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– En analys av ordföljd, bisatser och användning av verb 

Moa Gärdenfors 

Sammanfattning 
I den här studien har den syntaktiska strukturen hos två grupper L2-inlärare med olika teckenspråks-
kunskaper undersökts. Deras resultat har jämförts med en kontrollgrupp döva förstamålstalare. 
Resultatet visar att L2-grupperna i stort sett använder samma ordföljd (SVO) som kontrollgruppen vilket 
kan bero på facilitering (positiv transfer) från svenskan som också är ett SVO-språk. Vidare verkar L2-
grupperna vilja uttrycka ett verb två gånger i en sats – en så kallad verb-sandwich. Användningen av 
verb-sandwich minskar med tiden, och istället ökar de seriella verben – flera semantiska verb efter 
varandra. Resultatet visar också att ju större teckenspråkskunskaper man har, desto fler subjektlösa 
satser uttrycks. Med tiden blir många av referenterna i återberättelserna implicita i takt med att L2-
deltagarna lär sig behärska constructed action. Vad gäller bisatserna tycks de adverbiella bisatserna 
utvecklas först hos L2-inlärarna, men användningen av dem minskar efterhand. Med tiden utvecklas 
även objektsbisatserna. Till sist utvecklas de relativa satserna som är svåra för L2-gruppen att lära sig 
eftersom man måste behärska de icke-manuella signalerna. Gruppernas bisatsutveckling jämfördes 
slutligen med en annan undersökning som studerade L2-inlärare av talad modalitet. Även här var 
ordningen av bisatsutvecklingen adverbiella bisatser>objektsbisatser>relativa satser.  
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1 Inledning 
När man träffar en person som håller på att lära sig svenskt teckenspråk går det inte att ta miste på att 
hen är nybörjare, precis på samma sätt som när man stannar upp när någon säger eller skriver micket 
bra. Man noterar då att denna förmodligen är ny i landet och därmed är en andraspråksinlärare. Men 
vad är det som karaktäriserar andraspråksinlärare av svenskt teckenspråk egentligen? Kan man se 
likheter eller skillnader genom att titta på det syntaktiska innehållet hos exempelvis ordföljd och 
bisatser? Eftersom det är fler som har svenskt teckenspråk som andraspråk (L2) än som har det som 
förstaspråk (L1) är studier på denna grupp viktiga. Det är många som lär sig teckenspråk som 
andraspråk. Förutom språkintresserade personer, föräldrar, syskon, partners, kompisar, klasskompisar, 
gymnasieelever, lärare och tolkstudenter som läser teckenspråk som främmande språk, finns det 
ytterligare en växande grupp med hörselskadade personer som gått integrerat, vilka senare i livet 
upptäcker att de har ett behov av att kunna teckenspråk. Hur går det till när de lär sig svenskt 
teckenspråk? Därför har jag valt att i denna uppsats studera hur den syntaktiska strukturen ser ut hos L2-
inlärare av svenskt teckenspråk. Detta görs genom en studie av universitetsstudenter som studerar 
svenskt teckenspråk.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande undersökning är att göra en tvärsnittsstudie av den syntaktiska strukturen hos 
andraspråksinlärare av svenskt teckenspråk. Studiens material består av 19 återberättelser av L2-inlärare 
med varierande kunskaper och som kan delas in i två grupper. De har fått 0,5 års respektive  
1,5–2,5 års formell teckenspråksundervisning. Studien har följande frågeställningar:    

•   Hur utvecklas ordföljden i svenskt teckenspråk hos andraspråksinlärarna?  

•   Vilka typer av bisatser använder andraspråksinlärarna av svenskt teckenspråk? Följer de samma 
bisatsutveckling som andra L2-inlärare?  

Resultaten från L2-inlärarna för de båda frågeställningarna jämförs med en kontrollgrupp bestående av 
döva förstaspråkstalare, där likheter och skillnader identifieras och möjliga orsaker till dessa diskuteras.  

1.2 Disposition 
Den här studien består av sju kapitel med tillhörande underkategorier. I kapitel 1 introduceras inledning, 
syfte och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras tidigare L2-forskning, såväl nationell som 
internationell andraspråksforskning i olika språk. I kapitel 3 presenteras de teoretiska ramarna som 
används i studien. I kapitel 4 redogörs material, studiens metod och urval samt studiens uppläggning 
och genomförande. I kapitel 5 introduceras studiens resultat i fem underavsnitt. I kapitel 6 diskuteras 
resultatet där frågeställningarna besvaras. Vidare diskuteras även metod- och resultatdelen samt 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och etiska diskussioner. I kapitel 7 presenteras studiens 
slutsats och framtida forskning diskuteras.  
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2 Bakgrund 
Det här kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Det första (2.1) redogör för tidigare L2-forskning i teckenspråk. 
I andra avsnittet (2.2) behandlas L2-forskning i andraspråksinlärning, bland annat om bisatsutvecklingen 
hos L2-inlärare. I tredje avsnittet (2.3) presenteras ordföljden, tidigare studier av ordföljden i svenskt 
teckenspråk samt icke-manuella signalernas funktion. I sista avsnittet (2.4) behandlas svenskans ordföljd 
och hur den formas enligt svenska språkets regler.  

2.1 L2-forskning i teckenspråk  
Forskning om tecknade språk som andraspråk är relativt begränsad eftersom det fortfarande är ett ganska 
nytt område. En stor del av den forskning som gjorts hittills har fokuserat på den fonologiska delen 
(Bochner, Christie, Hauser, & Searls, 2011; Mirus, Rathmann, & Meier, 2001; Rosen, 2004). Det är 
känt att L2-inlärare möter svåra svårigheter när de lär sig teckenspråkets fonologi (Bochner m.fl ss. 
1321–1322). Man vet också att det som kännetecknar vuxna L2-inlärare som lär sig teckenspråk är att 
de ofta har en uppfattning att många tecken är ikoniska. Därför vill de ofta veta tecknets ursprung, varför 
tecknen tecknas så som de gör för att underlätta memoringen. Även om teckenspråket härstammar från 
manuella gester är tecknen inte alltid ikoniska eftersom de är uppbyggda av mindre fonologiska 
strukturer. De består av betydelselösa fonem som tillsammans utgör ett tecken, precis som när bokstäver 
tillsammans utgör ett ord (Mayberry, 2006, s. 743–744; Woll, 2012, s. 2). Vidare talar lärare och 
studenter om de svårigheter som L2-inlärarna möter i samband att de lär sig amerikanskt teckenspråk 
(ASL). De menar att studenterna har svårigheter att bli bekväma i att använda kroppen och tycker att 
rumsliga placeringar i teckenrummet, icke-manuella signaler, bokstavering, perspektivbyten och 
avbildande tecken är svåra att använda (McKee & McKee, 1992, s. 143). Mayberry (2006) skriver att 
problem även kan uppstå vid inlärning av morfologi och syntax eftersom det naturliga teckenspråket 
oftast förvärvas genom umgänge och i det sociala livet, och inte genom undervisning eller genom 
lexikonanvändning som endast återspeglar vissa delar av teckenspråket. Det finns alltså risk för att 
studenternas teckenspråk blir som en typ av ”pidginspråk”, en blandning av två språk. Ett exempel kan 
vara att en student lärt sig teckenförråd i ett teckenspråk men ändå använder ordföljden från modersmålet 
(s. 744). “L2 learners may adopt word order strategies in their L2 that reflect the word order in their first 
language” (Pichler Chen & Koulidobrova, 2014, s. 5). Då saknas både korrekt morfologi och syntax 
från teckenspråket.  

Studenter som lär sig teckenspråk som andraspråk kan uppleva icke-manuella signalerna som knepiga 
vilket McIntere & Reilly (1988) också rapporterar om. De gjorde en studie av ASL-studenter med 
blandade teckenspråkskunskaper. Det visade sig att dessa andraspråksinlärare kunde förstå ja/nej-frågor, 
flerfrågeordsfrågor, negationer samt vissa icke-manuella adverbiella uttryck tack vare att de lärt sig det 
under sina ASL-lektioner, så de icke-manuella signalerna var inte helt främmande för dem. Men 
skillnaden låg i att de själva hade svårt att producera dem i sitt eget tecknade (s. 21).  

Forskning om svenskt teckenspråk som andraspråk ännu mer begränsad. Det som finns är ett L2-
korpusprojekt (Schönström & Mesch, 2017) och ett par studentuppsatser. Stenberg (2009) skrev en 
studentuppsats vid Stockholms universitet där hon beskrev interimsfel hos L2-inlärare av svenskt 
teckenspråk. Hon upptäckte att förenkling verkade vara den vanligaste formavvikelsen hos gruppen, 
liksom att interferens var vanligt. Hon skriver att ”[i] teckenval väljer de hörande informanterna att 
använda prepositioner och obestämd artikel enligt svenskans grammatiska regler” (s. 19). Detta är alltså 
en typisk överföring (transfer) från svenskan eftersom prepositioner och bestämda artiklar sällan 
används av döva förstamålstalare. Det är värt att påpeka att det ännu saknas teorier kring L2-inlärning 
av svenskt teckenspråk i större omfattning eftersom det fortfarande är ett nytt forskningsområde. Man 
får titta på tidigare forskning om andraspråksinlärning av andra språk. Detta presenteras i följande 
avsnitt.  
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2.2 Forskning om andraspråksinlärning  
I detta delavsnitt presenteras allmän forskning om andraspråksinlärning och typiska drag hos 
andraspråksinlärarna. Genom åren har man studerat L2-språk på olika sätt och innan 1970-talet 
tenderade man att fokusera på inlärarnas fel istället för att titta på deras färdigheter och deras 
utvecklingsnivåer. Detta förändrades år 1972 då begreppet interimspråk myntades av språkforskaren 
Larry Selinker. Interimspråk eller inlärarspråk är ett begrepp som används om språkfärdigheterna som 
en andraspråksinlärare har. Till skillnad från tidigare när man valde att titta på de fel inlärarna gjorde, 
väljer man nu att fokusera på inlärarens utveckling ur ett utvecklingsperspektiv (Hammarberg, 2013, s. 
29).  

Ålder vid andraspråksinlärning har en stor betydelse, ju yngre man är när man börjar med ett nytt språk 
desto närmare målspråket kommer man, vilket kallas för den kritiska perioden. Enligt Lenneberg (1967) 
finns det mognadsbegränsningar när man passerat puberteten där det blir svårare för individen att lära 
sig ett språk automatiskt. För att man ska kunna lära sig ett språk måste det ske genom undervisning och 
genom medveten ansträngning (s. 176). Selinker (1972) kallar denna åldersbegräsning för fossilisering 
som är en typ av stabilisering, dvs. när den automatiska språkutvecklingen avstannar med åldern. Enligt 
honom finns det drag som påverkar fossiliseringen vilka han kategoriserar som: a) transfer, b) 
förenkling, c) övergeneralisering, d) överföring från undervisning och, d) kommunikationsstrategi (s. 
215). Transfer innebär att man tar med sig språkliga strukturer från förstaspråket till andraspråket. 
Vidare kan transfer delas in i två kategorier: facilitering och interferens. Den förstnämnda är en positiv 
transfer från förstaspråket, där överföringen från förstaspråket också kan användas hos andraspråket, 
t.ex. att samma ordföljd används hos båda språken. Medan den sistnämnda, interferens är en negativ 
transfer vilket innebär att det att det/de drag som överförs från förstaspråket inte passar hos andraspråket 
(Hammarberg, 2013, s. 32). Ett exempel på en interferens i svenskan är att det svenska vokalsystemet 
som kan vara väldigt avancerat för äldre andraspråksinlärare, och det kan man höra t.ex. i uttalet av hoos 
och micket för hus respektive för mycket. En grammatisk transfer som är vanlig hos arabiska inlärare är 
jag ska kommer som är en vanlig konstruktion i deras modersmål (Salameh, 2012, s. 35). Andra 
begreppet, förenkling betyder att man förenklar språket för att undvika komplicerade formuleringar. 
Wigforss (1979) beskrev begreppet förenkling när hon studerade pluralutvecklingen hos första- och 
andraspråket hos finska barn i åldrarna 5–10 år. Resultatet visade att dessa barn hos det första stadiet 
använde samma böjningsform i plural som i singular. Sen visade det sig att nästa steg hos barnen var 
övergeneralisering, som Selinker också presenterat, där barnen överanvände vissa språkliga principer. 
De finska barnen tenderade att övergeneralisera samma typ av pluraländelse hos alla substantiv 
(Wigforss, 1979, ss. 127–132). Vidare ger Selinker (1972) exempel på vad det fjärde begreppet 
överföring från undervisning betyder. Han berättar om ett fall där några serbokroater var L2-inlärare. 
Serbokroaterna kände till pronomenen she och he eftersom de själva använde det i sitt egna modersmål, 
men när de lärde sig engelska kom deras lärare endast med manliga exempel vid undervisningen. Det 
gjorde att serbokroaterna enbart använde he i alla sammanhang även när de syftade på kvinnor. Då har 
denna ovana att inte skilja på könen fossiliserats (ss. 218–219). Sista begreppet kallas för 
kommunikationsstrategi, eller omskrivning, vilket betyder att man försöker formulera sig på något annat 
sätt när man inte kan uttrycka sig det man egentligen vill säga (Linnarud, 1993, s. 73).  

