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Abstract 
The purpose of this study is to investigate if students with CLIL-education (Content and 
Language Integrated Learning) in Sweden receive an extended knowledge of English compared 
to students with traditional education. I have conducted this study by comparing the results 
from national tests in the English A-course and the English B-course performed by both 
students with CLIL-education and those with traditional education. The result of my study 
shows that the students with CLIL-education manage to reach a higher score on the tests than 
the pupils with traditional education both in the A-course and in the B-course. However, both 
groups reduced their result equally from the test in the A-course to the test in the B-course. 
There are several potential reasons for this development, but on the basis of my analysis of other 
research carried out in the field, I suggest the following three reasons: the students with CLIL-
education talk less during the lessons, they have a greater amount of teacher supervised lessons 
and work a lot on their own.  
 
Keywords: SPRINT-undervisning, nationella prov, engelskkunskaper och undervisning på 
målspråket.   
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1. Inledning  
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) lade jag märke till att de elever som går på 
samhällsvetenskapsprogrammet med internationell inriktning och använder sig av språk och 
innehållsintegrerad inlärning och undervisning (SPRINT-undervisning) har väldigt stora 
färdigheter inom engelskämnet, framför allt verkade de ha ett väldigt stort ordförråd.1 Detta 
gjorde att jag ville undersöka om det stämmer att elever med SPRINT-undervisning får 
fördjupade kunskaper i engelska gentemot de som läser med traditionell undervisning och i 
sådana fall i vilken utsträckning. Eftersom jag endast hade kommit i kontakt med ett fåtal elever 
som går i klasser där de använder sig av SPRINT-undervisning så hade jag svårt att avgöra om 
det är just dessa elever som har stora engelskkunskaper. Jag ville också ta reda på om det är 
något område i engelskan som elever med SPRINT-undervisning är speciellt starka inom och 
om de utvecklar ett område mer än något annat, t.ex. om de blir särskilt duktiga inom det 
muntliga, inom läs- och hörförståelse eller inom det skriftliga området.  
 
Fördelarna med SPRINT-undervisning är många men det finns även nackdelar. Elever som övar 
på att använda engelska på lektionerna har en stor fördel jämfört med sina kurskamrater när de 
läser kurser på engelska på universitet och högskola. Att förbereda eleverna för framtida 
arbetsliv och vidare studier är enligt Nixon (2000) viktiga faktorer till varför man väljer att 
använda SPRINT-undervisning (Nixon 38).  Att eleverna använder sig av engelska som 
arbetsspråk kan också leda till ett ökat internationellt intresse bland eleverna och i arbetslivet 
tror jag att dessa elever kommer att känna sig tryggare i att använda engelska i de fall det 
behövs. Nackdelarna är att eleverna kan få sämre svenskkunskaper och kan gå miste om 
ämneskunskaper eftersom det är svårare för eleverna att tillgodogöra sig ämneskunskaper på ett 
språk som inte är deras modersmål (Lim Falk 2008:38, 40). I programmålen för 
samhällsvetenskapsprogrammet på Skolverkets hemsida står det att förmågan att anlägga ett 
internationellt perspektiv är central och att det ”genom studier i engelska och i andra 
främmande språk skapas möjligheter för kontakter över nationsgränser och en förberedelse för 
fortsatta studier och deltagande i ett alltmer internationaliserat arbetsliv” (Skolverket 2000).  
Jag vill undersöka om SPRINT-undervisning är ett bra sätt att nå dessa mål, inte minst när det 
gäller förberedelse för fortsatta studier. Ett antal frågor inställer sig: hur effektiv är SPRINT-
undervisningen? Tillgodogör sig eleverna fördjupade kunskaper inom engelskämnet? Genom att 
göra en jämförande undersökning av engelskkunskaper hos elever med SPRINT-undervisning 
och elever med traditionell undervisning ska jag försöka besvara dessa frågor.2 
 
Tidigare forskning om SPRINT-undervisning bygger till största delen på egenkonstruerade prov, 
intervjuer, observationer och betygsjämförelser. Jag har därför valt att använda mig av 
nationella prov eftersom det är välformulerade prov skapade av experter. Dessutom vill jag 
komplettera den övriga forskningen i fältet.  
 
 
 
 
 

                                                             
1 Denna klass kallas InterClass och kommer i fortsättningen benämnas IC.  
2 Jag har valt att benämna eleverna som går i klasser utan SPRINT-undervisning för elever med 
traditionell undervisning utifrån Maria Falks rapport SPRINT - hot eller möjlighet? Där hon har valt att 
benämna eleverna på detta sätt.  Det antyder alltså inte att undervisningen skulle vara gammalmodig.  
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1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att genom en studie av nationella prov ta reda på om elever som 
läser på gymnasieprogram med internationell inriktning, där engelska är arbetsspråk, så kallad 
SPRINT-undervisning, förbättrar sina resultat i engelskämnet jämfört med elever som läser 
enligt traditionell undervisning.  
 
Mina frågeställningar är följande: 
 

• Vilka skillnader och likheter kan man se på de nationella proven i Engelska A och 
Engelska B, hos elever med SPRINT-undervisning jämfört med elever med traditionell 
undervisning? 

 
• Hur skiljer sig resultatutvecklingen hos elever som har SPRINT-undervisning jämfört 

med elever som har traditionell undervisning från resultatet på de nationella proven i 
Engelska A till resultatet på de nationella proven i Engelska B?   

 
• Vilka resultatskillnader kan man se mellan de olika klasserna i de olika delarna 

muntligt, skriftligt, läsförståelse och hörförståelse av de nationella proven hos eleverna i 
dessa klasser? 

 
• Vilken roll spelar genus för elevernas språkutveckling?  

 
• Vilka tänkbara faktorer kan enligt litteraturen påverka provresultaten? ( t.ex. bakgrund, 

motivation mm.) 
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2. Tidigare forskning 
 Sprint-undervisning kom till Sverige 1977 och den har närmare studerats i ett antal 
undersökningar. I denna studie har jag använt mig av Maria Lim Falk från två olika källor, dels 
den rapport som hon har skrivit på uppdrag av skolverket SPRINT- hot eller möjlighet och dels 
hennes undersökning Svenska i engelskspråkig skolmiljö – Ämnesrelaterat språkbruk i två 
gymnasieskolor. Rapporten syftar till att ge en sammanfattning av de erfarenheter som finns 
angående SPRINT-undervisning. Det är alltså en metastudie där Falk har undersökt 16 olika 
studier från 1977 fram till 2001. Dessa studier har grundat sig på flera olika forskningsmetoder, 
allt från enkäter, språkfärdighetstester, betygsjämförelser och intervjuer till klassrumsinspel-
ningar. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur SPRINT-undervisningen påverkar 
elevernas kunskaper i svenskämnet. Detta gör Lim Falk genom lektionsanalyser, elevtext-
analyser och intervjuer med både elever och lärare.3 Rapporten är omfattande då hon bearbetar 
tidigare forskning och därför ger mig en bra överblick över den tidigare forskning som finns 
angående SPRINT-undervisning. Undersökningen en lämplig utgångspunkt då detta är en ny 
undersökning. Tidsaspekten är viktig i och med att detta är ett område där det sker stora 
förändringar. Jag har även med en undersökning gjord av Liss Kerstin Sylvén (2004) och en 
undersökning av John Nixon (2000). Sylvén undersöker elevernas ordförråd och eftersom 
ordförrådet påverkar elevernas resultat på nationella proven kan man anta att mitt resultat 
borde överensstämma med Sylvéns. Nixons enkätundersökning visar hur SPRINT-
undervisningen är upplagd, vad lärarna har för kompetens samt flera andra aspekter som är 
viktiga för att få en helhetssyn över hur SPRINT-undervisningen ser ut. Sofie Westin (2009) har 
gjort en undersökning där hon har använt samma undersökningsmetod som jag och jag vill 
därför jämföra mitt resultat med hennes. Tricia Hedges (2000) bok om språkklassrummet har 
utnyttjats för att ta del av teorier som finns angående språkinlärning. Jag kommer att jämföra 
mitt resultat till största delen med resultatet i Lim Falks undersökning, men även den övriga 
tidigare forskningen som jag har tagit upp i mitt arbete när detta är relevant. Anledningen till att 
jag har valt att lägga tonvikten vid Lim Falks forskning är att detta är den färskaste 
undersökningen.  
 
