning. Lärare B säger att hon läst om hur man kan använda sig av 
språkväxling under genomgångar men att hon framförallt använder sig av engelska och bara 
spanska i de fall det inte går att få eleverna att förstå på något annat sätt. Hon menar att det 
nog måste till att man håller sig till engelska så mycket som möjligt om man skall se någon 
utveckling i språket. Det är ju dessutom bara ett begränsat område som undervisas på det 
främmande språket menar hon, då måste man ligga i där för att se resultat. 
 
Lärare C skulle också vilja ha en engelskkurs inriktad på just det ämne man skall undervisa i. 
Hon behärskar engelska mycket väl säger hon, men en språkkurs i specifikt matematikspråk 
hade varit betryggande att få. Hon har till största delen nu fått rådfråga sin engelske man som 
är matematikprofessor på ett universitet. 
 
Lärare D tycker inte att en specialutbildning skulle vara något nödvändigt. Han säger att han 
läst om ämnet på egen hand och känner sig trygg i sin yrkesroll som SPRINT – lärare. Han 
menar att han tror på att till största delen använda engelska för att det skall bli en så effektiv 
inlärning i språket som möjligt. Han menar också att det tar för lång tid att översätta allt man 
säger på engelska till spanska. Dessutom är böckerna på engelska avslutar han. 
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4.7  Sammanfattning av intervjuerna 

4.7.1  Hur lägger du upp din matematikundervisning? 
På frågan om hur de fyra olika lärarna jag intervjuat lägger upp sin undervisning på de 
tvåspråkiga skolorna svarar alla att de skriver genomgången endast på engelska. 
Kurslitteratur, prov, test och övrigt erbjuds också endast på engelska. Av de fyra lärarna är det 
endast en av dem som i princip har all sin undervisning på engelska. De andra språkväxlar i 
olika hög grad. 
 

4.7.2 Kan du berätta om fördelar och nackdelar med att undervisa med SPRINT? 
Alla lärare är på det hela positiva till SPRINT och menar att det är ett bra sätt att få in 
engelskan i vardagen genom matematikundervisningen. En framträdande nackdel som alla 
lärare tog upp på olika sätt är att det tar längre tid att undervisa med SPRINT - metoden. Att 
förbereda lektionen tar extra tid i anspråk, att undervisa och diskutera matematik på ett 
främmande språk tar också längre tid än på modersmålet. Alla lärare jag intervjuat är trots 
tidsbristaspekten ense om att fördelarna uppväger nackdelarna. En av lärarna tar upp att man 
får in en ny kulturell aspekt då man undervisar på engelska som han tycker är positiv. Två av 
lärarna uttrycker också svårigheter i olika stor utsträckning då det gäller deras eget vokabulär 
inom matematikspråket. 
 

4.7.3 Kan se du att elevernas språkkunskaper i modersmålet spanska skulle kunna 
påverkas genom att man undervisar matematik på engelska? 
På denna fråga är det endast en av lärarna som kan se att det skulle kunna bildas språkluckor 
inom matematikspråket om man inte använder sig av språkväxling.  
 

4.7.4 Hur upplever du elevernas prestationer i matematiken och de övriga 
vetenskapliga ämnena? 
Alla lärare säger på denna fråga att eleverna de undervisar är högpresterande överlag och att 
det därmed är svårt att veta om SPRINT – undervisningen har någon inverkan på deras 
prestation i matematik och de övriga vetenskapliga ämnen som ges på engelska. 
 

