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Akademiskt svenskt teckenspråk 
En undersökning av akademiska kännetecken 

Juli af Klintberg 

Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka de kännetecken som kan betraktas ingå i akademiskt svenskt 
teckenspråk och som i sin tur kan bidra till att studenter kan författa sina uppsatser på akademiskt 
svenskt teckenspråk. Inspelat material från föreläsningar, gjorda av fyra döva akademiker och från 
teckenspråkskorpus, där två av de döva akademikerna även medverkande och några slumpmässigt 
valda informanter, undersöktes. Resultatet från akademiskt svenskt teckenspråk jämfördes med 
kännetecken som identifierats för amerikanskt akademiskt teckenspråk. Det behövs mer kunskap och 
forskning om ämnet. 

Abstract 
The purpose is to investigate the characteristics that may be considered in academic Swedish Sign 
Language and which in turn will help a larger number of students produce their essays in academic 
Swedish Sign Language. Recorded material from lectures, made by four deaf graduates and from the 
Sign Language corpus, where two deaf academics were also involved, and some randomly chosen in-
formants, were investigated. The results from the academic Swedish Sign Language were compared to 
the characteristics that identify with the academic American Sign Language. There need to be more 
knowledge and research on this subject. 
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1. Inledning 
 
Anledningen till denna studie är främst att intresset för att producera uppsats på akademiskt svenskt 
teckenspråk har ökat på sista tiden. Det finns ett intresse och en vilja att ta reda på om det finns ett 
akademiskt teckenspråk, och vad som i så fall kännetecknar ett sådant. Dock saknas det studier kring 
vad som kan sägas vara akademiskt teckenspråk eftersom det inte finns forskning i detta ämne i Sve-
rige och ytterst få studier internationellt. Uppsatsen kommer därför att fokuseras på området akade-
miskt teckenspråk.  
 
I denna studie kommer kännetecken som finns inom akademisk diskurs för teckenspråk att under-
sökas. En hypotes är att de flesta föreläsningar på svenskt teckenspråk har en struktur som liknar det 
svenska språket. Om det är så eller om det är andra saker som är mer framträdande, ska alltså under-
sökas. Genom denna studie ges möjligheten att identifiera kännetecken för vad som kan betraktas som 
akademiskt teckenspråk i det svenska teckenspråket. Uppsatsens resultat kan bidra till kunskaper kring 
detta och leda till en forskning som skulle kunna ha sitt säte på Institutionen för Lingvistisk på Stock-
holms universitet. Det är av största vikt av att få möjlighet att författa akademiska texter på svenskt 
teckenspråk eftersom svenskt teckenspråk är jämställt med minoritetsspråken i språklagen. Möjlig-
heten till att uppsatser kan författas på det språket höjer språkets status. Framtida teckenspråkiga stud-
enter kan därmed ges möjligheter att producera uppsatser på akademiskt svenskt teckenspråk.  
 

1.1. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att undersöka vad som kännetecknar ett akademiskt teckenspråk. Studien 
fokuserar på att hitta mönster genom att undersöka språket i olika föreläsningar av döva akademier för 
att se om det finns gemensamma drag och återkommande mönster som kan sägas vara akademiskt 
teckenspråk, vilket ökar kunskaperna om hur ett sådant språk ser ut. Vissa jämförelser med vardagligt 
språkbruk genom svensk teckenspråkskorpus kommer att göras. För att se skillnader och likheter 
mellan språken i föreläsningsmaterialet och teckenspråkskorpusen. Men även för att se vad som är 
akademiska kännetecken, som inte förekommer i teckenspråkskorpusen men väl i föreläsnings-
materialet. 
 
