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Sammandrag 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om dans på fritiden korrelerade med 

andraspråkselevers uttal av svenska ordaccenter. För att besvara frågeställningen valdes 

en kvantitativ studie i form av enkätundersökning och språkfärdighetstest. 

Undersökningen utfördes på 49 informanter med svenska som andraspråk och 

information kring dansvanor, och även vanor gällande annan form av idrott, samt ett 

flertal andra faktorer som var kända för att påverka andraspråksinlärning samlades in. 

Språkfärdighetstestet bestod av tio meningar som sammanlagt innehöll fem målordpar, 

där vardera ordpar innehöll ett ord med grav eller akut accent. Den auditiva analysen 

bedömde om informanterna åstadkom någon separering i det tonala uttalet mellan orden 

i ordparen. 

Resultatet visade en signifikant relation mellan den beroende variabeln och 

predikatorn ”tid i Sverige”. Den deskriptiva statistiken antydde att de informanter som 

utförde idrott på fritiden fick bättre resultat på språkfärdighetstestet än de informanter 

som dansade på fritiden. Korrelationsstudien visade på en starkare korrelation mellan 

språkfärdigheten och intensiteten i dans och idrott än i endast idrott.  

Interbedömarreliabilitetstestet visade på låg reliabilitet i annoteringen, vilket 

innebar osäkra slutsatser. Detta ledde däremot till förslag för framtida forskning.  
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1 Inledning 

De flesta människor har säkerligen erfarenhet av att tillägna sig ett helt nytt språk och 

vet vilka svårigheter detta medför. Det är en lång och inte helt okomplicerad process att 

lära sig ett språk (Abrahamsson, 2009), det kan vi nog alla vara rörande överens om. 

Som lärare i svenska som andraspråk möter jag dagligen nyanlända elever som kommit 

till Sverige och därtill bytt språkmiljö. Jag uppfattar eleverna som frustrerade och 

ängsliga när de inte kan uttrycka sig så som de önskar på grund av ett begränsat språk 

och därför har mitt intresse för andraspråksinlärning ökat. 

Enligt Kjellin (2002) syftar uttalsundervisning inte endast till att skapa ett bra uttal 

hos eleverna, utan även till att underlätta inlärningen och den sociala vardagen. Detta 

görs enklast genom att avvärja brytning. När prosodin hos en talare avviker från den 

egna, uppmärksammar vi detta genast och vår språkförståelse fungerar inte längre 

automatiskt och undermedvetet. Detta kan i längden bli mycket ansträngande och 

slitsamt. I sin tur kan detta resultera i diskriminering eftersom en andraspråkstalare 

kanske inte blir anställd på en viss arbetsplats på grund av sin brytning (Kjellin, 2002). 

Det är för mig därför högst angeläget att forska kring möjliga faktorer som skulle kunna 

begynna andraspråksinlärningen, särskilt vad gäller prosodi, och möjligen göra detta 

genom att tänka brett och nytt! I denna uppsats vill jag därför undersöka om dans har en 

positiv inverkan på andraspråksinlärningen, närmare bestämt hur dans på fritiden 

samverkar med uttalet av grava och akuta accenter.  

Det finns en del klassrumsmetoder som bygger på idén att involvera kroppen i 

andraspråksinlärningen, bland annat Total Physical Response (TPR), vilken Engström 

skriver om i sin artikel ”TPR – en beskrivning av metoden med konkreta exempel”. 

Denna metod innebär att andraspråkslnlärare lär sig ett språk snabbare om kroppen 

samtidigt engageras i undervisningen (Engström, 1993). Andra klassrumsmetoder som 

bygger på att involvera kroppen i undervisningen kan innebära dans, rörelser m.m. 

(Dahlbäck, 2011; Moerman, 2014; Pinter, 1999). Men vari består de möjliga effekterna 

av sådana aktiviteter? Fungerar dessa metoder grundläggande på samma sätt eller är det 

snarare olika mekanismer som (inter)agerar här? Vissa av dessa idéer skulle kunna få 

stöd i forskning som visar att fysisk aktivitet påverkar biokemiska processer i hjärnan, 

vilket i sin tur påverkar andraspråksinlärningen, och annan inlärning, positivt (se t.ex. 

Liu, Sulpizio & Kornpetpanee, 2017). Men de ovan nämnda metoderna (såsom dans, 

särskilt när det förekommer i klassrummet), bygger för det mesta inte på någon 
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(ansträngande) fysisk aktivitet; de möjliga effekterna av kroppens användning i 

klassrummet förklaras därför troligen av andra faktorer så som till exempel att den 

motverkar faktorer som hämmar andraspråksinlärningen och stimulerar den kognitiva 

utvecklingen (Pinter, 1999; Moerman, 2014) (se 3.2). 

Det finns med andra ord en del idéer och forskning vad beträffar kroppens roll i 

andraspråksinlärningen och hur fysisk aktivitet påverkar denna inlärning positivt. 

Däremot finns det inte mycket forskning kring hur just dans påverkar 

språkutvecklingen. Med denna uppsats hoppas jag kunna göra en relevant förstudie för 

vidare forskning kring ämnet och tillsammans kan vi förhoppningsvis skapa en större 

förståelse för sambandet mellan just dans på fritiden och andraspråksinlärningen. 

Denna uppsats ingår i ett större projekt där även andra språkliga drag undersöks. 

Vi är sammanlagt fem studenter vid Linnéuniversitetet som tillsammans har 

sammanställt två blanketter, en enkät och ett språkfärdighetstest. De andra språkliga 

drag som undersöks är fundamentslängd, ordföljd och uttal av vokaler.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Målet med uppsatsen är att undersöka om dans på fritiden skulle kunna begynna 

andraspråksinlärningen och särskilt andraspråkselevers uttal av svenska ordaccenter. 

För att besvara syftet utgår arbetet från följande forskningsfrågor:  

 

1. Går det att se ett samband mellan dans på fritiden och andraspråkselevers uttal av de 

svenska ordaccenterna?  

2. Påverkar intensiteten i dansen uttalet av ordaccenter jämfört med intensiteten i övrig 

idrott? 

 

Om denna uppsats skulle påvisa några effekter av dans på fritiden kan det vara oklart 

var dessa effekter härrör. Därför tar studien också hänsyn till huruvida informanterna 

utövar andra former av fysisk aktivitet (som hädanefter kommer kallas ”idrott”). Det tas 

även hänsyn till intensiteten, d.v.s. den ansträngningsnivå som informanterna uppnår 

när de utövar dansen respektive idrotten.  

 

1.2 Ordaccenter 

Den svenska prosodin utgör ett komplext system där betoning, kvantitet och ordaccent 

kombineras med varandra (Abrahamsson, 2013). Många gånger är betoningen grunden i 
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svenskans uttal och de tonala avvikelser som andraspråkstalare gör har ofta ett samband 

med bristande behärskning av svenskans betoning (Zetterholm & Tronnier, 2017). 

Betoningen i det svenska språket är primär för ett begripligt uttal, vilket gör det viktigt 

för andraspråksinlärare att behärska denna (Abrahamsson, 2013). Kvantitet hänger tätt 

ihop med betoningen i och med att endast betonade stavelser i svenska innehåller 

aningen lång vokal eller lång konsonant i koda (Bruce, 2010).  

Det svenska språkets har dessutom två så kallade tonala ordaccenter, d.v.s. akut 

accent och grav accent (dessa kan även kallas för accent 1 och accent 2). Valet mellan 

accenterna ligger i ordets morfologi och ordbetoning (Engstrand, 2007) och därför 

måste andraspråksinläraren, som Abrahamsson (2013) framhåller, behärska betoningen 

för att kunna behärska ordaccenterna. Ord som endast har en stavelse i stammen (t.ex. 

and) får akut accent och ord vars stam består av två stavelser får grav accent (t.ex. 

ande). Ordet and får därtill akut accent även i bestämd form eftersom stammen endast 

består av en stavelse. Detta gör att vi kan höra en tonal skillnad mellan ánden (fågeln) 

och ànden (spöket) eftersom det är grundtonsförloppet som skiljer sig (se figur 1). Ett 

annat exempel på en regel för tilldelning av av ordaccenter är att ord i plural alltid får 

grav accent (Engstrand, 2007).  