2.1 SPRINTundervisningens upplägg 
De flesta gymnasieprogrammen erbjuder enligt Nixons (2000) undersökning SPRINT-
undervisning över alla tre åren, men det finns också skolor som erbjuder SPRINT-undervisning 
under två eller ett år eller bara en termin, då ofta i form av valbara kurser (Nixon: 35). De flesta 
gymnasieskolorna i Sverige där SPRINT-undervisning bedrivs, hela 88 %, bedriver undervisning 
inom ramarna för de nationella läro- och kursplanerna och 8 % följer läro- och kursplaner för 
International baccalaurete diploma programme (IB-programmet). Trots detta anser Lim Falk 
(2008) att olika skolor har skilda mål, behov och förutsättningar när det gäller SPRINT-
undervisning. Hon tycker att skolorna saknar en tydlig syftesformulering, specifika lärandemål 
och diskussion kring pedagogiska och metodiska problem, och konstaterar att innebörden av 
engelskspråkig undervisning kan variera i ganska stor utsträckning mellan olika skolor, men 
också mellan olika klasser, ämnen och lärare (2008:26).  
 
Det framkommer i Nixons (2000) undersökning att de viktigaste anledningarna till att skolorna 
erbjuder SPRINT-undervisning är planer för framtiden, dvs. för vidare högre studier och ökade 
chanser på arbetsmarknaden. Vanliga skäl är t.ex. internationalisering, ökad kunskap och 
kommunikativ kompetens samt att förbättra förutsättningarna för elevernas framtida arbetsliv 
(Nixon:38-39).  
                                                             
3 Författaren Maria Lim Falk har publicerat två källor som jag använder mig av. Rapporten som hon skrev 
2001 skrev hon under namnet Maria Falk och undersökningen från 2008 skrev hon under namnet Maria 
Lim Falk därför refererar jag till samma författare med två olika namn.  
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När skolorna i Nixons undersökning blir tillfrågade hur de mäter resultatet med undervisningen 
säger de att de undersöker engagemang, motivation, positiva attityder och nöjda elever. De 
följer upp avgångselevernas fortsatta inriktning och förmåga att finna arbeten med 
internationellt inslag. Ett antal skolor jämför SPRINT-elevernas betyg och resultat från de 
nationella proven med elever som inte har SPRINT-undervisning. Det framkommer dock inte av 
rapporten vilka resultat mätningarna visar (Nixon:41-42).  
 
2.2 Lärares syn på SPRINTundervisning 
Lim Falks (2008) undersökning visar att de lärare som använder SPRINT-undervisning anser 
att de skriver manus i högre utsträckning än lärare som använder traditionell undervisning och 
att lektionerna blir mer styrda, mindre dialogiska och får ett lägre tempo jämfört med 
traditionell undervisning, vilket innebär att variationen blir lidande. Eleverna med SPRINT-
undervisning får läsa mer individuellt än elever med traditionell undervisning och de får även 
jobba mycket med instuderingsuppgifter och övningsuppgifter (Lim Falk 2008:246). Denna 
undervisningssituation kan enligt Falk (2001) påverka eleverna negativt. Hon menar att det är 
viktigt med meningsfull språkanvändning för språkinlärning och språkutveckling och att det är 
genom att tala och interagera med andra som vi lär oss att klä våra tankar i ord (2001:27).  
 
Lärarna i Lim Falks undersökning upplever att språket är ett problem eftersom eleverna 
reagerar starkt om läraren uppmärksammar språket i rättning och feedback. Lärarna anser 
också att de inte heller har den kunskap som krävs och att de inte har tid att ge feedback då det 
är ämnet som kommer i första hand. Detta leder till att lärarna inte korrigerar elevernas 
språkfel. (Lim Falk 2008:248). 
 
2.3 Elevers syn på SPRINT undervisning 
Det framkommer av Falks (2001) rapport att elever med SPRINT-undervisning tycker att de får 
tala för lite engelska. De skulle vilja ha fler muntliga övningar och färre lärarledda lektioner. 
Många elever är också missnöjda med lärarnas kompetens i målspråket, men studierna visar 
dock att eleverna är mer nöjda med undervisningen efter andra och tredje året (Falk 2001:22). 
 
I intervjuer med elever i Lim Falks (2008) avhandling framkommer det att eleverna tycker att 
de har blivit mycket bättre på att förstå talad och skriven engelska. När det gäller den 
produktiva delen av språkförmågan, att tala och skriva, är de mer tveksamma till om de har 
blivit så mycket bättre. 
 
När Lim Falk undersöker vad eleverna med SPRINT-undervisning tycker skillnaden är mellan 
första och sista året på gymnasiet anser de att de pratar mer engelska i ettan och att de kunde 
mer då än när de gick i trean (2008:262) Detta beror enligt eleverna på att användningen av 
engelska successivt minskat under de tre åren. Anledningen till detta är enligt Lim Falk att 
lärarna anser att SPRINT-undervisningen inte får vara ett hinder för undervisningen och därför 
har tagit fasta på att elever och lärare får använda svenska när de önskar. (2008:270) 
 
Eleverna med SPRINT-undervisning tycker att de får för lite språkträning och de reflekterar 
över att lärare inte kommenterar språket t.ex. grammatik och ordval (Lim Falk 2008:264). 
Detta tror eleverna beror på lärarnas anser att engelskan inte ska vara ett hinder och därför 
fokuserar på ämnet i stället.  Även om eleverna tycker att de hade kunnat utveckla sin engelska 
mer, ser de också fördelar med att inte prata engelska. I och med att de pratar svenska ibland får 
de möjlighet att lära sig facktermer även på svenska och inte enbart på engelska (Lim Falk 
2008:265).  
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Elevernas eventuella ökade kunskap är något som jag kommer att undersöka och jag kommer 
även att undersöka elevernas kompetens inom de olika områdena av engelskundervisningen: 
muntlig språkfärdighet, skriftlig språkfärdighet och läs- och hörförståelse. I min undersökning 
skrev eleverna A-provet i ettan och B-provet i tvåan vilket innebär att jag kommer att undersöka 
hur eleverna utvecklas mellan de olika årskurserna. Jag har valt att jämföra mitt resultat med 
elevintervjuerna i Lim Falks forskning trots att min undersökning är baserad på fakta och 
elevintervjuerna i Lim Falks undersökning är baserade på elevernas åsikter. Detta eftersom jag 

ill jämföra mitt resultat med hela Lim Falks undersökning som är består av både analyser och 
tervjuer. 

v
in
  
2.4 Användning av Engelska/Svenska  
Under lektionsanalysen finner Lim Falk (2008) att eleverna med SPRINT-undervisning är 
tystare än kontrollklassen och att det förekommer lite aktiv användning av ämnesanknutet 
språk i SPRINT-klassen. Det framkommer också att det eleverna säger ofta är på svenska. Det 
verkar som att svenska är en förutsättning för elevernas egna aktiva deltagande (Lim Falk 
2008:141). Detta anser Lim Falk beror på att:  
  

• Det är lättare att använda sitt modersmål än målspråket för mer kognitivt avancerade 
ändamål.  

• Det tar längre tid att formulera sig på engelska.  
• Eleverna inte har nått den nivå på engelska som det krävs för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen.  
• Det känns onaturligt för en grupp svenskar att prata engelska.   
• Eleverna lär sig ett interaktionsmönster och skolas in i det tysta. (2008:155)   

 
Elevernas kodväxling, när de väljer att använda svenska och när de väljer att använda engelska, 
beror enligt lärarna på materialet. Är materialet på engelska skriver eleverna på engelska och 
tvärtom. Lärarna upplever också att elever med MVG-betyg svarar på svenska och eleverna med 
lägre betyg svarar på engelska. De kan också se att eleverna väljer svenska när de jobbar med 
svåra uppgifter och engelska när de jobbar med lättare uppgifter (Lim Falk 2008:248-249). 
Elevernas användning av svenska och engelska påverkar deras språkliga utveckling vilket är 
kärnan i min undersökning. Använder eleverna mycket svenska finns det en risk att de inte 
utvecklar sin engelska i särskilt stor utsträckning. Dock finns det ur ett inlärningsperspektiv 
även fördelar med att använda elevernas modersmål. Hedge (2000)  tar upp problemet med att 
språklärare ofta känner sig obekväma med att använda modersmålet, men att det ger fördelar 
ibland. Fördelarna kan exempelvis vara att ge eleverna snabba översättningar av svåra ord och 
när man ska prata om inlärningsstrategier (Hedge:26). 
 