Frågeställningarna är: 
 

• Är den akademiska språkstilen gemensam mellan olika teckenspråk? 
• Finns det särskilda tecken som förekommer med högre frekvens i de undersökta före-

läsningarna jämfört med Stockholms universitets teckenspråkskorpus? 
• Finns det skillnader på användande av bokstavering mellan det inspelade föreläsnings-

materialet och teckenspråkskorpus? 
• Finns det något anmärkningsvärt i kroppshållning, i föreläsningsmaterialet respektive 

teckenspråkskorpus?  
• Sker det någon skillnad på användningen av teckenrummet i texter av informell eller 

formell karaktär? 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

2. Tidigare forskning 
Här presenteras först tidigare forskning kring akademiskt teckenspråk, därefter tas det upp 
tidigare forskning inom svenskt teckenspråk och områden som kan tänkas vara intressanta 
inom akademisk diskurs.  
 

2.1. Tidigare forskning kring akademiskt teckenspråk  
 
Det saknas forskning eller underlag till forskning i Sverige om akademiskt teckenspråk. Det finns ett 
paper ”Akademisk uppsats på svenskt teckenspråk”, skrivet av Ingela Holmström (2016), som handlar 
om C-uppsats på akademiskt teckenspråk i vilken hon lägger fram en mall som skulle kunna fungera 
för akademiska uppsatser på svenskt teckenspråk. Holmström menar att det råder en tydlig brist på 
fakta kring akademiskt teckenspråk. Det finns inte heller mycket forskning att tillgå inom akademiskt 
teckenspråk internationellt och det råder en brist på litteratur inom temat. Därför kommer jag att titta 
på en digital föreläsning som producerats av Harris (2017) som handlar om akademiskt amerikanskt 
teckenspråk, olika kännetecken som föreslagits i Holmströms (2016) paper och Hibbards (personlig 
kommunikation 2018-03-12) kännetecken eftersom Hibbard har producerat en visuell avhandling på 
akademisk nivå på amerikanskt teckenspråk. Även böcker om akademiskt skrivet språk på svenska. 
Kännetecken för akademiskt teckenspråk kommer att beskrivas utförligt i denna studie. 
 
Dock nämner Sutton-Spence & Woll (1999) ett förslag på innehåll i ett formellt teckenspråk. Sutton-
Spence & Woll (1999) säger att det är med det brittiska teckenspråket (BSL) som med alla språk, de 
förändras beroende på situation. Om man vänder sig till en person, en liten grupp eller en stor samling, 
om det är informellt och avslappnat och gruppens medlemmar känner varandra väl, eller om det är 
formellt och publiken är okända personer. Enligt Sutton-Spence & Woll (1999) uppges informell BSL 
innehålla följande: 
 

• Det spatiala rummet är större. 
• Det sker mindre bokstavering.  
• Det förekommer fler icke-manuella signaler.  
• Det förekommer mindre påverkan från det engelska språkets struktur.  
• Det förekommer fler idiomatiska tecken.  
• Det förekommer större användning av kreativa metaforer.  
• Dubbel artikulator reduceras till enkel artikulator.  
• Placering framför kroppen används istället för andra artikulationsställen. 
• Fler tecken och gester används. 

 
Sutton-Spence & Woll (1999) menar att man kan anta att att BSL skulle kunna ha motsatsen till dessa 
(ovanstående) egenskaper i formell kontext, vilket ger oss en viss skala för jämförelse av två texter: En 
informell och en formell.  
 
Ovanstående förslag för formell kontext blir då följande: Det spatiala rummet är mindre, mer bokstav-
ering, mindre icke-manuella signaler och mer påverkan av engelska språkets struktur. Mindre idiom-
atiska tecken och mindre användning av kreativ metafor. Användning av dubbel artikulator och place-
ringen framför kroppen ökas i bredd och horisontellt framför sig, mindre tecken och gester. 
 
Även Napier (2006) är inne på samma linje och uppger att teckenspråk verkar ha en formell och en in-
formell språkanvändning, även om etablerade diskursgenrer tenderar att påverkas mer av det domin-
erande talade språket i formella tillställningar, som domstolsförhandlingar och universitets-
föreläsningar. Napier (2006) nämner vidare att det finns flera typer av diskursen, som kan vara formell 
och kreativ text – som sånger och poesi, berättande – som för barn och vuxna, informell text – som 



 3 

skämt, formell text – som föreläsningar och konferenshandlingar, interaktion – som konversation och 
intervju.  