Ytterligare ett typiskt drag som kännetecknas L2-inlärarna är variation. I ett samtal kan en L2-inlärare 
variera språkanvändningen och uttrycka flera korrekta och/eller inkorrekta ord, till och med inom ett 
och samma samtal. Till exempel kan en L2-inlärare uttrycka orden simmade och sam på samma plats i 
språkutvecklingen. Variationen är oftast systematisk och påverkas av andra faktorer som till exempel 
vid en särskild talsituation. Men ibland finns det inget system bakom en viss variation och då kallas 
detta för fri variation (Abrahamsson, 2009, s. 273).  

2.2.1 Utveckling av bisatser hos L2-inlärare   

Eftersom det saknas forskning kring bisatsinlärning hos teckenspråk som L2-språk presenteras andra 
studier av bisatsinlärning hos talat språk. När man tittar på bisatser i svenska hos andraspråksinlärare, 
vet man att det finns bestämda inlärningsgångar där inlärarna lär sig språk enligt en särskild struktur och 
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efter en viss ordningsföljd. Viberg (1990) gjorde en longitudinell studie hos 60 L2-inlärare som 
studerade svenska som hade polska, spanska eller finska som modersmål. Han gjorde upprepade 
intervjuer med L2-inlärarna. Inlärarna delades in i två grupper, i låg respektive hög nivå beroende på 
vilka L2-kunskaper de hade.  

Viberg fann att bisatser ökade med tid och gällde nästan alla bisatstyper. De bisatser som studerades var 
adverbialbisatser, att-bisatser, indirekta frågor och relativa satser. Viberg (1990) skriver: ”[d]etta tyder 
på att förekomsten av bisatser representerar en utveckling” (s. 343). Tabell 1 nedan visar resultatet från 
studien. 

Tabell 1. Vibergs (1990, s. 343) studie av bisatsutvecklingen hos L2-inlärare.  
 

Vibergs resultat visar att adverbialsbisatser är kraftigt överrepresenterade och att relativsatser är kraftigt 
underrepresenterade hos Låg nivå-gruppen. Deras resultat skiljer sig åt från Hög nivå-gruppen vars 
resultat ligger närmare de inföddas. Viberg konstaterar att adverbialsatserna utvecklas först, sedan 
kommer att-bisatser medan relativsatser kommer sist. Adverbialbisatserna verkar dock minska med 
tiden (ss. 338–344). Studien är i linje med resultaten från Heidelbergprojektet som studerade 48 L2-
inlärare med romanska som modersmål, som studerade tyska på egen hand. De fann också att 
adverbialbisatser lärs in först, sedan kommer att-bisatser och sist kommer relativbisatser (Klein & 
Dittmar, 1979, s. 144).  

2.3 Ordföljd i svenskt teckenspråk 
I detta avsnitt redogörs målspråkets struktur, närmare bestämt tidigare studier kring det svenska 
teckenspråkets ordföljd. När man tittar på det svenska teckenspråket, känner man till att det är ett SVO-
språk (Bergman, 1995a, s. 10). Börstell m. fl. (2016) har gjort en studie som undersökte ordföljderna 
hos döva modersmålstalare vilket framgår av Figur 1 som bekräftar att A V P (SVO) är den vanligaste 
ordföljden hos förstaspråkstalarna (s. 22). Dock har inte den mer välbekanta SVO-följden använts i 
studien, istället användes argument som i stort sett har samma funktion. Man kan läsa mer om argument 
i avsnitt 3.1  

 
Figur 1. A V P (SVO) som är den vanligaste ordföljden i svenskt teckenspråk.  

 Låg nivå Låg nivå Hög nivå Hög nivå Infödda 
 Intervju 1 Intervju 3 Intervju 1 Intervju 3  
Adverbialbisatser 57 % 44 % 43 % 38 % 27 % 
Att-bisatser 30 % 36 % 27 % 32 % 37 % 
Relativsats 6 % 6 % 19 % 20 % 28 % 
Indirekt fråga 7 % 15 % 10 % 10 % 9 % 
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Figur 1 representerar endast transitiva1 satser. I svenskt teckenspråk tycks A V P (SVO) vara den 
vanligaste ordföljden med 55 förekomster (86 %). På andra plats kommer P A V (OSV) med 6 
förekomster. På tredje plats kommer A P V (SOV) med två förekomster. Sist kommer P V A V (OVSV) 
med enbart 1 förekomst. Resultatet visar att svenskt teckenspråk är, precis som svenskan, ett SVO-språk, 
men verkar inte vara helt låst till endast SVO, utan har mindre variationer.  

Här nedan presenteras exempel hur dessa ordföljder kan se ut med en svensk översättning. 

(1)   a. PRO1  HA  KATT   A V P  (Jag har katt)  
b. KATT  PRO1  HA   P A V  (Katt jag har) 
c. PRO1  KATT  HA   A P V  (Jag katt har) 
d. MJÖLK  LAPA  KATT  LAPA   P V A V (Mjölken lapa katten lapa)  

Exempel (1) d. med två upprepade verb kallas för verb-sandwiches som i det här fallet betyder ”katten 
lapar mjölken länge”. Begreppet presenterades först av Fisher & Janis (1990) som upptäckte att det 
fanns ett återkommande fenomen i teckenspråk med upprepningar av verb. Detta kommer att presenteras 
vidare i teoriavsnittet (3.2) eftersom användningen av verb-sandwiches är en del av teorigrunderna i 
studien.  

2.3.1 Icke-manuella signaler som syntaktiska markörer 

“After a while, however, we found out that he too made some movements – just only with 
his head, and it seemed that these movements had the same function – namely to mark 

boundaries” (Sœrensen, 1980, s. 286). 

Som framgår av citatet ovan bär icke-manuella signaler på viktiga funktioner, inte bara för att markera 
gränser. De fyller också många viktiga grammatiska och pragmatiska funktioner som prosodi och 
intonationer, emotionella uttryck, visar vilken typ av fråga det är (ja/nej-fråga eller flerfrågesats) och 
markerar gränser. Sist men inte minst kan de icke-manuella signalerna tala om vilket syntaktiskt innehåll 
en sats har (Pfau, Steinbach, & Woll, 2012, ss. 55–71). En icke-manuell signal kan till exempel ändra 
innehållet hos en sats, även om de manuella tecknen hos respektive sats är identiska i två satser. Icke-
manuella signalerna karaktäriseras genom kroppsrörelser, huvudrörelser, blickriktning, blinkningar, 
rynkad näsa, upphöjda/neddragna ögonbryn, upphöjda kinder som är mycket viktiga i teckenspråk.  

Innehållet hos en mening kan ändras om man vänder på ordföljden i det svenska språket. När man till 
exempel tittar på den svenska ordföljden, du är döv är det ett påstående, medan den omvända, är du 
döv? en fråga. Men om man skulle uttrycka de svenska uttrycken på svenskt teckenspråk blir det 
annorlunda: då kan man se att de manuella tecknen hos satserna är identiska. Det som talar om vilken 
satstyp det handlar om här, görs genom de icke-manuella signalerna. Se exempel (2) a. och b. 

(2)   a.  –neutrala ögonbryn– 
    DÖV  PEK2  
  Du är döv 
b. –uppdragna ögonbryn– 

DÖV  PEK  
Är du döv? 

För att satsen DÖV PEK skall uttryckas som är du döv?, alltså som en ja/nej-fråga, måste man höja på 
ögonbrynen, se (2) b., men om ögonbrynen förblir neutrala blir satsen ett påstående, se (2) a. Om 
ögonbrynen är neddragna tyder det på en flerfrågesats (hur, varför, när, var och vad), se  
exempel (3) a–b.  

                                                
1 Transitiv: ett verb som kan ta emot ett eller flera objekt. 
2 PEK är en pronominell pekning som ofta åsyftar ett pronomen. Här betyder det du. 
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(3)   a.  –neddragna ögonbryn– 
  KLOCKA   
  Vad är klockan? 
b. –neddragna ögonbryn– 

VAR  PLATS  
  Var någonstans? 

Exempel (3) a–b. ovan bekräftar att de icke-manuella signalerna har en viktig roll i svenskt teckenspråk 
och är nödvändiga för att man ska kunna särskilja olika typer av teckenspråkssatser från varandra 
(Bergman, 1995b, ss. 3–8). Detta behandlas i avsnitt 3.3 i samband med bisatser som i svenskt 
teckenspråk i flera fall kräver icke-manuella signaler.  

2.4 Tillägnande av svensk ordföljd hos L2 
Eftersom inlärarnas förstaspråk är svenska, presenteras även ordföljden i svenskan med anledning att 
eventuella likheter och/eller skillnader ska kunna förklaras i diskussionsdelen. 

Svenskan är, precis som svenskt teckenspråk, ett SVO-språk, även om det finns variationer med OVS 
och VSO-följder (Hammarberg & Viberg, 1979, s. 12). Ordföljden i svenskan är inte fast, utan är snarare 
bunden. Hyltenstam och Lindberg (2013) förklarar fenomenet: ”[s]atsdelarna hamnar inte i vilken 
ordning som helst, utan variationen i ordföljden sker enligt svenskans förhållandevis strikta regler” (s. 
128). De skriver också att ordföljden i svenska har en viktig funktion: till exempel för att kunna vilken 
funktion en sats har: om det är en fråga eller ett påstående. (4) a–b. visar två exempel hos två meningar 
med två olika ordföljder som ändrar det syntaktiska innehållet. Orden i sig påvisar inga morfologiska 
skillnader som talar om vilken funktion det har utan det är ordföljden som gör det. Det beror på att 
svenska språket inte har ett kasussystem3. Istället finns det något som kallas för platshållartvång där 
särskilda satsdelar är obligatoriska för en fungerande svensk syntax. Ett platshållartvång innebär alltså 
ett så kallat verb- och subjekttvång vilket innebär att en sats måste innehålla ett finit4 verb och ett subjekt 
för att satsen ska bli begriplig (Umeå universitet, 2012).  

Ett platshållartvång kan också bestå, förutom subjekt och verb, av en bisatsinledare, se exempel  
(4) c. Beroende på var platshållartvånget står, visar det skillnaden mellan rak och omvänd ordföljd och 
ändrar därmed det syntaktiska innehållet. Philipsson (2013) skriver: ”[p]latshållartvånget är … en 
förutsättning för att den för svenskan många gånger viktiga skillnaden mellan rak ordföljd och omvänd 
ordföljd ska kunna manifesteras” (s. 128). 

(4)   a. Det regnar – Regnar det?   
b. Jag är törstig – Är du törstig?  
c. Jag undrar vem som vinner matchen.  

Platshållartvång är ett ganska unikt språkligt fenomen, förutom i svenskan återfinns detta bland annat 
hos de nordiska språken samt tyska, holländska, engelska och franska (Hammarberg & Viberg, 1979, 
ss. 39–40). Svenskan, liksom flera andra germanska språk (med undantag för engelska) kallas för V2-
språk eftersom dessa språk har ett ordföljdssystem där verbet är låst till den andra platsen i en huvudsats. 
Alltså kommer predikatet alltid på andra plats, och satsdelen före verbet blir antingen ett subjekt eller 
ett objekt beroende på om man vill topikalisera (omvända ordföljden) satsen eller inte. Då blir det 
antingen en SVO eller en OVS-följd, jämför (5) a. med b.  

När man tittar på exempel 5 a-c. kan man se att det finita verbet är låst till andra positionen i meningen:  
                                                
3 Kasussystem fungerar som en böjningskategori där ett ord böjs och får en ny funktion, t.ex. i finskan betyder 
talo ”hus”, och taloon ”till huset”. 
4 Ett finit verb i svenskan kan endast uttryckas i böjningsformerna presens eller i preterium. Pojken går. Pojken 
gick. Ett infinitivt verb kan inte fungera utan ett hjälpverb, t.ex.: Pojken ska gå.  
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(5)   a. Jag hämtar bilen i eftermiddag.  SVO   
b. Bilen hämtar jag i eftermiddag. OVS 
c. I eftermiddag hämtar jag bilen. XVSO  

I en SVO-följd är subjektet placerad först, se exempel (5) a., men när det inte är en OVS-följd, det vill 
säga när en sats inte inleds med ett subjekt kallas detta för topikalisering eller inversionsregeln som står 
för omvänd ordföljd. Vidare kan placering av negation i svenskan bli problematiskt hos 
andraspråksinlärare eftersom negationen i en huvudsats hamnar efter verbet, och före ett verb i en bisats. 
Därför måste man kunna skilja en bisats från en huvudsats. Det kan också vara svårt för svenskar som 
har svenska som modersmål. Därför finns det något som kallas för biff-regeln (i bisats kommer inte före 
det finita verbet) där de får använda sin språkkänsla för att se om en sats är en huvud- eller bisats, vilket 
blir svårt för andraspråksinläraren att göra. Därför behöver inläraren identifiera vilken satstyp det är på 
andra sätt, genom t.ex. att se om det finns en bisatsinledare (Philipsson, 2013, ss. 128–130). 