 

 
Figur 1. F0-konturer. Prototypiska F0-konturer av accenterna för de två orden ánden 

(fågeln) och ànden (spöket), framförda av en man med sydsvensk dialekt. Meningen 

som uttalas är ”jag har sett anden i dimman”. Tjock linje: akut accent (fågeln). Tunn 

linje: grav accent (spöket) (Ambrazaitis & Bruce, 2006).  
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Även om accenterna hjälper oss att förstå ordstrukturerna, är de i sig inte nödvändiga 

för talförståelsen i det svenska språket (Engstrand, 2007) och därför ingår de inte heller 

i andraspråksundervisningen. Dock har det visats att ordaccenterna mycket väl kan läras 

in implicit (Schremm, Söderström, Horne, & Roll, 2016). Det bör även tilläggas att 

antalet ordpar som endast skiljer sig åt i accenten är begränsat och det är inte heller alla 

svenska dialekter som skiljer på grav och akut accent (Engstrand, 2007). 

 

2 Bakgrund 

Det finns många faktorer som påverkar hur en individ tillägnar sig ett andraspråk. En 

del faktorer påverkar andraspråksinlärningen positivt medan andra faktorer hämmar 

den. Abrahamsson (2009) hänvisar i sin bok Andraspråksinlärning till olika författare 

som berör hur modersmål, ålder, motivation och socioekonomiska bakgrund kan 

påverka tillägnandet av ett nytt språk.  

Han definierar begreppet andraspråk som det språk en individ lär sig efter att ett 

förstaspråk är etablerat: 

 

Termerna förstaspråk och andraspråk syftar alltså på den ordningsföljd i vilken en individ 

exponerats för dem, inte på behärskningsgraden eller ens på hur mycket eller i vilken 

ordning en talare identifierar sig med sina olika språk (Abrahamsson 2009:14). 

 

Modersmålets inverkan på andraspråket grundar sig givetvis i hur långt inläraren har 

kommit i utvecklingen av sitt modersmål. Inflytandet från modersmålet rör främst de 

fonologiska, pragmatiska och lexikala områdena. Om inläraren kommit långt i 

utvecklingen av dessa i sitt modersmål, kommer dessa delar inte ha lika stort inflytande 

på andraspråket. Detta beror på att inläraren då förstår att det inte alltid går att ”föra 

över” från modersmålet till andraspråket (Taylor, 1975). 

Även åldern är en faktor vid andraspråksinlärningen. Vid den kritiska perioden 

12-13 år har hjärnan fullbordats vilket innebär att om ett språk lärs in efter denna ålder 

kommer inläraren alltid tala med en liten brytning. Ju tidigare ett nytt språk lärs in, 

desto bättre kommer det att bli. Åldern påverkar dock inte hur fort andraspråket kommer 

läras in, utan endast hur det kommer se ut i slutändan (Lenneberg, 1967). 
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En annan individuell faktor är motivation, vilken är högst primär gällande 

andraspråksinlärningen, dålig motivation kan nämligen bygga upp ett ”filter” i hjärnan 

som komplicerar och hämmar språkinlärningen (Krashen, 1982).  

Gällande social bakgrund är föräldrarnas utbildningsgrad, men även den 

ekonomiska situationen i hemmet och föräldrarnas syn på utbildning och kunskap en 

faktor som påverkar andraspråksinlärningen. Generellt sätt klarar sig barn från 

medelklassen och den övre medelklassen bättre gällande andraspråksinlärningen än de 

barn som kommer från familjer med arbetarbakgrund (Burstall, 1975).  

För att få bättre inblick i hur just dans, som enligt Nationalencyklopedin 

definieras som rörelser till rytm och musik ofta utförda av ett par eller en grupp 

(Nationalencyklopedin, 2017), korrelerar med de svenska ordaccenterna är dessa 

ovannämnda faktorer intressanta att besinna. Dessa måste tas i beaktning i denna studie 

för att kunna utesluta att det inte är dem som har en ett inverkan på andraspråkselevers 

uttal av ordaccenerna, istället för dansen.  

 

3 Tidigare forskning 

För att besvara frågeställningarna i denna uppsats behöver tidigare forskning kring flera 

områden beröras: främst sambandet mellan fysisk aktivitet och andraspråksinlärning 

(3.1.) samt dans ur ett andraspråksperspektiv (3.2), men det tas även upp aktuell 

forskning kring ordaccenternas roll i språkbearbetning (3.3) för att visa att synen på 

ordaccenterna i ett andraspråksperspektiv håller på att förändras. 

 

3.1 Fysisk aktivitet och andraspråksinlärning 

Fysisk aktivitet bidrar positivt till andraspråksinlärning (och annan inlärning) genom 

dels de biologiska effekterna, men också genom att rörelseträning förbättrar såväl 

motivation som självförtroende. Även intensiteten i den fysiska aktiviteten har en 

inverkan på andraspråksutvecklingen; ju mer intensiv aktiviteten är, desto mer positivt 

bidrar den (Liu, Sulpizio, & Kornpetpanee, 2017; Schmidt-Kassow, 2013; Gustafsson & 

Hugoh, 1987). 

Hur fysisk aktivitet påverkar andraspråksinlärningen undersökte Liu och kollegor 

(2017) i sin studie. De grundade sin studie i en undersökning gjord av Schmidt-Kassow 

(2013), där det framgick att fysisk aktivitet påverkade språkinlärningen positivt. 

Schmidt-Kassows studie utfördes på informanter som inte hade haft någon tidigare 
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kontakt med andraspråket, medan Liu och kollegor istället utförde sin studie på 

studenter som hade grundläggande kunskaper i andraspråket. Deras undersökning 

utfördes på 40 informanter varav hälften av dem fick lära sig nya ord på andraspråket 

medan de cyklade och den andra hälften fick lära sig orden medan de var stillasittande. 

De som cyklade utförde antingen högintensiv eller lågintensiv idrott (Liu, Sulpizio, & 

Kornpetpanee, 2017).  

Resultatet av undersökningen visade att den fysiska aktiviteten bidrog positivt till 

andraspråksinlärningen, inte bara gällande ordinlärningen, utan även den syntaktiska 

språkinlärningen. Den högintensiva idrotten påverkade språkinlärningen markant bäst, 

hos de som utförde den högintensiva idrotten blev ordinlärningen 20 % snabbare 

jämfört med den lågintensiva idrotten och den stillasittande inlärningen (Liu, Sulpizio, 

& Kornpetpanee, 2017). Resultatet visade sig även vara långvarigt eftersom 

undersökningen utfördes igen efter fyra veckor och resultatet blev då detsamma. Vad 

det var i den fysiska aktiviteten som påverkade andraspråksinlärningen förklarade 

författarna med att den fysiska aktiviteten stimulerade hjärnkapaciteten positivt och 

ökade vissa neurotrofa substanser i hjärnan, såsom BDN (2017).  

Dessa resultat av Liu och kollegor är i linje med Gustafsson och Hugoh (1987) 

som också förklarar den positiva inverkan som fysisk aktivitet har på inlärning med att 

hjärnan får mer syretillförsel. Detta gör i sin tur att inlärarna blir mer vakna och 

koncentrerade (1987). Förutom denna biologiska effekten som fysisk aktivitet har på 

inlärningen, menar författarna även att rörelseträning och fysisk aktivitet också 

förbättrar såväl balans, kroppsmedvetenhet, grov- och finmotorik, perception, 

motivation och självförtroende. Samtliga av dessa egenskaper förbättrar även 

inlärningen (1987).  

Att kroppen har en betydande roll i andraspråksinlärningen och att fysisk aktivitet 

bidrar positivt till denna kom såväl Liu och kollegor (2017) som Gustafsson och Hugoh 

(1987) fram till. Men eftersom Liu och kollegor (2017) även kom fram till att 

högintensiv idrott påverkar andraspråksinlärningen mer positivt än vad den lågintensiva 

idrotten gör, är det intressant för denna studie att även ta hänsyn till hur intensiteten i 

såväl idrott som dans samverkar med andraspråkselevers produktion av de svenska 

ordaccenterna.  
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3.2 Dans i ett andraspråksperspektiv  

Dans påverkar andraspråksinlärningen positivt genom att den dels motverkar faktorer 

som hämmar inlärningen, men också genom att den är kreativ och kan öka lusten att lära 

sig. Den stimulerar också lagringen av kunskap och skulle även kunna, genom rytmen, 

hjälpa andraspråkselever att hitta den svenska prosodin i ord (Cook, 1996; Dahlbäck, 

2011; Moerman, 2014; Smith, 1984; Pinter, 1999).  

