
Självständigt arbete 15 hp 

Som ett språk på rosor 
En studie om hur dans på fritiden korrelerar med 
andraspråksinlärning av den svenska ordföljden 

Engelsk titel: Speak like nobody´s 
watching - A study on how dancing 
correlates with secound language 
acqusition of the Swedish word 
order 
Författare: Kajsa Nordmark 
Handledare: Gilbert Ambrazaitis 
Examinator: Annika Andersson 
Termin: HT17 
Ämne: Svenska som andraspråk 
Nivå: Kandidatnivå 
Kurskod: 2SSÄ2E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka om dans på fritiden korrelerade med 
andraspråkstalares språkfärdighet på svenska, och specifikt deras hantering av den 
svenska ordföljden. 49 andraspråksinlärare genomgick ett språkfärdighetstest och 
besvarade en enkät rörande dansvanor, fysisk aktivitet och andra faktorer som sägs 
påverka andraspråksinlärning.  
 Resultaten pekade på att det fanns en svagt positiv, men marginellt signifikant 
korrelation mellan hur ofta en andraspråksinlärare dansar på fritiden och hens hantering 
av den svenska ordföljden. Det fanns även en korrelation mellan ordföljdshanteringen 
och andraspråksinlärarnas vistelsetid i Sverige samt hur ofta de utövade en fysisk 
aktivitet. Resultaten pekade även på att den fysiska ansträngningen som ingår i dansandet 
kan vara en av orsakerna till dansens korrelation med ordföljdshanteringen. 
 Studiens slutsats är att användningen av dans på olika skolor kan vara en fungerande 
metod för att hjälpa andraspråksinlärning. 
 
Nyckelord 
Andraspråksinlärning, andraspråksinlärare, dans, fysisk aktivitet, processbarhetsteorin, 
svenska, ordföljd 
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1 Inledning 
Jag har som lärarstudent sett dansen användas som stöd för andraspråkselevers 

språkutveckling och ville därför undersöka om det finns en korrelation mellan 

dansträning och andraspråksinlärning. Andraspråksinlärning har blivit ett allt vanligare 

fenomen i Sverige (Abrahamsson, 2009). Andraspråkselever i den svenska grundskolan 

har generellt sett svårare att nå lika höga skolresultat som klasskamraterna med svensk 

bakgrund (Skolverket, 2016: Skolverket, 2017b). Det har visat sig att just ämnet svenska 

som andraspråk haft överlägset flest underkända elever (Skolverket, 2017a).  

Alltså blir andraspråkseleverna fler och har svårt att lyckas i skolan, samtidigt som dansen 

används i ett försök att hjälpa dem. Dessa elever behöver dessutom lång tid på sig för att 

klara skolans ämnesstudier (Collier, 1987). Det var detta som motiverade min studie. Vad 

finns det då för forskning som knyter dans till inlärning? 

 Efter närmare undersökningar visade det sig att det nästan saknas forskning på 

området. Det hade föreslagits att dans i klassrummet skulle kunna hjälpa 

andraspråksinlärning (Moerman, 2014; Pinter, 1999). Forskning hade också visat att 

fysisk aktivitet och motorikträning hjälper inlärning, oavsett om det sker samtidigt som 

inlärningen eller vid annat tillfälle (Ericsson, 1985-1987, 2003; Ericsson & Lindström, 

1987; Holle, 1987a; 1987b; Liu, Sulpizio, Kornpetpanee & Job, 2017; Mjaavatn & 

Gundersen, 2005; Schmidt-Kassow et al., 2013). Eftersom det helt saknades forskning 

om dans på fritiden och att dans eventuellt skulle kunna liknas vid fysisk aktivitet (om 

det utförs fysiskt ansträngande) och motorikträning (även när det sker utan fysisk 

ansträngning) ville jag titta närmare på detta. Det fanns många olika delar i 

andraspråkinlärningen som jag hade kunnat studera, men endast en del valdes ut.  

 Tidigare forskning har visat att många andraspråksinlärare uppvisat problem med just 

hanteringen av den svenska ordföljden (Ekerot 2011; Hammarberg & Viberg, 1979), 

vilket gjorde den intressant att undersöka. Processbarhetsteorin som beskrivs nedan (3.1) 

har presenterat fem olika utvecklingsnivåer för den svenska ordföljden 

(processbarhetsnivåerna; Pienemann & Håkansson, 1999). Dessa nivåer har testats i 

tidigare studier som fokuserat på just ordföljdshanteringen i andraspråksinlärning (Glahn, 

Håkansson, Hammarberg, Holmen, Hvenekilde & Lund, 2001). Genom att utgå från 

processbarhetsteorin i analysarbetet förväntade jag mig att bättre kunna förstå studiens 

resultat.  

 Denna studie var en del av projektet “Kan andraspråksinlärning gå som en dans?”. 

Under projektets gång samlade fem studenter på Linnéuniversitetet in analysmaterial 
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tillsammans, för att sedan skriva varsin kandidatuppsats med olika syften och 

frågeställningar.  
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2 Syfte och frågeställning 
 
2.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka eventuella positiva samband mellan dans 

utanför klassrummet och framsteg i andraspråksinlärning. 

 
2.2 Frågeställning 
Korrelerar dans på fritiden med andraspråksinlärares hantering av den svenska 

ordföljden? Kan den eventuella korrelationen i grunden vara effekter av fysisk 

ansträngning (om dansen utövas fysisk ansträngande) eller kan dans på fritiden även bidra 

positivt till korrelationen på annat sätt? 
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3 Bakgrund 
3.1 Svenskans ordföljd och processbarhetsteorin 
Reglerna för den svenska ordföljden är komplexa och vissa delar har ställt till med 

problem för andraspråkinlärare (Ekerot 2011; Hammarberg & Viberg, 1979; Philipsson, 

2013; Viberg, Ballardini & Stjärnlöf, 2009). Eftersom denna uppsats ämnar undersöka 

andraspråksinlärningen av den svenska ordföljden förklaras dessa regler och problem 

närmare nedan. De problem som uppstått går att förklara med hjälp av 

processbarhetsteorin (Pienemann, 1998; Pienemann & Håkansson, 1999) och därför 

presenteras även den här. Sist presenteras en förklaring hur processbarhetsteorin kan 

användas för att bestämma utvecklingsnivån i ett andraspråk (Pienemann, 1998). 

 Ordföljden SVO är den mest neutrala formen i svenskan och används alltid i bisatser 

och huvudsatser, om de inte har utgjorts av en fråga eller har topikaliserats (Viberg, 

Ballardini & Stjärnlöf, 2009). I övrigt är den svenska ordföljden varken fast eller fri, utan 

bunden. Satsdelarna placeras inte i vilken ordning som helst, utan ordningen/ordföljden 

följer strikta syntaktiska regler (Philipsson, 2013). Svenskan har även platshållartvång, 

vilket betyder att vissa satselement är obligatoriska i den svenska syntaxen. 

Platshållartvånget är en förutsättning för rak- (subjekt före det finita verbet) och omvänd 

ordföljd/inversion (subjekt efter det finita verbet) i svenskan (Hammarberg & Viberg, 

1979). Svenskan är alltså ett V2-språk, vilket betyder att det finita verbet (p.g.a. sin 

platshållarfunktion) är låst till andraplatsen i huvudsatser (Philipsson, 2013). Till 

exempel: 

 (1) Jag hämtar bilen i eftermiddag. 

 (2) Bilen hämtar jag i eftermiddag. 

 (3) I eftermiddag hämtar jag bilen. 