 

2.2. Tidigare forskning inom svenskt teckenspråk 
 
I detta avsnitt tas tidigare forskning om teckenspråket upp. Hur teckenspråket är uppbyggt men även 
områden som troligtvis kan vara viktiga i akademisk språkmiljö tas upp.  
  

2.2.1 Skillnader och likheter mellan teckenspråk och svenska 
 
Ahlgren och Bergman (2006) förklarar att det talande språket är auditivt, vokalt och bygger på ljud, 
ord på ord och att tecknat språk är gestuellt, visuellt och simultant.  
 
Svenskt teckenspråk har samma principiella uppbyggnad, ett system av regler och grammatik som 
talande språk, förklarar Ahlgren & Bergman (2006). Ahlgren & Bergman (2006) menar att svenska 
språkets satsbyggnad i grundläggande jakande påstående sats beskrivs som att ha satsföljden subjekt, 
verb och objekt, d.v.s. SVO-följd vilket även teckenspråket har. Ahlgren & Bergman (2006) upp-ger 
att ordklasser finns i teckenspråket som substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, räkneord, 
konjunktioner och prepositioner. Blickriktningen talar om vem adressaten är (Bergman, 2007). Ögon-
kontakt kan ge besked om inledning och avslutning, men även avbrott för berättarkommentarer och 
beskrivningar (Ahlgren & Bergman, 2006).  
 
Liddell är professor i lingvistik och programkoordinator för lingvistiksprogrammet vid Gallaudet 
University, Washington, DC. Liddell har publicerat många böcker om teckenspråksgrammatik och 
teckenspråk. Liddell (2003) nämner att det funnits en felaktig uppfattning; tecken som inte speglar 
engelsk meningsstruktur skulle ses som ogrammatisk engelska. Det korrekta är att det amerikanska 
teckenspråket och engelska är två helt olika språk med egen grammatik, att det skulle vara mycket 
ovanligt att en mening på det amerikanska teckenspråket någonsin har exakt samma grammatiska 
struktur som en engelsk mening, förklarar Liddell (2003). 
 
Teckenspråket utnyttjar olika positioner och riktningar i det tredimensionella rummet framför den 
tecknande, vilket kallas för teckenrummet och det innebär att tecken kan placeras i olika positioner 
och riktas i olika riktningar i teckenrummet (Ahlgren & Bergman, 2006). Svenska saknar en direkt 
motsvarighet till användningen av teckenrummet (Schönström, 2010). Det närmaste som kan jämföras 
är när två hörande personer som inte behärskar teckenspråk, kanske diskuterar trädgårdar i sitt 
grannskap genom att visa placeringen av buskar, träd och blommor med gester, så den som lyssnar ser 
händerna visa placeringarna, som en funktion av växterna. 
 

2.2.2. Svenskt teckenspråk 
 
Ahlgren & Bergman (2006) förklarar att ett sätt att beskriva ett teckens uppbyggnad är att en eller två 
händer gör rörelser i olika lägen och ett annat sätt är att beskriva att tecknet har tre manuella aspekter, 
där den aktiva handen kallas för artikulator, rörelsen kallas för artikulation och läget kallas för 
artikulationsställe. Ett tecken har en enkel eller dubbel artikulator, vilket betyder att rörelsen utförs 
med en eller två händer (Ahlgren & Bergman, 2006).  
 
Wallin (1994) förklarar att fasta tecken är tecken med en grundform som oftast är enmorfemig och 
därför uppfattas vara som uppslagsform i ett lexikon. Polysyntetiska tecken är flermorfemiga och har 
ett mer komplext innehåll, menar Wallin (1994). Polysyntetiska tecken har en konstruktion av uppen-
bara liknelser och avbildar därför handlingar, händelser och tillstånd samt beskriver eller avbildar 
entiteters form och storlek (Wallin,1994; Ahlgren & Bergman, 2006). I det fasta teckenförrådet ingår 
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inte polysyntetiska tecken, eftersom de uppstår utifrån en given uppsättning av morfem som enligt 
reglerna kombineras i teckenspråkskommunikationen och finns därför inte i ett lexikon (Ahlgren & 
Bergman, 2006). Som om man t.ex. skulle beskriva en bils färd i hög hastighet. Den startar kanske ute 
på landet för att sedan åka in i en skog med svår terräng för att till sist bromsa in framför ett stup. 
Därför är detta svårt att annotera. 
 