Andraspråksinlärning kan påverkas negativt av faktorer som ångest, motivation, 

ålder, personlighet och språklig nivå kan påverka språkinlärningen negativt. Dock kan 

dessa faktorer, genom dans, motverkas! Detta menar Pinter (1999) som också skriver att 

dansen kan användas som en potentiell strategi för kommunikation och 

andraspråksinlärning i klassrummet (1999). Dans kan med andra ord vara ett 

tillvägagångssätt för att etablera och bygga ett gott självförtroende och självkänsla hos 

andraspråkseleverna. Den kan hjälpa eleven till att skapa dels en relation mellan kropp 

och hjärna, men också en relation mellan sig själv och samhället (1999). Pinter refererar 

dessa antaganden till bland annat Cook (1996) som förespråkar implicit 

andraspråksinlärning, vilket dans som klassrumsmetod i så fall tjänar till. Pinter 

hänvisar även till Smith (1984) som menar att det finns många koncept som associeras 

med såväl dans som andraspråksinlärning. Bland annat har dansare och 

andraspråksinlärare ett gemensamt mål; att kommunicera och förmedla på lämpligaste 

sätt (Smith, 1984).  

Eftersom dansen är lekfull och kreativ, kan även lusten att uttrycka sig öka genom 

dansen. Detta skulle även kunna bidra positivt till språkinlärningen och 

uttrycksförmågan eftersom konsten och lärandet koopererar, samtidigt som det 

stimulerar den kognitiva utvecklingen och lagring av kunskap. Dansen skulle därför 

kunna ha en plats i klassrummet, eftersom detta bidrar till variation i undervisningen 

och läraren kan lättare nå ut till fler elever (Moerman 2014).  

Hur musik, rytm och språk samverkar undersöktes av Dahlbäck (2011). Hon 

arbetade med stavelser, rytm och betoning tillsammans med barn i en årskurs 1 på 

grundskolan och uppmärksammade dem på hur olika betoningar och rytmer kan ändra 

betydelsen för ett ord. Studien utfördes genom att låta eleverna sjunga, ljuda och röra 

sig till olika bokstäver och ord för att de skulle lära sig samtidigt som flera sinnen 

berördes. Eleverna fick även klappa eller gå rytmen i ett ord (2011): 

Även om vi uttalar ord och meningar riktigt är det en annan sak att analysera rytmen och 

det visar det sig att det inte alltid är så lätt att hitta betoningsmönstren. Det prosodiska 
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mönstret ger både betydelse och karaktär i språket. Att klappa eller gå̊ rytmen i ett ord eller 

en mening är ett sätt att hitta struktur och mönster som kan bli ett stöd i det språkliga 

lärandet (Dahlbäck, 2011:123).  

Det kan vara svårt för andraspråkselever att uttala svenska ord med rätt prosodi och 

rytmik och därför föreslår Dahlbäck att läraren kan ta bort själva ordet och låta eleverna 

endast träna på ordets rytm för att sedan lägga till ordet igen. Då skulle kanske eleverna 

lättare hitta prosodin i ordet (Dahlbäck, 2011).  

Dahlbäcks undersökning syftar visserligen till hur lärare kan jobba med svenskans 

betoning och rytm i skolan. Dock är de svenska ordaccenterna beroende av betoningen, 

eftersom deras melodiförlopp är fonetiskt kopplat till den betonade stavelsen (se 1.2) 

(Bruce, 2010). En behärskning av ordaccenterna kan därför antas förutsätta en 

behärskning av den svenska betoningen. Om rytmiska övningar skulle vara fördelaktigt 

för inlärning av betoningsmönstren, som Dahlbäck föreslår, vore det intressant att ställa 

frågan om rytmisk träning generellt, även på fritiden, kan öka känslan för inlärning av 

betoning. Således skulle denna rytmiska träning kunna ge en starkare bas för 

behärskningen av svenska ordaccenter.  

Ovanstående forskning är rörande överens om att dans bidrar positivt till 

andraspråksinlärningen, bl.a. genom att den motverkar de faktorer som vanligtvis 

hämmar språkinlärningen och även stimulerar den kognitiva utvecklingen. Om dansen 

dessutom skulle kunna vara fördelaktig för inlärning av betoningsmönstren, är det i 

denna studie primärt att undersöka vidare dansens samverkan med andraspråkselevers 

uttal av de svenska ordaccenterna.  

 

3.3 Ordaccenternas roll i språkbearbetning 

Tonrörelsen i en svensk ordstam (d.v.s. den första delen av det tonala förloppet som 

utgör ordaccenten) är avgörande för bearbetningen av det efterföljande suffixet. Genom 

att endast lyssna på tonen i ordstammen går det att förutse suffixet (t.ex. bestämd form 

singular eller obestämd form plural). Detta kom Söderström och kollegor (2017) fram 

till i sin studie, vilken gick ut på att deltagarna skulle försöka återställa suffix som 

ersatts med hostljud i ett experiment med manipulerat tal. Resultatet av undersökningen 

visade att lyssnarna snabbt kunde utföra detta, vilket visar på att suffixet är knutet till 

accenten i stammen (Söderström, Horne & Roll, 2017). Detta är intressant eftersom 

ordaccenterna inte är avgörande för förståelsen, men ändå gick det i experimentet att 

förutse resterande del av ordets morfologi, endast baserat på ordaccenten i stammen.  
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Denna forskning visar med andra ord att en behärskning av ordaccenterna, trots 

att den inte är viktig gällande begripligt tal, faktiskt har fördelar för språkbearbetning i 

hjärnan. Därför blir det allt mer relevant att även ta hänsyn till dem i diskussionen kring 

svenska som andraspråk (se t.ex. Gosselke, Horne, Brännström, Shtyrov & Roll, 2017).  

 

3.4  Sammanfattning av tidigare forskning 

Dans föreslås och diskuteras flitigt som en fördelaktig faktor i andraspråksutvecklingen 

och motiveras på allehanda sätt, bland annat genom att den motverkar faktorer som 

hämmar andraspråksinlärningen (Pinter, 1999). Även om dessa förslag ofta syftar på 

dans i klassrummet, antyder vissa formuleringar att en del effekter i grunden skulle 

kunna vara frikopplade från klassrumssituationen. Bland annat menar Pinter (1999) att 

dans bygger upp ett gott självförtroende och Moerman (2014) skriver att dansen kan öka 

lusten att uttrycka sig, vilket även borde gälla utanför skolans ramar. Men eftersom 

varken Pinter (1999) eller Moerman (2014) har studerat effekterna av dans på fritiden, 

vore detta intressant att undersöka vidare i denna studie. 

Den tidigare forskningen i avsnitt 3.1 är rörande överens om att fysisk aktivitet 

har positiva effekter på andraspråksinlärning (och övrig inlärning). Liu och kollegor 

(2017) konstaterar även att just intensiteten i den fysiska aktiviteten påverkar 

andraspråksinlärningen i ännu högre utsträckning, men de har inte undersökt hur 

intensitet i just dans påverkar. I den tidigare forskningen om dans i ett 

andraspråksperspektiv diskuteras dock inte effekterna av dans i relation till effekterna 

av idrott, istället menar författarna att det är på andra sätt som dans bidrar positivt. 

Bland annat genom att den kan hjälpa till att etablera och bygga en god självkänsla 

(Pinter, 1999). Men även dans kan ju innebära en intensiv idrott! Därtill är det intressant 

att också ta hänsyn till intensiteten i denna studie och också jämföra möjliga effekter av 

dans med effekter av annan idrott.  

 

4 Metod och material 

I detta avsnitt kommer metoder, urval och datainsamling att presenteras. Under rubrik 

4.1 presenteras den kvantitativa ansatsen, under rubrik 4.2 reliabilitet och validitet och 

under 4.3 presenteras urvalet av deltagare. Därefter presenteras genomförande av 

datainsamling (avsnitt 4.4), en kvantitativ analys av data (avsnitt 4.5) och etiska 

överväganden (avsnitt 4.6).  