Lim Falk (2008: 280) drar utifrån resultaten i sin undersökning slutsatsen att engelska som 
huvudsakligt undervisningsspråk påverkar dynamiken i klassrummet väsentligt och att 
språkvalet engelska utgör ett hinder för dialogen mellan lärare och elever. På grundval av denna 
slutsats framhåller hon att SPRINT-undervisningen innebär en mindre främjande lärandemiljö, 
enligt språkinlärningsteorin att elevernas aktiva språkanvändning är en förutsättning för 
kunskapsutveckling och språkutveckling (276). Hon menar också att den allmänna bilden av 
SPRINT-elever som ambitiösa, högpresterande och studiemotiverade inte alltid stämmer. Alla 
eleverna är inte högpresterande och studiemotiverade, men det är de högpresterande som klarar 
SPRINT-undervisning. Det är dessa elever som kan kompensera de eventuella hinder och 
brister som undervisningen för med sig.  Lim Falk anser att lärarna gör så gott de kan utifrån 
den givna situationen, men eftersom grundtanken med undervisningen inte är explicit 
formulerad, förutsättningarna inte är tydligt klargjorda och betydelsefulla faktorer inte 
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analyserade är det svårt att nå märkbara och framgångsrika resultat. Om de erfarenheter som 
finns tillvaratas kan undervisning på engelska bli en stor tillgång i strävan att öka elevernas 
engelskkunskaper. Annars blir det bara merarbete för elever och lärare (286). Angående frågan 
om hon anser att SPRINT är en bra undervisnings form och om det är ett effektivt sätt att öka 
elevernas engelskkunskaper så anser hon att det är en värderingsfråga. Man kan tycka att de 
framsteg elever med SPRINT-undervisning gör i engelska är det viktigaste och därmed en 
tillräcklig motivering för att bedriva SPRINT-undervisning (283). 
 
2.5 SPRINTundervisningens påverkan på elevernas resultat 
Sylvén (2004) har skrivit en avhandling där hon undersöker omedvetet lärande hos elever med 
SPRINT-undervisning. Hon undersöker hur elever med SPRINT-undervisning utvecklar sitt 
ordförråd i engelska under sina gymnasiestudier och jämför detta med elever som får 
traditionell undervisning. 
 
Sylvén gav eleverna tre olika prov med ett års mellanrum. De fick alltså det första provet i 
årskurs ett, det andra provet i årskurs två och det tredje och sista provet i årskurs tre. Proven i 
Sylvéns undersökning var uppbyggda på samma sätt i alla tre omgångar. De omfattade ett self-
report test, ett words-in-context test, ett multiple-choice test och ett close test. Enkäterna 
delades ut i samband med prov 1 och 3 (51).  
 
Resultaten från den första provomgången visade att eleverna med SPRINT-undervisning hade 
ett större ordförråd än kontrollklassen redan från början. Testresultaten var jämt distribuerade 
men eleverna med SPRINT-undervisning hade något högre resultat. Proven visade också att de 
manliga eleverna presterade bättre än de kvinnliga (85). Den andra provomgången visade att 
eleverna med SPRINT-undervisning fortfarande presterade bättre. Båda grupperna utvecklades 
men eleverna med SPRINT-undervisning utvecklades mer än eleverna som inte har SPRINT-
undervisning. Sylvéns analys av proven visade att de manliga studenterna fortfarande hade 
bättre resultat än de kvinnliga studenterna. Skillnaden mellan de kvinnliga och manliga 
studenterna med SPRINT-undervisning hade dock minskat (94). Den tredje provomgången 
visade att eleverna med SPRINT-undervisning hade förbättrat sina resultat signifikant jämfört 
med provomgång två, medan eleverna utan SPRINT-undervisning nådde ungefär samma 
resultat som vid provomgång två (103).  
 
 Sylvéns undersökning visar även att det är stora skillnader mellan olika elever och olika skolor.  
Elever som läser mycket på fritiden och enbart får traditionell undervisning utvecklar sin 
engelska lika mycket som elever som har SPRINT-undervisning (112). Bland eleverna med 
toppresultat hittar Sylvén elever som har högutbildade föräldrar, har en positiv attityd till att 
prata engelska och som har varit i engelsktalande länder en längre tid (110). Det är också 
skillnad mellan olika skolor. I en av skolorna som är med i undersökningen utvecklas de elever 
som får traditionell undervisning lika mycket som elever med SPRINT-undervisning på samma 
skola (109). 
 
De slutsatser Sylven drar från sin studie är att eleverna med SPRINT-undervisning presterar 
bättre än eleverna med traditionell undervisning redan innan SPRINT-undervisningen började 
(223). Undersökningen visar att eleverna med minst input under skoltid nådde högre resultat än 
eleverna med mycket input. Detta tyder på att det är kvalitén och inte kvantiteten på inputen 
som är viktig (226.). Sylvén anser att den lexikaliska utvecklingen hos eleverna med SPRINT-
undervisning är tydlig men att det är svårt att bara tillskriva SPRINT-undervisningen resultatet. 
En av anledningarna till denna svårighet är att det inte finns några nationella riktlinjer t.ex. när 
det gäller lärarnas kompetens i målspråket, för skolorna som använder SPRINT-undervisning.  
Det är enligt Sylvén bara möjligt att påvisa att SPRINT-undervisningen är den mest 
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inflytelserika faktorn för eleverna som utvecklas mycket i klassen med SPRINT-undervisning. 
För övriga elever med SPRINT-undervisning kan andra faktorer, framförallt elevernas läsvanor, 
ha lika eller till och med större inflytande på elevernas utveckling av ordförråd (219-220). 
 
Att de manliga studenterna når högre resultat än de kvinnliga anser Sylvén kan bero på att de 
manliga eleverna enligt hennes enkäter läste mer än de kvinnliga (219). Det högre resultatet kan 
även bero på genusrelaterade vanor som dataspel och rollspel, som är vanligare hos män (226). 
Sylvén menar även att de kvinnliga eleverna egentligen har mest fördel av SPRINT-
undervisningen eftersom skillnaden mellan resultaten hos de manliga och kvinnliga eleverna 
blir mindre längre in i utbildningen. Eftersom de manliga eleverna nådde högre resultat redan 
från början kan detta också kopplas till att det är svårare att förbättra ett redan bra resultat 
(227).  
 
Ordförrådet påverkar elevernas resultat på nationella provet i hög grad och det är därför rimligt 
att tänka sig att mitt resultat kommer att stämma bra överens med Sylvéns. Jag använder mig 
även av samma undersökningsmetod om än i något annorlunda form. Sylvén använder sig av 
egenkonstruerade prov och kompletterar dessa med enkäter medan jag endast använder mig av 
nationella prov. Även jag kommer i min undersökning att behandla genusaspekter på SPRINT-
undervisningen eftersom det kan ge intressanta perspektiv på undersökningen och för att se om 
genus har någon inverkan på elevernas resultat på de nationella proven.  
 
Falks (2001) rapport visar att elever som följer SPRINT-undervisning gör större framsteg i 
målspråket än elever som enbart får traditionell språkutbildning. Olika språkfärdighetstest i 
engelska visar dock att skillnaden i språkkunskaper mellan elever som följer SPRINT-
undervisning och elever med traditionell undervisning inte är signifikanta (16). Falk kan inte 
dra några säkra slutsatser angående elevernas svenskkunskaper, men hon antar utifrån 
elevernas och lärarnas egna kunskaper att SPRINT-undervisningen påverkar elevernas 
kunskaper i ämnet svenska negativt i vis mån. (15). Elevernas svenskkunskaper kan enligt Falk 
tänkas påverka elevernas utveckling inom engelskämnet. Hon anser att språk stödjer varandra 
och andraspråket är beroende av förstaspråket. Enligt Falk (27) påverkar en god språklig 
kompetens i förstaspråket inlärningen av andraspråket i positiv riktning och andraspråket är 
beroende av förstaspråket eftersom det lärs in senare. 
 
Falk drar slutsatsen att SPRINT-undervisning med väl anpassad metodik skulle kunna ge bättre 
resultat t.ex. mycket meningsfull språkanvändning och väl anpassad språklig svårighetsgrad i 
övningar. Mer interaktion skulle enligt Falk påverka elevernas språkutveckling positivt och 
effekterna skulle troligen bli mer påvisbara, i jämförelse med elever med traditionell 
undervisnings språkkunskaper. Dock är detta inte så enkelt som det kan verka eftersom det är 
den språkliga begränsningen som inverkar på interaktionen. Därför är det viktigt att lärarna 
behärskar målspråket på en sådan nivå att dynamiken och interaktionen mellan elever och 
lärare inte påverkas negativt av språkliga begränsningar. Falk anser att SPRINT-elever är i 
större behov av väl genomtänkt och anpassad metodik, dels för själva språkträningens skull, 
dels för att kunna för att kunna förstå och ta till sig de kunskaper läraren förmedlar (37-8). Falk 
menar att målspråksutveckling borde undersökas utförligare och att mål och syfte borde vara 
tydligare formulerade. Likaså anser hon att undervisningen borde anpassas för att kompensera 
en negativ inverkan på svenskan.  Falk bedömer även att SPRINT-undervisning inte kan 
beskrivas på ett enhetligt sätt och att det därför är svårt att dra generella slutsatser (38-9).  
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Westin (2009) har skrivit ett examensarbete med titeln SPRINT- elevers språkutveckling. 
Utvecklas elever på SPRINT program mer än elever på andra program? I det arbetet har hon 
använt sig av nationella prov för att jämföra engelskkunskaper hos elever med och utan 
SPRINT-undervisning, på samma sätt som jag gjort i denna studie. Det som skiljer våra 
undersökningar är att eleverna med SPRINT-undervisning i Westins undersökning inte har det i 
årskurs ett som eleverna i min undersökning, utan eleverna med SPRINT-undervisning i 
Westins undersökning börjar med detta först i årskurs två. Westins undersökning visar att 
eleverna i klassen med SPRINT-undervisning presterar bättre redan innan de tar del av 
undervisningen. Eleverna i Westins undersökning har haft samma typ av undervisning vid 
tidpunkten för A-provet och eleverna med SPRINT-undervisning når ändå högre resultat än 
eleverna med traditionell undervisning. Eleverna i hennes undersökning utvecklas i samma 
utsträckning mellan provet i A-kursen och provet i B-kursen. När det gäller de olika provdelarna 
kan Westin inte se någon tydlig förändring när det gäller vilken del av provet som eleverna når 
högst respektive lägst resultat på. Dock kan hon se att båda grupperna försämrar resultatet på 
den muntliga delen av provet och på läs- och hörförståelse delen av provet medan de förbättrar 
sitt resultat på den skriftliga delen av provet.  
 