4.7.5 Har du någon speciell utbildning för att arbeta med SPRINT? 
Av de intervjuade säger alla att de inte har läst något extra för att undervisa med SPRINT –
metoden. Tre av lärarna ger dock uttryck för att de önskar att det fanns en speciell utbildning 
eller fortbildning i detta att få för dem som vill. 
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5  Resultat och slutsatser  

5.1 Hur integrerar man ett främmande språk i matematiken?  
Enligt forskning integrerar man bäst ett språk genom att man använder sig av både 
modersmålet och det främmande språket. Allt skriftligt material bör finnas på bägge språk. 
Läraren bör också växla mellan språken. Språkväxlingen kan gå till på lite olika sätt, se 
schema s.8, över förslag till språkväxling i detta arbete. Man skall också ta vara på den 
kulturella aspekten i undervisningen av matematik på det främmande språket. Varje ämne har 
sin egen kultur beroende på i vilket land och språk det undervisas på. Man skall ha klart för 
sig att det viktigaste alltid är ämnet och inte det främmande språket. Det måste därför först 
och främst fokuseras på ämneskunskaperna, här matematiken. Språket som man menar man 
får på köpet är alltså inte det mest centrala. 

5.2 Vilka fördelar och nackdelar kan denna metod anses ha för lärare och elever i 
matematiken?  
Rent språkliga fördelar som framkommit är främst att eleverna får lära sig språk på ett mer 
vardagligt sätt än traditionell språkinlärning. Språket blir ett verktyg att lära sig något annat. 
Fördelar specifikt i matematiken är att man får variation i matematikens arbetssätt och att 
matematiken i sig bär på en kulturell aspekt beroende på olika länder och språk som eleverna 
får lära känna och därmed får de också en lite annan dimension av matematik. Man säger 
också att läraren i högre grad oftare ser till att alla elever har förstått matematiken då den 
undervisas på ett främmande språk. Nackdelar som tas upp är tidsåtgången då det gäller att 
förbereda och undervisa på ett främmande språk. Det tar ibland mer tid att förklara och förstå 
matematik på ett främmande språk. Denna tidsbrist skulle kunna leda till att man inte hinner 
med lika mycket som man skulle gjort på modersmålet och i sin tur påverka 
ämneskunskaperna. Man har dock ingen forskning som stödjer att det skulle vara så. Det kan 
finnas en risk med språkhål om inte begreppen lärs in på bägge språken. Och det kan också 
vara svårt för läraren och eleverna om dessa saknar ord och språk att diskutera och 
undervisa/s på. 

 

5.3 Vad krävs av läraren som skall undervisa matematik med SPRINT- metoden? 
Lärare som skall undervisa med SPRINT måste vara väl insatta i hur den skall gå till. Det 
krävs en hel del förberedelse av läraren som skall undervisa på ett främmande språk. Läraren 
skall ha ett upplägg som inkluderar språkväxling och han måste därmed också se till att kunna 
alla viktiga begrepp på bägge språken. Allt skriftligt material skall också finnas översatt till 
bägge språk. Läraren skall också vara bekant med de kulturella skillnader matematiken bär på 
i de olika språken ifråga. 

5.4 Hur väl förtrogna är lärare som arbetar med SPRINT –metoden med vad 
forskningen säger? 
Lärarna jag intervjuat har ganska olika tolkningar i hur SPRINT skall bedrivas. Deras 
tolkningar skiljer sig relativt mycket från vad forskningen menar. 
 

5.5 Finns det någon utbildning i metoden och är den i så fall nödvändig? 
Det finns för närvarande inte någon utbildning på området även om man som lärare kan 
fortbilda sig på egen hand i språk och kultur samt läsa forskning om hur SPRINT skall gå till.  
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6 Resultatdiskussion 

6.1 Hur lägger du upp din matematikundervisning? 
Skolorna saluför sig som tvåspråkiga i de vetenskapliga ämnena men ingen av dem 
specificerar exakt vilken typ av tvåspråkig undervisning man använder. Endast att det 
främmande språket är engelska. Med tanke på vad Duverger säger, tyder det på att det skulle 
handla om full immersion då kurslitteratur, och annat skriftligt, endast erbjuds på engelska. 
Detta skulle betyda att det inte förekommer någon språkväxling under timmen.  
 