Befinner sig subjektet på första plats i huvudsatsen ligger det före det finita verbet (rak 

ordföljd). Placeras något annat i fundamentet än subjektet, blir det omvänd ordföljd, 

eftersom subjektet då placeras efter det finita verbet (p.g.a. V2-regeln). Omvänd ordföljd 

har även kallats för topikalisering eller spetsställning (Philipsson, 2013). Alltså har 

svenskan ordföljden SVO och är ett V2-språk. Vilka är då de vanligaste problemen med 

ordföljden för andraspråksinlärare? 

Utebliven inversion i huvudsatser har sett som en av de mest kännetecknande dragen 

för L2-svenska (Ekerot 2011; Hammarberg & Viberg, 1979). Ett annat vanligt fel av 

andraspråksinlärare har varit att ordföljden V S använts felaktigt. V S har använts i 

bisatser istället för S V. Många andraspråksinlärare har gjort det felet eftersom de 
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applicerat den omvända ordföljden de lärt sig använda i huvudsatser på bisatser (Ekerot, 

2011; Hammarberg & Viberg, 1979). Negationens placering i svenskan har också ansets 

vara komplext. Negationens placering är nämligen postverbal, det vill säga den placeras 

efter det finita verbet i en huvudsats, men före det finita verbet i en bisats (Hammarberg 

& Viberg, 1979). Alltså är utebliven inversion i huvudsatser och negationens placering 

två vanliga fel i andraspråksinlärares språkanvädning. Dessa fel har dock gått att förklara. 

 De ovan nämnda problemen kan förklaras med hjälp av processbarhetsteorin 

(Pienemann, 1998). Den teorin har därför valts att användas som teoretisk grund i 

uppsatsen tillsammans med processbarhetsteorins applicering på det svenska språket 

(Pienemann & Håkansson, 1999). Pienemanns processbarhetsteori handlar nämligen om 

ordföljd och inlärningsordningar. Teorin har utgått från idén om att andraspråksinlärare 

bara kan lära sig använda grammatiska konstruktioner när de lärt sig processa dem. De 

kan alltså inte kunnat lära sig all grammatik på en gång. Grammatik utvecklas enligt 

processbarhetsteorin i stället i stadier som är kopplade till förmågan att kognitivt bearbeta 

språket. När ett stadie har automatiserats har nästa utvecklats (Pienemann, 1999). I 

svenskan finns det finns fem steg/processbarhetsnivåer (Pienemann & Håkansson, 1999; 

tabell 1). 

Tabell 1 
Svenskans processbarhetsnivåer 

 Förklaring Exempel 

Nivå 5 Negationen efter verbet i huvudsats och före verbet i 

bisats. Det vill säga hantering av korrekt ordföljd i både 

huvud- och bisats.  

Han gick inte när det 

inte slutade regna. 

Nivå 4 Rak och omvänd ordföljd. Det vill säga hantering av 

omvänd ordföljd i huvudsats. 

Igår gick han inte 

hem. 

Nivå 3 Initialplacerat adverbial/objekt och rak ordföljd. Det vill 

säga har förståelse för topikalisering, men fortsatt rak 

ordföljd.  

Igår han gick inte 

hem. 

Nivå 2 Kanonisk/rak ordföljd, det vill säga subjekt före finit 

verb. 

Han gick hem. 

Nivå 1 Enstaka konstituenter, det vill säga enstaka ord. Han. Gå. 

Notera: Nivå 5, visar processbarhetsnivå fem, Nivå 4, visar processbarhetsnivå fyra, Nivå 
3, visar processbarhetsnivå tre, Nivå 2 visar processbarhetsnivå två och Nivå 1, visar 
processbarhetsnivå ett. Under Förklaring, förklaras de olika nivåerna. Under Exempel, 
visas ett exempel på hur en sådan nivå skulle kunna se. 
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Alltså säger processbarhetsteorin att ordföljden i ett andraspråk följer vissa bestämda 

inlärningsordningar. Teorin har också föreslagit hur det avgörs vilken nivån en 

andraspråksinlärare befinner sig på. 

 ”The emergence criterion” (emergenskriteriet) kan implementeras på antingen skriftlig 

eller muntlig produktion från en andraspråksinlärare, för att bestämma vilken 

processbarhetsnivå hen ligger på (Pienemann, 1998). I praktiken innebär det att första 

systematiska användandet av en viss struktur har räckt som bevis för att en viss 

processbarhetsnivå ska ha ansets vara uppnådd. Ett systematisk användande betyder att 

andraspråksinläraren måste ha visat på något produktivt (och inte något utantillinlärt eller 

något andraspråkseleven härmat) för att en nivå ska ha varit uppnådd. För att kunna se att 

uttlandet inte har varit någon av de senare krävs kontraster. Till exempel (för nivå 4 i 

processbarhetsteorin): 

(4) jag åker buss” – ”buss åker jag”.  

I bästa fall krävs även ett tredje exempel. Till exempel: 

(5) ”jag åker buss nu” – ”nu åker jag buss”.  

Med andra ord krävs en kontrast och helst två kontrasterande exempel för att visa att en 

andraspråksinlärare har behärskat den processbarhetsnivån (Pienemann, 1998). The 

emergence criterion har dock kritiserats (Glahn et al., 2001). Kritiken har bland gällt 

svårigheter i att tillämpa teorins emergenskriterium. Glahn med kollegor (2001) föreslog 

i deras artikel en emergensskala (utöver första produktionen). Där markerades även 

punkten i utvecklingen för 50 och 80 procent korrekt användning av målstrukturen. 

Processbarhetsnivån kan alltså bestämmas med hjälp av emergenskriteriet, men 

emergenskriteriet har också kritiserats. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att den svenska ordföljden är komplex och att 

vissa moment har ställt till med problem för andraspråksinlärare. Problemen har dock gått 

att förklara med hjälp av processbarhetsteorin. Processbarhetsteorins olika nivåer kan 

också användas för att analysera hur långt en andraspråksinlärare tagit sig i sin 

andraspråksinlärning. Det kan göras med hjälp utav emergenskriteriet. Denna uppsats 

kommer därför utgå från processbarhetsteorin och emergenskritriet i analysen. 
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4 Begrepp och definitioner 
När en analys ska göras och paralleller dras mellan dans, andraspråksinlärning, fysisk 

aktivitet och motorikträning måste vissa uttryck klargöras. Uttrycken andraspråksinlärare 

(Axelsson, 2013), andraspråk (Abrahamsson & Bylund, 2012; Håkansson, 2003), dans 

(Nationalencyklopedin, 2017 ) och motorik (Bader-Johansson & Elmgren Frykberg, 

2013) har därför definierats här. 

 Andraspråksinlärare kallas ibland för andraspråkselever eller elever med annat 

modersmål än majoritetsbefolkningen. Ofta kallas de också för flerspråkiga barn. Med 

det menas barn och ungdomar med utländsk bakgrund (d.v.s. barn som är födda 

utomlands eller som är födda i Sverige, men som har två utlandsfödda föräldrar; 

Axelsson, 2013). I denna uppsats definieras andraspråksinlärare som personer som har 

svenska som sitt andraspråk. Men vad är då ett andraspråk? 

 Andraspråk brukar betecknas som vilket språk som helst, som personer tillägnat sig 

efter det att förstaspråket etablerats eller redan har börjat etableras. Med det menas att 

andraspråk är språket som personen möter efter sitt förstaspråk. Förstaspråk kan likställas 

med modersmål och är det språk som personer får först av sin omgivning och 

vårdnadshavare (Abrahamsson & Bylund, 2012; Håkansson, 2003). Alltså är andraspråk 

det språk som tillägnas efter modersmålet. Eftersom denna uppsats ville undersöka om 

inlärningen av andraspråket korrelerar med dansträning måste även dans definieras. 