3 Teoretiska ramar 
Detta kapitel är indelat i tre delavsnitt som i varje presenterar en teorigrund. Denna studie studerar 
syntaktisk struktur utifrån tre olika teoretiska ramar eftersom det inte finns en övergripande, gemensam 
teoretisk grund för hela studien. Respektive teoretisk grund är väl motiverade och passar väl överens 
med respektive analysdel. Första delavsnittet (3.1) presenterar de argumenttaggar som ligger grund till 
hela studien. Andra delavsnittet (3.2) behandlar verb-sandwiches och seriella verb, och hur man skiljer 
dem åt. Tredje delavsnittet (3.3) redogör hur bisatserna ser ut i svenskt teckenspråk och hur de 
identifieras. 

3.1 Argumentstruktur  
Ett argument är ett lingvistiskt begrepp för de enheter som ett predikat (huvudverb) behöver koppla till 
sig för att göra predikatet fullständigt och betydelsefullt. Till exempel tar det svenska verbet äter två 
argument: den som äter och det som äts. När man studerar ordföljd tittar man på ordningen av predikatet 
och dess argument. Satsen Pojken äter en smörgås har ordföljden A V P (kanske mer känt som SVO-
ordföljd). Här är argumentet pojken agent (subjekt), verbet äter predikat, och argumentet smörgås 
patient (objekt). 

Metoden som presenteras är dels inspirerad från den grundläggande argumentstrukturen som går att 
finna i Van Valin (2005, ss. 22–25) och dels från Johnstons (2013) annotationsriktlinjer i australienskt 
teckenspråk (ss. 69–71). Totalt består taggarna av nio olika taggar som beskriver olika funktioner i såväl 
transitiva som intransitiva5 satser. Den teknik som används vid taggningarna kallas för ELAN som är 
ett professionellt datorverktyg som möjliggör annoteringar av video och ljud (The Language Archive, 
2017). I Tablå 1 kan man se tagg, argumentnamn, beskrivning av argumentens funktion samt tillhörande 
exempel.  

Den här metoden och det här taggschemat som kan ses i Tablå 1 har använts tidigare i samband med ett 
annat syntaxprojekt som utförts med stöd av Swe-Clarin, som under 2016 undersökte argument och 
ordföljden hos döva L1 i svenskt teckenspråk (SSLC) (Börstell, Wirén, Mesch, & Gärdenfors, 2016). 
Att undersöka syntaktisk struktur hos ett teckenspråk är fortfarande ett nytt forskningsområde och det 
har i stort sett bara gjorts, förutom i svenskt teckenspråk, i australienskt teckenspråk. Själva 
tillvägagångssättet presenteras närmare i metoddelen. I Tablå 1 presenteras vilken funktion respektive 
argument och predikat har. 

                                                
5 Intransitiv sats: ett verb som inte tar emot något objekt. 
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 Tablå 1. Taggschema som används vid annoteringen i ELAN (Börstell, Wirén, Mesch, & Gärdenfors, 2016).  

 
Vidare diskuterar Johnston (2013, s. 51) och Börstell m. fl. (2016, s. 20) om satsstrukturen i 
teckenspråket, de är överens om att det inte finns en klar definition för hur den ser ut hos australienskt 
teckenspråk och svenskt teckenspråk eftersom mycket beror på sammanhanget, samt att tecknade språk 
har speciella drag som inte går att finna hos talade språk.  

Börstell m fl. (2016) nämner problematiken att teckenspråkssyntaxen skiljer sig åt från talat språk: ”[i]t 
is important to acknowledge the fact that signed language has certain features that do not readily fit into 
the syntactic structure of spoken language, namely that signed language has the option to show 
situations/events/actions rather than to tell about them” (s. 20). Därför kan det ibland vara svårt att se 
var gränsen mellan två satser går. Då får man som annotatör förlita sig på språkkänslan, och som 
Johnston (2013) skriver, ska man försöka identifiera segmenteringarna med hjälp av de icke-manuella 
signalerna som ansiktsprosodi, huvud- och kroppsrörelser, pauser och dylikt (s. 56). Enligt Fenlon 
(2017) som studerat hur intonationsfraserna ser ut hos L2-inlärare i brittiskt teckenspråk, identifieras de 
genom att de generellt markeras genom pauser, förlängning av sista tecknet samt förändring hos 
teckenhastigheten och storlek.  

3.2 Verb-sandwiches och seriella verb 
Som det nämndes slutet av i avsnitt 2.3 kan verb-sandwich-konstruktioner förekomma där ett verb dyker 
upp två gånger inom en sats. Eftersom detta påträffats i materialet blir detta föremål för en jämförelse 
hos L2-grupperna, eftersom detta har visat sig vara förekommande, i synnerhet hos 
andraspråksinlärarna. 

Fischers & Janis (1990, s. 280–281) var först med att beskriva fenomenet för det amerikanska 
teckenspråket när de upptäckte att respektive verb tenderade att placeras i början och i slutet av en sats. 
Här är några exempel från en studie de gjort:  
 

                                                
6 Agent: Subjekt i samband med ett transitivt verb och ett objekt 
7 Patient: objektet när det utsätts för något. 
8 Ditransitiv: ett verb som tar två objekt, varav det ena objektet är ett tema och det andra en mottagare.	  

TAGG ARGUMENT BESKRIVNING EXEMPEL 

S Subjekt Intransitivt argument. Det enda 
argumentet i en intransitiv sats. KATT SOVA 

A Agent Agentliknande6 argument i en transitivsats 
där verbet kan ta emot minst ett objekt. 

 
KATT SE HUND  

P Patient Ett patientliknande7 argument i en 
transitiv sats där objektet utsätts för något. 

 
KATT SE HUND 

V 
(1,2,3) Verb/predikat Predikat. Finit verb. Det mest centrala och 

viktigaste verbet i en sats. KATT SE HUND 

T Theme Ditransitivt8 tema där objektet mottager 
något.  KATT GE HUND EN BEN 

R Recipient Ditransitiv mottagare där objektet 
fungerar som mottagare av något. KATT GE HUND EN BEN  

Aux Hjälpverb Hjälpverb före ett predikat. KATT PERF BITA HUND 

nonV Icke-verbala 
predikat 

Gäller i teckenspråk när ett verb inte 
uttrycks. KATT SNÄLL  

Loc Lokalisation Obligatorisk lokalisation. KATT GÅ DIT KOJA@b  
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(6)   a. SHE  LISTEN  RADIO  LISTEN  [asp:cont]   
Hon lyssnar på radio 

b. SALLY  TYPE  HER  TERM  PAPER  TYPE  [asp:cont]    
Sally skriver på sin tenta  

Fischer och Janis (1990) menar att betydelsen av det upprepade verbet inte är identisk trots upprepningar 
av samma tecken. De skriver: 

”The two versions of the verb were not identical, however. The first verb was in a plain, 
relatively uninflected form (though it could have been subject and/or object agreement 

markers attached). The second verb contained inflection for either continuous or unrealized 
incepetive aspect, and could be much more elaborated than the first verb.” (s. 282). 

De verb som står sist i exemplen (6) a–b., dvs. LISTEN, respektive TYPE, bär enligt Fischers och Janis 
(1990) på ytterligare en aspekt som i det här fallet framgår av beteckningen [asp:cont] som betyder hon 
lyssnar länge på radio, respektive hon skriver länge på sitt prov. Alltså ger den aspektuella förändringen 
hos andra verbet innehållet en ny betydelse (ss. 281–282).  

Matsuoka (1997) som också studerat verb-sandwiches kallar detta för aspectual sandwich (ss. 128–129). 
Han menar att det första verbet är den ”oböjda” formen medan det andra verbet har en mer innehållsrik 
funktion jämfört med första verbet. Man kan jämföra detta med Bergman & Dahl (1994, ss. 402–403) 
som skriver om ett liknande fenomen som de kallar för reduplicerade verb. När ett lexikalt tecken 
uttrycks, som t.ex. tecknen VÄNTA respektive SKRIVA innehåller de vanligtvis två korta repetitioner. Men 
när en reduplikation, en extra information tillämpas hos ett verb, får tecknet en ny betydelse. Som hos 
(6) a–b får respektive verb ett nytt morfologiskt innehåll som istället betyder: vänta länge och skriva 
länge istället för att bara vänta och skriva.  

Det är ett fenomen som man måste ta hänsyn till i den här studien eftersom det kan finnas två olika typer 
av ”upprepningar av verb”, förutom verb-sandwiches finns det något som kallas för seriella verb, som 
är när semantiskt besläktade verb förekommer flera gånger i samma sats. Börstell m. fl. (2016, s. 21) 
visar skillnaden hos ett seriellt verb och verb-sandwich, och hur de taggas enligt Tablå 1 vilket 
presenteras i (7) a-b. Sista exemplet, (7) c. representerar ”vanliga verb”.  

(7)   a. LIGGA@ca  SOVA  SKRUVA-RUNT  
             V1             V2            V3 

(Hen) vänder och skruvar på sig 

b. HUND  SVANS-VIFTA  GLAD  SVANS-VIFTA  
S               V              nonV      V 
Hunden är glad och viftar på svansen 

c. PEK  SITTA  /  LÄSA 
S         V     /    V 
Hen sitter och läser  

Seriella verben hos exempel (7) a. är semantiskt besläktade, och inte identiska till skillnad från verb-
sandwich-exemplet hos (7) b. där själva tecknen för respektive verb är identiska (förutom att sista verbet 
kan innehålla aspektuella aspekter) vilket då betecknas som verb-sandwich. För att skilja åt dessa 
taggningar från varandra får de seriella verben taggarna V1, V2, V3, och verb-sandwiches får taggar i 
form av upprepade V. Men när det är flera olika verb som är uttryckta efter varandra som inte är identiska 
eller semantiska besläktade, kategoriseras de varken som verb-sandwiches eller som seriella verb. 
Istället räknas meningen som två satser där respektive verb en egen V-tagg, se (7) c. Snedstrecken 
föreställer uppdelningen av meningen i två satser.     
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3.3 Bisatstyper i teckenspråk 
Som bekant är icke-manuella signaler viktiga för att man ska kunna se skillnad på olika satstyper, som 
till exempel såväl huvud- som bisatser. Beroende på vilka bisatser det är, kan bisatserna uttryckas på 
olika sätt. En bisats kan inledas med bisatsinledare som t.ex. NÄR,  ORSAK,  AVSIKT eller OM. Men ibland 
finns det inga bisatsinledare, och då fyller de icke-manuella signalerna en viktig funktion vilket 
presenteras närmare i följande avsnitt.  

En bisats kan uttryckas med hjälp av huvudnickning, uppdragna kinder, indragen haka eller höjda 
ögonbryn beroende på vilken bisatstyp som uttrycks, och ibland uttrycks de inte alls. Här nedan 
presenteras tre olika teckenspråksbisatser, och hur man identifierar dem. Alla exempel kommer från 
Bergman (1995, ss. 1–12). 

3.3.1 Adverbiella bisatser 

Ett adverbial är när en satsdel beskriver sätt, plats, tid och omständigheter och kan också fungera som 
en bisats. Det som kännetecknar adverbiella bisatser i svenskt teckenspråk är att de kan bestå av ett 
inledande adverb, t.ex. genom NÄR (temporal bisats), DÄR (platsadverbiell bisats), OM (konditional 
bisats) och ORSAK (kausal bisats), men det är inte alltid som dessa adverbiella tecken uttrycks 
bokstavligen, vilket framgår av exempel (8) och (9) b.  

Bergman (1995a, s. 8) ger ett exempel på en temporal bisats (tidadverbiell bisats) i svenskt teckenspråk 
som inte består av någon adverbiell bisats. Bisatserna på nästa sida, exempel (8) och (9) a–b. är 
markerade i kursiv stil. 

(8)     PAPPA  HEM  PAFF  PRO1 
  (När) pappa kommer hem sticker jag.   

Här hade tecknet NÄR kunnat uttryckas manuellt, men den första satsen blir ändå en temporal sats tack 
vare de icke-manuella signalerna i form av upphöjda ögonbryn och ögonkontakt med mottagaren under 
produktion av bisatsen. Bergman (1995a) har också undersökt konditionala bisatser i svenskt 
teckenspråk. Det är när en bisats anger ett villkor, till exempel att något sker under en förutsättning. Hon 
skriver: ”den konditionala bisatsen står normalt först i satsen. Den är markerad med höjda ögonbryn, 
undvikande av ögonkontakt (-K) i början av satsen, inleds ofta med manuellt med O-M … och den 
avslutas med en blinkning som avskiljer den konditionala delen från resten av meningen”. Exempel (9) 
ger exempel på två konditionala bisatser, varav ena (9) a. uttrycks med OM och den andra (9) b. utan.  

(9)   a.  OM  PRO1  KÖPA  NU  FÅ  GRATIS  BOK 
  Om jag köpte den då, skulle jag få en bok på köpet.   
 
b. PEK  SJUK  STANNA-KVAR 
  (Om) du är sjuk, får du vara kvar 

Som man ser i exempel (9) b. är tecknet OM inte är obligatoriskt. Den konditionala bisatsen framgår 
istället genom de icke-manuella signalerna (ss. 8–10). 