 

 7 

 

4.1 Kvantitativ ansats 

För att besvara frågeställningen i denna uppsats valdes en kvantitativ metod i form av 

en enkätundersökning i kombination med ett språkfärdighetstest. Språkfärdighetstestet 

spelades i sin tur in med hjälp av ljudinspelning. Den kvantitativa ansatsen valdes för att 

få en så bred inblick som möjligt och därtill kunna besvara syftet med så hög validitet 

som möjligt. För att samla in empirisk data och skapa ett material som kunde analyseras 

användes surveyundersökning, något som Denscombe associerar till kvantitativ data 

(2016). Kvantitativ forskning är även anknuten till positivismen som fokuserar på fakta 

och siffror och som lutar sig på den naturvetenskapliga forskningmodellen. I denna 

modell betraktas den sociala verkligheten på samma sätt som den fysiska. Detta gör att 

forskaren kan betrakta sin insamlande data på ett objektivt och neutralt sätt 

(Denscombe, 2016). 

 

4.2 Urval av deltagare 

Empirin samlades in från 49 informanter med varierande ålder. Informanterna har 

vistats olika lång tid i Sverige och har skiftande ursprung och modersmål (se tabell 1 

och tabell 2). Urvalet av deltagare gjordes på andraspråkselever som dansar på fritiden, 

de som utför en annan idrottsaktivitet än dans, de som både dansar och utför en annan 

idrottsaktivitet och de som inte utför någon idrottsaktivitet alls. Skolor kontaktades 

genom mejl och telefonsamtal, där studien och vilken målgrupp som eftersöktes 

beskrevs. Informanterna valdes utifrån nämnda kriterier och motivet bakom att så 

många informanter valdes var för att få en så hög validitet som möjligt. 

 

 

Tabell 1 

Demografisk information 

Grupp n (k) Ålder (SD) SES-mor (SD) SES-far (SD) i Sve 
(SD) 

Kul lära (SD) 

Dans 5 (4) 26;7 (15;11) 11,7 (5,9) 10,3 (6,4) 3;0 
(2,1) 

4 (0,9) 

Idrott 22 (2) 17;0 (4;1) 8,14 (5,3) 9 (4,9) 2;11 
(1,9) 

3,6 (1,3) 

Dans & idrott 20 (12) 18;6 (8;4) 6,8 (5,1) 7,1 (5,1) 2;5 
(1,8) 

3,8 (1,2) 

Notera. n, antal. K, kvinnor. Ålder anges i år. SES, socioekonomisk status, SES anges som antal år 

(år;månad) mor/far har gått i skolan. SD, standardavvikelse. I Sve, anger antal år spenderade i Sverige. 

Kul lära, roligt att lära in ett nytt språk. Förutom kolumnen n visas medelvärden med SD inom parentes. 
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Tabell 2 

Information om intensitet och språk 

Grupp Intensitet (SD) Dominant språk 

Dans 4,2 (1,3) Svenska 

Idrott 3,4 (1,1) Svenska 

Dans & idrott 4,1 (1,2) Annat 

Notera. Intensitet, den intensitet informanterna utövar sin aktivitet i en skala från 1-5. Dominant språk, 

det språk som är dominant under aktiviteten. Kolumnen intensitet anger medelvärden med SD inom 

parentes.  

 

 

4.2.1 Presentation av deltagare 

De 49 informanterna består av 58 % män, 38 % kvinnor och 4 % som inte definierar sig 

som varken man eller kvinna. Medianen av deras ålder är 19 år (med en spridning från 

13 år till 53 år) och 56 % av dem har kommit till Sverige efter den kritiska åldern vid 

12-13 år.  

Modersmålen är mycket spridda, fjorton informanter har arabiska, åtta har dari, tre 

har italienska, två har engelska, två har dari och persiska, två har nederländska, två har 

kurdiska, två polska och fjorton respondenter har olika övriga modersmål. Sammanlagt 

finns det alltså 22 olika modersmål och dessa förekommer spridda över de olika 

grupperna av deltagare gällande dans- och idrottsvanor (se tabell 3). Kategorierna i 

tabellen nedan representerar de informanter som i enkäten svarat att de dansar (minst en 

gång i veckan), idrottar (minst en gång i veckan), både dansar och idrottar (minst en 

gång i veckan för respektive aktivitet) och de som varken dansar eller idrottar.  

 

 

Tabell 3  

Modersmål 

Dans Idrott Dans plus idrott Varken dans 
eller idrott 
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Arabiska 
Dari/Persiska 
Italienska 
Spanska 
 

Arabiska 
Dari 
Engelska 
Flamländska 
Kurdiska 
Nederländska 
Pashto 
Polska 
Rumänska 
Somaliska 
Tjeckiska 
Urdu 

Arabiska 
Bosniska 
Danska 
Dari 
Dari/Persiska 
Engelska 
Italienska 
Kurdiska 
Nederländska 
Ryska 
Tyska 
 

Dari 
Tigrinja 

Notera. Tabellen visar vilka modersmål som finns representerade hos  

informanterna i respektive kategorier: dans, idrott, dans plus idrott och varken 

dans eller idrott.  

 

 

De informanter som endast dansar på fritiden utgör 14 %, de informanter som utövar 

någon annan form av idrott utgör 49 % och 33 % av informanterna utövar både dans 

och idrott på fritiden. Det är endast 4 % som inte utövar någon form av idrott på fritiden 

och därför har dessa tagits bort från studien för att undersökningen ska bli mer 

tillförlitlig.  

 

4.3  Material och genomförande av datainsamling 

Insamling av data gjordes genom dels en enkätundersökning och dels ett 

språkfärdighetstest som spelades in. Dessa genomfördes på olika skolor och platser vid 

olika tillfällen under ungefär en veckas tid. Alla fem studenter i projektet delade på 

jobbet med datainsamlingen. Undersökningen inleddes med att deltagarna som var över 

15 år fick signera en samtyckesblankett (bilaga B) och de deltagare som var under 15 år 

fick med sig en motsvarande blankett hem (bilaga A) för att deras målsman skulle 

kunna signera denna (dessa blanketter samlades in vid ett senare tillfälle). Sedan 

efterföljde en enkät där informanterna fick svara på frågor om sin bakgrund (se bilaga 

D).  

Denscombe (2016) framhäver att det viktigaste att ha i åtanke vid utformningen 

av en enkät är att det inte får kräva för mycket ansträngning eller tid från respondenten. 

Frågeformulär ska innehålla få frågor och vara enkla att svara på. Detta ökar 

svarsfrekvensen och validiteten i svaren (2016). Därför innehöll enkäten endast ett fåtal 

frågor som var slutna och enkla att besvara och som även förklarades muntligt vid 

behov. Valet att använda enkät för insamling av empiri grundades i att det var det 

enklaste sättet att samla in bakgrundsfakta om informanterna. Frågorna var formulerade 

så som de var för att få en så bred och omfattande bakgrund som möjligt och för att alla 
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variabler som behövde vara med från respondenternas bakgrund skulle innefattas. 

Eftersom vi var fem studenter i projektet som ville undersöka olika språkliga variabler, 

innehöll enkäten frågor som täckte samtliga parametrar som skulle granskas. Det skulle 

vara alldeles för omfattande att undersöka samtliga faktorer som kunde påverka 

andraspråksinlärningen (se avsnitt 2) och därför valdes endast några ut.  

Informanterna blev vid datainsamlingen även tilldelade ett kodnamn som skrevs 

på både enkäten och ljudinspelningen. Detta var nödvändigt för att kunna koppla ihop 

svaren från enkäten till rätt ljudinspelning, utan att bryta mot konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Efter enkätundersökningen utfördes ett språkfärdighetstest som spelades in. Detta 

bestod av tre delar som behandlade ordföljd, fundamentlängd, ordaccenter och vokaler 

för att samtliga valda språkliga drag skulle kunna undersökas (se bilaga C). 

Anledningen till att respondenterna fick göra språktestet i samband med 

enkätundersökningen grundades i praktiska skäl för att vi inte skulle behöva åka tillbaka 

till skolan vid ett senare tillfälle. Detta var även för att få högsta möjliga svarsfrekvens 

på både enkäten och språkfärdighetstestet.  

Ordaccenterna undersöktes genom att informanterna läste upp tio randomiserade 

meningar som samtliga innehöll ett testord med antingen grav accent eller akut accent. 