Det första jag slås av under intervjuns gånga är hur olika dessa lärare resonerar i hur den 
tvåspråkiga undervisningen skall se ut. Lärarnas metoder skiljer sig vitt åt. Uppfattningen av 
vad tvåspråkig undervisning innebär ser olika ut från person till person i min intervjugrupp. 
Det som kanske verkar klart då man hör begreppet tvåspråkig undervisning är, har jag förstått, 
tvärtom något långt mer komplext. Mina intervjupersoner ger en indikation på att det råder 
förvirring om de olika immersionssystemen. I förklaringen om vad SPRINT skall gå ut på 
sägs det att det är ämnet som undervisas i sig som är viktigast, och att det främmande språket 
som kommer i andra hand.27 Att få ett främmande språk är alltså lite som en extra krydda på 
moset. Det är inte meningen att det främmande språket skall vara det mest centrala utan en 
möjlighet till extra tid i att träna sig i språket medan man lär sig något annat än just bara 
språk. Samt att språket i sig skall få bli ett verktyg till att lära sig andra saker. Det främmande 
språket skall också nyttjas i andra ämnen för att ge ämnet nya dimensioner. Det är därför 
viktigt att man kan jämföra de olika språkens sätt att uttrycka sig och det är där den viktiga 
språkväxlingen kommer in i bilden som jag ser det. 
 
Såsom jag uppfattar det borde de vetenskapliga ämnena på dessa skolor därför undervisas 
med språkväxlig. Att inte använda sig av språkväxlingen gör att eleverna går miste om den 
stora breddningen man får då man växlar mellan språken i ett och samma ämne. Det är just 
det som språkforskarna ser som det mest berikande i tvåspråkigheten. Att undersöka och 
jämföra två olika språk och länders, sätt att se och resonera kring ett ämne och skillnader i 
kultur språken emellan. Att endast ha ämnet på det främmande språket gör att detta går 
förlorat. 
 
Trots att lärare A säger han att han använder sig av elevernas modersmål i ganska stor 
utsträckning under genomgångarna för att göra djupare förklaringar ger han en känsla av 
osäkerhet i detta. Gör han egentligen rätt? Tycks han fråga sig. Han försöker bortförklara 
användandet av modersmålet med att det annars tar för mycket tid att få eleverna att förstå. 
Samtidigt resonerar han att det är nödvändigt för att eleverna skall förstå. Övriga lärare kan 
tolkas som att de ser det som ett nederlag då de måste använda spanska. Spanskan är något 
man tar till i sista hand om det verkligen inte går att få eleverna att förstå på något annat sätt. 
Lärare D säger att han uteslutande till 95% använder engelska i hela sin undervisning. Han 
menar att det skulle vara för tidsödande att hela tiden översätta till spanskan.  
 
Jag menar att ingen av dessa lärare riktigt har förstått hur språkväxlingen är menad att 
fungera. Eller nyttan med den. Både Yaprak Bener och Jean Duverger betonar hur viktigt det 
är att en språkväxling äger rum, allrahelst om man skulle kopiera allt som skulle ha sagts på 
modersmålet. Duverger rekommenderar starkt att man som lärare skriver en ny lektion på det 
främmande språket där innehållet av kurslitteraturen på modersmålet vävs samman med den 
på det främmande språket. Sedan skall läraren kunna växla mellan språken när han förklarar 
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de viktigaste begreppen. Annars blir det väldigt mycket att koncentrera sig på och eleverna 
kan tappa koncentrationen och lusten att lära.  
 
Bl.a. Duverger och Bener betonar alltså vikten av språkväxling vid genomgångar och 
diskussioner vid tvåspråkiga program och skulle därför säkert ha en hel del att säga om dessa 
lärares bristande språkväxling. Duverger menar att det är viktigt att man går igenom och 
stämmer av klassens kunskaper innan ett nytt moment gås igenom. Detta skall helst göras på 
modersmålet menar han. Jag anser att lärare A ligger närmast Duvergers tankegångar då han 
använder sig av bägge språken under genomgången för att göra djupare förklaringar. Han är 
också den som är minst bunden vid ett språk utan ser det som viktigt för språkkänslan att 
eleverna kan de viktigaste begreppen på båda språken. Alla lärare tillåter att eleverna 
använder sig av sitt modersmål men uppmuntrar eleverna till att tala engelska både med dem 
och sina kamrater.  
 