 Dans förklaras som ”rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form 

och utförs i viss tid och visst rum”, men också som ”förflyttning med (mjuka) rytmiska 

kroppsrörelser som utförs i takt med musik ofta mer el. mindre i cirkel; mest som nöje el. 

som uttrycksmedel; ofta utförda av ett par (en man och en kvinna)” 

(Nationalencyklopedin, 2017). Dans definieras alltså i studien som rörelser till musik. 

Eftersom dans liknas vid motorikträning i studien måste även motorik definieras. 

 Motorik, eller närmare bestämt, grundmotorik är vardagsrörelser som upprepas 

miljoner gånger under en persons liv och är grunden för senare inlärda motoriska 

färdigheter. Den är nedärvd och förfinas med åldrande, inlärning och utveckling. Hos en 

vuxen individ lagras dessa rörelser och lägger sig på djupare delar av hjärnan, som inte 

enbart är kognitivt tillgängliga (Bader-Johansson & Elmgren Frykberg, 2013). 
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5  Tidigare forskning 
Tidigare forskning om dansens påverkan på andraspråksinlärning är begränsad. Dans kan 

dock eventuellt kategoriseras in under mer allmänna begrepp som fysisk aktivitet (om det 

utförs fysiskt ansträngande) och motorikträning (om det betraktats som rörelsträning; 

Pinter, 1999). Därför presenteras nedan forskning om de två begreppens påverkan på och 

korrelation med inlärning (Ericsson, 1985-1987, 2003; Ericsson & Lindström, 1987; 

Holle, 1987a; 1987b; Liu et al., 2017; Mjaavatn & Gundersen, 2005; Schmidt-Kassow et 

al., 2013). Nedan presenteras dock först teoretiska uppsatser om dansens inverkan på 

andraspråksinlärning (Moerman, 2014; Pinter, 1999). 

 
5.1 Dans och andraspråksinlärning 
Dans har föreslagits kunna hjälpa andraspråksinlärning genom att skapa relationer, öka 

lusten och förmågan att uttrycka sig, minska ångest samt förbättra självkänslan och 

självförtroendet hos andraspråksinlärare (Moerman, 2014; Pinter, 1999). Hur dansen gör 

detta förklaras nedan.  

 Dans har kunna hjälpa andraspråkinlärare att utveckla relationer mellan kropp och 

hjärna samt inläraren och samhället, enligt Pinter (1999). Han menade i sin uppsats att 

relationerna kan utvecklas om dansandet sker samtidigt som någon annan typ av 

inlärning. Det sker eftersom andraspråksinlärarna tvingas använda språket samtidigt som 

de rör på sig (Pinter, 1999). De nyskapade reationerna anses vara viktiga för 

andraspråksinlärare eftersom människor inte anses vara indelade i olika komponenter 

(Pinter, 1999). Pinter (1999) menade nämligen att kognitiv inlärning, känslor, värderingar 

och dagligt beteende är djupt sammanflätat hos varje inlärare och att de olika delarna 

influerar och påverkar varandra. Pinter (1999) menade alltså att dans hjälper 

andraspråksinlärare eftersom det skapar relationer hos inlärarna som i sin tur påverkar 

deras språkinlärning. Men Pinter (1999) skrev också att dans som klassrumsmetod inte 

bara hjälper andraspråkselever genom att skapa relationer.  

 Dans som klassrumsmetod kan öka förmågan att uttrycka sig på sitt andraspråk (Pinter, 

1999). Eftersom dans är kreativt utforskande och lekfullt ökar den andraspråksinlärares 

lust att uttrycka sig (Moerman, 2014). Dansen gör det alltså roligare att prata (Moerman, 

2014; Pinter, 1999). Det leder i sin tur till att inlärarna blir bättre på att uttrycka sig 

eftersom det gör att andraspråket används mer (Moerman, 2014; Pinter, 1999). Men 

dansen kan enligt Pinter (1999) hjälpa andraspråkselever även om det inte sker samtidigt 

som språksinlärning. 
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 Den tydligaste kopplingen mellan dans på fritiden och andraspråksinlärning är dansens 

förmåga att kunna minska ångest och förbättra elevers självkänsla och självförtroende 

(Pinter, 1999). De egenskaperna anses vara viktiga vid andraspråksinläning (Pinter, 

1999). Språk anses vara en personlig angelägenhet - ett uttryck av en själv - och förmågan 

att uttrycka sig reduceras när ett andraspråk använts (Pinter, 1999). Det vill säga, inlärare 

riskerar sitt psykologiska välmående varje gång de pratar och andraspråkselever behöver 

helt enkelt lära sig att må bra när de uttrycker sig (Pinter, 1999). Språkbarriären i sig kan 

leda till ett sämre självförtroendet och en sämre självkänslan hos andraspråksinlärare 

(Pinter, 1999). Har självkänslan och självförtroendet då kunnat förbättras via dansandet 

kan det alltså leda till att andraspråksinlärare blir mindre ängsliga och vågar uttrycka sig 

mer (Pinter, 1999). Det ska i sin tur göra den aktuella språkinlärningen enklare (Pinter, 

1999). Pinter (1999) trodde sig också veta hur dans ger andraspråksinlärare bättre 

självförtroende och bättre självkänsla. 

 På samma sätt som självkänsla ligger i linje med andraspråksinlärning ligger den också 

i linje med den känslofyllda atmosfären som finns under en dansövning eller ett 

dansuppträdande (Pinter, 1999). Om andraspråkselever kan bli vana den atmosfären kan 

det leda till att inlärarna gradvis blivit mindre oroliga för att prestera (Pinter, 1999). 

Andraspråksanvändning blir därför också lättare att hantera (Pinter, 1999). Med andra 

ord, om elever får bättre självförtroende och självkänsla genom att öva utsatta och 

personliga uttryck och situationer när de dansar leder det till förbättrad 

andraspråksinlärning (Pinter, 1999). Alla ovanstående påståenden bör dock betraktas 

kritiskt eftersom både Pinter (1999) och Moerman (2014) till viss del byggt sina 

påståenden på egna erfarenheter. 

 
5.2 Rörelse och inlärning 
5.2.1 Rörelser och teoretisk inlärning 
Motoriska färdigheter har visat sig kunna hjälpa inlärning (Holle, 19871, 1987b; Ericsson, 

2003; Ericsson och Lindström, 1987). Till exempel har barn som avvikit från den normala 

motoriska utvecklingsgången ofta uppvisat inlärningssvårigheter (Holle, 1987a). Rörelser 

har också visats sig behöva vara automatiserade innan annan inlärning kunnat ske (Holle, 

1987b). Har vissa rörelserna inte varit automatiserade har personen störts av reflexrester 

och medrörelser. Inläraren har istället behövt koncentrera sig på att utföra själva rörelsen, 

exempelvis själva skrivandet, istället för berättandet. Individer har därför behövt vara läs- 

och skrivberedda (d.v.s. nått långt i sin perceptuella och motoriska utveckling) innan de 

lätt har kunnat lära sig att läsa och skriva (Holle, 1987b). Alltså om en person har saknat 



  
 

10 

erfarenhet av vissa rörelser har det lett till att hjärnkapaciteten lagts på rörelsen och inte 

på inlärningen (Holle, 1987b). Det mesta av den senare forskningen om motorik och 

inlärning (som presenteras nedan) har utgått från Holles (1987a, 1987b) tidiga forskning. 