Som testord valdes fem olika ordpar som antingen är minimala par (t.ex. pålen/Polen) 

eller olika böjningar av samma lexem (bilen/bilar), för att det sedan skulle gå att 

undersöka ifall informanterna kunde skilja på grav och akut accent i dessa ordpar. 

De meningar som respondenterna läste upp för att ordaccenterna skulle kunna 

undersökas var följande (målorden understrukna): 

 

1. Anden och musen badar i dammen 

2. På julafton kommer tomten ibland 

3. Jag ska åka till Polen och unna mig själv lite lyx 

4. När hon dansade blev stegen lätta så hon nästan kunde flyga 

5. Anden myser när han får uppfylla önskningar 

6. Det sitter en fågel på pålen redo att fly 

7. Pojken tycker mest om att leka med bilar som kör in och ut ur ett garage 

8. Det står en älg ute på tomten och är yr i huvudet 

9. På Bauhaus var stegen för dyr  

10. Pojken tycker mest om att leka med bilen som kör ut och in ur ett garage 
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Målorden var placerade på olika platser i satserna för att de skulle få olika prosodiska 

sammanhang, bland annat hade stégen och stègen ingen satsbetoning. Dock hade de två 

ord som bildade ett ordpar alltid en likvärdig placering. På det viset kopplades de olika 

ordparen till olika villkor vad gäller satsintonation. Materialet täckte alltså en variation 

av kontexter, och meningen med detta val var att göra resultaten mera generaliserbara. 

Målorden ”bilen” och ”bilar” valdes på grund av den morfologiska kopplingen; ord i 

pluralform får alltid grav accent (Engstrand, 2007). Som listan ovan visar valdes olika 

varianter av ordpar, och detta var för att få tillräckligt med data att analysera. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Enkätundersökningen och språkfärdighetstestet har grundats i Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav kring forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är följande; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes genom att vi både berättade för informanterna att det var 

frivilligt att delta, samt att det stod i den samtyckesblankett som de fick skriva under. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att de respondenter som var över 15 år fick skriva 

under en samtyckesblankett och vårdnadshavarna till de respondenter som var under 15 

år fick skriva under en motsvarande blankett (Bilaga A och B). Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att informanterna tilldelades nummer istället för deras riktiga namn 

och slutligen uppfylldes nyttjandekravet genom att den information som kommer fram i 

undersökningen endast används i det syfte som den är ämnad för.  

 

4.5 Kvantitativ analys av data 

Den insamlade datamängden analyserades genom en auditiv analys. Målorden (se 

avsnitt 4.3) i det inspelade språkfärdighetstestet segmenterades och avlyssnades auditivt 

på en dator. Ordaccenterna i de segmenterade ordparen jämfördes för att se ifall det 

fanns någon skillnad i uttalet med tanke på melodiförloppet. Ordaccenternas fonetiska 

realisering (eller: uttal) skiljer sig mycket mellan olika dialekter (Engstrand, 2007) och 

eftersom det skulle vara svårt att fastställa dialektalamålvarieteten för vardera deltagare, 

bedömdes det som alltför opålitligt att undersöka ifall informanterna hade ”rätt” 

ordaccent vid ett visst ord. Istället bedömdes om det fanns en skillnad i uttalet mellan 

vardera ord i ordparen för varje deltagare, alltså om informanterna kunde ”separera” de 

två orden i vardera ordpar (validiteten i detta belyses i avsnitt 4.6). Detta gjordes som 
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tidigare nämnt auditivt och samma ordpar genomlyssnades ett tiotal gånger för att 

bedöma huruvida informanten gjorde någon skillnad i uttalet eller inte. Om det 

bedömdes att det fanns en skillnad i uttalet markerades detta som en ”separering”. Alla 

bedömningar sammanställdes i en tabell och andelen ”separeringar” sammanfattades i 

procentform. Eftersom det fanns fem ordpar motsvarade varje separerat ordpar 20 %. 

För att datan skulle kunna analyseras på ett så objektivt och opartiskt sätt som möjligt, 

avlyssnades inspelningarna innan bakgrundsinformation från enkäten kring informanten 

togs i beaktning (Denscombe, 2016). 

Att avlyssna ordparen var inte en helt okomplicerad process och de svårigheter 

som uppstod under den auditiva analysen var ifall det faktiskt gick att avgöra någon 

skillnad alls mellan ordparen. Målorden avlyssnades därför många gånger för att 

reliabiliteten skulle öka. Orden avlyssnades ytterligare en gång vid ett annat tillfälle för 

att se till så att bedömningen blev densamma. Även en annan student, som också ingick 

i projektet, fick avlyssna ett slumpmässigt urval på tio inspelningar och gjorde en egen 

bedömning av ordparen. Denna datamängd, som alltså blev dubbelt bedömd, användes 

sedan för ett reliabilitetstest (Cohen’s kappa, se 4.6).  

Enkäten gav information om vissa av faktorerna som enligt litteraturen kan antas 

ha en stor effekt på andraspråksinlärning (Burstall, 1975; Krashen, 1982; Lenneberg, 

1967; Taylor, 1975; Pinter, 1999). För att testa vilka av dessa faktorer som korrelerade 

med informanternas separation av testorden i denna studie användes, efter den auditiva 

bedömningen, en så kallad linjär modell (en form av regressionsanalys). Modellen 

inkluderade följande faktorer som prediktorer: tiden i Sverige (i år), den kritiska 

perioden (två kategorier: ankomst innan/efter fyllda 13 år), vilket språk informanterna 

talar på fritiden (det dominanta språket), motivation (attityd mot att lära sig ett nytt 

språk), mammas utbildning (i år), idrott (antal dagar i veckan) och dans (antal dagar i 

veckan). Beräkningen genomfördes i statistikprogrammet R (R Development Core 

Team, 2015). 

Datan hanterades därefter i Excel. För att denna skulle kunna jämföras och 

analyseras delades informanterna in i fyra kategorier; dansare, idrottare, dans plus idrott 

och ingen idrott alls. Dock var de informanter som inte utför någon form av idrott 

endast två stycken och därför togs dessa bort eftersom de inte skulle vara representativa 

för sin grupp. Sedan räknades medelvärdet och standardavvikelsen (SD) ut för vardera 

kategori och sammanställdes i ett histogram. För att fastställa sambandet mellan 

språkfärdighetstestet och variablerna utfördes även en korrelationsanalys som 
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redovisades i ett spridningsdiagram. Där valdes att titta på variabeln ”intensitet”, dvs 

hur ansträngande respondenternas dans respektive övriga idrottsaktivitet är. I enkäten 

fick respondenterna uppskatta intensiteten på en skala från 1 till 5 där 1 var lågintensivt 

och 5 var högintensivt. I analysen valdes att sammanfatta 1 och 2 på skalan till 

lågintensivt, 3 till medelintensivt och 4 och 5 till högintensivt eftersom datamängden i 

varje kategori då skulle öka. Intensiteten i dansen respektive idrotten sammanfattades i 

1 (lågintensivt), 3 (medelintensivt) och 5 (högintensivt). 

Detta sammanfattades därefter i två korrelationsanalyser där den ena visade de 

informanter som endast idrottade på fritiden och den andra visade de informanter som 

både idrottade och dansade. Hos de informanter som både dansade och idrottade valdes 

den högst uppnådda intensiteten i respektive aktivitet som datapunkt. D.v.s. om en 

respondent hade intensitet 1 i idrott och intensitet 3 i dans sammanfattades detta med 

intensitet 3. Detta krävdes för att kunna göra en korrelationsstudie för de som både 

dansade och idrottade.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

På grund av uppsatsens svårbesvarade frågeställning kunde inte validiteten säkerställas 

och interbedömarreliabilitetstestet visade på ett lågt kappa-värde. Dock kunde denna 

analys leda vägen för framtida forskning.  

En faktor som efterfrågades i enkäten var hur ansträngande respondenterna 

upplevde sin idrott respektive dans på fritiden. Hur vardera informant upplevde sin egen 

idrott kunde vara individuellt och om en informant hade dålig kondition upplevde denna 

möjligen att idrotten var mer intensiv än vad någon med bra kondition gjorde. De 

informanter som inte dansade på fritiden kunde uppleva sin aktivitet som mindre 

intensiv än vad de dansande informanterna gjorde. Enkätsvarens validitet gällande 

intensiteten i informanternas dans respektive idrott kunde därför inte helt säkerställas. 