Bägge skolor brister också enligt Duvergers skiss över ett lektionpass, i att de endast erbjuds 
skriftlig kurslitteratur, prov och test på det främmande språket. Det är viktigt att alla viktiga 
begrepp lärs in på båda språken menar Duverger. Därför skall allt skriftligt material helst 
finnas representerat på båda språken28.  
 
Jag får känslan av att det ibland av lärare B, C, och D läggs större vikt på det främmande 
språket än på förståelsen av matematiken. Detta bygger jag på att dessa är ihärdiga då det 
gäller att bara undervisa på engelska och inte blanda in spanska förutom i yttersta nödfall. 
Detta kan dock bli mycket tidskrävande. Så tidskrävande att man ibland inte hinner med alla 
uppgifter i boken enligt lärare B. Ändå är det ämnet dvs. matematiken som skall gynnas i 
första hand och det främmande språket, här engelskan, i andra hand, enligt Duverger (ibid). 
 

6.2 Kan du berätta om fördelar och nackdelar med att undervisa med SPRINT? 
SPRINT-metoden har kommit till som undervisningsform med mål att höja elevernas 
främmande språk - kompetens genom en vardaglig användning av det främmande språket i 
andra skolämnen än endast språkämnet i sig. Genom detta tror man sig ha mycket att vinna på 
en rad olika plan. Dels skall språket växa från att vara, endast ett ämne bland massa andra, till 
ett kommunikationsverktyg där eleven inte upplever dess användning endast som skolarbete 
utan att det blir en mer naturlig språkinlärning. Man har även sett som positivt att man genom 
detta spar in tid på språkundervisningen. En annan positiv aspekt man lagt fram är att elevens 
uppmärksamhet i andra ämnen höjs när språket är främmande och större koncentration för att 
greppa vad som sägs är nödvändig.  
 
Ett av SPRINTs största fördels - argument är alltså att det lär ut ett främmande språk utan att 
ta tid i anspråk från ämnesundervisningen. Skall man vara kritisk kan man säga att det faktiskt 
tvärtom tar en hel del extra tid under själva lektionen att undervisa på ett främmande språk. 
Detta ger alla de intervjuade lärarna utryck för i olika grad. Tidsbristen som uppstår beror på 
olika orsaker mellan de olika lärarna. Och lärarna har också olika sätt att handskas med 
tidsbristen;  
 
Lärare A menar att han många gånger snabbare tar till spanskan istället för engelskan då han 
vill få eleverna att förstå, så att de ska hinna allt som skall hinnas med under lektionstiden. 
Han ser dock också detta som en nödvändighet för att eleverna skall utveckla sin språkkänsla 
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och ordförråd i bägge språken. Det är inte bara p.g.a. tidsbrist menar han. Det verkar dock inte 
i lärare A:s planering finnas något upplagt mönster på hur denna språkväxling skall ske, vilket 
kan ge ett lite osammanhängande och stökigt intryck. Att han språkväxlar är bra, det ska han 
göra, men han måste planera den. 
 
Lärare B nämner att hon inte alltid låter eleverna räkna alla tal i matematikboken. Detta skulle 
kunna vara en indikation på att hon faktiskt använder mycket tid på att få eleverna att förstå 
och att detta tar tid. Hon menar dock att tiden inte går åt till språkväxling utan åt att 
omformulera sig på engelska. Frågan är hur effektivt detta sätt är. Tidsbristen som uppstår, då 
eleverna inte hinner med alla uppgifter i och med tiden som går åt till att förstå engelskan, 
skulle man kunna tolka som att ämneskunskapernas faktiskt skulle kunna bli lidande då de 
inte får så mycket tid till att träna sina matematikkunskaper. Skulle hon däremot språkväxla 
tror jag tiden skulle räcka till bättre. Dessutom måste det vara trist för vissa av eleverna att 
lyssna på så många omskrivningar och förklaringar på engelska vilket i sin tur kan leda till 
brist i koncentrationen. 
 