 Det finns ett samband mellan motorik och skolprestationer från ung ålder upp till 15 

år (Ericsson, 1985-1987, 2003). Ericsson (1985-1987) utgick från Holle när hon visade 

på samband mellan motorik, skolprestationer och koncentrationsförmåga. Under 1985-

1987 genomförde hon ett lokalt utvecklingsarbete i Lund, det vill säga MUGI-projektet 

(Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning). Projektet visade resultatet på positiva 

effekter på grov- och finmotorik, perception och förmågan att minnas detaljer (Ericsson 

& Lindström, 1987). Under projektets gång hade alla 6-åringar från tre olika förskolor 

fått motorisk träning en timme i veckan under ett år. De barn som vid skolstart behövde 

extra motorisk stimulering erbjöds specialundervisning i mindre grupper, även då en 

timme i veckan (Ericsson, 1985-1987). Alltså visades ett samband mellan motorik, 

skolprestationer och koncentrationsförmåga hos små barn. Ericssons nästa studie visade 

att motorik även påverkar äldre personer. 

 Efter första MUGI-projeketet startades ett nytt projekt i Bunkeflo i Malmö (d.v.s. 

Bunkefloprojektet; Ericssons, 2003). Bunkefloprojektet pågick i nio år. Studien var ett 

samarbete mellan en skola, lokala idrottsföreningar och forskning. De lokala 

idrottsföreningarna erbjöd en timmes daglig fysisk aktivitet till eleverna på skolan. 

Motorikobservationer gjordes under projektets gång på alla barn vid skolstart (varje år). 

De barn som uppvisade avvikande motoriska förmågor fick utöver den fysiska aktiviteten 

även träna extra på motorik varje vecka. Deltagarna kontrollerades mot en 

jämförelsegrupp, som inte fick träna motorik (utöver den motorikträning som kan ha 

ingått i den ordinarie idrottsundervisningen). Resultaten visade att deltagarna som fått 

öva på motorik fick bättre resultat på de nationella proven i svenska (läs- och 

skrivförmåga) och matematik (rumsuppfattning, taluppfattning och tankefärdigheter) än 

kontrollgruppen (Ericsson, 2003). Ericsson (2003) menade efter projektet att motoriken 

var en faktor av flera som påverkade inlärningen, men hon kunde inte precisera hur stor 

motorikfaktorn var. Alltså påverkar motorikfärdigheter även ungdomars inlärning. Dessa 

resultat har dock fått motta kritik. 

 Två år efter Ericsson (2003) publicerade sin avhandling genomfördes vad som kallas 

BBO-projektet (projektet Barn - Bevegelse - Oppvekst). Det var en liknande 

undersökning som Bunkefloprojektet, fast i Norge (Mjaavatn & Gundersen, 2005). Där 

deltog ungefär 100 barn och deras familjer under fyra år (Mjaavatn och Gundersen, 2005). 
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Mjaavatn och Gundersen (2005) framförde efter sitt projekt kritik mot Ericssons tidigare 

resultat. De menade att kopplingen mellan motorisk färdighet och inlärning inte byggde 

på motoriken i sig, utan snarare på att barn som hade bra motorik också var bra på att 

leka. De menade att barn som var bra på att leka i sin tur blev populära på förskolan och 

att de populära barnen i sin tur blev mer motiverade till att gå i skolan. Mjaavatn & 

Gundersen (2005) menade alltså att det inte finns en direkt koppling mellan motorik och 

inlärning. De ansåg att motorikträningen bara ledde fram till andra faktorer som i sin tur 

påverkade inlärningen. De eleverna som deltagit i Bunkefloprojektet och som fått träna 

motorik ska bara ha presterat bättre vid test eftersom de fått mer uppmärksamhet än 

kontrollgruppen (Mjaavatn & Gundersen, 2005). Tilläggas bör dock att resultatet av 

BBO-projektet visade på att deltagarna med god motorik presterade bättre i norska och 

matematik jämfört med övriga deltagare (Mjaavatn & Gundersen, 2005). Trots kritiken 

visade dock samtliga studier på gemensamma resultat.  

 All ovan nämnd forskning ansåg att bra motorik är bra för självkänslan, hälsan och 

koncentrationen vilket i sin tur leder till mer harmoniska barn med bättre självförtroende. 

De faktorerna ansågs sedan hjälpa inlärning positivt (Ericsson, 1985-1987, 2003; 

Mjaavatn & Gundersen, 2005). Det finns alltså forskning som har menat att motorik 

hjälper inlärning, men åsikterna går isär huruvida det finns en direkt eller indirekt 

påverkan på inlärning och skolframgång. 

 

5.2.2 Fysisk aktivitet och andraspråksinlärning 
Fysisk aktivitet har visat sig vara bra för inlärning (Liu et al., 2007; Schmidt-Kassow et 

al., 2013). Fysisk aktivitet har nämligen visat sig kunna stimulera hjärnkapaciteten 

positivt och öka specifika neurotrofa substanser i hjärnan som i sig tur underlättar lärande 

(Liu et al., 2017). Två typer av inlärning, som är relevant för denna studie, har testats.     

 Fysisk aktivitet hjälper språkinlärning, vilket Schmidt-Kassow med kollegors (2013) 

vetenskapliga studie på unga kvinnor har visat. Deras studie testade ordinlärning på 

hundratalet unga och tysktalande kvinnor. Kvinnorna var indelade i tre grupper och alla 

fick lära sig nya ord. En grupp vilade innan de fick lära sig de nya orden. En grupp cyklade 

lågintensivt innan de fick lära sig de nya orden. Den tredje gruppen cyklade samtidigt 

som inlärningen skedde. Resultatet visade att de två grupperna som hade cyklat hade lärt 

sig fler ord än den stillasittande gruppen. Alltså när språkinlärningen skedde samtidigt 

som fysisk aktivitet eller strax efter fysisk aktivitet ökade inlärningen (Kassow et al., 

2013). Fysisk aktivitet har även testats mot andraspråksinlärning.   
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 Fysisk aktivitet hjälper andraspråkinlärning (Liu et al., 2017). Liu med kollegor (2017) 

testade, i likhet med Schmidt-Kassow med kollegor (2013), hur cykling både innan och 

under inlärningen påverkade respondenters andraspråkinlärning. De testade hur lång tid 

det tog att svara på ord-bild-frågor, hur långt tid det tog att bilda meningar och hur bra de 

var på att avgöra om en mening var formulerad på rätt eller fel sätt. Resultaten visade att 

de stillasittande tog längre tid på sig och hade fler fel än de två grupperna som cyklat (Liu 

et al., 2017). Eleverna testades under studiens gång vid åtta tillfällen och varje gång 

respondenterna testades presterade de som cyklat snabbare än innan. Skillnaderna mellan 

de som tränade och de som inte tränade växte ju längre testet pågick. Det visade på en 

stor fördel för andraspråksinlärare som rör på sig (Liu et al., 2017). Forskarna gjorde även 

om samma test fyra veckor efter avslutat experiment, för att undersöka om fysisk aktivitet 

också gav resultat på sikt, vilket det gjorde (Liu et al., 2017). Alltså visade studien att 

andraspråksinlärning påverkas positivt av fysisk aktivitet och att det uppmanar till sant 

andraspråksinlärande, eftersom det gav konsekvenser på minnesavkodningen (Liu et al., 

2017).  

Sammanfattningsvis påverkas språkinlärning och andraspråksinlärning positivt av 

fysisk aktivitet och att den effekten är långvarig (Kassow et al., 2013; Liu et al., 2017). 

Eftersom Liu med kollegor (2017) visade att fysisk aktivitet hjälpte 

andraspråksinlärningen oavsett om den skedde under eller innan inlärningen pekar det 

även på att dans, om det sker fysiskt ansträngande, också kan hjälpa andraspråksinlärning 

oavsett om det sker i klassrummet eller på fritiden. 