Teckenrummet skulle kunna vara fysiskt avgränsat av armarnas längd, men egentligen är det mindre, 
nämner Bergman (2007). I höjd är längden från midjan och upp strax ovanför huvudet och i sidled 
samt framåt finns det en begränsning då armarna inte kan sträckas helt ut i armbågsleden, förklarar 
Bergman (2007). I teckenrummet kan man använda referensmärkningar, t.ex. att föreläsaren tar upp att 
grupp 1 ska göra någonting och placerar grupp 1 på vänster sida, sedan över till grupp 2 som får en 
uppgift, vilket hänvisas till mitten framför sig och slutligen grupp 3 som ska genomföra något och 
hänvisas till höger sida (Fig. 2.1).  
 
Därefter sker referensmärkningar när föreläsaren pekar på t.ex. vänster sida. Då förstår man att det är 
grupp 1 det gäller. När föreläsaren pekar på höger sida så är det grupp 3 det gäller och när föreläsaren 
pekar mot mitten förstår man att det är grupp 2. Man behöver inte upprepa och säga grupp 1, grupp 2 
eller grupp 3 utan bara peka på aktuell referensmärkning.  
 

           

                          Fig. 2.1 Referensmärkningar av grupp 1, 2 och 3.  

För att citera Bergman (2007:16) vilken betydelse teckenrummet har: 

Den språkliga framställningen utmärks av den samtidiga 
förekomsten av språkliga element och av användningen av 
olika lägen och rörelseriktningar i det tredimensionella 
teckenrummet. Den tecknande utnyttjar de möjligheter till 
samspel mellan tids- och rumsdimensionerna som språket 
erbjuder och skapar en sinnrikt strukturerad text.  

 

2.2.3. Bokstavering i teckenspråket 
 
Ett manuellt handalfabet, som motsvarar svenskans alfabet, ingår i det svenska teckenspråket 
(Schönström, 2010). Bokstaveringar på teckenspråk innebär att man visuellt stavar ord som finns i 
talat och skrivet språk, därför finns det möjlighet att t.ex. låna svenska ord (Ahlgren & Bergman, 
2006). Bokstavering är en manuell form för varje bokstav och introducerades av Per Aron Borg som 
använde det i undervisningen.  
 
Bokstaverade tecken var tidigare manuella bokstäver, men blivit reducerade med tiden och då etabler-
ats till tecken. T.ex. SNYGG@b där bokstaven ’y’ reducerats, att man bokstaverar endast SNGG och 
munrörelsen visar ett ’y’, vilket är ett etablerat tecken. Bokstaverade tecken är lån från skrivna språk, 
som etablerats och kan återfinnas i svenskt teckenspråkslexikon (Ahlgren & Bergman, 2006). 
 

Föreläsare

Grupp 
1

Grupp 2 Grupp 
3
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Bokstaveringar är en lexikal enhet och man har även funnit att döva lärare bokstaverar dubbelt så ofta 
i skolundervisningen (Padden & Ramsey, 2000; Holmström & Schönström, kommande).  
 
Padden & Ramsey (2000) och Holmström & Schönström (kommande) menar att eftersom de döva 
lärarna själva har erfarenheter från sin egen studietid har de förståelse för denna typ av svårigheter när 
det gäller inlärning av skrivet språk. Genom att skriva ett ord på talan, därefter bokstavera det och visa 
det motsvarande tecknet om det finns och avslutningsvis peka på det skriva ordet hjälper de student-
erna (Padden & Ramsey, 2000; Holmström & Schönström, kommande). De gör detta som en naturlig 
del i undervisningen (Padden & Ramsey, 2000; Holmström & Schönström, kommande).  
 