Lärare D säger att han inte språkväxlar mer än ca 5% eftersom det är alltför tidskrävande och 
låter i stället eleverna hjälpa varandra till förståelse. Han är därmed den som i princip aldrig 
använder språkväxling. Han brister alltså fullständigt på denna punkt. Jag tror att hans sätt att 
lära ut går hem hos de starkt tvåspråkiga eleverna men, för en elev som nyss börjat lära sig 
engelska måste det vara mycket svårt. Det kan lätt bli en sink or swim situation där elever 
antingen följer med i undervisningen eller tvärtom, sjunker. 
 
Att undervisa matematik kan redan vara krävande tidsmässigt. Speciellt i stora klasser kan det 
vara problematiskt om man vill få igång ett samtal som dessutom skall vara på ett språk 
eleverna, och kanske inte heller alltid läraren, behärskar till fullo. Särskilt på gymnasiet där 
genomgång, gemensam räkning och diskussioner redan tar tid på modersmålet kan det bli en 
påtaglig svårighet att hinna med på ett främmande språk. Att behöva lägga ner tid och fokus 
på förståelse med omformuleringar, och liknande drar också ner tempot och gör det hela mer 
tidsödande vilket kan leda till att man måste göra uppoffringar i språket eller i kursinnehållet. 
Jag tycker mig kunnat se prov på både och genom mina intervjupersoner. Tidsbristen lärare B 
erfar, skulle kunna vara en av orsakerna till att en del uttrycker oro för att ämneskunskaperna 
skulle kunna bli lidande. Jag tror att man måste vara mycket insatt i hur man skall lägga upp 
sin undervisning i SPRINT för att tiden skall räcka till och att eleverna lär sig maximalt. Det 
är annars för mig ganska klart att en eller flera punkter i undervisningen blir lidande. Såsom 
språkkunskaper i det främmande språket, modersmålet eller ämneskunskaperna. Det är också 
viktigt att eleverna tycker att de kan följa med i undervisningen, hålla koncentrationen uppe 
och ha fortsatt lust att lära.  
 
Alla lärare jag intervjuat är trots tidsbristaspekten ense om att fördelarna uppväger 
nackdelarna i deras SPRINTmetod. 
 
Som ytterligare nackdelar tog lärare, A och C, upp den extra tid det tar att skriva en 
lektionsgenomgång på engelska när man inte riktigt har matematikspråket naturligt på 
engelska. Det är det man menar då man säger att språkkunskaper kan vara ämnesberoende 
och att man måste ta hänsyn till detta29. Lärare A säger också att engelskläraren på skolan 
ibland har haft svårt att hjälpa honom i att prata matematik då hon inte har så stora kunskaper 
i just matematikspråk. Detta är också ett bevis på att språkkunskaperna är olika stora inom 
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olika områden beroende av en rad olika faktorer såsom intressen, och de olika ämnen man av 
olika anledningar kommit i kontakt med, även på modersmålet. Lärare C har klarat sina 
språkhål med hjälp av sin engelskspråkige man som är matematikprofessor. 
 
Att skriva om en lektion på ett främmande språk är som sagt tidskrävande och inte alltid 
lättvindigt. En nackdel ur lärarens synpunkt mot matematikundervisning på ett främmande 
språk är således tidsbristen och det merjobb arbetssättet medför för denne.  
 
Duverger säger också att man inte bara bör kopiera den undervisning som vanligtvis utförs 
rakt av eftersom man mister viktiga aspekter då man gör detta både i kultur och förståelse30. 
Detta gör det naturligtvis än mer arbetsbelastat och kan ses som en tung post om man inte kan 
se uppenbara fördelar med denna typ av undervisning. 
 