 

5.3 Andraspråksinlärning av ordföljd 
Generell andraspråksinlärning påverkas av bland annat motivation, ålder, inflöde och 

interaktion, socioekonomisk bakgrund och modersmål (Abrahamsson, 2009; Burstall, 

1975; Collier, 1987; Ellis, 1994; Johnson & Newport, 1989; Swain, 1985). Det finns dock 

forskning som visar vad som specifikt påverkar andraspråksinlärningen av den svenska 

ordföljden. 

 Vad som påverkar andraspråksinlärningen av ordföljd är bland annat modersmålet och 

graden av typologisk markering (Abrahamsson, 2009). Modersmålets påverkan på 

ordföljdsinlärningen varierar dock beroende på hur pass typologiskt markerat fenomenet 

som ska läras in varit i världens alla språk (Abrahamsson, 2009). Typologisk markering 

går ut på att bedöma hur vanligt en struktur är i världens alla språk. Vanliga strukturer 

anses vara lågt markerade medan ovanliga strukturer anses vara högt markerade, enligt 
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Eckman (Abrahamsson, 2009) Alltså, ju högre typologisk markering en ordföljdsstruktur 

har (ju ovanligare den är i världens alla språk) desto svårare har den varit att lära sig - 

oavsett vilket modersmål inläraren haft (Abrahamsson, 2009). Till exempel är 

placeringen av negationen i svenskans ordföljd väldigt ovanlig i världens språk 

(Abrahamsson, 2009). Den vanligast placeringen av negationer är nämligen preverbal, 

före det finita verbet (Payne, 1985). Det betyder att oavsett om samma placering har 

förekommit i ens modersmål eller inte har andraspråksinläraren sannolikt placerat 

negationen på fel ställe inledningsvis (Pienemann & Håkansson, 1999). Men 

modersmålet har ändå ett inflytande här. 

 Inflytandet som modersmålet har visat sig ha är på inlärningshastigheten 

(Abrahamsson, 2009). För även om det har visat sig att alla inledningsvis har placerat 

negationen fel i den svenska ordföljden (Pienemann & Håkansson, 1999) har 

modersmålet ändå påverkat hur snabbt det gått innan andraspråksinläraren har börjat göra 

rätt (Abrahamsson, 2009). Det som avgjort hur fort det gått har varit likheten mellan 

språken (Abrahamsson, 2009). Om en andraspråksinlärare till exempel har haft tyska som 

modersmål har hen också tagit sig förbi stadiet då negationen placeras på fel ställe 

snabbare än om hen till exempel hade haft spanska som modersmål. Det gick snabbare 

för den tysktalande inläraren eftersom tyskan och svenskan har samma placering av 

negationen, till skillnad från spanskan (Abrahamsson, 2009). Alltså om en 

ordföljdsstruktur som ska läras in är typologiskt markerad, men förekommer i 

andraspråksinlärarens modersmål kommer hen lära sig den ordföljdsstrukturen snabbare 

än om den varit helt främmande. Poängteras bör dock att modersmålets inflytande varierar 

beroende på hur långt inläraren tagit sig i utvecklingen i sitt modersmål (Abrahamsson, 

2009). Sammanfattningsvis har forskningen alltså visat att typologiska faktorer 

tillsammans med modersmålet (och hur långt andraspråksinläraren kommit i sitt 

modersmål) påverkar hur snabbt en inlärare tar sig förbi de olika processbarhetsnivåerna 

i svenskan. 

 
5.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det har föreslagits att dans kan hjälpa andraspråksinlärning genom att skapa relationer, 

öka lusten och förmågan att uttrycka sig, minska ångest, samt förbättra självkänslan och 

självförtroendet hos andraspråksinlärare (Moerman, 2014; Pinter, 1999). Om dans kan 

efterlikna de motoriska rörelserna som tagits upp ovan kan dans eventuellt även bidra 

med bättre inlärning (Holle, 1987a, 1987b; Ericsson, 2003; Ericsson och Lindström, 

1987; Mjaavatn & Gundersen, 2005). Om dans utförts fysiskt ansträngande kan dansen 
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eventuellt även hjälpa andraspråksinlärning på både kort och lång sikt och oavsett om det 

sker samtidigt eller innan inlärning (Liu et al., 2017). Den tidigare forskningen har också 

visat att generell andraspråksinlärning påverkas av motivation, ålder, inflöde, interaktion 

och socioekonomisk bakgrund (Abrahamsson, 2009; Burstall, 1975; Collier, 1987; Ellis, 

1994; Johnson & Newport, 1989; Swain, 1985). Andraspråksinlärningen av svenskans 

ordföljd har påverkats av modersmålet och graden av typologisk markering 

(Abrahamsson, 2009; Pienemann & Håkansson, 1999). 
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6 Metod och material 
6.1 Val av metod 
För att besvara frågeställningen i denna uppsats gjordes valet att använda en kvantitativ 

ansats. Valet gjordes att kombinera ett språkfärdighetstest (Bilaga A), som skulle likna 

personliga och strukturerade samtalsintervjuer ansikte mot ansikte, med en 

enkätundersökning (Bilaga B). Språkfärdighetstestet spelades in med hjälp av 

mobiltelefoner. Dessa metoder valdes av flera anledningar.  

 För att språkfärdighetstestet skulle bli enkelt att arrangera och för att det skulle 

säkerhetsställa att informationen kom från respondenten och ingen annan utfördes testet 

som en intervju (Denscombe, 2016). För att tillåta förtydliganden av svar och frågor 

utfördes språkfärdighetstestet ansikte mot ansikte (Denscombe, 2016). Det skulle även 

tillåta intervjuaren att mjuka upp respondenten genom att ställa en lätt öppningsfråga 

(Denscombe, 2016). För att kunna hantera språksvårigheter och undvika missförstånd 

utfördes språkfärdighetstestet som ett samtal, men också för att enkelt kunna genomföra 

ljudupptagningar och göra materialet permanent för alla projektdeltagare (Esaiasson, 

2007). För att ge intervjuaren en stark kontroll över frågorna och svarens utformning 

genomfördes språkfärdighetstestet som en strukturerad intervju. Det skulle tillåta att 

datainsamlingsprocessen blev standardiserad och att en kvantitativ analys på materialet 

blev möjlig (Denscombe, 2016). Nackdelarna med att språkfärdighetstestet genomfördes 

som intervjuer ansikte mot ansikte var att det begränsade undersökningen geografiskt 

eftersom det varken fanns tid eller resurser att lämna närområdet. Att 

språkfärdighetstestet gjordes ansikte mot ansikte innebar också att varje test tog lång tid 

eftersom intervjuaren blev tvungen att ta sig till och från varje intervju. Fördelarna med 

utformningen fick överväga nackdelarna. För att kunna svara på frågeställningen 

behövdes dock ytterligare en insamlingsmetod.  

För att enkelt kunna samla in bakgrundsfakta om respondenterna, ge målmedvetenhet 

i sökandet efter den nödvändiga informationen och ge en bred och omfattande täckning 

användes också en enkät (Denscombe, 2016). Enkäten skulle också tillåta att 

bakgrundsfakta enkelt kunde redovisas i form av siffror och diagram och analyseras 

kvantitativt. För att kringgå vanliga nackdelarna med att använda en enkät (som låg 

svarsfrekvens och liten kontroll över att det verkligen var respondenten som svarade) 

besvarades enkäterna i samband med språkfärdighetstestet. 
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6.2 Urval 

För att kunna svara på uppsatsen frågeställning behövdes olika typer av 

andraspråksinlärare ingå i studien (Tabell 2). Empirin samlades därför in från 49 

informanter med varierande ålder, vistelsetid i landet, kön, modersmål och ursprung. För 

att kunna undersöka en eventuell korrelation mellan dans och ordföljdshantering 

behövdes dansare ingå i urvalet. För att kunna se om den fysiska aktiviteten (som 

eventuellt kan ingå i dans) kunde vara en orsak till en eventuell korrelation behövdes det 

fysiskt aktiva elever i urvalet. För att se om det är något annat i dansandet (förutom den 

fysiska aktiviteten som eventuellt kan ingå) som bidrar till den eventuella korrelationen 

behövdes även respondenter som utövade dans utan fysisk ansträgning. En av 

informanterna föll bort då hen inte pratade tillräckligt mycket under språkfärdighetstestet 

för att en språklig analys skulle kunna göras. Att just dessa 48 respondenter fick ingå i 

urvalet byggde på flertalet anledningar. 