Ett annat problem med validiteten var att uppsatsens frågeställning inte var helt 

okomplicerad att besvara. Det var, som tidigare nämnt, inte trivialt att bedöma ifall en 

informant hade ”rätt” eller ”fel” ordaccent på grund av de dialektala skillnaderna 

(Engstrand, 2007). Om bedömningen kom fram till att informanten inte gjorde en 

skillnad i uttalet mellan två ordaccenter (t.ex. mellan ”pålen” och ”Polen”) tydde detta 

starkt på att deltagaren inte behärskade ordaccenterna. Men även om bedömningen 

menade att en informant gjorde en skillnad mellan ett ordpar, betydde detta 

nödvändigtvis inte att denne behärskade ordaccenterna. Det kunde vara andra faktorer 
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(främst satsintonationen) som kunde skapa skillnader i det tonala uttalet, vilket i 

analysen kunde ha tolkats som olika uttal av ordaccenterna. Det faktum att motsvarande 

ord placerades i liknande satskontexter motverkade detta problem, men kunde inte 

undanröja det helt och hållet. Detta betydde att studiens validitet inte var helt säkerställd 

och att denna metod inte kunde få ett verkligt grepp om det fenomen som skulle 

undersökas. Denna metod bedömdes ändå vara mest lämpad för ändamålet eftersom det 

inte fanns några andra verkliga alternativ som hade varit genomförbara inom ramen för 

en C-uppsats.  

Annoteringens reliabilitet testades med hjälp av Cohen’s kappa. Detta krävde att 

ytterligare minst en person transkriberade/annoterade en slumpmässigt vald del av 

materialet. I denna analys var det endast ett urval av tio respondenters separation av 

ordaccenterna som annoterades. Cohen's kappa är ett värde som uppskattar hur väl de 

två bedömningarna stämmer överens och värdet ligger mellan 0 (ingen 

överensstämmelse) och 1 (perfekt överensstämmelse) (Cohen, 1960). Denna analys 

annoterades av en studentkollega och visade ett lågt kappa-värde på 0.2.  

 En slutsats från denna analys var att det inte kunde antas någon hög grad av 

reliabilitet i dataanalysen, vilket måste bäras i åtanke vid tolkningen av resultaten. Det 

faktum att denna analys utfördes stärkte dock denna studie på så vis att den gav kunskap 

om analysens reliabilitet vilket hjälpte till att undvika att dra för stora (eller felaktiga) 

slutsatser. Den kunde även visa vägen för framtida forskning kring ämnet (se framtida 

forskning). 

 

5 Resultat 

I detta kapitel redogörs uppsatsens resultat av enkäten och språkfärdighetstestet i 

histogram- och tabellform. Först redovisas resultatet av regressionsanalysen (avsnitt 

5.1), sedan deskriptiv statistik: trenderna för faktorerna dans och idrott (avsnitt 5.2) och 

därefter en korrelationsanalyser för faktorn intensitet i dans och idrott (avsnitt 5.3). 

 

5.1 Regressionsanalys  

Resultatet från regressionsanalysen visade en signifikant korrelation mellan den 

beroende variabeln (% separation mellan ordaccenterna i ett ordpar) och de valda 

prediktorerna (R2 =0,47, p = .002). Detta kunde tolkas som att ca 47% av variationen i 

den beroende variabeln kunde förklaras av prediktorerna, vilket kunde betraktas som en 
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relativt hög andel med tanke på den låga graden av kontroll i datainsamlingen. Vad 

gällde de enskilda prediktorerna visade resultatet en signifikant effekt bara för en av 

dessa, nämligen tiden i Sverige (p= .003). Regressionsanalysen nedan visar hur antalet 

separerade ordaccenter korrelerade med antalet år i Sverige (se figur 2). 

De faktorer gällande dans och idrott som användes i analysen motsvarade ”hur 

ofta” informanterna utförde respektive aktivitet. Resultaten blev dock liknande även om 

analysen istället grundade sig i ”intensiteten”.  

 

 

 

Figur 2. Tid i Sverige. Spridningsdiagrammets y-axel visar medelvärdet av 

informanternas sammanlagda antal separerade ordaccenter omräknade i procentform 

och x-axeln visar antal år i Sverige. 0 på x-axeln betyder att informanterna vistats i 

Sverige mindre än 1 år och 5 betyder att informanterna vistats i Sverige i 5 år eller mer. 

R2 = 0,6. 

 

 

Även om dans och idrott inte visade sig vara signifikanta prediktorer i 

regressionsanalysen, togs besultet att undersöka dem närmare och se om det gick att 

urskilja några trender (se 5.2). Därav efterföljer även två korrelationsanalyser för att 

undersöka relationen mellan intensiteten i dans och språkfärdigheten gällande 

ordaccenter (se 5.3).  

 

5.2  Deskriptiv statistik: trenderna för faktorerna dans och idrott 

Nedan redovisas medelvärdet av informanternas resultat på språkfärdighetstestet. Hos 

de informanter som svarade att de dansade på fritiden fanns det en spridning från 0 % 
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till 60 % separation medan det hos de informanter som idrottade på fritiden fanns en 

spridning från 0 % till 100 % separation. Även hos de informanter som både dansade 

och utförde en annan idrott på fritiden var spridningen från 0 % till 100 % separation.  

Trenden verkade vara att de som utförde en annan idrott än dans på fritiden gjorde 

bättre ifrån sig på språkfärdighetstestet, men eftersom felstaplarna gick in i varandra 

gick det inte att utläsa en signifikant skillnad i resultatet (se figur 3). Mellan de 

informanter som dansade på fritiden och de som både dansade och utförde någon annan 

form av idrott, fanns det i princip ingen skillnad gällande resultatet på 

språkfärdighetstestet.  

 

 

 

Figur 3. Resultat på språkfärdighetstestet. Histogrammets y-axel visar informanternas 

fysiska aktivitet på fritiden och x-axeln visar antal rätt i procentform.  

 

 

5.3  Korrelationsanalyser för faktorn intensitet i dans och idrott  

 

Liu och kollegor (2017) menar att högintensiv idrott påverkar språkinlärningen markant 

bättre än vad lågintensiv idrott gör. Därtill var det intressant att undersöka hur 

informanternas resultat på språkfärdighetstestet korrelerade med intensiteten i deras 

idrott/dans. I spridningsdiagrammen nedan visas hur informanternas resultat på 

språkfärdighetstestet (andel separation av ordaccenter) korrelerade med deras 

idrottsintensitet (figur 3) och dansintensitet (figur 4).  
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5.3.1 Idrottsintensitet  

I diagrammet nedan visas hur antalet separerade ordaccenter korrelerade med 

intensiteten i övrig idrottsaktivitet än dans på fritiden. Trendlinjen var svagt negativ (R2 

= 0,05) vilket kunde tolkas som att informanterna fick 5 % sämre språkfärdighet 

(separering av ordaccenter) per grad av intensitet i idrotten. Eftersom trendlinjen var 

relativt svag gick det inte att visa på en signifikant korrelation mellan idrottsintensitet 

och separering av ordaccenter. 

 

 

 

Figur 4. Endast idrottsaktivitet och % separering. Spridningsdiagrammets y-axel visar 

antalet separerade ordaccenter i procentform och x-axeln visar graden av intensitet i 

idrotten.  

 

 

5.3.2 Dans- och idrottsintensitet 

I diagrammet nedan visas hur antalet separerade ordaccenter korrelerade med 

intensiteteten i både idrottsaktivitet och dansaktivitet. Inteniteten var den högst 

uppnådda i respektive aktivitet och trendlinjen var svagt positiv (R2 =0,2). Detta kunde 

tolkas som att informanterna fick 20 % bättre språkfärdighet (separering av ordaccenter) 

per grad av intensitet i dansen. 
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Figur 5. Idrottsaktivitet plus dansaktivitet och % separering. Spridningsdiagrammets y-

axel visar antalet separerade ordaccenter i procentform och x-axeln visar graden av 

intensitet i idrotten och dansen. 1 är lågintensivt, 2 är medelintensivt och 5 är 

högintensivt. 

 

 

5.4  Resultatsammanfattning 

Regressionsanalysen visade en signifikant effekt för predikatorn tiden i Sverige. R2 = 

0,60, vilket antydde att ju längre en informant bott i Sverige desto högre grad av 

”separation mellan testorden” uppnåddes.  