6.2.1 Kulturaspekten 
Endast en av de fyra intervjuade lärarna tar upp den kulturella aspekten som anses vara viktig 
att få med då man undervisar med SPRINTmetoden. 
 
Det är bara lärare D som tar upp den kulturella aspekten han säger reflekteras i matematiken. 
Speciellt den amerikanska ligger honom varmt om hjärtat. 
 
Varje språk bär på sitt eget budskap, innehåll och arbetsmetod. Varje språk innehar en kultur 
som gör att man inte bör kopiera undervisningen rakt av för då går man miste om viktiga 
aspekter, Duverger31.  
 
Lärare D vill få sina elever att uppleva en intresserad och passionerad matematiklärare på 
samma sätt som han själv upplevde detta under sin studietid i USA. Han säger sig ha sin 
förebild i sin matematiklärare därifrån, vilken han upplevde som mycket inspirerande. Han 
säger att han därför ofta använder sig av matematiska experiment som man sällan skulle få se 
i en vanlig spansk matematikundervisning. Enligt min mening får lärare D på detta vis in 
aspekten kultur i sin undervisning som den tvåspråkiga undervisningen också är ämnad att 
förmedla. Undervisningsmålen med SPRINT är att initiera eleverna till den nya kultur som 
det främmande språket också innebär32. 

6.3 Kan se du att elevernas språkkunskaper i modersmålet spanska skulle kunna 
påverkas genom att man undervisar matematik på engelska? 
Denna fråga är en av de som debatterats då det gäller eventuella negativa bieffekter SPRINT 
kan ha. Man är rädd att modersmålet skulle kunna försvagas, om inte på alla områden så i de 
domäner där man endast använder det främmande språket. Det är som jag ser det möjligt att 
tänka sig detta med tanke på vår första lärare A som anser sig ha luckor i matematikspråket. 
Det är också därför mycket som talar för att man vid en tvåspråkig skola skall använda sig av 
språkväxling på alla områden där det främmande spåket skall användas. Annars riskerar man 
att mista vokabulär på området. Åke Viberg säger att han inte kan se någon fara i SPRINT om 
man har ett etablerat modersmål från början33. Men detta kan säkert bero på hur man ser det. 
Om vi går tillbaka till SPRINTs huvudsakliga undervisningsvarianter kan vi se att de delas 
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upp i partial immersion, full immersion och two way immersion34. Minst risk för språkluckor 
uppfattar jag ligga i partial eller two way immersion. Full immersion betyder att man endast 
håller sig till det främmande språket i ett eller flera ämnen utan någon språkväxling. Med 
andra ord blir du inte tvåspråkig i detta område då du bara får använda det främmande språket 
här. Hur stora språkluckorna blir och hur pass allvarliga kan ju diskuteras och debatteras. 
 
Lärare A nämner att det möjligen skulle kunna skapa språkluckor om man enbart skulle 
använda sig av det ena språket på samma sätt som han lärt in sin matematik på endast ett 
språk. Han säger dock att för sin egen del som lärare använder han båda språken i 
undervisningen så det bör enligt honom inte skapa några problem för hans elever.  
 
Lärare B och C kan inte se att modersmålet skulle kunna påverkas på något negativt sätt 
genom att man har undervisningen enbart på engelska i de vetenskapliga ämnena. De menar 
båda två att modersmålet övas i övriga ämnen och att det är fullt tillräckligt. 
 
Lärare D ser inte heller att modersmålet skulle kunna påverkas nämnvärt genom denna typ av 
undervisning. Tvärtom säger han att de matematiska språken spanska och engelska ligger 
ganska nära varandra.  
 
Det är tydligt att lärare A kan dra paralleller mellan sina egna språkluckor och eventuella 
språkluckor eleverna skulle kunna få om man inte låter dem få matematiken på bägge språk. 
De övriga lärarna har inte sett några problem i att endast undervisa på engelska. De har inte 
riktigt insett vikten av ämnesberoende språkkunskaper. Ändå har lärare C nämnt att hon själv 
haft svårigheter i att inte ha ett utvecklat matematiskt språk och därför fått hjälp av sin man.  
 