Tabell 2 

Informanterna 

 Antal 

Man 27  

Kvinna 19 

Varken man eller kvinna 2 

Dansare 23 

Fysisk aktiv 39 

Fysisk aktiv & dansare 17 

Fysisk aktiv ej dansare 22 

Ej fysiskt aktiv och ej dansare 3 

Notera: Totalt 48 informanter ingick i studien. Antal, visar det totala antalet 

respondenter som ingick i varje kategori. 

 

Den korta tidsbegränsningen som innefattas i en c-uppsats gjorde att alla 

andraspråkstalare som kunde tänka sig att ställa upp fick ingå i urvalet. Informanterna 

som varken dansade eller utövade annan fysisk aktivitet beslöts att inkluderas i 

undersökningen eftersom de trots allt var lika många som exempelvis utövade fysisk 

aktivitet på låg ansträngningsnivå. De flesta av respondenterna i urvalet var 

andraspråkselever som befann sig i någon form av skola eftersom de personerna helt 
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enkelt var enklast att nå via skolornas rektorer och lärare. Urvalet bestod alltså till 

mestadels av ett första-bästa urval (Esaiasson et al., 2007). Förutom skoleleverna deltog 

även några vuxna respondenter som nåtts via gemensamma vänner och sedan i form av 

ett snöbollsurval (Esaiasson et al., 2007).  

 
6.3 Undersökningens genomförande 
6.3.1 Insamling av materialet 
För att kunna besvara frågeställningen ställdes tre frågor i språkfärdighetstestet och 

flertalet frågor i enkäten. Det fanns en tanke bakom varje enskild fråga. 

 Frågorna i frågemallen ställdes främst för att elicitera fria, relativt långa svar 

(innehållande ett flertal meningar) med ett visst mått av kontroll. Mer specifikt ställdes 

fråga 1 för att tvinga respondenten att använda sig av negationer, för att se om 

respondenterna behärskade ordföljden i bisatser (nivå 5 i processbarhetsteorin). De andra 

två användes för att få respondenterna att producera en sekvens av meningar. Till exempel 

grundades idén bakom fråga 2 (respondenternas favoritrecept) på att respondenterna 

skulle behöva berätta om flera arbetsteg. Närmare bestämt ställdes frågan i ett försök 

elicitera topikaliseringsförsök i form av tidsadverbial i fundamentet. Till exempel:  

(6) ”Först gör man så, sedan gör man så”. 

För att säkerställa att frågorna gick att förstå och för att se om frågorna verkligen 

eliciterade fram det som ämnades undersökas testintervjuades två personer. Det skedde 

innan respondenterna fick genomgå språkfärdighetstestet och svara på enkäten. Alltså 

användes det tre (beprövade) frågor, för att undersöka informanternas 

processbarhetsnivåer.   

Enkätfrågorna inkluderades för att kunna beskriva informantgruppen och för att 

möjliggöra en jämförelse mellan de dansande respondenterna, de icke-dansande 

respondenterna, de fysiskt aktiva respondenterna och de som gjorde både och. Frågorna 

inkluderades också för möjliggöra en jämförelse, mellan de efterfrågade faktorernas 

eventuella korrelation med processbarhetsnivåerna och en eventuell korrelation mellan 

dansen och ordföljdshanteringen. 

 
6.3.2 Sammanställningen av resultaten 
För att kunna svara på om dansen korrelerade med ordföljdshanteringen, och om den 

eventeulla korrelationen i grunden var effekter av fysisk ansträngning eller om dans på 

fritiden även kunnat bidra positivt till korrelationen på annat sätt, genomfördes 

resultatsammanställningen i flera delar. Först behövdes processbarhetsnivåerna fastslås.  
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 För att möjliggöra en analys av processbarhetsnivån hos de olika respondenterna 

transkriberades samtliga svar i språkfärdighetstestet. Transkriberingen återgavs med 

vanlig bokstavsskrift och svensk ortografi och skrevs precis som respondenten hade sagt 

med tanke på ordföljden. Uttalsfel skrevs inte ner eftersom de inte var väsentligt för 

frågeställningen. För att utesluta att en felaktig ordföljd omedvetet rättats under 

transkriberingen avlyssnades samtliga inspelningar tre gånger. Efter transkriberingen 

beslutades processbarhetsnivån utefter de fem stegen som finns i processbarhetsteorin 

(Tabell 1). Den högsta processbarhetsnivån eleven uppvisade i form av en kontrast valdes 

(utefter emergence criterion; 3.1). Under bedömningen av processbarhetsnivåerna fick 

ordet ”typ” räknas som ett adverbial. Orsaken till det var att Språkbankens sökverktyg 

Korp (2017) visat att ”typ” relativt ofta används som ett adverb, som ofta beter sig som 

ett satsadverb. Alltså fastställdes respondenternas processbarhetsnivå efter en 

transkribering och efter den högst uppvisade kontrasten. Efter det behövdes korrelationen 

mellan processbarhetsnivåerna och dansen undersökas (tillsammans med andra 

eventuella korrelationer). 

 För att samtidigt undersöka dansens eventuella korrelation och kunna jämföra den mot 

andra eventuella korrelationer användes en så kallad lineär modell (en form av 

regressionsanalys). För att möjliggöra regressionsanalysen skrevs processbarhetsnivåerna 

ned i ett exceldokument tillsammans med svaren från enkäten. Regressionsnalysen 

undersökte korrelationen mellan processbarhetsnivån och olika efterfrågade svar i 

enkäten (d.v.s. dans i antal gånger i veckan, vistelsetid i Sverige, mammans 

utbildningsnivå, motivation, om svenska talades på fritiden och fysisk aktivitet i antal 

gånger i veckan). Mammans utbildningsnivå (som får representera socioekonomisk 

bakgrund), motivation (d.v.s. om respondenten gillar att lära sig språk eller inte), om 

svenska talades på fritiden och fysisk aktivitet valdes ut eftersom de enligt tidigare 

forskning påverkar andraspråksinlärning (Abrahamsson, 2009). Vistelsetid i Sverige 

valdes eftersom längre tid i landet skulle ha gett deltagarna mer tid med språket. De ovan 

nämnda faktorerna betraktades som oberoende variabler (eller prediktorer) och 

processbarhetsnivån som beroende variabel. Analysen genomfördes i 

statistikprogrammet R (R Core Team, 2015). Alltså kunde en eventuell korrelation mellan 

processbarhetsnivåerna och dansen undersökas, samtidigt som den korrelationen kunde 

jämföras mot övriga eventuella korrelationer.  

 För att se om det fanns en jämn spridning bland respondenterna (sett till faktorer som 

enligt tidigare forskning påverkar generell andraspråksinlärning och ordföljdsinlärning; 
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4.3) delades de in i grupper (dansare, icke-dansare, fysiskt aktiva och både fysiskt aktiva 

och dansare). Samma faktorer som ingått i regressionanalysen (plus antal modersmål i 

varje grupp) undersöktes. Spridningen på modersmål undersöktes eftersom den tidigare 

forskningen visat att modersmålet eventuellt kan påverka inlärningen av ordföljd 

(Abrahamsson, 2009).  