3.3.2 Objektsbisats 
En annan typ av bisats som inte tillhör de adverbiella bisatserna kallas för objektsbisatser. En 
objektsbisats är när ett objekt består av en hel bisats. I svenskan karaktäriseras en objektsbisats oftast 
med infinitivmärket att. Objektsbisatser i svenskt teckenspråk har samma funktion som i det svenska 
språket, med skillnaden att tecknet ATT mycket sällan uttrycks. Det verkar också som att inga 
signifikanta icke-manuella signaler används hos denna typ av bisatser. Exempel (10) och (11) 
presenterar två objektsbisatser i svenskt teckenspråk. 

(10)     PEK  VETA  PRO1  SKA  SKAFFA  BARN 
  De visste att jag skulle skaffa barn.   
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I exempel (10) utgörs PEK av ett subjekt, VETA av ett predikat och hela sista satsen PRO1  SKA  SKAFFA  
BARN utgörs som ett objekt som då blir en objektsbisats. Exempel (11) visar på ytterligare ett exempel 
där subjekt inte uttrycks. 

(11)    SÄGA  PEK  SE  ALLT 
  Han sade att han hade sett allt 

Enligt Bergman (1995a, s. 7) kan det vara vanligt att koreferenta9 subjekt i bisatsen saknas eftersom de 
redan uttryckts en gång i huvudsatsen. Därför kan det vara vanligt att subjekt inte uttrycks hos 
objektsbisatserna.  

3.3.3 Relativa bisatser 

I detta delavsnitt presenteras en sista typ av bisats som kallas för relativa bisatser. I svenskan 
karaktäriseras en relativ sats oftast genom ordet som, vilket inte är karaktäristiskt i teckenspråk. Ett 
exempel på en relativ sats på svenska presenteras i exempel (12). 

(12)    Han som ska hämta bilen kommer imorgon 

Relativa bisatser har alltså funktionen att ge mer information till läsaren/mottagaren om det som åsyftas, 
t.ex. vem eller vad man pratar om. Till skillnad från i svenskan används inte tecknet SOM. Bergman 
(1995a) skriver: ”det som gör att vi uppfattar den som relativsats är alltså de samtidiga icke-manuella 
signalerna” (s. 11). En relativ bisats markeras enligt henne genom uppdragna kinder, höjda ögonbryn 
och indragen haka som sker samtidigt och avslutas med en blinkning och nickning i slutet av 
relativsatsen, vilket kan ses genom exempel (13). 

(13)    PERSON  HÄMTA  BIL  KOMMA-HIT  IMORGON 
             upphöjda ögonbryn, uppdragna kinder, 
  upphöjda ögonbryn och indragen haka 
  Mannen som var här igår kommer idag. (Bergman, 1995a, ss. 10–12). 

4 Metod  
I detta metodkapitel presenteras två delavsnitt. Första delavsnittet (4.1) presenterar material, metod och 
urval som antal deltagare, deras metadata som kön, ålder och teckenspråkskunskaper. Vidare i avsnitt 
(4.2) presenteras studiens metoder vilket görs genom en noggrann uppläggning av genomförandet. 

4.1 Material, metod och urval  
Den data som används i uppsatsen är hämtad från Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk och 
materialet samlades in mellan 2013 och 2014 i samband med ett forskningsprojekt som studerar L2-
utvecklingen (Mesch, Schönström, Gärdenfors, & Larsson, 2017). För närvarande består denna omgång 
korpus (den kommer att fortsätta utökas under 2017), av 9:06 timmars material i form av intervjuer, 
bildåterberättelser samt återberättelser ur en film (Schönström & Mesch, 2017). Deltagarna som är med 
i korpusen är studenter som lär sig svenskt teckenspråk som L2-språk i vuxen ålder och som 
videoinspelas vid fyra tillfällen med sex månaders intervall mellan varje tillfälle.  

Tablå 2 presenterar både L2- och L1-deltagarnas metadata, såväl kön som ålder och 
teckenspråksfärdigheter vid båda tillfällena. Totalt består analysmaterialet av fem material där inlärarna 
                                                
9 Subjekt som har samma syftning. 
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haft 0,5 års teckenspråkskunskaper och ytterligare elva material där inlärarna haft 1,5–2,5 års 
teckenspråkskunskaper. Sen tillkommer tre döva med svenskt teckenspråk som förstaspråk (L1).  

Tablå 2. Deltagarnas metadata såväl kön som ålder och teckenspråksfärdigheter vid respektive tillfälle.  

 

För den här studien har ett urval gjorts som består av 19 återberättelser ur L2-korpusen. Materialet är 
fördelat på drygt 39 minuter film. Som framgår av Tablå 2 är är elva L2-inlärare (tio kvinnor och en 
man) mellan åldrarna 19 och 40 år med i studien, varav fem studenter var med vid båda tillfällena. På 
grund av den skeva könsfördelningen undersöks inte könen var för sig utan som en grupp. Vidare är 
också tre döva L1-inlärare (två kvinnor och en man) mellan åldrarna 20 och 49 år med i studien och de 
fungerar som en kontrollgrupp. Dessa grupper kallas för L2 låg nivå (deltagare med 0,5 års 
teckenspråkskunskaper) och L2 hög nivå (deltagarna med 1,5–2,5 års teckenspråkskunskaper). 
Gruppnamnen är inspirerade från en annan studie som gjordes av Viberg (1990).  

Valet av material är begränsat till en del av korpusen: återberättande av filmen The plank. Deltagarna 
får då återberätta en kortfilm till svenskt teckenspråk till en döv forskningsdeltagare och under 
återberättelsen videoinspelas de. Deltagarna får se en film som handlar om några klumpiga män som bär 
på en lång träplanka över en hårt trafikerad gata. De vänder och vrider på plankan och råkar backa in 
plankan i ett öppet fönster där en man sitter och läser en tidning och dricker öl. Då råkar den läsande 
mannen ställa sin ölburk på plankan, varpå de klumpiga männen bär vidare på plankan, så att ölburken 
försvinner. Sen trillar ölburken ner i en fönsterputsares hink och fönsterputsaren upptäcker ölburken och 
plockar frågande upp den. Samtidigt upptäcker den läsande mannen att ölburken försvunnit och kikar ut 
i fönstret och då ser han fönsterputsaren hålla i hans ölburk så han tror att fönsterputsaren stulit hans öl. 
Videoinspelningarna annoteras med hjälp av datorprogrammet ELAN. Då delas teckenspråkstexterna in 
i huvud- och bisatser och inom varje sats tilldelas glosorna ett eget argument enligt Tablå 1 (i avsnitt 
3.1). Genom detta får man se hur ordföljden ser ut.  
  

L1/L2 KÖN ÅLDERS- 
GRUPP 

TECKENSPRÅKS-
KUNSKAPER VID 

START 

TECKENSPRÅKS 
KUNSKAPER VID 

ANDRA TILLFÄLLET 
L2 Kvinna 25–30 år 1,5 år - 

L2 Kvinna 19–24 år 0,5 år - 

L2 Kvinna 19–24 år 0,5 år 1,5 år 

L2 Kvinna 19–24 år 0,5 år 1,5 år 

L2 Kvinna 19–24 år 0,5 år 1,5 år 

L2 Kvinna 19–24 år - 1,5 år 

L2 Man 25–30 år 2,5 år - 

L2 Kvinna 25–30 år 1,5 år 2,5 år 

L2 Kvinna 31–40 år 1,5 år - 

L2 Kvinna 31–40 år 0,5 år - 

L2 Kvinna 25–30 år 1,5 år 2,5 år 

L1 Kvinna 40–50 år Modersmålstalare  

L1 Kvinna 40–50 år Modersmålstalare  

L1 Man 19–24 år Modersmålstalare  
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4.2 Uppläggning och genomförande 
I det här delkapitlet är indelat i fyra delavsnitt där genomförandet presenteras steg för steg, med 
anledning att studien ska kunna upprepas så att studiens reliabilitet blir hög. Första delavsnittet (4.2.1) 
presenterar glosannoteringen som ligger grund till hela studien, andra avsnittet (4.2.2) presenterar 
annoteringen av CLU-satser, huvud- och bisatser. Tredje avsnittet (4.2.3) redogör argument-
taggningarna hos studien och sista avsnittet, (4.2.4) presenterar framtagning av datan.  

4.2.1 Glosannotering 

Första steget är glosannoteringen av teckenspråkstexten som är grunden till hela projektet och måste 
göras för att hela analysarbetet skall kunna bli genomförbart. Att annotera glosor innebär att man ger en 
”översättning” till alla tecken, vilket gör att materialet blir sökbart.  

Att annotera glosor är ett tidskrävande arbete, det tar cirka 1,5 timme att annotera en sekvens på en 
minut (Mesch, 2015, s. 12). Det annoterade materialet består av drygt 39 minuter film och gjordes enligt 
ett kompendium som utvecklades av Wallin & Mesch (2015). Figur 2 i nästa avsnitt visar en skärmdump 
från annoteringsarbetet i ELAN. I denna figur kan man se raderna högst upp som kallas för Glosa_DH 
eller Glosa_NonDH. Ibland byter berättaren hand när hen producerar tecken vilket markeras genom DH 
respektive NonDH. Den förstnämnda åsyftas den dominanta handen och den sistnämnda åsyftas den 
icke-dominanta handen. Om man är högerhänt annoteras de flesta tecknen hos Glosa_DH och när hen 
byter till vänster hand annoteras detta i Glosa_NonDH-raden och tvärtom om berättaren är vänsterhänt. 

4.2.2 Annotering av CLU, huvud- och bisatser 

Efter glosannoteringarna är nästa steg att identifiera CLU (a clauselike unit) som är en satsliknande 
enhet som beskrevs av Johnston (2013, ss. 51–52). Ett CLU är den minsta satsen som får innehålla högst 
ett predikat (dock med undantag, se avsnitt 3.2 om seriella verb och verb-sandwiches). Till exempel 
består den svenska meningen Pojken äter smörgås och hunden sover av två satser vilket identifieras 
genom satsernas egna predikat. En CLU-segmentering hamnar då mellan smörgås och och. Den främsta 
anledningen till annoteringen av CLU-satser är att identifieringen och beskrivningen av satsstrukturen 
ska underlättas. Johnston (2013) som skrivit kompendiet Auslan Corpus Annotation Guidelines skriver: 
“The CLU tier and its child tiers are intended to assist in the process of identification, description and 
analysis of clause structure“ (s. 56). En CLU-sats markeras genom en tom markering. Om det är en 
huvudsats markeras det i raden CLU_huvudsats och om det är en bisats, markeras detta i raden 
CLU_bisats vilket framgår av Figur 2.  

 
Figur 2. Skärmdump från annoteringsarbetet som visar alla rader i ELAN. 

Eftersom det här är det första försöket där både huvud- och bisatser identifieras, är det viktigt att man 
har riktlinjer som särskiljer huvudsatser från bisatser. Vid identifiering av bisatser får man kolla efter 
bisatsinledare, blinkningar, pauser och icke-manuella signaler, se Figur 3–5, för att särskilja bisatser 
från en vanlig huvudsats (se avsnitt 3.3 för bisatser i svenskt teckenspråk).  
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Figur 3–5. Kontrollgruppens användning av icke-manuella signaler vid bisatser. 

Figur 3-5 visar icke-manuella signaler som används vid bisatser av kontrollgruppen. Figur 3 och 4 
representerar en relativ sats och Figur 5 representerar en tidsadverbiell bisats. Kursiv text representerar 
bisatserna nedan. 

(14)   Figur 3.  MAN  SKA  ÖL  STÄLLA  LÄSA  TIDNING 
Mannen som skulle ställa ölburken på plankan, läste tidningen  
 

Figur 4.  SAMMA  MAN  PEK  TVÄTTA  FÖNSTER  HITTA  ÖL-BURK 
Samma man som tvättade fönstret, hittade ölburken  

 
Figur 5.  TIDNING  LÄSA  PRECIS  PLANKA  FLYTTA 

(Han) läste tidningen, samtidigt som plankan flög in i fönstret 

Observera att jag tagit mig friheten att översätta de avbildande glosorna ovan för att göra det enklare för 
även den oinsatta att förstå. Att finna icke-manuella signaler hos kontrollgruppen är enklare än hos 
hörande inlärare. Ofta kunde det bli problematiskt att bestämma satstyp hos de hörande inlärarna, 
eftersom det inte användes lika många icke-manuella signaler vilket kunde göra det komplicerat vid 
annoteringen. I exempel (15) a–b nedan presenteras två exempel från två andraspråksinlärare.  

(15)   a.  MAN  GÅ-MED-PLANKA  ÖVER  GATA.  POLIS  STOPPA  BIL  
Männen går med plankan över gatan. Polisen stoppar bilarna.  
 

b. POLIS  STOPPA  BIL  ORSAK  MAN  BÄRA-PLANKA  
Polisen stoppar biltrafiken eftersom det är två män som bär på en planka. 

När man tittar på exempel (15) a. finns det inga icke-manuella signaler eller några bisatsinledare medan 
(15) b. har orsaksadverbialet ORSAK. Respektive återberättelser och innehåll är samma, men det första 
exemplet innehåller två huvudsatser och det andra exemplet innehåller en huvud- och en bisats. Därför 
måste annoteringen av bisatser vara konsekvent. Därför har en regel satts, att en teckenspråkssats blir 
en bisats först när a) en typisk icke-manuell signal uttrycks, b) när en karaktäristisk bisatsinledare 
används (t.ex. ORSAK,  OM,  PRECIS,  NÄR), c) eller när det är en objektsbisats, där ena satsen är beroende 
av den andra, se exempel (16) a–b.   