Histogrammet (figur 3) visade att de informanter som utförde en övrig 

idrottsaktivitet än dans på fritiden uppnådde bättre resultat på språkfärdighetstestet (fler 

antal separerade ordaccenter) än de informanter som endast dansade eller utförde både 

dans och en annan idrott.  

Den första korrelationsanalysen (se figur 4) visade dock inte på några signifikanta 

samband mellan intensiteten i idrott och antalet separerade ordaccenter. Detta stod i 

bjärt kontrast till den andra korrelationsstudien som visade att de informanter som 

idrottade och dansade på fritiden fick 20 % bättre resultat på språkfärdighetstestet per 

grad av intensitet. Dessa informanter gjorde med andra ord fler antal separeringar 

mellan ordaccenterna. Detta antydde att dansen kunde ha haft en liten inverkan på den 

beroende variabeln (% separering).  
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6 Diskussion  

I avsnitt 6.1 diskuteras metodvalet gällande datainsamling och analys, i avsnitt 6.2 

diskuteras uppsatsens resultat, detta ställs i relation till personliga reflektioner samt 

tidigare forskning. Slutligen presenteras slutsatser och framtida forskning i avsnitt 6.3. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Metodvalet i denna studie har möjliggjort en mestadels framgångsrik datainsamling. 

Dock har studien också påvisat vissa svårigheter med att skapa en metod för en reliabel 

och valid dataanalys.  

Genom att vara närvarande vid datainsamlingen kunde det kontrolleras att enkäten 

och språkfärdighetstestet besvarades på rätt sätt, vilket innebar hög svarsfrekvens. 

Materialet har överlag fungerat bra i och med att inga generella svårigheter i 

uppläsningen av de flesta meningarna har observerats. Ett undantag är dock meningen 

”anden och musen badar i dammen”, där det inte går att utläsa om det är en and eller en 

ande som efterfrågas. Inte heller i den andra meningen ”anden myser när han får 

uppfylla önskningar” går det att utläsa vad det är som efterfrågas förrän hela meningen 

är läst. Detta kan ha påverkat resultatet, men det är dock endast dessa två meningar som 

innefattar detta fel. 

Det har tidigare nämnts hur dels enkätsvarens validitet, med tanke på hur vardera 

informant kan uppleva den egna intensiteten i dans respektive idrott, inte helt kan 

säkerställas och även hur definitionen av den beroende variabeln (ordaccenterna) 

påverkar analysens validitet. Det låga kappavärdet som framkom i studiens 

interbedömarreliabilitetstestet måste också tas i beaktning. 

Dessa bedömningar (av studiens reliabilitet och validitet) innebär att resultatet ska 

tolkas med försiktighet, men det innebär också upphov för framtida forskning. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I studien av hur dans på fritiden korrelerar med andraspråkselevers produktion av de 

svenska ordaccenterna visar resultaten att det finns ett samband mellan % separerade 

ordaccenter och intensiteten i dans kombinerad med annan idrottsaktivitet. Däremot 

verkar det inte finnas något samband mellan intensiteten i endast idrott och antalet 

separerade ordaccenter. Detta resultat kan tolkas som att dansaktivitet har ett samband 

med % separerade ordaccenter, vilket bemöter uppsatsens forskningsfrågor.  
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Den deskriptiva analysen visar generellt en stor spridning av antalet separerade 

ordaccenter (och framför allt låga värden i samtliga grupper) vilket kan bero på att den 

svenska prosodin, där ordaccenterna ingår, utgör ett komplext system och är mycket 

svår att behärska (Abrahamsson, 2013). Andraspråkstalarna måste först behärska den 

svenska betoningen innan de kan behärska ordaccenterna, vilket gör att de måste ha nått 

en relativt hög språklig nivå. Ordaccenterna lärs dessutom inte heller in explicit i 

klassrummet (Engstrand, 2007), vilket innebär att andraspråksinlärarna behöver ha 

utsatts för språket under en längre tid för att ha fått tillräckligt med inflöde gällande 

ordaccenterna. Detta kan vara en förklaring till varför faktorn tiden i Sverige är så 

avgörande för den beroende variabeln. Andraspråksinlärarna måste ha bott i Sverige 

tillräckligt länge för att, genom input av svenska och därtill genom implicit inlärning, ha 

börjat separera ord som associeras med olika ordaccenter med hjälp av språkmelodin.  

Trots att effekten av idrottsaktivitet inte visar sig signifikant i regressionsanalysen 

är trenden (se figur 3) dock i linje med Liu och kollegor (2017), Schmidt-Kassow 

(2013) och Gustafsson och Hugoh (1987) som visar att fysisk aktivitet bidrar positivt till 

andraspråksinlärningen. Liu och kollegor (2017) kommer fram till att fysisk aktivitet 

påverkar såväl ordinlärningen som syntaxen och att detta är långvarigt, vilket kan 

kopplas till resultatet från denna studie. De idrottande informanterna kan ha lärt sig 

ordparen, och den prosodi som kopplas till dessa, fortare än de som inte idrottar på 

grund av sin fysiska aktivitet. För att kunna dra dessa slutsatser har dock resultaten för 

idrott behövt jämföras med resultaten för dans eftersom det inte finns någon grupp som 

varken dansar eller idrottar. Dessa slutsatser bygger alltså på antagandet att dans inte får 

betraktas som en form av idrottsaktivitet här. 

För att direkt kunna påvisa att regelbunden idrottsaktivitet har ett samband med 

språkfärdighetstestet hade det dock behövts informanter som inte utför någon idrott 

(eller dans) på fritiden.  

 Den grupp som både idrottar och dansar på fritiden fick dock sämre resultat på 

språkfärdighetstestet än den grupp som endast idrottar, vilket är mindre väntat. 

Rörelseträning gör att hjärnan får mer syretillförsel, vilket i sig gör att 

andraspråksinlärarna har lättare för att koncentrera sig (Liu, Sulpizio, & Kornpetpanee, 

2017; Schmidt-Kassow 2013; Gustafsson & Hugoh, 1987). I enighet med detta borde 

även gruppen som både idrottar och tränar få liknande resultat på språkfärdighetstestet 

som de som endast idrottar.  
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Gällande intensiteten antyder den andra korrelationsstudien (figur 5) att de 

informanter som både dansar och idrottar på fritiden får bättre resultat (per grad av 

intensitet) på språkfärdighetstestet än de informanter som endast idrottar på fritiden. För 

den sista korrelationsstudien (figur 5) slogs dans och idrott ihop och den högsta 

uppnådda intensiteten i respektive aktivitet valdes ut som datapunkt för respektive 

informant. Siffran som kommer från dansen har med andra ord valts ut endast ifall dans 

utövades med en högre intensitet än idrott (av samma informant). T.ex. om en informant 

upplever intensiteten i sin dans som 1 och intensiteten i sin idrottsaktivitet som 3, är det 

den högst uppnådda intensiteten (i detta fall den i idrotten) som valts som datapunkt. 

Därtill kan den siffran som representerar intensiteten vara intensiteten från idrotten 

istället för dansen. Effekten som syns i korrelationen i figur 5 kan alltså mycket väl 

huvudsakligen representera en effekt av idrott. Liu och kollegor (2017) kommer fram 

till att högintensiv idrott påverkar andraspråksinlärningen mer positivt än lågintensiv 

idrott, vilket, om dansen här kan antas som en idrott, ligger i linje med resultatet. Detta 

innebär dock att det inte går att dra några slutsatser att intensitet i just dans har ett 

samband med % separerade ordaccenter. Däremot är det fortfarande anmärkningsvärt 

att intensiteten i endast idrott inte korrelerar med antalet separerade ordaccenter (figur 

4). 

I figur 5 framgår det också att det endast är en informant som utövar dans och 

idrott med låg intensitet och den personen har även ett lågt värde för % separerade 

ordaccenter. Detta kan mycket väl ha bidragit till den positiva korrelationen. Därtill 

skulle det resultat som framgår i figur 4 (att det inte finns ett samband mellan 

intensiteten i idrott och % separerade ordaccenter) kunna vara det som representerar det 

egentliga sambandet mellan intensiteten i dans och idrott på fritiden och språkfärdighet 

gällande ordaccenterna. 