Holmström & Schönström (kommande) säger också att anledningen till att lärarna gör så är för att det 
kan vara ett sätt att visa terminologi på båda språken för studenterna, vilket underlättar vid till exempel 
läsning av kurslitteratur.  
 

2.2.4. Pronominella pekningar 
 
När det gäller pronomen, så finns det i pronomensystemet i allmänhet ofta tre skilda personer (Ahlgren 
& Bergman, 2006). Men det svenska teckenspråket följer inte det mönstret, utan har två pronominella 
pekningar vilket är PRO-1 (jag) och PEK (inte jag utan någon annan) (Ahlgren & Bergman, 2006). 
Personliga pronomen finns därför inte i svenskt teckenspråk (Ahlgren, 1984). Förklaringen är att 
svenskt teckenspråk inte skiljer i formen, om en referent är första person, andra person eller tredje 
person. Pekfingret ser lika ut i alla dessa personkategorier. PEK ändrades senare till PRO, som är icke-
första person och PRO-1 är första person. För plural i teckenspråket kan man uttrycka t.ex. med PRO-
FLERTAL(in)-1 (ID-nr 5491), som betyder vi eller med possessiva pronomen i POSS-FLERTAL-3(J) 
(ID-nr 2140) som representerar ’deras’ (Wallin & Mesch, 2014; teckenspråkspråkslexikon.su.se). För 
personliga och possessiva pronomina finns det en uppsättning i det svenska teckenspråket som delas i 
två kategorier: första person görs genom tecken som refererar till den som tecknar och icke-första 
person har tecken som refererar till övriga och inte till sig själv (Wallin & Mesch, 2014).  

Det finns referensmärkningar som pronominella pekningar, verb och andra tecken som riktas mot 
olika områden. Området representerar en entitet som t.ex. tidpunkter, ämnen, språk, grupper och andra 
mer eller mindre abstrakta händelser som anger vad den tecknande syftar på (Ahlgren & Bergman, 
2006). Singular pronomen riktar sig mot en person medan plural pronomen riktas mot grupper 
(Liddell, 2003). Blickriktningen avgör vem personen är. Är riktningen åt samma håll som pekningen 
så innebär det att pekningen har betydelsen ’du’, förklarar Bergman (2007), men om riktning och 
pekning är åt olika håll innebär det att den betydelsen har ’han/hon/den’.  
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Som ett exempel kan man hänvisa till PRO som representerar ’han/hon/hen/den’, PRO-3(L) (ID-nr 
00479) som betyder ’han’, PRO-FLERTAL-3(L) (ID-nr 15606) som hänvisas till ’de’ och med 
possessiva pronomen i POSS-FLERTAL-3(J) (ID-nr 2140) som används till ’deras’, som visas nedan 
(Fig. 2.2). Samtliga ID-nummer återfinns i teckenspråkslexikon.se. 
 

 
 
                           Fig. 2.2 Riktningar som kan representera olika saker. 

I teckenspråket kan det bli: PRO LYCKAS(J+5b›G) FOND(J+Jvt) POSS-FLERTAL-3(J) 
PENGAR(J+A:) ÖVERFÖRA(AA) SKOLA(JJ) PEK GODKÄNNA(L^LL) PRO KOMMA-DIT(L) 
STUDERA(J).  
 
Vilket betyder följande, ’Han lyckades få pengar från fonden så att han kunde studera på skolan’. En 
referenspunkt kan, inom samma referenspunkt ha andra representanter.  
 
Positionen av referenspunkten för PRO-FLERTAL-3(L) är inte bara en referenspunkt för ’de’, utan 
även för ’skola’, ’dit’ och ’studera’ eftersom det är där skolan och studierna är, samt referenspunkten 
POSS-FLERTAL-3(J) som innefattar förutom ’deras’ även ’fonden’ och ’pengar’ eftersom pengarna 
kommer från deras fond, som bilden på nästa sida (Fig. 2.3) visar. 
 