(16)   a.  TRO  PEK  STJÄLA 
(Mannen) trodde att han stal (ölburken) 
 

b. BETYDA  TA-TAG-I-HONOM  
 Det betydde alltså att han tog tag i honom 

Om inget sådant som presenterats ovan använts, blir det en ”vanlig” sats, det vill säga en huvudsats. 
Med hjälp av dessa riktlinjer får man möjlighet att kunna se bisatsutvecklingen över tid mellan 
grupperna. Samtidigt som bisatserna identifieras, skrivs en kommentar vilken typ av bisats det är genom 
raden bisatsinledare vilket man kan se i Figur 2.  
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4.2.3 Annotering av argument 

Annotering av argument är tredje steget i arbetet. När alla huvud- och bisatser identifierats, får 
respektive glosa inom varje sats en motsvarande argument- eller predikattagg enligt taggschemat  
Tablå 1. Figur 6 nedan visar en närmare skärmdump på argumenttaggarna som visar en A V P-följd och 
en V-ordföljd. Med hjälp av de befintliga glosorna från glosannoteringen kan man följa en exakt 
matchning hos Argument_DH_huvudsats och Argument_NonDH_huvudsats (dominanta handen 
respektive icke-dominanta handen) när man döper argumenttaggarna.  
 

 

Figur 6. En skärmdump på argumentannoteringen. 

Tack vare dessa argumenttaggningar kan ta reda på flera saker. Man kan dels se ordföljderna, dels hur 
mycket subjekt som uttrycks. Och sist men inte minst får man möjligheten att se relationen mellan 
predikat och tillhörande argument som bär på olika semantiska roller. ”There are … different types of 
relations holding between a predicate and its argument(s) in a sentence: grammatical relations like 
subject and direct object, and semantic roles like agent and patient” (Valin, 2005, s. 23).  

4.2.4 Kvantitativ analys 

När alla filerna annoterats är nästa steg att beskriva data kvantitativt. Man kan göra detta på olika sätt: 
genom att räkna annoteringarna manuellt eller genom att använda av sig ett programmeringsspråk. 
Eftersom jag inte har några programmeringskunskaper tog jag hjälp av kollegorna Carl Börstell och 
Robert Östling från Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. De kodade fram ett script med 
hjälp av programmeringsspråket Python som räknade fram alla bisatstyper och ordföljder. Anledningen 
till att jag valde att ta hjälp av programmet Python är dels för jag ville att det kvantitativa resultatet (som 
presenteras i avsnitt 5.1) skulle bli så exakt som möjligt, dels för att jag ville undvika den mänskliga 
faktorn ifall felräkningar skulle uppstå. Tack vare Python kunde man få fram de vanligaste ordföljderna 
och bisatserna hos båda grupperna.  

5 Resultat 
Detta kapitel är indelat i fem delavsnitt i enlighet med studiens tre teoretiska ramar. Första delavsnittet 
(5.1) presenterar det övergripande resultatet som materialets tidslängd, antal tecken, teckenhastighet 
samt huvud- och bisatser. I andra delavsnittet (5.2) visas ordföljdernas resultat hos grupperna. I tredje 
delavsnittet (5.3) redogörs för användningen av verb-sandwiches och seriella verb. I fjärde avsnittet 
(5.4) presenteras användningen av olika bisatser hos grupperna. De är i sin tur indelade i adverbiella 
bisatser, objektsbisatser och relativa satser. Sist i kapitlet jämförs denna studie med en som undersökt 
bisatsutvecklingen hos talande andraspråksinlärare, se avsnitt (5.5). 
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5.1 Översikt över materialet 
Tabell 2 visar en översikt över materialet som dels tagits fram genom Python, dels genom 
annoteringsprogrammet ELAN. Resultatet visar att ju längre man studerat teckenspråk, a) desto kortare 
blir filmerna, b) desto fler tecken används, c) desto högre teckenhastighet, och d) desto fler huvud- och 
bisatser uttrycks. I följande avsnitt presenteras resultatet mer djupgående med egna underavsnitt.  

Tabell 2. Översikt över materialet hos respektive grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabell 2 presenterar antal deltagare, materialets tidslängd, materialets totala tidslängd, tidslängd per 
person, antal tecken, antal tecken per person, tecken per sekund, antal huvudsatser, huvudsatser per 
person, antal bisatser samt antal bisatser per person. 

5.2 Ordföljdsanvändningen 
Detta delkapitel består av två delavsnitt. Första avsnittet (5.2.1) visar en jämförelse av ordföljden hos 
studiens kontrollgrupp och en annan syntaktisk studie ur teckenspråkskorpusen (SSLC). I andra avsnittet 
(5.2.2) jämförs ordföljden hos L2-grupperna och L1-gruppen. Det finns ytterligare två underavsnitt som 
behandlar dels de transitiva satserna (avsnitt 5.2.2.1) och dels subjektanvändningen (avsnitt 5.2.2.2).  

5.2.1 En jämförelse av ordföljden hos kontrollgruppen och svenska 
teckenspråkskorpusen 

För att öka reliabiliteten hos studien har kontrollgruppens fem vanligaste ordföljder jämförts med en 
tidigare studie med resultat baserat på teckenspråkskorpusen (SSLC) (Börstell m.fl. 2016) vilket kan ses 
i Tabell 3. Observera att ordföljderna S nonV, nonV och nonV S slagits ihop hos respektive resultat.  

Som Tabell 3 visar är ordföljderna mellan kontrollgruppen och SSLC relativt lika med en marginal på 
högst 7,9 procentenheters skillnad hos ordföljden V. I följande tabeller presenteras kontrollgruppens 
vanligaste huvud- och bisatser med anledning att den ska fungera som kontrollgrupp till L2 låg nivå L2 
hög nivå.  
  

  L2 låg nivå L2 hög nivå Kontrollgrupp 
Antal deltagare i 
undersökningen 5 11 3 

Materialets 
tidslängd 11 min, 30 sek 22 min, 39,5 sek 4 min, 32 sek 

Tidslängd 
per person 2 min, 18 sek 2 min, 3,6 sek 1 min 30,7 sek 

Antal  
tecken  526,0 1274,0 508,0 

Tecken 
per person 105,2 115,6 169,3 

Tecken  
per sekund 0,8 0,9 1,9 

Antal  
huvudsatser  114,0 284,0 126,0 

Huvudsatser  
per person 22,8 25,8 42,0 

Antal  
bisatser 13,0 43,0 32,0 

Bisatser  
per person 2,6 3,9 10,7 
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Tabell 3. De vanligaste ordföljderna hos kontrollgruppen respektive ur SSLC. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Jämförelse av ordföljderna hos grupperna  

Kontrollgruppen är den grupp som producerat flest huvudsatser: 42,0 huvudsatser per person. Sedan 
kommer L2 hög nivå med sina 25,8 huvudsatser per person. Sist kommer L2 låg nivå med 22,8 
huvudsatser per person. I följande stycken presenteras de vanligaste ordföljderna hos grupperna. 

I Diagram 1 presenteras de fem mest vanliga ordföljderna hos såväl intransitiva som transitiva satser 
hos L2 låg nivå, L2 hög nivå och kontrollgruppen. L2 låg nivå har blå färg, L2 hög nivå har orange färg 
och kontrollgruppen grå färg vilket kommer vara deras färger genom hela studien. Respektive ordföljd 
har dividerats med antalet personer och mindre vanliga ordföljder som var för lågt frekventa hos L2 låg 
nivå och L2 hög nivå har uteslutits. Ordföljder med färre än 1,0 träffar per person avgränsades och är 
inte inräknade i Diagram 1.    
 

 

Diagram 1. De vanligaste ordföljderna per person i snitt.   

V: Antalet V blir fler över tid. L2 låg nivå uttrycker 3,8 V per person, L2 hög nivå uttrycker 6,5 V per 
person. Kontrollgruppen uttrycker 16,7 V per person. 

S V: S V ligger väldigt jämnt till hos grupperna. L2 låg nivå uttrycker 4,4 S V per person. L2 hög nivå 
uttrycker 4,0 S V per person och kontrollgruppen uttrycker 4,3 S V per person.  

(S) nonV (S): Kontrollgruppen uttrycker 4,3 (S) nonV (S) per person som knappt är dubbelt så många 
som L2 låg nivå och L2 hög nivå med 2,6 respektive 2,5 (S) nonV (S) per person.  

3,8	  	  	  	   4,4	  	  	  	  
2,6	  	  	  	  

1,0	  	  	  	   0,2	  	  	  	  

6,5	  	  	  	  

4,0	  	  	  	  
2,5	  	  	  	  

1,3	  	  	  	   1,5	  	  	  	  

16,7	  	  	  	  

4,3	  	  	  	   4,3	  	  	  	   3,7	  	  	  	  
2,7	  	  	  	  

-‐
2,0	  	  	  	  
4,0	  	  	  	  
6,0	  	  	  	  
8,0	  	  	  	  
10,0	  	  	  	  
12,0	  	  	  	  
14,0	  	  	  	  
16,0	  	  	  	  
18,0	  	  	  	  

V SV (S)	  nonV	  (S) AVP VP

Ordföljd	  per	  person

L2	  låg	  nivå L2	  hög	  nivå Kontrollgrupp

Tagg Kontrollgrupp SSLC 

V 56 (35,4 %) 476 (43,3 %) 

S V 17 (10,8 %) 154 (14,0 %) 

nonV 17 (10,8 %) 145 (13,2 %) 

V P 8 (5,1 %) 80 (7,3 %) 

A V P 9 (5,7 %) 35 (3,2 %) 

Övrigt 51 222 

Totalt 158 1099 
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A V P: Denna transitiva ordföljd är vanligast hos kontrollgruppen med 3,7 A V P per person. Hos L2 
låg nivå och L2 hög nivå är de ganska lika med 1,0 respektive 1,3 A V P per person.  

5.2.2.1 Jämförelse av transitiva satser  

Här undersöks de transitiva satserna mer specifikt med anledning att man ska kunna se den vanligaste 
ordföljden. Dessa transitiva satser måste alltså, till skillnad från tidigare avsnittet (5.2.2) som undersökte 
både intransitiva och transitiva satser, innehålla subjekt, verb och objekt. 

Här är även ett annat resultat från en tidigare syntaktisk studie ur SSLC (Börstell m. fl. 2016) med och 
fungerar som ett mindre komplement till kontrollgruppen. Här har ordföljder som A V P Loc, A Aux V 
P slagits ihop till A V P, och A V1 P V2 V3 slagits ihop till A V1 P V2, annars skulle antalet transitiva 
satser bli alldeles för många. därför är antalet A V P fler hos Diagram 2 än hos Diagram 1. 

Respektive ordföljd hos Diagram 2 har också här dividerats med antal personer för att man ska få fram 
ett resultat i transitiva satser per person.  
 

 

Diagram 2. De vanligaste transitiva ordföljderna per person i snitt. 

Resultatet nedan visar vilken ordning som är den vanligaste hos respektive grupp:  

L2 låg nivå  A V P>A P V>A V1 P V2>A V P V 

L2 hög nivå  A V P>A V P V>A V1 P V2>A P V 

Kontrollgrupp A V P 

SSLC  A V P>P A V>A P V  

A V P: Alla grupperna har A V P som den vanligaste ordföljden. L2 låg nivå och L2 hög nivå uttrycker 
2,4 respektive 1,7 A V P per person. Kontrollgruppen och SSLC har en betydligt högre siffra på 4,3 
respektive 4,6 A V P per person.  

A V P V: Denna är en vanligare ordföljd hos L2 låg nivå och L2 hög nivå med 0,8 respektive  
1,0 A V P V person. Denna typ av ordföljd har inte påträffats hos L1-grupperna.  

A P V: Ordföljden A P V har påträffats hos båda L2-grupperna. L2 låg nivå, med  
1,0 A P V per person. Hos L2 hög nivå är motsvarande siffra lägre, 0,1 A P V per person. Hos 

2,4

0,8 1,0
0,7

0,3

1,7
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0,1 0,3

4,3
4,6

0,2
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0,0
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AVP AVPV APV A	  V1	  P	  V2 Övrigt

Transitiva	  satser	  per	  person

L2	  låg	  nivå L2	  hög	  nivå Kontrollgruppen SSLC
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kontrollgruppen har det inte påträffats någon A P V alls, men däremot har A P V påträffats hos SSLC 
med 0,2 A P V per person.  

A V1 P V2: Transitiva seriella verb har påträffats hos L2 låg nivå och L2 hög nivå med 0,7 respektive 
0,3 A V1 P V2 per person. Hos kontrollgruppen och SSLC har inga sådana påträffats.  

Resultatet visar att antal ordföljd är något mer spridda hos L2-grupperna än hos L1-grupperna. Endast 
en enda transitiv ordföljd har påträffats hos kontrollgruppen (A V P). Hos L2 låg nivå har fem olika 
typer av transitiva ordföljder påträffats, och hos L2 hög nivå påträffades fyra olika ordföljder, dock 
påträffades de i mycket små omfattningar. Några variationer påträffades också hos SSLC, vilket kan 
bero på att deras material var större än hos kontrollgruppen vilket gett utrymme till fler 
ordföljdsvariationer.  