2.6 Lärarnas kompetens  
John Nixon (2000) har genom att skicka ut enkäter till skolor kartlagt omfattningen av 
SPRINT-undervisningen i Sverige våren 1999. Han skriver att det under åren till stor del från 
eleverna själva framförts kritik mot lärarnas kompetens. Kritiken rör framförallt lärarnas 
behärskning av målspråket men även att det inte finns någon formell behörighet för SPRINT-
undervisning. Lärarnas eventuella brist på kompetens är en viktig faktor som kan påverka mitt 
resultat. I flera undersökningar såsom i Sylvéns (2004) undersökning, Falks (2001) rapport och 
Lim Falks (2008) undersökning påpekas att bristande kompetens är ett problem. 
 
Enkäterna i Nixons undersökning visar att ungefär 42 % av lärarna som jobbar med SPRINT-
undervisning har formell behörighet att undervisa i målspråket. Av dessa har 22 % även 
dubbelbehörighet att undervisa i språket i fråga och ett eller flera andra ämnen. Av lärarna har 
40 % behörighet som ämneslärare och har genomgått fortbildning för att undervisa i det 
berörda ämnet på målspråket. Detta innebär alltså att 82 % av lärarna som verkar i SPRINT-
undervisning har behörighet att undervisa på engelska. Nixon konstaterar att utbudet av 
fortbildning är sparsamt och att grundutbildning för lärarkandidater som intresserar sig för 
SPRINT-undervisning inte existerar. Den fortbildning som många lärare genomgår är ofta bara 
två till tre veckor. Ytterligare ett problem är att många av kurserna fokuserar på att förbättra 
språkfärdigheterna i målspråket, snarare än att förmedla aspekter av den pedagogik som gäller 
för SPRINT (Nixon: 3, 31-32). 
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3. Metod 
Jag har valt att jämföra nationella prov skrivna av två olika klasser i en stor gymnasieskola i 
Norrland: en klass från samhällskunskapsprogrammet med internationell inriktning (IC) där 
man använder sig av SPRINT-undervisning och en klass från natur och 
samhällskunskapsprogrammet (NS) där man använder sig av traditionell undervisning. Jag har 
undersökt nationella prov från både A-kursen och B-kursen för att se om det finns någon 
skillnad mellan de olika kurserna. Sammanlagt har jag granskat 96 prov. 48 A-kurs prov och 48 
B-kurs prov. Jag har valt ut 24 elever från NS klassen eftersom det bara gick 24 elever i klassen 
med SPRINT-undervisning. Jag prioriterade att ha lika många prov från vardera klassen och 
valde därför slumpmässigt ut 24 elever från NS klassen. I IC klassen är det 15 tjejer och 9 killar, i 
NS klassen 14 tjejer och 10 killar. Jag valde natur- och samhällskunskapsprogrammet för att det 
är det program som mest liknar samhällskunskapsprogrammet med internationell inriktning till 
sin karaktär och det var det program som hade skrivit nationella prov i både A-kursen och B-
kursen under samma termin och därför skrivit exakt samma prov.  A-provet skrev eleverna i 
årskurs ett och B-provet skrev eleverna i årskurs två. Det är alltså samma elever som har skrivit 
båda proven.  
När jag redovisar resultaten av min undersökning har jag räknat ut ett medelvärde av de poäng 
som eleverna i de olika klasserna har fått tillsammans. Eleverna är bedömda på en skala från 1-
10 poäng där 1-2 ger betyget IG, 3-5 G, 6-8 VG och 8-10 är MVG. Bedömningen har gjorts av 
lärarna utifrån de riktlinjer som följer med proven. Eleverna har gjort fyra olika delprov som jag 
har delat upp i tre olika delar: muntligt, skriftligt och förståelse (läs- och hörförståelse). 
Eleverna har även fått en totaltpoäng för hela provet där alla fyra olika delar är inräknade. 
Eleverna har SPRINT-undervisning från årskurs ett till och med årskurs tre, det vill säga hela 
deras gymnasieutbildning.  
 
De nationella proven i Engelska A och Engelska B är uppdelade i fyra olika delprov som testar 
muntlig interaktion och produktion, läs- och hörförståelse och skriftlig produktion. I delprovet 
som testar muntlig interaktion och produktion ligger fokus på samtal och tal och det genomförs 
med två alternativt tre-fyra elever. Man diskuterar och berättar saker för varandra i ungefär 15 
minuter.  I läsförståelseprovet förekommer det både korta och långa texter som svaras med både 
flervalsfrågor och öppna svar. Det förekommer också lucktexter och matchningsuppgifter. 
Delprovet som testar elevernas hörförståelse består t.ex. av intervjuer följda av frågor med 
öppna svar eller flervalsalternativ. Hörförståelseprovet kan även bestå av t.ex. korta samtal eller 
monologer med tillhörande matchningsuppgifter. I delprovet som testar elevernas skriftliga 
förmåga får eleverna välja mellan två olika ämnen och det kan vara både beskrivande och 
argumenterande texter som ska skrivas. Texten ska också anpassas utifrån olika kriterier där 
eleverna kan få i uppgift att t.ex. skriva en insändare till en tidning (Skolverket 2008). 
 
Proven är alltså konstruerade på samma sätt både i A-kursen och i B-kursen. Det som skiljer är 
svårighetsgraden på proven. Proven är uppbyggda utifrån kursplanerna och detta innebär att 
svårighetsgraden är högre på B-provet än på A-provet. Man testar det som eleverna förväntas 
kunna i respektive kurs, t.ex. så är bedömningskriterierna för G på den muntliga delen av provet 
i A-kursen att eleven i samtal utbyter information och åsikter och lyckas med olika strategier 
lösa språkliga problem.  Vidare står det i betygskriterierna för godkänd att ” eleven uttrycker sig 
muntligt med tydligt och klart uttal och anpassar i någon mån sitt talade språk både till 
informella och något mera formella sammanhang” (Göteborgs Universitet 2008 a). I B-kursen 
ska eleverna för att få G på den muntliga delen av provet bland annat kunna  
”argumentera och uttrycka egna åsikter, uttrycka sig varierat och lättfattigt och på ett effektivt 
sätt använda olika strategier för att få kommunikationen att fungera väl” (Göteborgs Universitet 
2008 b). Denna ökning av svårighetsgrad mellan de olika proven medför alltså att elever som 
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når ett högre resultat på A-proven än på B-proven inte har försämrat sina kunskaper i 
engelskämnet utan att de inte har utvecklats i samma utsträckning som kraven har ökat.  
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4. Resultat  
 
När det gäller insamlingen av data hade lärarna redan räknat ut poängen eleverna fick på varje 
delmoment av de nationella proven och de hade även räknat ut den totala poängen. Jag skrev av 
dessa poäng och räknade sedan ut medelvärden för de olika delarna av provet. Medelvärdena 
räknade jag ut först utifrån undervisningstyp om eleverna hade SPRINT-undervisning eller 
traditionell undervisning och därefter räknade jag även ut medelvärden på de manliga och de 
kvinnliga eleverna. Jag har sedan presenterat dessa värden i diagramform för att förtydliga 
resultatet.   
 
4.1 Resultat Aprov  
När jag undersöker provet i A-kursen kan jag tydligt se att eleverna med SPRINT-undervisning 
når högre resultat på alla delarna av provet. De når högst resultat på den muntliga delen med 
8,7 poäng och nästan samma resultat på läs- och hörförståelsedelen med 8,6 poäng. Lägst 
resultat når dessa elever på den skriftliga delen med 8,2 poäng. Totalt får eleverna med 
SPRINT-undervisning 8,6 poäng. Samma mönster följs av eleverna med traditionell 
undervisning. Dessa elever når högst resultat på den muntliga delen med 6,9 poäng och läs- och 
hörförståelsedelen med 6,8 poäng och sämst resultat får även de på den skriftliga delen med 6,1 
poäng. Totalt får eleverna med traditionell undervisning 6,6 poäng. Detta innebär att eleverna 
med SPRINT-undervisning presterar bättre än eleverna med traditionell undervisning på alla 
olika delarna av nationella provet i årskurs ett.  
 