 
 
                            Fig. 2.3 Referensmärkning som kan representera flera saker. 

 
För att förstå pekningens syfte måste mottagaren ha skapat en mental representation av scenen och ha 
samma bild av var personerna är placerade som den som tecknar (Bergman, 2007). 
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2.2.5. Bojar i teckenspråket 
 
Det finns olika bojar i teckenspråket som är följande: listboj, temaboj, fragmentboj, pekboj och 
punktboj. Den icke-dominanta handen utför bojar samtidigt som den dominanta handen producerar 
tecken, uppger Liddell (2003). Bojar ger även struktur och stöd i texten på skiftande sätt, då de alla har 
olika egenskaper och användningssätt (Liddell, 2003).  
 
Listboj (Fig. 2.4) liknar siffertecken i grundtal, från 1 till 5 med den icke-dominanta handen mer lutad 
framför kroppen och den dominanta handens pekfinger riktas på aktuell finger som representerar 
aktuell siffra som hänvisning (Liddell, 2003). Skillnaden är att siffror uttrycks vertikalt uppåt med den 
dominanta handen och listboj uttrycks med den icke-dominanta handen, tydligt och orienterade mot 
sidan, samtidigt som dominanta handen producerar tecken, förklarar Liddell (2003).  
 

 
 Fig. 2.4 LISTBOJ.  

 
I den tvärspråkliga studien ”Crosslinguistic Comparison of Buoys: Evidence from American, 
Norwegian and Swedish Sign Language” (Liddell m.fl., 2007) kom man fram till att man ser stora lik-
heter mellan språken inom svenskt, norskt och amerikanskt teckenspråk, när detta tecken sker med 
vänster hand som hålls kvar samtidigt som den andra handen producerar tecken, som med listboj. 

 

 
Fig. 2.5 TEMABOJ. 

 
Temaboj (Fig. 2.5) visar ”ett viktigt ämne diskuteras” (Liddell, 2003) och sätter fokus på vad temat är. 
Temaboj används med den icke-dominanta handen, med ett uppåtriktat pekfinger som blir en synlig 
representation av ett betydande tema, samtidigt som den dominanta handen producerar tecken. T.ex. 
genom att rikta temabojen mot | teorin | utrymmet i teckenrummet så indikerar den tecknande att 
diskussionen om teorin är ett viktigt tema. Temabojens handform är ett upphöjt finger med den icke-
dominanta handen i utrymmet och den dominanta handen riktar mot området för att skapa en synlig 
representation av teori-utrymmet.  
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Fig. 2.6 FRAGMENTBOJ. 

 
Fragmentboj (Fig. 2.6) är som en sista del av ett tecken som hålls kvar (Liddell, 2003). T.ex. om man 
berättar om en grupp som ska åka till Florens, så tecknar man GRUPP(SS) och den dominanta handen 
berättar om att gruppen ska åka till Florens, samtidigt som den icke-dominanta handen har kvar halva 
tecknet av GRUPP(SS) som referensmärkning. Den icke-dominanta handen blir en del av tecknet, som 
uttrycktes med dubbel artikulator och då behåller den icke-dominanta handen del av det tecknet, vilket 
är ett fragment av det föregående tecknet, förklarar Liddell (2003). Den dominanta handen fortsätter 
och producerar tecken med inslag som hänvisar till den delen som hålls av den icke-dominanta hand-
en, med t.ex. pekningar. 
 

 
Fig. 2.7 1 PEKBOJ. 

Pekbojen (Fig. 2.7) hålls även av icke-dominanta handen där den pekar mot ett element, samtidigt som 
den dominanta handen producerar tecken (Liddell, 2003). Med element menas en person eller en sak, 
t.ex. en stor burk färg. Man kan peka mot det området med den icke-dominanta handen och den 
dominanta handen kan teckna PRO-3(L) TRO(T) GRÖN(J+J) FÄRG(J+J), SKA(GG) KONTROLL-
ERA(G+Vb) vilket menas ’Hen tror att det är en grön färg och hen ska kontrollera det’. Tecknet pekas 
mot området, som representerar en entitet. Området som tecknet pekas mot är vad Liddell (2003) 
kallar för token. 
 