Två gemensamma mönster som påträffades hos L2 låg nivå och L2 hög nivå var att L2-inlärarna verkar 
ha flera typer av ordföljder och att de verkar vilja upprepa V två gånger, det vill säga uttrycka verb-
sandwiches vilket enligt resultatet ovan verkar vara mindre vanligt hos L1. Resultatet presenteras i (5.3). 

5.2.2.2 Subjektlöshet 

I det här delavsnittet presenteras användningen av subjekt. Alla satser som inte innehåller argumentet S 
eller A har räknats som en subjektlös sats. Antalet subjektlösa satser respektive satser som innehöll 
subjekt har adderats med totala antalet satser för att få fram siffran i procent. 

Cirkeldiagrammen på följande sida visar att subjektlösa satser ökar med tid. Mörkgrå färg representerar 
användning av subjekt och ljusgrå färg representerar subjektlösa satser.  

 

Diagram 3–5. Jämförande diagram som visar subjektlösa satserna hos grupperna. 

Av alla satser har L2 låg nivå 43 % subjektlösa satser, L2 hög nivå 53 % subjektlösa satser och 
kontrollgruppen 66 % subjektlösa satser. 

5.3 Användningen av verb-sandwiches och 
seriella verb 
I Diagram 2 har man sett att tendenser av upprepade verb hos en sats som hos A V P V och  
A V1 P V2. Detta har därför undersökts närmare vilket presenteras i Diagram 6 som visar användningen 
av verb-sandwiches respektive seriella verb (hos såväl transitiva som intransitiva satser).  

L2 låg nivå L2 hög nivå Kontrollgruppen 
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Diagram 6. Användningen av verb-sandwiches och seriella verb hos grupperna.  

Som man ser på Diagram 6 ökar användningen av verb-sandwich från L2 låg nivå (2,4 verb-sandwiches 
per person) till L2 hög nivå (3,2 verb-sandwiches per person) för att sedan sjunka kraftigt hos 
kontrollgruppen (0,3 verb-sandwiches per person). Hos seriella verben ser man att resultatet är ganska 
lika hos L2 låg nivå (1,8 seriella verb per person) och L2 hög nivå (1,6 seriella verb per person), medan 
kontrollgruppen har en högre användning av seriella verb (2,7 seriella verb per person). 

5.4 Användning av bisatser 
Eftersom även bisatser studerats här, är det intressant att se vilka typer av bisatser som uttrycks hos 
grupperna. De bisatstyper som analyseras i följande stycken är indelade i adverbiella bisatser (5.4.1), 
objektsbisatser (5.4.2) och relativa bisatser (5.4.3). Resultatet presenteras i bisatstyp per person. 

Eftersom bisatserna inte undersökts i SSLC, finns det inget material därifrån som kontrollgruppens 
resultat kan jämföras med. Istället jämförs de med en studie gjord av Viberg (1990) som undersökte 
bisatser hos hörande L2-inlärare som lär sig svenska.  

Som det framgår av Diagram 7–9 kan man se att de antingen har blå eller orange färg. Vissa bisatser i 
teckenspråk karaktäriseras genom icke-manuella signaler vilket då markeras med orange färg, medan 
andra bisatser inte uttrycker icke-manuella signaler, markeras med blå färg.  

5.4.1 Adverbiella bisatser 

Första bisatstypen är de adverbiella satserna som täcker temporala bisatser (svenskt exempel: när han 
såg mannen blev han arg), orsaksadverbial (svenskt exempel: han blev arg eftersom mannen tog ölet) 
och platsadverbialsbisatser (svenskt exempel: plankan flög in i fönstret där mannen satt). Av 
adverbiella-, relativa-, och objektsbisatser visar resultatet att de adverbiella bisatserna är de allra 
vanligaste bisatserna hos grupperna. Diagram 7 visar adverbiella bisatserna hos grupperna.  
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Diagram 7. Fördelningen av adverbiella bisatserna. 

Exempel på två adverbiella bisatser som framgår av (17) a–b.  

(17)   a.  PLANKA  ÅKA-IN  FÖNSTER  PEK  MAN  SITTA 
Plankan åker in i fönstret där en man sitter 

b. TIDNING  LÄSA  PRECIS  PLANKA  FLYTTA  
(Han) läste tidningen, samtidigt som plankan flög in i fönstret 

Diagram 7 visar att L2 låg nivå uttrycker 1,80 adverbiella bisatser per person, L2 hög nivå uttrycker 
2,18 adverbiella bisatser varav 0,18 uttryckts med icke-manuella signaler. Kontrollgruppen uttrycker 5 
adverbiella bisatser per person varav 2,33 uttryckts med icke-manuella signaler.  

5.4.2 Objektsbisatser 

Andra bisatstypen är objektsbisatser. Resultatet visar att objektsbisatserna är de näst vanligaste 
bisatserna hos grupperna.  
 

 

Diagram 8. Fördelningen av objektsbisatserna. 

Exempel (18) visar en objektsbisats. 

(18)     POLIS  HJÄLPA  TILL  SÄGA  STOPP  
Polisen hjälper till att stoppa (bilarna) 
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Diagram 8 visar att L2 låg nivå uttryckte 0,60 objektsbisatser per person, L2 hög nivå uttryckte lite fler 
med 0,91 objektsbisatser per person. Kontrollgruppen uttryckte 3,00 objektsbisatser per person. Inga 
icke-manuella signaler uttrycktes här vilket inte heller verkar vara karaktäristiskt när det gäller 
objektsbisatser.  

5.4.3 Relativa bisatser 

Sista bisatstypen är de relativa bisatserna. Diagram 9 visar att relativa bisatserna är de bisatser som 
uttryckts i minst omfång hos alla grupper.  
 

 

Diagram 9. Fördelningen av relativa bisatserna. 

Diagram 9 visar att relativa satser knappt uttryckts hos L2 låg nivå, endast 0,20 relativa satser per person 
(totalt en förekomst). Vidare är förekomsterna högre hos L2 hög nivå med 1,00 förekomst per person 
varav 0,18 har uttryckts med icke-manuella signaler. Antalet hos kontrollgruppen är mycket högre än 
hos de andra grupperna med 2,66 relativa satser per person varav 2,33 uttryckts med relativa satser. 

Exempel på en relativ bisats (med icke-manuella signaler, se Figur 3–4): 

(19)    MAN  SKA  ÖL  LÄGGA  LÄSA  TIDNING  
  Mannen som skulle lägga ölburken på plankan, läste tidningen  

5.5 En jämförelse av L2-användarnas 
bisatsproduktion 

Då följande frågeställning behöver besvaras: följer L2-inlärarna av svenskt teckenspråk samma 
utvecklingsmönster som andra L2-inlärare? Därför ges en jämförande tabell med Vibergs (1990:343) 
resultat. Som det skrevs i bakgrundsavsnittet (avsnitt 2.2) deltog i Vibergs studie 48 L2-inlärare med 
olika modersmål som studerat svenska. Deltagarna var indelade i Låg nivå och Hög nivå beroende på 
hur länge de läst svenska. Eftersom Vibergs båda grupper intervjuats under två tillfällen blev det totalt 
fyra tillfällen hos båda nivåerna. Här medelvärdet räknats ut hos grupperna för att det ska kunna jämföras 
med Vibergs studie, se Tabell 4. 
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 Tabell 4. En jämförande tabell i procent baserad på Diagram 7–9 och Vibergs (1990, s. 343) studie. 

Till skillnad från Vibergs studie är inte bisatsen indirekt fråga inräknad i denna studie (t.ex. Han frågade 
om jag ville åka till Paris), eftersom sådana indirekta frågor inte påträffades i materialet i och med att 
studien är baserad på återberättelser och Vibergs studie är baserad på intervjuer. Därför måste man vara 
medveten om att resultatet kan vara en aning missvisande (om högst +/–11 procentenheter). Observera 
att jag slagit ihop objektsbisatser med Vibergs att-bisatser till kategorien objektsbisatser eftersom båda 
i stort sett har samma funktion. Anledningen till varför jag valde den sistnämnda är att tecknet ATT 
mycket sällan används i svenskt teckenspråk, därför är att-bisatser ett olämpligt ordval vid analys av 
bisatser i svenskt teckenspråk. Nedan presenteras studiens respektive bisatstyp (förutom indirekt fråga) 
som jämförs med Vibergs studie med anledning att få svar på om L2-inlärarna av svenskt teckenspråk 
följer en samma utveckling som andra L2-inlärare av talat språk.  

Adverbiella bisatser: Enligt Vibergs studie är adverbialsbisatser kraftigt överrepresenterade hos 
nybörjare och sjunker över tid. Detta ser man också hos L2 låg nivå som har det högsta antalet 
adverbiella bisatser med 69,2 %, mot L2 hög nivå och kontrollgruppen vars siffror som ligger på 55,8% 
respektive 46,9 %.  

Objektsbisatser: Vidare när man tittar på objektsbisatser är studiens och Vibergs resultat likt. Hos båda 
studierna ser man att objektsbisatserna sjunker en aning från L2 låg nivå till L2 hög nivå, samt från Låg 
nivå till Hög nivå för att sen öka igen till kontrollgruppen respektive infödda.   

Relativa bisatser: Här ökar de relativa satserna över tid. Siffrorna är väldigt lika med endast 1,7–3 
procentenheters skillnad. Vibergs låg nivå hade ett resultat på 6 % och L2 låg nivå i denna studie hade 
ett resultat på 7,7 %. Vidare är motsvarande resultat hos Vibergs hög nivå och den här studiens L2 hög 
nivå på 19,5 % respektive 20,9 %. Hos Vibergs infödda och den här studiens kontrollgrupp är resultatet 
28 % respektive 25 %.  

6 Diskussion 
Det här kapitlet består av fem avsnitt. I första avsnittet (6.1) diskuteras ordföljdens utveckling, 
användningen av verb-sandwiches och seriella verb samt användningen av subjekt. Detta avsnitt svarar 
på första frågeställningen. Andra avsnittet (6.2) behandlar bisatsutvecklingen där L2-gruppernas 
utveckling jämförs med en tidigare studie. I avsnitt (6.3) diskuteras såväl valet av metod som validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. I avsnitt (6.4) diskuteras resultatet. Sist i kapitlet (6.5) diskuteras de 
etiska aspekterna.   

Bisatstyp Viberg:  
Låg nivå 

L2:  
låg nivå 

Viberg:  
Hög nivå 

L2:  
hög nivå 

Viberg: 
Infödd 

L1: 
Kontrollgrupp 

Adverbiella 
bisatser 50,5 % 69,2% 40,5 % 55,8 % 27 % 46,9 % 

Objektsbisatser 33 % 23,1 % 29,5 % 23,3 % 37 % 28,1 % 

Relativsatser 6 % 7,7 % 19,5 % 20,9 % 28 % 25 % 

Indirekt fråga 11 % – 10 % – 9 % – 
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6.1 Ordföljdens utveckling 
Det här avsnittet behandlar första frågeställningen: 

•   Hur utvecklas ordföljden i svenskt teckenspråk hos andraspråksinlärarna?  

När man tittar på de transitiva ordföljderna är A V P (SVO) den vanligaste ordföljden hos alla grupper, 
dock är A V P överlägset vanligast hos L1-grupperna. L2 låg nivå och L2 hög nivå har fler variationer 
hos de transitiva satserna jämfört med kontrollgruppen döva förstamålstalare. L2 låg nivå och L2 hög 
nivå har uttryckt fem respektive fyra olika typer av transitiva följder medan kontrollgruppen bara 
uttryckt en enda typ av transitiv sats (A V P).  

Slutsatsen gällande ordföljden är alltså att alla grupper i stor utsträckning använder A V P. Det kan vara 
ett tecken på facilitering från svenskan eftersom språket också är ett SVO-språk. Men att variationerna 
hos de transitiva satserna är flera hos L2-grupperna kan bero på flera saker. Det kan bero på en L2-
variation som beskrevs av Abrahamsson (2009, s. 273). En annan anledning kan vara att L2-inläraren 
fått för sig att den ordföljden finns (kanske genom undervisning eller genom någon annan).  

En ytterligare anledning kan vara att de experimenterar sig fram och testar olika ordföljder. Ett exempel 
är A P V-ordföljden (SOV) som inte finns i svenska språket men som påträffats hos båda L2-grupperna, 
så det kan omöjligen vara en transfer. En transitiv sats som inte uttryckts överhuvudtaget hos 
kontrollgruppen men varit ganska frekvent hos L2 är ordföljden A V P V med upprepat verb mellan ett 
objekt. När man söker genom alla (såväl transitiva som intransitiva) satser ser man att verb-sandwiches 
är vanligare hos L2-inlärarna än hos L1. Här nedan presenteras exempel på en verb-sandwich respektive 
ett seriellt verb.  
 

 
Figur 7. En verb-sandwich hos en L2-inlärare.  