   
Diagram 1 . Resultat A-prov. 
 
Vid undersökningen av skillnaderna mellan vilken del av provet som eleverna presterar bäst på 
kan jag se att det är störst skillnad mellan resultaten på den skriftliga delen av provet där 
eleverna med SPRINT-undervisning presterar 2,1 poäng bättre än eleverna med traditionell 
undervisning. På den muntliga delen av provet presterar eleverna med SPRINT-undervisning 
1,8 poäng bättre än eleverna med traditionell undervisning och samma sak gäller för läs- och 
hörförståelsedelen där det också skiljer 1,8 poäng. Totalt skiljer det 2,0 poäng mellan de två 
klasserna. Att det är störst skillnad mellan resultaten på den skriftliga delen av provet stämmer 
inte med det som eleverna själva upplever enligt Lim Falks (2008) studie. I hennes 
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elevintervjuer  framkommer att eleverna med SPRINT- undervisning upplever att de har blivit 
bättre på att höra och läsa engelska än att tala och skriva (Lim Falk:264). Att elever med 
SPRINT-undervisning presterar bättre än elever med traditionell undervisning är ett väntat 
resultat och stöds av Sylvéns (2004:103) undersökning. 
 
Sammanfattningsvis når eleverna med SPRINT undervisning högre resultat än eleverna med 
traditionell undervisning på alla delar av provet. Störst skillnad mellan de två klasserna är det 
på den skriftliga delen av provet men även på den muntliga delen av provet och på läs- och 
hörförståelsedelen når eleverna med SPRINT-undervisning högre resultat. 
 
4.2 Resultat Bprov 
Resultaten från B-provet visar att eleverna med SPRINT-undervisning når högre poäng än 
eleverna med traditionell undervisning. SPRINT-klassen når högst poäng på den muntliga delen 
och på läs- och hörförståelse delen med 8,5 poäng. Sämst resultat når de på den skriftliga delen 
av provet med 7,3 poäng. Samma resultat återfinns hos eleverna med traditionell undervisning 
som även de presterar bäst på den muntliga delen av provet med 6,9 poäng. Dessa elever har 
betydligt större skillnad mellan resultaten på den muntliga delen och läs- och hörförståelsedelen 
på vilken de når 6.1 poäng. Precis som eleverna med SPRINT-undervisning så når även eleverna 
med traditionell undervisning lägst resultat på den skriftliga delen med 5,9 poäng.  Totalt når 
eleverna med SPRINT-undervisning 8,2 poäng och eleverna med traditionell undervisning 6,2 
poäng.  
 

 
Diagram 2. Resultat B-prov.  
 
Det har dock skett en förändring mellan resultaten på de olika delarna av provet. Det är nu 
störst skillnad mellan resultaten på läs- och hörförståelsedelen där det skiljer 2,4 poäng mellan 
eleverna med SPRINT-undervisning och eleverna med traditionell undervisning. På den 
muntliga delen av provet skiljer det 1,6 poäng och på den skriftliga delen skiljer det 1,5 poäng. 
Att det nu är störst skillnad mellan resultatet på läs- och hörförståelsedelen av provet 
överensstämmer med Lim Falks (2008) resultat, eftersom hennes elevintervjuer visade att 
eleverna med SPRINT-undervisning anser att de utvecklar sin förmåga att lyssna och läsa mer 
än deras förmåga att tala och skriva. Totalt skiljer det även nu 2,0 poäng mellan de två 
klasserna.  
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Sammanfattningsvis når eleverna med SPRINT-undervisning även på B-provet högre resultat 
än eleverna med traditionell undervisning. Det är nu störst skillnad på läs- och 

örförståelsedelen av provet, men även på den skriftliga och muntliga delen av provet når 
everna med SPRINT-undervisning högre resultat än eleverna med traditionell undervisning.  

h
el
  
4.3 Jämförelse mellan A och Bproven 
Vid undersökningen av skillnaderna mellan A- och B-provet kan jag se att klassen med SPRINT-
undervisning totalt sett försämrar sitt resultat med 0,4 poäng från ett medelvärde på 8,6 poäng i 
A-kursen till ett medelvärde på 8,2 poäng i B-kursen. Även eleverna med traditionell 
undervisning försämrar sitt resultat med 0,4 poäng från ett medelvärde på 6,6 poäng i A-kursen 
till ett medelvärde på 6,2 poäng i B-kursen. Detta innebär att eleverna med SPRINT-
undervisning fortfarande når högre resultat än eleverna med traditionell undervisning och att 
båda klasserna har försämrat sitt resultat i samma utsträckning. Det är viktigt att komma ihåg 
att denna försämring endast gäller resultatet. Eftersom provet i B-kursen är svårare än provet i 
A-kursen så innebär detta inte att elevernas engelskkunskaper har försämrats, utan att deras 
kunskaper inte utvecklats i enlighet med kraven.   
 
Eleverna med SPRINT-undervisning presterar på B-provet exakt lika på den muntliga delen och 
läs- och hörförståelsedelen och når 8,5 poäng på dessa delar av provet, vilket innebär att de har 
försämrat resultatet på den muntliga delen av provet med 0,2 poäng jämfört med provet i A-
kursen där de hade 8,7 poäng.  
 
Deras resultat på den skriftliga delen av provet har också försämrats jämfört med A-provet från 
ett medelvärde på 8,2 poäng till 7,3 poäng, vilket innebär att eleverna med SPRINT-
undervisning har försämrat sitt resultat på den skriftliga delen med 0,9 poäng. Att eleverna blev 
sämre på att skriva och knappt fick någon skrivträning är något som tas upp i Lim Falks 
(2008:264) undersökning av elevintervjuerna. 
 
Eleverna med traditionell undervisning har förbättrat sitt resultat på den muntliga delen av 
provet från ett medelvärde på 6,9 poäng i A-kursen till 7,0 poäng i B-kursen. De har försämrat 
resultaten på de andra delarna av provet både läs- och hörförståelsedelen och den skriftliga 
delen. Resultatet på läs- och hörförståelsedelen försämrade de mest med 0,7 poäng, från 6,8 i A-
kursen till 6,1 poäng i B-kursen och den skriftliga delen har de försämrat med 0,2 poäng från 6,1 
poäng i A-kursen till 5,9 poäng i B-kursen.    
 

17 



 
Diagram 3. Jämförelse A-kurs och B-kurs IC-klassen.  
 

 
Diagram 4. Jämförelse A-kurs och B-kurs NS-klassen.  
 
När jag undersöker de olika delarna av proven har eleverna med SPRINT-undervisning 
försämrat sitt resultat på den muntliga delen av provet med 0,2 poäng. Eleverna med 
traditionell undervisning förbättrar sitt resultat med 0,1. Detta kan bero på att eleverna med 
SPRINT-undervisning enligt Lim Falks (2008:141) lektionsanalys är tystare än kontrollklassen, 
att det förekommer lite aktiv användning av ämnesanknutet språk och att det verkar som att 
svenska är en förutsättning för elevernas egna aktiva deltagande. 
 
På den skriftliga delen uppnår båda grupperna lägre resultat på B-provet men eleverna med 
SPRINT-undervisning försvagar sitt resultat mer än eleverna med traditionell undervisning. De 
försämrar sitt resultat med 0,9 poäng och eleverna med traditionell undervisning med 0,2 
poäng. Även när det gäller läs- och hörförståelsedelen uppnår båda grupperna sämre resultat. 
Eleverna med SPRINT-undervisning försämrar sitt resultat med 0,1 poäng och eleverna med 
traditionell undervisning med 0,7 poäng. Att eleverna med SPRINT–undervisning sänker sitt 
resultat trots exponeringen för engelska är anmärkningsvärt och kommer att diskuteras längre 
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fram. Den totala skillnaden mellan de två klasserna är 2 poäng på både A-provet och B- provet. 
Detta visar att eleverna med SPRINT-undervisning har utvecklat sin engelska i samma 
utsträckning som eleverna med traditionell undervisning mellan proven i A-kursen och B-
kursen. Detta motsäger Sylvéns (2004) forskning där eleverna med SPRINT-undervisning på 
alla skolor utom en utvecklades mer än eleverna med traditionell undervisning. Detta kan bero 
på att Sylvén endast undersöker elevernas ordförråd.   
 