 

6.3.3 Validitet och reliabilitet 
Studien uppnådde god validitet och reliabilitet, men båda går också att ifrågasätta. Den 

första delen av frågeställningen kunde besvaras eftersom ett eventuellt samband mellan 

dans på fritiden och andraspråksinlärning av den svenska ordföljden undersökts med hjälp 

av en regressionsanalys. Eftersom den fysiska aktivitetens korrelation också undersökts 

kunde det svara på om den eventuella korrelationen mellan dansen och 

ordföljdshanteringen i grunden kan ha varit en effekt av fysisk aktivitet. Eftersom de två 

korrelationerna kunde jämföras med varandra gav det en fingervisning om andra saker i 

dansen också kunnat bidra positivt till korrelationen eller inte. Vad som dock talar emot 

uppsatsens validitet är glappet mellan den tidigare forskningens och studiens definition 

av dans. En del av den tidigare forskningen syftar nämligen på dans som konstform och 

många av de deltagande respondenterna i studien utövade dans i hemmet utan andra 

närvarande. Det går alltså att ifrågasätta om den typen av dansutövande ger samma 

effekter (som t.ex. bättre självförtroende) som dans i grupp eller inför publik skulle ha 

gjort. Alltså visar studien på god validitet, samtidigt som den går att ifrågasätta. Samma 

sak gäller även reliabiliteten. 

Reliabiliteten förstärks av att enkäten och språkfärdighetstestet testades och reglerades 

innan den användes på respondenterna. Att bedömningen av respondenternas språkliga 

nivå inte gjorts godtycklig, utan följde fasta regler som tillhandahållits av den teoretiska 

modellen (processbarhetsteorin), talar också för en god replicerbarhet. Det som talar emot 

reliabiliteten är den relativt enade bilden som finns om att ett slumpmässigt urval på ett 

stort antal analysenheter ska vara det överlägset bästa urvalet i generaliseringssynpunkt 

(Esaiasson et al., 2007). Denna studie använde både ett snöbollsurval och ett första-bästa 

urval och endast 48 respondenter ingick. Det går alltså att ifrågasätta studiens 

generaliseringsmöjlighet. Sammanfattningsvis finns det alltså faktorer som gör det 

möjligt att tala om både lyckad och misslyckad validitet och reliabilitet i studien. 
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6.3.4 Etiska överväganden 
En viktig del inom forskningsetik är hur människor och respondenter behandlas. De som 

ingår i undersökningen måste skyddas och forskaren måste ta hänsyn till sekretess, 

tystnadsplik, integritet och anonymitet (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). 

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet fanns med i åtanke när 

språkfärdighetstestet och enkäten användes. Respondenterna fick veta att deras 

deltagande var frivilligt, att intervjuarna hade tystnadsplikt och inte fick föra vidare 

informationen de samlade in. De fick även veta att den insamlade informationen inte 

skulle gå att identifiera med dem, samt att informationen respondenterna delgav bara fick 

användas tack vare deras delgivande, via en samtyckesblankett (Bilaga C och D). I övrigt 

skulle bara informationen som eliciterades fram användas i det syftet som det var ämnat, 

det vill säga för att undersöka dansens korrelation med andraspråksutvecklingen. Alltså 

efterföljdes forskningsetiken alla delar. 
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7 Resultat 
I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat av enkäten och språkfärdighetstestet i form 

av siffror och diagram. Först redovisas korrelationen mellan resultaten i 

språkfärdighetstestet och utövandet av dans på fritiden, samt fysiskt aktivitet och 

vistelsetid i Sverige. Sedan presenteras deskriptiva resultat där den dansande gruppen 

jämförs den icke-dansande gruppen, den fysiskt aktiva gruppen och gruppen innehållande 

de som både dansat och varit fysisk aktiva. 

 

7.1 Korrelationsanalys 
Resultatet visade en signifikant korrelation mellan processbarhetsnivån och modellen 

(innehållande den fysisk aktiviteten, vistelsetid i Sverige och dansutövandet, mammans 

utbildningsnivå, motivation och om svenska talades på fritiden) som helhet R2 = 0,46, p 

< 0,01). (Detta betyder att 46% av variationen i processbarhetsnivån för det undersökta 

urvalet kan förklaras av prediktorerna). I de enskilda analyserna fanns en signifikant 

korrelation mellan processbarhetsnivån och den fysiska aktiviteten på fritiden (R2 = 0,10, 

< 0,05; Figur 1), samt mellan processbarhetsnivån och vistelsetid i Sverige (R2 = 0,19, p 

< 0,05; Figur 2). Det fanns även en svagt positiv, men marginellt signifikant korrelation 

mellan dans och processbarhetsnivån (R2 = 0,02, p = 0,052; Figur 3). 

 
Figur 1. Relationer mellan fysisk aktivitet och processnivåerna.  

Horisontellt definierar 0 ingen träning, 1 en gång per vecka, 2 två till tre gånger i veckan, 

3 fyra till fem gånger i veckan och 4 varje- eller nästan varje dag i veckan. 
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Figur 2. Relationer mellan vistelsetid i Sverige och processnivåerna.  

Horisontellt definierar 0 kortare än ett år, 1 definierar ett till två år, 2 definierar två till tre 

år, 3 definierar tre till fyra år, 4 definierar fyra till fem år och 5 definierar mer än fem år. 

 
Figur 3. Relationen mellan antal danspass i veckan och processbarhetsnivå.  

Horisontellt definierar 1 en gång i veckan, 2 två till tre gånger i veckan, 3 fyra till fem 

pass i veckan och 4 varje- eller nästan varje dag. 

 

7.2 Deskriptiva resultat 
Enligt tabell 3 hade respondenterna som dansade: varit i Sverige kortare än den icke-

dansande gruppen; deras föräldrar hade lägre utbildningsnivå; de var yngre; och gillade i 

lägre utsträckning om att lära sig språk, dock var dessa skillnader inte signifikanta.  

 

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

Pr
oc

es
sb

ar
he

ts
ni

vå
er

na

Vistelsetid i Sverige

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4

Pr
oc

es
sb

ar
he

ts
ni

vå
er

na

Danspass i veckan



  
 

23 

Tabell 3  

Dans och fysisk aktivitet 

 Medelvärdet                Medianvärdet  Total  Procent 

 PN Ålder (SD)  Tid Sve Ma utb Pa utb  MM  Spr-inl 

Dansare 3,7 20 (8:1)  2–3 år 4-6 år 7-9 år  13  61% 

Icke-dansare 3,6 17 (4)  3-4 år 7-9 år 10-12 år  13  80% 

Fysiskt aktiva 3,7 18 (6:7)  2-3 år 7-9 år 7-9 år  20  69% 

Fysiskt aktiva & 
dansare 

3,9 18 (9) 
 

2-3 år 7-9 år 4-6 år 
 

12 
 

59% 

Notera: Dansare, de respondenter som uppgett att de dansar minst en gång i veckan; Icke-
dansarna, de respondenter som uppgett att de inte dansar men utövar fysisk aktivitet minst 
en gång i veckan; Fysiskt aktiva, de respondenter som uppgett att de utövar någon fysisk 
aktivitet minst en gång i veckan; fysiskt aktiva och dansare, de respondenter som både 
utövar en fysisk aktivitet och dansar minst en gång i veckan. PN, visar den uppnådda 
processbarhetsnivån; Ålder, visar respondenternas ålder; SD, visar standardavvikelsen 
(År:månad); Tid Sverige, visar hur många år respondenterna varit i Sverige; Ma utb, visar 
mammans utbildning i år; Pa utb, visar pappans utbildning i år; MM, visar antal 
modersmål representerade i gruppen; Spr-inl visar hur många som uppgett att de gillar att 
lära sig språk. Siffrorna som presenteras under Medelvärdet, visar medelvärdet för den 
kategorin; under Medianvärdet, visas medianvärdet i den kategorin; under Total, visas 
det totala antalet representerade i den kategorin; och under Procent, visas procentuellt hur 
många i kategorin det gäller. 
 