L2-deltagaren i Figur 7 uttrycker: Mannen putsar fönstret. Men här använder hon tecknet PUTSA två 
gånger, före och efter objektet FÖNSTER. Alltså verkar det som att L2-inlärarna tenderar att upprepa 
samma verb två gånger i en sats, medan L1-gruppen tenderar att använda seriella verb (två semantiskt 
besläktade verb, istället för upprepning av samma verb två gånger), se Figur 8. 

 

 

Figur 8. Ett seriellt verb hos en L1-deltagare. 
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L1-deltagaren i Figur 8 tecknar VÄNDA-PÅ-SIG  BEGE-SIG-IVÄG vilket uttrycker två seriella verb. L1-
inläraren använder först ett avbildat verb som uttrycker en implicit referent som håller i en planka, 
vänder på sig för att gå). Sen tecknar L1-deltagaren det lexikala tecknet BEGE-SIG-IVÄG (sticka) som 
komplement till första verbet. Eftersom dessa verb inte är identiska, till skillnad från verb-sandwich 
(Figur 7), kategoriseras de som seriella verb.  

Användningen av verb-sandwiches kan bero på olika saker. De som uttryckt aspektuella förändringar 
hos sista verbet påvisar naturligtvis att de förstått att man kan ge verbet en ny betydelse som exempelvis 
Han putsar och putsar fönstret. Samtidigt det finns andra som inte gjort det utan tecknar bara: Han 
putsar fönstret putsar. Man kan diskutera om det sistnämnda kan bero på en L2-variation eller en 
övertydlighet, att de till skillnad från L2 låg nivå-gruppen utvecklat ett större ordförråd och därför får 
en större press att göra sig förstådda och därför upprepar sig. Då L2 låg nivå inte uttrycker lika många 
verb-sandwiches kanske de inte känner samma press att upprepa sig eller uttrycka sig korrekt eftersom 
de vet att de bara studerat svenskt teckenspråk i ett halvt år.  

6.1.1 Subjektlöshet 

När man tittar på satser som saknar manuella subjekt hos både transitiva och intransitiva satser kan man 
se att subjektlösheten verkar vara vanligare hos L1-gruppen än hos L2-grupperna (Diagram 3–5). L2 låg 
nivå uttrycker 43 %, L2 hög nivå uttrycker 53 % och kontrollgruppen uttrycker 66 % subjektlösa satser, 
vilket visar att subjekt används allt mindre ju längre man läst teckenspråk. L2-grupperna verkar ha ett 
behov av att bokstavligen uttrycka en referent vilket kan vara en interferens från svenskan, eftersom 
svenskan har subjekttvång. Nedan visas två exempel från kontrollgruppen (Figur 9 och 10) och ett 
exempel från L2 hög nivå (Figur 11).  

 

Figur 9. En L1-deltagare uttrycker sju satser efter varandra utan att uttrycka en referent. 

(20)   KOM-HIT/HUVUD-LUTA/KOM-HIT/HUVUD-LUTA/KOM-HIT/TA-TAG-I-MAN/FLYGA-GENOM-FÖNSTER 
Mannen i fönstret ber fönsterputsaren att komma till honom. Fönsterputsaren fattar ingenting 
och tittar frågande på mannen och närmar sig. Mannen fortsätter säga till honom att komma till 
honom. Fönsterputsaren närmar sig ännu mer. Mannen lockar honom igen, sen tar han tag i 
honom och drar in honom genom fönstret. 

I Figur 10 och 11 återberättas en annan del av samma historia, där mannan upptäcker att hans ölglas är 
försvunnet. Exempel (21) a. består av en huvudsats och en bisats som inkluderar tre referenter: man, öl 
och tidning. Totalt består bilderna av sex satser varav de fyra sista satserna saknar subjekt. Istället 
uttrycker L1-deltagaren en så kallad constructed action (CA). En constructed action är när en tecknare 
använder kroppen, såväl händer, huvud som blickriktning för att uttrycka en handling, tankar, person/ett 
djur utan att uttrycka dem bokstavligen i form av ett subjekt (Quinto-Pozos & Parrill, 2014, s. 14). De 
nedersta bilderna visar vad mannen gör och tänker som består av uteslutande predikatsatser. L1-
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deltagaren som återberättar behövde inte tala om vad som var borta eftersom det framgår av blicken, att 
det var ölet som är försvunnet och inte tidningen.  

 
Figur 10. En L1-deltagare uttrycker flera predikat efter varandra. 

(21)   a.  MAN/SKA  LÄGGA  ÖL/LÄSA  TIDNING/SEDAN  TITTA/BORTA/FÖRSTÅ*INTE/TITTA/ 
  Mannen som la ölet på plankan läser tidningen. Sen upptäcker han att ölglaset är     
  försvunnet och utbrister att det är borta. Han förstår ingenting och tittar upp.  

Vidare när man tittar på ett liknande exempel hos en L2-inlärare ser man att hon uttrycker totalt tre 
referenter i två satser. Dock kan exempel (21) b. vara missvisande eftersom den sista satsen föreställer 
en frågesats/anföring som framtvingar ett subjekt. Detta har påträffats i L2-materialet några gånger där 
L2-deltagarna återkommande verkar vilja fråga: VAR  ÖL.  

b. MAN  MED  ÖL/VAR  ÖL/ 
  Mannen med ölet utbrister: var är ölet?  

 

Figur 11. En L2-inlärare uttrycker en referent två gånger i rad.  

Exempel (21) a. och b. består av en anföring (där man uttrycker något: BORTA vs VAR  ÖL). L1-inläraren 
(Figur 10) som redan introducerat ölet i början uttryckte inte det igen eftersom det blev underförstått i 
de efterföljande satserna, medan L2-inläraren (Figur 11) från L2 hög nivå gärna ville referera till ölet 
igen. L1-deltagaren hade också kunnat säga: ÖL  BORTA, men han valde att inte göra det, vilket är i 
enlighet med Diagram 3–5 som visar att ju mer teckenspråk man behärskar, desto fler subjektlösa satser 
blir det. Förklaringarna kan vara flera, t.ex. kan det bero på övergeneralisering, övertydlighet och/eller 
interferens från svenska språket som har subjekttvång. Men med tiden verkar L2-inlärarna lära sig att 
det inte alltid är nödvändigt att man måste hänvisa till en referent i alla satser eftersom mycket blir 
underförstått tack vare att man börjar behärska constructed action. Då klarar man av att på sig en roll så 
man inte behöver ”referera” till en referent då man ”är” personen själv. 
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Svar på första frågeställningarna tycks alltså vara: 

Ordföljd: Ordföljden A V P (SVO) dominerar hos alla grupperna, vilket kan vara ett tecken på 
facilitering (positiv transfer från L1-språket) eftersom svenskan också är ett SVO-språk. L2-grupperna 
har dock använt några andra ordföljder i svenskt teckenspråk, till exempel ordföljden  
A P V (ex: MAN  ÖL  TA), vilket är intressant eftersom den ordföljden inte finns i svenska språket. Det kan 
bero på olika saker. En anledning kan vara att de kanske fått för sig att den ordföljden finns i svenskt 
teckenspråk, så det blir som en typ av överföring från undervisning (eller från någon annan). Eller kan 
det vara tal om L2-variation. En tredje orsak kan vara att L2-inlärarna i början experimenterar sig fram, 
testar olika ordföljder. Vidare har A V P V-ordföljden visat sig vara vanligare hos L2-inlärarna än hos 
L1-deltagarna. Detta presenteras i följande stycke.  

Upprepade verb: L2-grupperna har påvisat en tendens att upprepa samma verb två gånger  
(A V P V). Ett par år in i teckenspråksutvecklingen verkar L2-inlärarna (i synnerhet L2 hög nivå) 
utveckla ett mönster att uttrycka samma verb två gånger i en sats. Detta kan dels bero på att de förstått 
att det sista verbet kan innehålla en aspektuell förändring som ger satsen ytterligare information. Men 
hos dem som uttrycker upprepade verb utan en aspektuell förändring hos sista verbet, kan det bero på 
att de har ett behov att fundera, upprepa sig. De kan också känna en press att göra sig förstådd eftersom 
de utvecklat ett teckenförråd. Behovet verkar vara mindre hos L2 låg nivå eftersom de inte kunnat 
teckenspråk lika länge och känner inte samma press hos sig jämfört med L2 hög nivå.  

Med tiden verkar verb-sandwiches övergå till seriella verb istället vilket framgår av Diagram 6. Det kan 
bero på att ordförrådet med tiden blir större och man som teckenspråksanvändare utvecklar förmågan 
att uttrycka flera synonymer av ett verb, såväl semantiskt besläktade verb som avbildade tecken. Då 
börjar de kunna ge språket större nyanser och inlevelser genom att uttrycka flera semantiskt besläktade 
verb i samma sats.  

Subjektlösa satser: Exempel (20) som representerar Figur 9 visar sju satser efter varandra utan att ett 
subjekt uttrycks. Vidare när man tittar på behovet av att referera till personer eller saker, ser man genom 
Diagram 3–5 att behovet minskar med tiden eftersom mycket i teckenspråket blir implicit. Det verkar 
som att L2-inlärarna lär sig med tiden att använda constructed action vilket gör att många subjekt 
försvinner. Dock är analysen av sådana constructed action begränsad här eftersom jag inte tittat på 
perspektivtagande. 

6.2 Bisatsutveckling 
I det här delkapitlet presenteras fyra olika avsnitt som behandlar gruppernas bisatsutveckling. Första 
avsnittet (6.2.1) diskuterar de adverbiella bisatserna. Andra avsnittet (6.2.2) diskuterar 
objektsbisatserna. Tredje avsnittet (6.2.3) diskuterar de relativa satserna. I fjärde avsnittet (6.2.4) 
diskuteras gruppernas bisatsutveckling över tid. Delavsnitten behandlar den andra frågeställningen:  

•   Vilka typer av bisatser använder andraspråksinlärarna av svenskt teckenspråk? Följer de samma 
bisatsutveckling som andra L2-inlärare?  

6.2.1 Adverbiella bisatser 

Adverbiella bisatser: Platsadverbiell bisats är den vanligaste typen hos L2 låg nivå och L2 hög nivå, 
därför får denna typ av bisats ett stort utrymme i detta avsnitt. Stora delar av grupperna tenderade att 
använda tecknet PEK vilket inte fungerade som en pronominell pekning utan snarare som en svensk 
motsvarighet för där vilket också framgår av munrörelsen. Kontrollgruppen använder inte detta tecken, 
istället använder de ofta INUTI. Jämför Figur 12 och 13. 
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Figur 12. En deltagare från L2 låg nivå uttrycker en platsadverbiell bisats. 

 

(22)   Figur 12.  MAN  BÄRA  PLANKA  TILL  HUS  PEK  MAN  SITTER  RÖKA 
  Männen går till huset där en man sitter och röker 

Figur 13. PLANKA  INUTI  MAN  SITTA  
  Plankan rör sig mot (fönstret) där en man sitter  

Figur 14. SEDAN  INUTI  MAN  MAN  SITTA  FÅ-PLANKA-MOT-SIG  
Där mannen sitter får han en planka flyttandes mot sig 

 

 

Figur 13. En L1-deltagare uttrycker en platsadverbiell bisats.  

Eftersom det inte finns så mycket beskrivet hur platsadverbialbisatser ser ut i svenskt teckenspråk 
behöver man diskutera när man tycks hitta dem. Ur L1-materialet uttrycks inte PEK i den adverbiella 
betydelsen DÄR. Däremot finns det exempel där en platsadverbialbisats verkar uttryckas med tecknet 
INUTI där tecknet pekar var något händer, se Figur 13 där L1-inläraren ”pekar” mot det implicita fönstret. 

Figur 14 visar ytterligare skärmdumpar på en annan L1-inlärare som också använder samma icke-
manuella signaler när han tecknar INUTI. När man tittar på båda filmerna på L1-inlärarna verkar det som 
att de platsadverbiella bisatserna består av liknande drag som hos relativa satser, där de icke-manuella 
signalerna består av upphöjda ögonbryn, uppdragna kinder, indragen haka och bisatsen avslutas med en 
blinkning och en lätt huvudnickning.  
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Figur 14. En annan L1-deltagare uttrycker en platsadverbiell bisats.  

Detta är dock med reservation för att det som uttrycks i Figur 13 och 14 verkligen fungerar som 
platsadverbiella bisatser, eftersom de använder typiska icke-manuella signaler som är karaktäristiska för 
relativa satser. Men i analysarbetet har jag valt att räkna dem som platsadverbiella bisatser eftersom 
deras adverbiella INUTI tydligt pekar ut plats. Observera att resultatet skiljer sig åt mellan L2-grupperna 
och L1-gruppen, där knappt några icke-manuella signaler har uttryckts bland de adverbiella bisatserna 
hos L2-grupperna, se Diagram 7.  

    

Figur 15–16. Två inlärare uttrycker olika typer av INUTI. 