Lim Falks (2008) forskning visade att eleverna med SPRINT-undervisning är bättre på att 
använda engelska i ettan än i tvåan och trean vilket kan vara en anledning till att eleverna inte 
utvecklas i större utsträckning. Det framkom också av elevintervjuerna i Lim Falks (2008:262) 
forskning att eleverna själva tyckte att de presterade bättre i ettan jämfört med tvåan och trean. 
 
Sammanfattningsvis har både eleverna med SPRINT-undervisning och eleverna med 
traditionell undervisning försämrat sitt totala resultat från provet i A-kursen till provet i B-
kursen. Dock har de försämrat sitt resultat på olika delar av provet. Eleverna med SPRINT 
undervisning försämrar resultatet på den skriftliga delen i störst utsträckning och resultaten på 
den muntliga delen av provet och läs- och hörförståelsedelen till en viss del. Eleverna med 
traditionell undervisning förbättrar sitt resultat på den muntliga delen och sänker resultatet på 
läs- och hörförståelse delen ganska markant. Resultatet på den skriftliga delen av provet 
försämrar de till viss del.  
 
4.4 Genus 
Jag kommer i det här stycket att undersöka resultatet utifrån genus. Jag har valt ett 
genusperspektiv för att jag tycker att det är intressant, men framförallt eftersom Sylvén (2004) 
gör detta i hennes undersökning och fann olika resultat för manliga och kvinnliga elever.  Jag 
ville ta reda på i fall jag skulle finna samma skeva resultat när det gällde prestationerna hos de 
elever som jag undersökte.  
 
På provet i A-kursen når de kvinnliga eleverna högre resultat än de manliga i klassen med 
SPRINT-undervisning då de totalt får 8,6 poäng. Av de tre olika delproven nås högst resultat på 
den muntliga delen med 8,6 p, på den skriftliga delen når de 8,3 p och på läs- och 
hörförståelsedelen når de 8,5 poäng. De manliga eleverna som totalt uppnår 8,4 p följer samma 
mönster då de får 9,0 på den muntliga delen av provet, 8,1 p på den skriftliga delen och på läs- 
och hörförståelsedelen får de 8,3 p. Att de kvinnliga eleverna med SPRINT-undervisning 
presterar bättre än männen strider mot Sylvéns (2004) resultat. Hennes undersökning visar att 
de manliga eleverna presterar bättre än kvinnorna. I klassen med traditionell undervisning får 
de manliga eleverna högst totala resultat på 7,5 p. På läs- och hörförståelsedelen får de 7,5 p. På 
det muntliga delprovet får de 7,2 p och på den skriftliga delen når de 5,9 p. De kvinnliga 
eleverna får totalt 6,4 p och har högst resultat på den muntliga delen med 6,6 p vilket innebär 
att de följer samma mönster som både männen och kvinnorna i klassen med SPRINT-
undervisning. På både den skriftliga delen av provet och på läs- och hörförståelsedelen får de 6,3 
poäng.  
 
Även på B-provet får den kvinnliga eleverna i klassen med SPRINT-undervisning högre resultat 
än de manliga med totalt 8,4 p. Högst resultat når de på den muntliga delen av provet med 8,6 
p, medan de får 7,6 p på den skriftliga delen och 8,6 på på läs- och hörförståelse delen. Detta 
betyder att de följer samma mönster som på A-provet. De manliga eleverna som har 8,0 p totalt 
följer inte samma mönster som på A-provet. Istället för högst resultat på den muntliga delen får 
de högst resultat, 8,3 p, på läs- och hörförståelsen. De får 8,2 p på den muntliga delen av provet 
och 7,0 på den skriftliga delen. Sylvéns undersökning visade att skillnaderna mellan de manliga 
och kvinnliga eleverna blev mindre i trean när det gäller elever med SPRINT-undervisning, 

19 



vilket stämmer överens med mina resultat för elever med SPRINT-undervisning på de muntliga 
delarna av proven. Sylvén granskade dock enbart vokabulär vilket bör påpekas då detta kan 
påverka resultatet. I klassen med traditionell undervisning får de manliga eleverna högst 
resultat med totalt 6,4 p. På den muntliga delen av provet når de högst med 7,2 p, medan de får 
6,0 p på den skriftliga delen och 6,7 p på läs- och hörförståelsedelen. De kvinnliga eleverna får 
totalt 6,0 p. Högst resultat når de på den muntliga delen av provet med 6,8 p, medan de får 5,8 
p både på den skriftliga delen och på läs- och hörförståelsedelen.  
 

 
Diagram 5. Resultat tjejer och killar IC-klassen. 
 

 
Diagram 6. Resultat tjejer och killar NS-klassen.  
 
 
Sammanfattningsvis når de kvinnliga eleverna med SPRINT-undervisning högst resultat av alla 
grupperna på alla delar av proven förutom den muntliga delen av A-provet där männen med 
SPRINT-undervisning når bättre resultat. I klassen med traditionell undervisning är det dock de 
manliga eleverna som når högst resultat med undantag för den skriftliga delen av A-provet där 
kvinnorna når högre resultat. På den muntliga delen av provet är det de manliga eleverna med 
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SPRINT-undervisning som försämrar sitt resultat i störst utsträckning från provet i A-kursen till 
provet i B-kursen. Kvinnorna med traditionell undervisning är de som höjer sitt resultat i störst 
utsträckning. På den skriftliga delen är det även där männen med SPRINT-undervisning som 
sänker sitt resultat i störst utsträckning. De manliga eleverna med traditionell undervisning är 
de enda som höjer sitt resultat. På läs- och hörförståelsedelen är det männen med traditionell 
undervisning som försämrar sitt resultat i störst utsträckning. De kvinnliga eleverna med 
SPRINT-undervisning höjer sitt resultat i störst utsträckning. Totalt är det männen med 
traditionell undervisning som sänker sitt resultat i störst utsträckning. Kvinnorna med SPRINT-
undervisning är de som försämrar sitt resultat minst.  
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5. Diskussion 
 
I det här avsnittet kommer jag att diskutera mitt resultat och vad resultatet kan innebära. Först 
besvarar jag de frågeställningar jag arbetat utifrån. Sedan behandlar jag hållbarheten i mitt 
resultat för att avsluta med mina slutsatser.  
 
5.1 Vilka skillnader och likheter kan man se på de nationella proven i 
Engelska A och Engelska B?  
Resultatet av undersökningen visar att eleverna med SPRINT-undervisning når bättre resultat 
på både A-provet och B-provet jämfört med eleverna med traditionell undervisning. Att dessa 
elever når högre resultat än eleverna med traditionell undervisning är ett resultat som ger en 
liknande bild som Sylvéns (2004) forskning. Dock visar Falks (2001:16) rapport att elevernas 
förbättrade kunskaper inom engelskämnet inte är signifikanta. Man ska komma ihåg att det ofta 
är ett positivt urval bland elever som läser i klasser med SPRINT-undervisning. Både Sylvéns 
(2004) och Westins (2009) undersökningar visar att eleverna presterar bättre redan innan de 
börjar SPRINT-undervisningen (Westin: 14, Sylvén:223). När det gäller det olika delarna av 
provet under A-kursen så följer eleverna med SPRINT-undervisning och eleverna med 
traditionell undervisning samma mönster, dvs. båda grupperna når bäst resultat på den 
muntliga delen av provet och läs- och hörförståelsedelen och får sämst resultat på den skriftliga 
delen.  
 
Sylvéns (2004) undersökning visar också att det finns andra faktorer än SPRINT-
undervisningen som påverkar elevernas resultat. Undersökningen visar att elever med 
toppresultat har högutbildade föräldrar, har en positiv attityd till att prata engelska och har varit 
i engelsktalande länder (112). Att eleverna med toppresultat i Sylvéns undersökning har dessa 
faktorer gemensamt oavsett om de studerar med SPRINT-undervisning eller inte är en av 
anledningarna till att det, enligt Sylvén, bara är möjligt att visa att SPRINT-undervisningen är 
den mest inflytelserika faktorn för eleverna som utvecklas i en större utsträckning i klassen med 
SPRINT-undervisning. Eftersom eleverna själva väljer att läsa i klasser med SPRINT-
undervisning så borde de ha en mer positiv attityd till engelska jämfört med andra klasser. Den 
positiva attityden förutsätter dock att det inte är föräldrarna som har valt att eleven ska gå på 
program med SPRINT-undervisning. Lim Falk (2008) anser att eleverna med SPRINT-
undervisning är högpresterande och studiemotiverade men att man inte ska glömma bort de 
elever som inte är det. Enligt Lim Falk kan eleverna som är högpresterande och studie-
motiverade kompensera för eventuella svårigheter som SPRINT-undervisningen innebär och 
dra nytta av undervisningen medan eleverna som inte är studiemotiverade får det svårare och 
kan inte riktigt dra nytta av undervisningen.  
 