Att vara tvåspråkig enligt min mening betyder att man kan tala om samma ting och samma 
ämnen lika väl på vilket av de två språken som helst. Annars är man bara delvis tvåspråkig. 

6.4 Hur upplever du elevernas prestationer i matematiken och de övriga 
vetenskapliga ämnena? 
På frågan om elevernas prestationer i matematik och övriga vetenskapliga ämnen säger alla 
lärare att de överlag presterar mycket högt i alla ämnen. De är också av den meningen att det 
egentligen inte behöver ha något att göra med att eleverna undervisas med SPRINT. Det är i 
allmänhet högpresterande elever som väljer en sådan här typ av skolform.  
 
SPRINT-undervisningens existens i USA och Kanada och har vitt skilda orsaker i jämförelse 
med Sverige och Spanien. I Sverige menar forskare som exempelvis Falk35, att elever ofta 
väljer denna typ av undervisning som ett slags elitutbildning.  
 
Med det våra intervjuade lärare har att säga kan jag dra paralleller till vad Falk säger om 
SPRINT. Det handlar här om studieintresserade, högpresterande elever från början med stor 
motivation till höga betyg. Att undersöka deras prestation och betyg i förhållande till SPRINT 
kan därför vara svårt. I exempelvis Kanada har man ett annat utgångsläge eftersom man där 
har två officiella språk i landet. I USA består en stor växande del av befolkningen av 
spansktalande. SPRINT har där varit ett försök få befolkningen att närma sig och lära sig om 
varandra för ökad förståelse och respekt. Man menar sig i både USA och Kanada, kunna se 
mycket positiva resultat med SPRINT och det är det bl.a. svensk och spansk SPRINT- 
                                                
34 Se sid 8 i detta arbete 
35 Falk, Maria, Sprint – hot eller möjlighet, 2001, s. 8, Stockholm, Skolverket 
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undervisning tar fasta på. Någon mer utbredd, större forskning på ett större elevunderlag då 
det gäller elevers prestationer i språk och ämneskunskaper beroende av SPRINT har inte 
gjorts i vare sig Sverige eller Spanien. Det skulle dock behövas. 

6.5 Har du någon speciell utbildning för att arbeta med SPRINT? 
Forskning visar att det egentligen krävs en hel del extra lärarkompetens för att SPRINT skall 
fungera riktigt effektivt. Förutom en viss språkkunskap och kulturkunskap som dessutom 
skall vara ämnesvinklad, bör läraren ha en viss nationell pedagogisk och didaktisk 
baskunskap i främmande språk - undervisning. Läraren bör dessutom kunna få en löpande 
fortbildning som garanterar att han håller sig uppdaterad i bägge språken. Jag måste efter 
mina intervjuer och det jag läst, hålla med Duverger och Gajo som utlyser en specifik 
utbildning för denna typ av lärare. Det är ett mycket komplext sätt att undervisa om man skall 
göra det på rätt sätt. Alla mina intervjuade lärare har sina egna tolkningar om hur SPRINT 
skall genomföras, men ingen av dem kan sägas stämma speciellt väl överens med hur 
forskarna menar att den skall gå till.  
 
Lärarna jag intervjuat har en vanlig spansk lärarexamen. Förövrigt behöver de inte ha någon 
speciell kompetens i språk. Av de fyra intervjuade skulle tre av dem välkomna en sådan här 
specialkompetensutbildning. Antalet växande SPRINT- skolor ökar ständigt. Duverger säger 
att SPRINT är morgondagens skolform och att den är här för att stanna. Min slutsats blir att 
det är hög tid att en utbildning för blivande SPRINT -lärare kommer till stånd! 