Vid ytterligare analys av det platsadverbiella INUTI hos L2-inlärarna kan man se att det endast fanns två 
platsadverbiella INUTI hos L2 låg nivå. Hos L2 hög nivå verkade användningen av platsadverbiella 
tecken betydligt mer frekvent. Totalt påträffades 17 platsadverbiella INUTI hos L2 hög nivå (dock 
uttrycktes inte alla i en platsadverbiell bisats), se Figur 15–16 för att se skillnaderna mellan ett icke-
platsadverbiellt INUTI och ett platsadverbiellt INUTI. Figur 15 visar att L2-deltagaren uttrycker ett lexikalt 
INUTI när hon uttrycker I  HUS  (i huset), medan den andra L2-inläraren uttrycker INUTI  FÖNSTER med 
särskild placering av handen som pekar mot fönstrets plats. Deltagaren i Figur 15 visar varken några 
icke-manuella signaler eller någon särskild placering av handen, dessutom har inte deltagaren sin 
blickriktning på tecknet INUTI medan L2-deltagaren i Figur 16 har blicken på handen som uttrycker ett 
INUTI. Detta påvisar alltså en platsadverbiell bisatsutveckling mellan deltagarna. 

Slutsatsen när det gäller de platsadverbiella bisatserna kan man i början av teckenspråksinlärningen hos 
en L2-inlärare se en hel del transfer från svenskan genom tecknet och munrörelsen DÄR. Men de 
försvinner med tiden och ersätts med platsadverbiella INUTI-tecken.  

När man tittar närmare på materialet ser man att de tidsadverbiella bisatserna är vanligast hos 
kontrollgruppen (med 3,3 tidsadverbiella bisatser per person), medan de inte uttryckts överhuvudtaget 
hos L2 låg nivå, och i en relativt liten omfattning hos L2 hög nivå (0,63 tidsadverbiella bisatser per 
person). Det är ganska intressant när resultatet jämförs med Vibergs (1990) studie som visade att det är 
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de temporala bisatserna (t.ex. NÄR) som dyker upp tidigt hos hans L2-inlärare (i talat språk). En 
förklaring kan vara att studiens återberättarmaterial kräver återskildringar av flera platser (hus, fönster 
och gata) vilket krävt flera platsadverbiella tecken. Det kan också bero på att teckenspråket är ett spatialt 
språk, vilket också ger större utrymme till de platsadverbiella tecknen. Detta kan då ha ”spillt över”, och 
återspeglats hos dem.  

6.2.2 Objektsbisatser 

Objektsbisatser: När man tittar närmare på materialet ser man inga större kvalitativa skillnader mellan 
grupperna, vilket kan bero på att objektsbisatserna i svenskt teckenspråk och i svenskan har samma 
funktion där objektet består av en bisats. Den enda skillnaden ligger i att tecknet ATT inte används i 
svenskt teckenspråk. Därför får detta avsnitt inte ett så stort utrymme.  

När man tittar på objektsbisatserna ser man dels att inga icke-manuella signaler använts vilket är i 
enlighet med tidigare forskning, dels att objektsbisatserna ökar med tiden. 

Dock har det påträffats i materialet att en L2-inlärare bokstaverat ordet ATT vilket kan ses som en transfer 
från svenskan, se Figur 17. Dock var användningen av ATT hos L2-inlärarna så pass lågfrekvent vilket 
visar att inlärarna av svenskt teckenspråk förmodligen tidigt lär sig att ATT inte behöver uttryckas i 
svenskt teckenspråk.  

 
Figur 17. En L2-inlärare uttrycker en transfer i en objektsbisats. 

6.2.3 Relativa satser 

Relativa satser: L2 låg nivå har totalt uttryckt en enda relativ sats vilket verkar visa att de är mycket 
svåra för nybörjare. Antalet relativa satser är lite fler hos L2 hög nivå. Att uttrycka relativa satser har 
visat sig vara svårt för L2-inlärarna, eftersom dessa i svenskt teckenspråk kräver att man behärskar icke-
manuella signaler. Diagram 9 visar att kontrollgruppen är den grupp som uttrycker flest relativa satser, 
och att nästan hela stapeln är orange som betyder att nästan alla bisatserna uttryckts med icke-manuella 
signaler. De relativa bisatserna med blå färg hos Diagram 9 innebär att ingen icke-manuella signaler 
uttryckts. Många relativa satser hos L2 hög nivå har varit helt utan icke-manuella signaler eftersom de 
fungerat som direkt transfer från svenskan. Se Figur 18 och 19. 

 
Figur 18. En L2-inlärare från L2 hög nivå uttrycker en transfer i en relativ sats. 

Figur 18 representerar en deltagare som tecknar MAN  SOM  ÖPPNA. Han använder ingen icke-manuell 
signal, men uttrycker en relativ sats i och med att han bokstaverar SOM. Vidare har munrörelsen som 
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utan ett manuellt tecken påträffats några gånger i materialet vilket kan ses som ett exempel på ytterligare 
transfer från svenskan, Se Figur 19 där en deltagare från L2 hög nivå tecknar SE  EN  FÖNSTER (som är) 
ÖPPEN.  

 

Figur 19. En L2-inlärare från L2 hög nivå uttrycker en transfer i form av en munrörelse i en relativ sats. 

Figur 18 och 19 är två exempel på transfer som räknats med i statistiken, även om de inte är i enlighet 
med teckenspråkets regler. Men skillnaden framgår ändå genom de olika färgerna i Diagram 9 där den 
orange färgen är ”normen”. Båda grupperna (L2 hög nivå ligger dock bättre till) har fortfarande mycket 
kvar till full behärskning av relativa satser i svenskt teckenspråk som inkluderar icke-manuella signaler.  

6.2.4 Bisatsutvecklingsmönster 

I Tabell 4 jämfördes den här studiens resultat med en tidigare studie av Viberg (1990) och man ser att 
det finns flera slående likheter hos båda studierna. Även hos L2-inlärare av svenskt teckenspråk är 
bisatsordningen:  

adverbialbisatser>objektsbisatser>relativbisatser 

Bisatsordningen är också i enlighet med tidigare studier (Viberg, 1990; Klein & Dittmar, 1979). Ur detta 
kan man dra slutsatsen att en L2-inlärare av en ny modalitet, i det här fallet, svenskt teckenspråk, följer 
samma utvecklingsmönster som andra L2-inlärare som lär sig andra språk.  

Alltså förefallet svaret på andra frågeställningen vara:  

L2-inlärare av svenskt teckenspråk följer en likadan inlärningsgång vad gäller bisatser som andra L2-
inlärare med ordningen: adverbialbisatser>objektsbisatser>relativbisatser. Alltså verkar inte inlärning 
av en ny språkmodalitet påverka utvecklingsnivåerna. Däremot kan det finnas skillnader hos varje 
bisatstyp som hos adverbiella bisatserna, där platsadverbiella bisatser till en början består av mycket 
direkta transfer (som användning av DÄR), som sen övergår till platsadverbiella tecken som INUTI med 
riktning. Platsadverbiella bisatser (dock kan också innehållet hos återberättelserna påverka antal 
platsadverbiella bisatser) tycks också läras in innan temporala (tidsadverbiella) bisatserna vilket kan 
bero på själva språkmodaliteten. Svenskt teckenspråk uttrycker inte tempus och är istället mer spatial 
vilket återspeglas hos utvecklingen av de adverbiella bisatserna.  

6.3 Metod- och resultatdiskussion 
Jag har i den här studien använt material från Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk och 
avgränsat mig till två grupper med varierande teckenspråksfärdigheter. Den ena gruppen, L2 låg nivå 
hade 0,5 års teckenspråksfärdigheter och den andra gruppen, L2 hög nivå hade 1,5–2,5 års 
teckenspråksfärdigheter. Valet av material har varit tillfredsställande eftersom det händer mycket på ett 
till två år mellan grupperna, särskilt när man inte kunnat ett språk så länge. Tack vare detta har man 
kunnat se en tydlig utveckling mellan grupperna. Dock är det viktigt att nämna att jag bara analyserat 
en texttyp – narrativa texter. Därför kan man inte generalisera resultatet hos alla texttyper. Resultatet 
kan bli annorlunda om texttypen exempelvis bara består av intervjuer.  
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Att använda annoteringsverktyget ELAN har fungerat över förväntan, tack vare att jag är van vid ELAN 
och har använt verktyget i flera år i olika sammanhang vilket naturligtvis underlättat annoteringen. 
Dessutom har jag använt samma teoriram tidigare vilket har varit fördelaktigt, då har man kunnat 
jämföra studiens resultat med syntaxprojektets resultat, som också visade sig vara likt vilket då ökar 
studiens reliabilitet. Vidare har jag under annoteringens gång haft nära kontakt med min handledare och 
andra på institutionen för lingvistik som gett input och tips.  

6.3.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validitet innebär att man mäter det man vill mäta. Eftersom materialet är relativt stort och består 
av L2-talare på lägre respektive högre nivå som jämförs med en kontrollgrupp L1-deltagare samt 
material från syntaxprojektet kunde likheterna och skillnaderna kvantifieras. Eftersom man haft 
möjligheten att undersöka den syntaktiska strukturen hos L2-inlärarna har man kunnat jämföra den med 
en kontrollgrupp och tidigare studier som också visat sig stämma bra överens med varandra. Därför bör 
validiteten vara hög. Reliabilitet betyder tillförlighet hos en mätning, och reliabiliteten är hög om en 
undersökning kan upprepas av andra med samma resultat. Eftersom analysprocessen i uppsatsen 
beskrivits noggrant och på ett transparent sätt kan undersökningen upprepas av andra. I och med att 
metoden använts en gång tidigare hos syntaxprojektet som undersökte argument och ordföljderna hos 
L1-deltagare, är metoden och teorigrunden välanvänd och väletablerad.  

För en god generaliserbarhet krävs det att materialet och urvalet är tillräckligt stort. Även om materialet 
är relativt stort för att vara en teckenspråksdata är det begränsat till en texttyp. För att man säkert ska 
kunna generalisera behövs vidare studier i andra texttyper.  

6.4 Etiska diskussioner 
Studiens material kommer från Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk som samlades in år 2013 
(Mesch, Schönström, Gärdenfors, & Larsson, 2017). Att jag fått tillgång till korpusen har varit 
fördelaktigt för att det dels är tidskrävande att samla in material, dels att jag inte behövt samla in 
samtyckesbrev från deltagarna. Korpusen har etikprövats och blivit godkänd och uppfyller alltså kraven 
för de etiska principerna. Jag har fått tillstånd att använda materialet till denna studie. Men eftersom det 
är lite annorlunda med en teckenspråkskorpus där deltagarna inte kan vara anonyma har jag fått tillgång 
till metadata med information om deltagarna, såväl kön, ålder som teckenspråksfärdigheter och vad 
materialet får användas till. Det finns ett krav som kallas för samtyckeskravet vilket innebär att 
”[d]eltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Forskningsetiska 
principer, 2002, s. 9–11). Detta innebär att deltagarna måste ge sitt godkännande för att delta i ett projekt. 
Alla deltagare i denna studie utom en har godkänt punkten ”Fotografier och/eller teckningar från det 
inspelade materialet får publiceras i tryckt form”. Därför får jag publicera skärmdumpar från 
inspelningar av de som medgivit det ur materialet i studien. 

7 Slutsatser 
L2-inlärarna använde mestadels samma ordföljd som förstaspråkstalare av svenskt teckenspråk, men 
hade därtill 4–5 olika variationer av ordföljderna till skillnad från kontrollgruppen som bara hade en 
variant i form av A V P. Antalet verb-sandwiches var 8–10 gånger så högt hos andraspråksinlärarna som 
hos kontrollgruppen. Användningen av seriella verb ökade med tiden hos L2-inlärarna vilket tyder på 
en ordförrådsutveckling. Användningen av subjekt minskade med tiden eftersom de efterhand lär sig 
behärska constructed action. Bisatsordningen hos inlärarna är alltså: adverbiella bisatser>objekts-



	   37 

bisatser>relativa satser vilket är i enlighet med tidigare studier. Det innebär också att de verkar följa 
samma bisatsutveckling som andra L2-inlärare av talat modalitet.  

7.1 Framtida forskning 
Andraspråksforskning i svenskt teckenspråk är fortfarande ett relativt nytt område med en hel del okänd 
terräng kvar att upptäcka. Det skulle vara intressant att göra en mer djupgående studie av hur subjektlösa 
satser utvecklas i samband med att inlärarna lär sig behärska constructed action. Vidare skulle det vara 
intressant att titta på hur många subjekt som egentligen uttrycks. Även om de inte bokstavligen uttrycks 
verkar det ändå uttryckas en hel del munrörelser mellan tecken hos L2-inlärarna. T.ex. (han) GÅ (till) 
HUS. Eftersom sådana munrörelser inte tagits hänsyn till i uppsatsen kan man fundera över om antalet 
subjekt skulle kunna vara ännu fler om det gjordes. Interaktionen mellan munrörelser och tecken har 
studerats tidigare (Mesch, Schönström, Reimer Kankkonen, & Wallin, 2016), därför skulle det vara 
intressant att utvidga det ytterligare till att undersöka den faktiska subjektanvändningen och 
utvecklingen hos L2-inlärarna.  

Det skulle också vara intressant att studera övergången inom och från verb-sandwiches till seriella verb. 
När slutar L2-deltagarna använda upprepade verb utan någon aspektuell förändring hos sista verbet? 
Och när börjar deltagarna förstå betydelsen av reduplicerade verb och börjar tillämpa aspektuella 
förändringar hos sista verbet, för att sedan börja använda fler seriella verb?  
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