5.2  Hur resultatutvecklingen skiljer sig hos elever som har SPRINT-undervisning 
jämfört med elever som har traditionell undervisning. 
Min undersökning visar att man inte kan se någon större utveckling mellan resultatet på proven 
i Engelska A och Engelska B hos elever med SPRINT-undervisning. Eleverna med SPRINT-
undervisning försämrar sitt resultat något på B-provet jämfört med A-provet. Detta betyder inte 
att eleverna har blivit sämre, utan snarare att provet är svårare och att eleverna inte har 
utvecklas i samma utsträckning som kraven har höjts. Resultatet visar att eleverna med 
traditionell undervisning har försämrat sitt resultat mellan provet i A-kursen och B-kursen i 
samma utsträckning som eleverna med SPRINT-undervisning.  Resultatet är i sig slående 
eftersom det ofta antas att elever med SPRINT-undervisning utvecklas mer än elever med 
traditionell undervisning. Det är svårt att avgöra om anledningen till att eleverna med SPRINT-

22 



undervisning presterar bättre på provet i A-kursen än eleverna med traditionell undervisning 
beror på att eleverna faktiskt har hunnit lära sig en del under det första året eller om det beror 
på att de är bättre från början. Det skulle ha varit intressant att undersöka något annat prov/test 
från början av ettan för att kunna kontrollera detta eller undersöka en klass som inte har 
SPRINT-undervisning i ettan. Westin (2009) har undersökt en klass som inte hade SPRINT-
undervisning i ettan och hennes undersökning visar att dessa elever är bättre redan från början 
vilket förstärker detta argument (Westin:14). Anledningen till att elever med SPRINT-
undervisning presterar bättre än elever med traditionell undervisning är alltså rimligen att de 
har bättre kunskaper inom engelskämnet redan från början.  
 
5.3 Vilka resultatskillnader kan man se mellan de olika klasserna i de olika 
delarna av de nationella proven? 
Eleverna med SPRINT- undervisning och eleverna med traditionell undervisning följer samma 
mönster på A-provet och har lika lätt/svårt för de olika delarna av provet. Båda klasserna når 
högst resultat på den muntliga delen och läs- och hörförståelsedelen och lägst resultat på den 
skriftliga delen av provet. Minskad mängd talad engelska kan vara en anledning till att eleverna 
med SPRINT-undervisning försämrar sitt resultat på den muntliga delen av provet mellan 
provet i A-kursen och provet i B-kursen. Det kan emellertid inte vara den enda förklaringen.  
Även om eleverna med SPRINT-undervisning använder en mindre mängd muntlig engelska när 
ämnena blir svårare som Lim Falk fick fram i elevintervjuerna, så borde de ändå använda mer 
muntlig engelska än eleverna med traditionell undervisning. En möjlighet är att det nationella 
provet ställer eleven inför uppgifter som kräver andra färdigheter i muntlig engelska än de som 
främst tränas i SPRINT-undervisningen.   
 
Elever med traditionell undervisning försämrar sitt resultat mer på läs- och hörförståelsedelen 
av provet mer än elever med SPRINT-undervisning och läs- och hörförståelsedelen är den del av 
provet som eleverna med SPRINT-undervisning försämrar sitt resultat minst i. Detta kan bero 
på undervisningssituationen där eleverna med SPRINT-undervisning enligt Lim Falk 
(2008:246) ofta har lärarledda lektioner eller lektioner där eleverna ska läsa själva.  
 
Båda grupperna försämrar sitt resultat på den skriftliga delen av provet men eleverna med 
SPRINT-undervisning försämrar sitt resultat i större utsträckning. En anledning kan vara att 
eleverna med SPRINT-undervisning väljer svenska när de jobbar med svårare uppgifter och 
engelska när de jobbar med lättare uppgifter, vilket Lim Falks (2008:249) undersökning visar. 
Detta eftersom lärarna är väldigt tydliga med eleverna att engelskan inte ska vara ett hinder för 
undervisningen utan att de då ska välja svenska(265).  I år två får eleverna svårare uppgifter att 
bearbeta och skriver kanske därför på svenska i större utsträckning. Det försämrade resultatet 
på den skriftliga delen av provet kan även bero på att eleverna inte blir korrigerade på deras 
skrivna arbeten och därför inte utvecklas i den utsträckning som förväntas. 
 
Resultatet från B-provet visar att elever med SPRINT-undervisning till viss del utvecklar andra 
delar av engelskämnet än elever med traditionell undervisning. Det har skett förändring mellan 
vilka områden inom engelskan (muntligt, skriftligt och läs- och hörförståelse) som eleverna med 
SPRINT-undervisning och eleverna med traditionell undervisning presterar högst respektive 
lägst resultat på mellan A-provet och B-provet. Detta kan tyda på att eleverna under ettan 
faktiskt inte har hunnit påverkas av SPRINT-undervisningen utan att anledningen till att 
eleverna presterar bättre redan från början kanske snarare beror på det positiva urvalet dvs. att 
eleverna med SPRINT-undervisning är bättre redan från början. Detta stämmer överens med 
Westins (2009) och Sylvéns (2004) resultat som visar att elever med SPRINT-undervisning är 
bättre redan från början.  
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5.4 Tänkbara faktorer som enligt litteraturen kan påverka provresultaten.  
Att eleverna med SPRINT-undervisning inte utvecklas i större utsträckning än eleverna med 
traditionell undervisning mellan provet i A-kursen och B-kursen kan bero på flera olika faktorer.   
En anledning kan vara att lektionerna med SPRINT-undervisning ofta blir mer styrda och 
mindre dialogiska. Lärarna är mer beroende av sitt manus och mindre flexibla. Eleverna får läsa 
mer individuellt och jobba mer med instuderingsuppgifter (Lim Falk 2008:246). Eleverna själva 
upplever att de får prata för lite engelska under lektionerna och de skulle gärna vilja ha mer 
diskussionsuppgifter (Falk 2001:22). Att eleverna inte pratar så mycket engelska på lektionerna 
är ur ett språkinlärningsperspektiv inte så utvecklande. Bristen på meningsfull 
språkanvändning är enligt Falk ett problem för SPRINT-undervisningen. Med mer interaktion 
skulle effekterna av SPRINT-undervisningen antagligen bli mer påvisbara, i jämförelse med 
vanliga elevers språkkunskaper (37).  
 
Lim Falks(2008:262) forskning visar också att eleverna anser att de pratar mindre engelska i 
tvåan och trean jämfört med i ettan. Detta kan bero på en hel del olika faktorer. Bland annat kan 
det bero på att det är svårare att använda engelska när lektionerna blir mer kognitivt 
avancerade. Detta kan leda till att eleverna på de lite svårare kurserna t.ex. Historia B och även 
andra B- och C-kurser tycker att det är svårt att använda engelska på en sådan svår nivå som 
dessa kurser kräver. De väljer då svenska i stället för att klara av kursen på bästa möjliga sätt. 
Detsamma gäller för lärarna. Det är lättare för en lärare med något bristande språkkunskaper i 
engelska att undervisa helt på det språket på en A-kurs där det inte är lika avancerade moment 
som ska undervisas. Dessutom märker de kanske att eleverna får svårare att följa med på B-
kurserna och byter därför oftare till svenska. Att lektionerna blir mer styrda och mindre 
dialogiska kan också leda till minskad motivation hos eleverna både till själva ämnet och till att 
använda engelska. Som jag nämnde tidigare visar Sylvéns (2004) forskning att motivation är en 
viktig faktor bland elever med höga resultat.  
 
Ett annat problem med SPRINT-undervisningen är att lärarna oftast inte kommenterar 
elevernas språk. Detta kan bl. a bero på att de inte har kompetensen, inte har tid eller att de 
tycker att de inte ska göra detta. Eftersom det är ämnet som är det viktigaste vill de kanske inte 
kommentera elevernas språk eller skrift eftersom de då är rädda att eleverna ska bli hämmade i 
sitt språk eller sin skrift och därmed få försämrad ämnesinlärning (Lim Falk 2008:246). Som 
framkommer i lärarintervjuerna i Lim Falks forskning från 2008, klagar eleverna på att lärarna 
korrigerar dem eftersom de tycker att det är ämnet som är det viktiga. Dock visar 
elevintervjuerna i Lim Falks (2008:26) forskning att eleverna vill att lärarna ska korrigera deras 
språk, vilket tyder på att detta antingen är ett missförstånd från lärarnas sida eller att det 
varierar mellan olika elever. Korrigeringen av elevernas språk kan antagligen se väldigt olika ut 
från skola till skola och även mellan olika lärare. Som Lim Falk (2008:26) tar upp i sin 
undersökning har olika skolor skilda mål, behov och förutsättningar och ofta saknas diskussion 
kring pedagogiska och metodiska problem. Detta leder till att innehållet i SPRINT-undervisning 
kan variera i ganska stor grad mellan olika klasser, ämnen och lärare. Den undervisning på 
engelska som elever med SPRINT-undervisning får utöver engelsklektionerna är enligt Falk 
(2001:28) informell. Detta innebär att SPRINT-undervisning leder till en större andel informell 
engelskundervisning än traditionell undervisning vilket kan påverka elevernas inlärning.  
 