Trots att studien inte visar helt entydiga resultat i de olika diagrammen, lutar den 

mot att intensiteten i just dans kombinerat med annan idrott faktiskt har en effekt på % 

separerade ordaccenter. Men hur kommer det sig då att det är just intensiteten i dans 

kombinerat med annan idrottsaktivitet som verkar korrelera positivt jämfört med 

intensiteten i endast idrott? Detta skulle bland annat kunna bero på att endast den 

högintensiva idrotten innebär mindre kontakt med andra människor och därtill mindre 

tid för att prata svenska. De respondenter som har svarat att deras idrott är högintensiv 

kanske tränar ensamma på gymmet, alternativt att de koncentrerar sig mer på sin idrott 

än social kontakt ju mer intensivt de idrottar. De skulle även kunna utföra en idrott 
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såsom löpning (som ju är intensivt) där de inte har någon som helst kontakt med 

omvärlden. Om idrotten dessutom tar upp mycket av informanternas fritid blir den 

därtill att rejält hinder för vardaglig språklig input av det svenska språket och 

ordaccenterna. Dans utförs däremot ofta i en grupp eller i ett par (NE, 2017) vilket gör 

att dessa respondenter kan ha mer social kontakt under sina idrottspass än vad de övriga 

respondenterna har. 

Resultaten visar att det verkar finnas ett samband mellan intensiteten i dans 

kombinerad med övrig idrottsaktivitet och antalet separerade ordaccenter, snarare än 

intensiteten i endast idrott. Det verkar vara intensiteten i just dans och en annan 

idrottsaktivitet som har ett samband med antalet separerade ordaccenter. Detta besvarar 

uppsatsens syfte att undersöka om dans på fritiden skulle kunna begynna 

andraspråksinlärningen och särskilt andraspråkselevers uttal av svenska ordaccenter.  

 

6.3 Slutsatser och framtida forskning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om dans på fritiden har ett samband med 

andraspråkselevers uttal av svenska ordaccenter. Resultaten från de olika analyserna 

(histogrammet och spridningsdiagrammen) är svårtolkade och ger intryck av att visa lite 

motstridiga resultat. Histogrammet visar att de informanter som endast idrottar på 

fritiden fick bättre resultat på språkfärdighetstestet än de som både idrottar och dansar, 

vilket var oväntat eftersom den sistnämnda gruppen borde få liknande resultat som de 

som endast idrottar. Resultatet av detta är svårtolkat och det går inte att dra några 

slutsatser. 

Korrelationsstudierna visar däremot en starkare korrelation mellan intensiteten i 

dans och idrott än intensiteten i endast idrott. Detta kan bero på att när 

korrelationsstudien utformades slogs dans och idrott ihop och den högsta uppnådda 

intensiteten i respektive aktivitet valdes ut. Det värdet kan alltså representera 

intensiteten i idrotten istället för dansen. Dock är det i så fall märkligt att det inte blev 

någon korrelation i analysen med endast idrott, som visas i figur 4. Detta resultat är 

motsägelsefullt eftersom, om dans kan härröras som en idrott, inte borde innebära en 

skillnad i korrelationsstudierna. Detta innebär att det inte går att dra några slutsatser från 

korrelationsstudierna (figur 4 och figur 5) att intensiteten i just dans har ett samband 

med % separerade ordaccenter. 

Det är ytterst primärt att återigen poängtera validiteten och reliabiliteten i 

uppsatsen. Som tidigare nämnt är det svårt att bedöma prosodi (och i synnerhet 
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ordaccenter), speciellt för personer som saknar praktisk erfarenhet av empirisk 

prosodisk forskning. Valet av metod för analysen är därtill en kritisk faktor och i 

framtida forskning bör annoteringen göras av erfarna annoterare, eller av annoterare 

som fått en viss träning inom området. Interbedömarreliabilitetstestet i uppsatsen har 

dock gett kunskap kring analysens reliabilitet.  

En annan sak som också kan ändras i framtida forskning är att metodvalet istället 

skulle kunna vara ett experiment. För att säkerställa att intensiteten i just dans har ett 

positivt samband med andraspråksinlärningen, skulle två testgrupper (en där 

informanterna dansar och en där informanterna utför en annan idrott) i framtida 

forskning kunna undersökas. Som diskussionen kom fram till är bedömningen av 

intensiteten i den egna idrotten/dansen högst individuell, vilket gör att just denna faktor 

hade varit intressant att undersöka ytterligare. För att säkerställa att intensiteten ligger 

på samma nivå i de två grupperna skulle ett experimentellt upplägg kunna utföras, likt 

det som Liu och kollegor (2017) utförde sin undersökning (se Liu, Sulpizio & 

Kornpetpanee, 2017). Om de båda grupperna har samma grad av intensitet i dans 

respektive övrig idrott, kan den ”individuella bedömningen” uteslutas och det går då att 

säkerställa ifall dansintensiteten har ett mer positivt samband med andraspråksinlärning 

än intensiteten i övrig idrott. 

Ordaccenternas behärskning har fördelar för språkbearbetning i hjärnan och om 

resultatet i studien stämmer skulle detta kunna tas i beaktning i diskussionen om 

svenska som andraspråk. Det behövs fler metoder för att stärka detta ämne och denna 

typ av forskning, som kan påvisa att dans eller idrott (eller både och) kan påverka 

språkinlärningen positivt, skulle kunna vara en väg att gå! Denna studie är en relevant 

förstudie som bland annat visar på problem som kan uppkomma i en sådan här 

undersökning.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Samtyckesblankett 1  

 

Elevens namn: ....................................................... Klass: ...........  

Samtycke till inspelning av samtal och 

enkät 

Hej, 

Jag heter Elin Persson och studerar till ämneslärare i svenska som andraspråk vid 

Linnéuniversitetet. Jag skriver ett examensarbete om idall dans på fritiden har ett samband med 

andraspråksinlärningen. Arbetet är viktigt för att få ny kunskap om språkutveckling.  

Jag behöver göra en inspelning av ett samtal och en enkätundersökning. 

 

Inget barn kommer kunna identifieras i examensarbetet, och alla inspelningarna kommer att 

raderas när uppsatserna är godkända. I övrigt kommer projektet följa vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Läs mer här: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Mitt barn får vara med på inspelning och enkät. KRYSSA ett alternativ:  

 

 

 

JA  NEJ 

 

 

Underskrift: 

.................................................................. 

Datum  

...................................................................  

 

 

 

 



 

 II 

Bilaga B Samtyckesblankett 2 

 

UPPSATS ANGÅENDE HURUVIDA DANS HAR ETT 

SAMBAND MED ANDRASPRÅKSINLÄRNINGEN 

 

Vi är fem studenter som studerar till gymnasielärare i Svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. 

Just nu skriver vi på̊ våra c-uppsatser där syftet är att öka förståelsen för hur dans på fritiden påverkar 

andraspråksinlärningen. Arbetet kommer att baseras på inspelningar och enkäter.  

Att delta i studien är frivilligt och innebär att vi spelar in vårt samtal och lyssnar på det i efterhand. Den 

insamlade informationen kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. materialet kommer att transkriberas 

så att det inte ska gå att identifiera dig eller någon annan. Ett fingerat namn på dig och på skolan kommer 

att användas. Materialet kommer enbart att användas till denna studie och utöver oss själva, kommer även 

vår handledare Gilbert Ambrazaitis ta del av materialet. När examensarbetet är godkänt kommer det 

finnas tillgängligt via Linnéuniversitetets hemsida. Då kommer även inspelningarna att raderas. 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) vilket bland annat 

innebär att du kan avbryta din medverkan när du vill utan vidare förklaring. Om du i efterhand kommer 

på att du inte vill delta i undersökningen hör du av dig till oss. Kontakta gärna oss om du har några frågor.  

Hälsningar 
Elin Persson, Julius Sjöstedt, Emmy Axelsson, Kajsa Nordmark och Hans Axhed 
Studenter vid Ämneslärarutbildningen, Linnéuniversitetet  

Handledare 

Gilbert Ambrazaitis  

 

 

Jag har tagit del av ovanstående och ger mitt godkännande till observation och inspelning 

Namn: ...............................................................................................................  

Skola: ................................................................................................................ 

 

 

Ort: .................. Datum: ...............  

Underskrift: .................................................................................  
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Bilaga C Språkfärdighetstest 
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Bilaga D Enkät 
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