6.6  Kritisk granskning av det egna arbetet 
Då man genomför en undersökning måste man värdera hur stort värde denna har i 
verkligheten genom att se på validiteten och reliabiliteten. Dessa är mått på hur bra en 
mätning eller undersökning är;  
 
Validitet, giltighet innebär att man mäter det man har avsett att mäta och inget 
ovidkommande påverkar resultatet, /…/ 36.   
 
Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda37. Wallén säger vidare 
att för att man skall kunna anse att reliabiliteten är god skall man vara säker på att en 
undersökning skall ge samma resultat oavsett hur många ggr den genomförs.  
 
Jag har intervjuat endast fyra lärare uppdelade på två skolor. Dessa skolor ligger också inom 
en begränsad region i södra Spanien. Studien är alltså genomförd med ett bekvämlighetsurval. 
Denna studie kan p.g.a. detta inte anses vara representativ för hela Spaniens internationella 
skolor eller lärares åsikter. Detta kan ses som en brist med studien och ses som negativt för 
validiteten. Men jag tycker ändå att jag kan dra vissa grova och subjektiva slutsatser i vissa 
frågor då jag kan se på de samstämmiga svar jag fått. För att få en reell bild av läget och 
högre validitet skulle man behöva göra en mycket större och mer gedigen studie på ett urval 
skolor utspridda över hela landet.   
 
Jag tror att min metodundersökning med semistrukturerade intervjuer har gett mer material än 
ett användande av exempelvis en enkätundersökning skulle ha gett. Det hade dock varit 
intressant att se om svaren skulle ha varierat om jag inte spelade in intervjuerna. Jag baserar 
detta på att den första intervjun som gjordes med lärare A inte spelades in utan endast fördes 
                                                
36 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, s. 65, Studentlitteratur: Lund 
37 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2002, s. 22, Liber AB: Stockholm 
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anteckningar över, och att denne lärares svar skilde sig en del från de andras som spelades in. 
Detta skulle kunna ha inverkat på lärarnas svar. Då jag inte använde mig av en enkät utan av 
en semistrukturerad intervju kan reliabiliteten också ha påverkats genom att vi ibland kom in 
på frågorna genom olika samtalsvinklar som har kunnat få läraren att ge svar beroende av det 
som samtalats om innan frågan. Jag kan alltså inte hävda att reliabiliteten i dessa intervjuer är 
hög eftersom svaren skulle kunna variera, då en intervju av denna typ praktiskt taget skulle 
vara omöjlig att göra om på exakt samma sätt. 
 
Alla lärare har garanterats anonymitet och att samtalen skulle raderas ut efter avslutat arbete.  

6.7  Slutord 
Jag vill sammanfattningsvis säga att jag uppfattar det som att SPRINT – undervisning, då den 
används som den är menad på rätt sätt, är en lyckad metod av undervisning. Jag tror att den 
kan sätta in eleven i ett större världs perspektiv som jag tror är väldigt viktigt och nyttigt för 
den personliga utvecklingen.  
 
Ett nyckelord i SPRINT är interkulturell. I vårt internationella och mångkulturella samhälle är 
det ytterst viktig att främja och stödja kommunikationen mellan olika länder. Ett andra språk 
öppnar portar till en ny kultur där skillnader och likheter mot ens egen betonas och förklaras. 
En ökning av förståelse och tolerans hos människor kan minska de problem med 
ultranationalistiska och rasistiska rörelse som så ofta är förknippade med okunnighet och 
ignorans.  
 
Måhända är SPRINT ett steg i rätt riktning mot Laekenförklaringen38 där man skriver: 
 
Europa är så till sist på väg att bli en enda stor familj, utan blodsutgjutelse, en sann 
omvandling … en kontinent av humana värderingar … frihet, solidaritet och framförallt 
mångfald, som betyder respekt för andras språk, kultur och traditioner. 
 
 

                                                
38 Europeiska rådet antog vid sitt möte i Laeken den 15 december 2001 en förklaring om 
Europeiska unionens framtid, Laekenförklaringen, som förbinder unionen att bli mer 
demokratisk och öppnare och effektivare. 
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