En sista faktor som kan leda till att elever med SPRINT-undervisning inte utvecklas i större 
utsträckning än elever med traditionell undervisning kan vara eventuellt bristande kunskaper i 
målspråket hos lärarna. Det är viktigt att det tas tillvara på de erfarenheter som finns för att 
utveckla SPRINT-undervisningen som Lim Falk skriver i sin undersökning (286). Det 
framkommer i Nixons (2000:3) rapport att 82 % av lärarna som använder sig av SPRINT-
undervisning har behörighet att undervisa på engelska.  Även om det enligt de här siffrorna är 
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relativt många lärare som har utbildning att utföra SPRINT undervisning så tas lärarnas 
utbildning upp som ett problem. Framförallt är det eleverna själva som upplever att lärarnas 
utbildning i målspråket är ett problem, men även lärarna ser kompetensen som ett problem. 
Lärarna anser att det är bristande kunskaper i målspråket som leder till den lektionsstyrda 
undervisningen och att de därför är mindre flexibla under lektioner på engelska. Lärarna bör 
enligt Lim Falk behärska målspråket på en sådan nivå att dynamiken och interaktionen mellan 
elever och lärare inte påverkas negativt av språkliga begränsningar (37). Detta är viktigt då den 
språkliga begränsningen annars blir ett hinder för interaktion. Lärarnas kompetens är möjligen 
även en av anledningarna till att lärarna inte korrigerar elevernas språk (Falk 2001:16). Nixon 
(2000: 31-32) anser att den bristande kompetensen kan bero på att den fortbildning som 
lärarna får inte är tillräcklig. Om lärarna hade mer och bättre utbildning skulle SPRINT-
undervisningen kunna förbättras. 
 
5.5 Genus och elevernas språkutveckling 
I Sylvéns (2004) undersökning presterar de manliga eleverna med SPRINT-undervisning bättre 
än kvinnorna. Därför anser jag att det intressantaste resultatet från min undersökning av de 
kvinnliga och manliga elevernas resultat är att kvinnorna med SPRINT-undervisning presterar 
bättre än männen, medan det i klassen med traditionell undervisning är de manliga eleverna 
som presterar bättre än de kvinnliga. Anledningen till att de kvinnliga eleverna med SPRINT-
undervisning presterar bättre än männen i min undersökning kan vara t.ex. 
klassrumssituationen, att de kvinnliga eleverna passar bättre i det klimat som enligt tidigare 
forskning råder i SPRINT-klassrummen med lärarledda lektioner och mycket egen läsning. 
Detta stämmer överens med Sylvéns reflektioner eftersom hon anser att de kvinnliga eleverna 
har mest fördel av SPRINT-undervisningen då skillnaden mellan resultaten hos de manliga och 
kvinnliga eleverna blir mindre längre in i utbildningen (227).   Klassrumssituationen kan 
innebära att de kvinnliga eleverna med SPRINT-undervisning får möjlighet att ta mer plats i 
klassrummet. Det kan också bero på att de kvinnliga eleverna med SPRINT-undervisning har 
blivit mer vana vid att prata engelska och därför vågar ta mer plats under lektioner där man 
pratar engelska jämfört med de kvinnliga eleverna med traditionell undervisning.    
 
5.6 Hållbarhet 
När det gäller hållbarheten på min undersökning så har resultatet ganska låg validitet eftersom 
jag endast har undersökt en klass med SPRINT-undervisning och en med traditionell 
undervisning. Som framkommit i den tidigare forskningen (Lim Falk 2008) har skolorna olika 
mål och förutsättningar och innehållet i SPRINT-undervisning varierar. Det finns således en 
stor heterogenitet inom undervisningsformen och därför är det oklart i hur hög grad mina 
resultat kan generaliseras till SPRINT-fenomenet som helhet. Dock ger resultaten en väldigt bra 
fingervisning över dessa elevers språkutveckling eller avsaknad av språkutveckling i en SPRINT-
undervisningsmiljö. 
 
Däremot har resultatet hög reliabilitet eftersom eleverna skriver exakt samma prov och proven 
är utformade av experter och har tydliga riktlinjer för hur de ska rättas. Det enda resultat som 
kan ha något lägre reliabilitet är resultatet på den muntliga delen av proven eftersom läraren där 
har större möjlighet att välja betyg vilket påverkas av lärarens tidigare erfarenheter. Mallarna 
för rättning av den muntliga delen av proven är inte lika tydliga som mallarna för de övriga 
delarna av proven. Resultaten är ganska generaliserade eftersom jag inte har undersökt 
individerna i de olika klasserna utan endast klasserna som helhet. Det kan hända att det är 
större skillnader mellan olika individer än mellan klasserna. 
 
Mina resultat skiljer sig från Sylvéns (2004) undersökning då hon finner än större 
kunskapsökning bland elever med SPRINT-undervisning. Detta kan bero på att Sylvén endast 
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undersöker ordförrådet medan nationella proven även testar andra områden av 
engelskaundervisningen som t.ex. grammatik.  Att Westins (2009) elever inte utvecklar samma 
områden inom engelskämnet som mina elever (skriftligt, läs- och hörförståelse och muntligt) 
kan bero på den individuella läraren och vad denne väljer att prioritera i undervisningen. 
Sylvéns undersökning visar även att de manliga eleverna med SPRINT-undervisning presterar 
bättre än de kvinnliga eleverna vilket min undersökning motsäger då de kvinnliga eleverna 
presterar bättre än de manliga i min undersökning.  
 
Mina resultat stämmer bra överens med tidigare forskning i det att det snarare är det positiva 
urvalet som gör att eleverna med SPRINT-undervisning når högre resultat än de elever som har 
traditionell undervisning. Eleverna med SPRINT-undervisning är alltså bättre redan när de 
börjar undervisningen.   
 
5.7 Slutsats 
Slutsatsen av min undersökning är att elever med SPRINT-undervisning presterar bättre än 
elever med traditionell undervisning. Dock verkar detta resultat till största del bero på att de 
elever som väljer SPRINT-undervisning är bättre i engelska redan innan de börjar på 
programmet. Ett intressant resultat kopplat till genusaspekten på min undersökning är att de 
kvinnliga eleverna med SPRINT-undervisning nådde bättre resultat än de manliga eleverna, 
tvärtemot Sylvéns (2004) undersökning. Vid jämförelsen av de olika provdelarna så var det 
endast små skillnader mellan de två klasserna. Denna avsaknad av skillnad mellan vilka delar av 
provet som eleverna hade lätt respektive svårt för kan tyda på att eleverna inte bara påverkas av 
undervisningen utan även andra aspekter som t.ex. högutbildade föräldrar, att eleverna har varit 
i engelsktalande länder osv. som Sylvén (2004:112) tar upp i sin undersökning.  
 
Min undersökning visar att eleverna med SPRINT-undervisning inte utvecklas i större 
utsträckning än eleverna med traditionell undervisning. Det finns mycket som kan förbättras så 
att eleverna utvecklar sina engelskkunskaper i en större utsträckning. Lim Falk tar i sin 
forskning från 2008 upp att det saknas en tydlig syftesformulering, specifika lärandemål och 
diskussion kring pedagogiska och metodiska problem när det gäller SPRINT-undervisningen. 
Det skulle vara bra att diskutera kring SPRINT-undervisningen och försöka skapa gemensamma 
mål för undervisningen för att kunna utvärdera SPRINT-undervisning på ett adekvat sätt. 
Sylvén (2004) ser en tydlig utveckling hos elever med SPRINT-undervisning men på grund av 
att det inte finns några nationella riktlinjer för skolorna som använder SPRINT-undervisning 
anser hon att det är svårt att bara tillskriva SPRINT-undervisningen resultatet och Falk (2001) 
anser i sin rapport att det är svårt att dra generella slutsatser angående SPRINT-undervisning 
då den inte kan beskrivas på ett enhetligt sätt (38-9). Med gemensamma mål och nationella 
riktlinjer skulle detta problem kunna undvikas.  
 
Jag skulle vilja se större utbud av vidareutbildning för lärare med SPRINT-undervisning både 
ämnesmässigt och pedagogiskt, med avsikt att gynna elevernas inlärningsmöjligheter. Detta är 
viktigt eftersom Falks (2001:38) rapport visar att elever med SPRINT-undervisning är i större 
behov av väl genomtänkt och anpassad metodik för att kunna få ut så mycket som möjligt av 
undervisningen.  En annan viktig faktor är kurslitteraturen. Det är viktigt att det skapas 
läroböcker som är på rätt nivå både språk- och ämnesmässigt för att förbättra utbildningen 
ytterligare.  
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