 Resultaten visade att den dansande gruppen numeriskt uppnådde en högre 

processbarhetsnivå än den icke-dansande gruppen (Tabell 3). De uppnådde numeriskt 

också exakt samma processbarhetsnivå som den fysiskt aktiva gruppen. Den högsta 

processbarhetsnivån uppvisade gruppen som både dansade och var fysiskt aktiva. Det 

fanns dock inga signifikanta skillnader mellan grupperna sett till den uppnådda processba 

rhetsnivån (Figur 5). 
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Figur 5. Gruppernas uppnådda processbarhetsnivå.  

De svarta strecken i staplarna visar standardfel (SE). 

 

 Resultatet visade att de dansande respondenterna och de icke-dansande respondenterna 

använde ungefär lika mycket svenska på sin fritid (Figur 5).  

 

 
Figur 5. Dansarna och icke-danarnas använda språk på fritiden. Cirkeldiagrammet till 

vänster visar vilket språk de dansande respondenterna använder på sin fritid medan 

cirkeldiagrammet till höger visar vilket språk de icke-dansande respondenterna använde 

på fritiden. 

 

 Resultatet visade också att det fanns lika många modersmål representerade hos den 

dansande och den icke-dansande gruppen (Tabell 3) och i ungefär samma utsträckning 

fanns det utom- och inomeuropeiska språk representerade. 

 
7.3 Sammanfattning av resultaten 
Den fysiska aktiviteten och vistelsetiden i landet korrelerade med den uppnådda 

processbarhetsnivån. Resultaten gav även en indikation på att dans på fritiden svagt 
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korrelerar med andraspråksinlärares hantering av den svenska ordföljden. De olika 

grupperna med respondenter skiljdes inte signifikant åt.  
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8 Diskussion och slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om “det finns eventuella positiva samband 

mellan dans utanför klassrummet och framsteg i andraspråksinlärningen”. Resultatet gav 

en indikation om att så kan vara fallet sett till ordföljdshantering. Resultaten visade 

nämligen på en svag korreleration mellan dans på fritiden och andraspråksinlärares 

hantering av den svenska ordföljden. Denna korrelation var dock inte marginellt 

signifikant och svagare än den fysiska aktivitetens och vistelsetiden i landets korrelation 

med ordföljdshanteringen. Då är frågan om den svaga korrelationen i grunden bara var 

effekter av fysisk aktivitet eller om dansträningen på fritiden även bidragit positivt till 

korrelationen på annat sätt också? 

 I linje med Liu med kollegor (2017) visade resultatet att fysisk aktivitet korrelerar med 

andraspråksinlärning. Eftersom många respondenter som dansade vittnade om fysisk 

ansträngning i dansen får antagandet göras att den fysiska ansträngningen som följer med 

dansandet stod för en stor del av korrelationen med ordföljdshanteringen. Eftersom 

korrelationen mellan dansandet och processbarhetsnivåerna inte var starkare än den 

fysiska aktivitetens korrelation går det inte att säga om dansen bidragit med något annat 

till ordföljdshanteringen än vad annan fysisk aktivitet gjort. Samma sak gäller resultatet 

att de olika grupperna inte skiljdes åt signifikant (sett till andra faktorer som sägs påverka 

andraspråksinlärning; Abrahamsson, 2009; Burstall, 1975; Collier, 1987; Ellis, 1994; 

Johnson & Newport, 1989; Swain, 1985). Dock går det inte helt att utesluta att annat i 

dansen (än den fysiska ansträngningen) bidragit positivt till korrelation med 

processbarhetsnivåerna. För att med säkerhet kunna svara på det hade en annan typ av 

undersökning behövts göras där bland annat självförtroende, sjävkänsla och 

motorikfärdigheter också undersökts. Alltså, det går inte svara på vad i dansen som 

bidragit till korrelationen med ordföljdshanteringen, bara att den fysiska ansträngningen 

varit en del av korrelationen. Varför korrelation inte blev signifikant går det dock bara att 

spekulera kring. 

 En eventuell förklaring till att dansens korrelation bara var marginellt signifikant kan 

vara att respondenternas vistelsetid i Sverige var så pass starkt korrelerat med 

processbarhetsnivån. Alltså kan den stora spridningen i urvalet (sett till vistelsetid) ha 

varit för stor. Samtidigt förklarar det inte varför dansens korrelation var så pass mycket 

mindre än den fysiska aktivitetens korrelation. Eventuellt kan det ha berott på att några 

av respondentena som utövade dans gjorde det utan fysisk ansträngning. Men med tanke 

på att den tidigare forskningen visat att motoriska färdigheter bidrar till inlärning (Holle, 
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1987a, 1987b; Ericsson, 1985-1987; 2003; Ericsson & Lindström, 1987) och att dans har 

visats kunna stärka andraspråkselevers självförtroenden och självkänsla (Pinter, 1999) 

förväntades dock den mellanskillnaden att eventuellt vägas upp till viss del. En annan 

bakomliggande orsak kan ha varit metodvalet. Trots att metodvalet och genomförandet 

fungerade bra med tanke på den tidsram som en c-uppsats innefattar kan exempelvis 

enkätens utformning ha legat bakom den låga korrelationen. Ett exempel är hur dans 

efterfrågades i enkäten. Dans definerades nämligen aldrig i enkäten. Därför kan vissa 

respondenter ha svarat att de inte dansat, exempelvis bara för att de inte tränade dans i 

grupp. Vad som också hade behövts ändrats i metoden, för att stärka resultaten, var bland 

annat antalet deltagande respondenter. Det hade behövts fler för att få en ökad 

generaliseringsbarhet. Studiens resultat hade också gynnats om studien genomförts i form 

av ett logitudiellt experiment. Då hade en grupp kunna bli utsatta för dans medan en 

kontrollgrupp inte blivit det. Det hade resulterat i att slutsatser hade kunnat dras kring 

huruvida dansträning har en effekt på andraspråksinlärares hantering av den svenska 

ordföljden eller inte. Därför blir ett longitudiellt experiment denna uppsats förslag på 

fortsatta studier.  Det går alltså att ifrågasätta både urval och metodval i denna studie.  

 Sammanfattningsvis kan resultaten, trots metodbristerna, ändå ge stöd åt det faktumet 

att dans används som en andraspråkinlärningsmetod på olika skolor. Stödet bygger dels 

på att resultaten visat på en svag korrelation mellan dans och andraspråksinlärning av den 

svenska ordföljden och dels på att fysisk aktivitet korrelerar med andraspråksinlärning, 

(vilket fysiskt ansträngande dans kan kategoriseras in under). 
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Bilaga C Samtyckesblankett 1 
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Linnéuniversitetet. Just nu skriver vi på̊ våra c-uppsatser där syftet är att öka förståelsen 
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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: ................................................................................................................ 
 



  
 

X 

 

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

Underskrift: .................................................................................  



  
 

XI 

Bilaga D Samtyckesblankett 2 

 
 

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

Samtycke till inspelning av samtal och 
enkät 

Hej, 
Jag heter Kajsa Nordmark och studerar till ämneslärare i svenska som 
andraspråk vid Linnéuniversitetet. Jag skriver ett examensarbete om hur dans på 
fritiden påverkar 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  

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

 
 