Notera att pekbojen kan vara förvillande lik den pronominella pekningen PEK, som den dominanta 
handen utför. Pekboj kan även användas i beskrivningen av tidslinjer, som förs av den icke-dominanta 
medan den dominanta utför andra tecken, som representerar punkter i tid eller rum och tidsmässiga 
och rumsliga relationer mellan enheter som diskuteras (Admundsen, 2009). Som t.ex. när man be-
skriver en tidslinje, där pekbojen pekar på vänster sida, som en startpunkt av aktuellt år och fortsätter i 
en linje fram till höger sida som kan representera nutid eller framtid. Det kan vara olika represent-
ationer i tiden. Att det inte är en pronominell pekning baseras på att pekhanden är kvar där den är och 
inte producerar tecken tillsammans med den dominanta handen, uppger Liddell (2003) och förklarar 
vidare att pekningen med den icke-dominanta handen lutas nedåt vilket inte en pronominell pekning 
gör. 
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Fig. 2.8 PUNKTPOJ. 

I punktpoj (Fig. 2.8) visar den icke-dominanta handen med ett böjt pekfinger, som kan vara utsträckt 
beroende på hur handen hålls i det spatiala rummet medan den dominanta handen gör förflyttningar i 
det spatiala rummet (Mesch & Wallin, 2015). Detta ser man ofta i samband med färdbeskrivningar 
(Mesch & Wallin, 2015), om man t.ex. ska köra en lång sträcka från Uppsala till Jönköping, så 
representerar det böjda pekfingret Uppsala med icke-dominanta handen och den dominanta handen 
med böjd finger förflyttar sig från Uppsala till Jönköping.  

 

2.2.6. Munrörelser 
 
Tecken kan också ha en lexikal munrörelse som kan vara genuint teckenspråklig eller inlånad från 
talad svenska (Ahlgren & Bergman, 2006). Det finns munrörelser som har inlånade svenska ord som 
t.ex. billig och tom, och svenska ord som förekommer i pluralform istället för singularform, som t.ex. 
BYXA som är i singularform och uttrycks i munrörelsen med byxor som är pluralform (Mesch & 
Wallin, 2015). Ett annat exempel är tecknet SE (ID-nr 4104, teckenspråkslexikon.se) som uttrycks i 
munrörelsen med preteritumformen såg (Mesch & Wallin, 2015). 

Teckenspråkliga munrörelser har ett strängt mönster som innebär att uppsättningen är begränsad, 
vilket påverkar munrörelser med inlånade ord från svenskan som ändras för att passa in i reglerna för 
de genuina orala komponenterna (Ahlgren & Bergman, 2006). Det finns genuina teckenspråkliga mun-
rörelser, vilket innebär att munrörelserna inte uppger något svenskt ord där munnen öppnas, stängs 
eller formas på olika sätt i relation till tecknet (Bergman & Wallin 2001).  

 

3. Kännetecken på skriftligt 
akademiskt språk 
 

3.1. Akademisk skriven svenska 
 
I detta avsnitt tas upp vilka kännetecken som finns för akademiskt skriftligt språk, då akademiskt språk 
har ett etablerat regelverk för hur språket ska se ut och vilka regler man ska följa. Varje students och 
akademikers viktigaste redskap är språket, oavsett ämnesområde (Blomström & Wennerberg, 2015). 
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Man måste lära sig det akademiska språket och då handlar det inte bara om att studera ett ämne utan 
även att lära sig akademisk svenska och att man lär sig den vetenskapliga arbetsmetoden (Blomström 
& Wennerberg, 2015). Akademiskt språk har olika system, som uppger varierande sätt att hänvisa till 
och referera till sina källor. De vanligaste är Harvard-systemet och Oxford-systemet, som man kan 
hitta i hemsidor och läsa om hur man använder för att uppnå akademisk diskurs. 
 

3.1.1. Språket i en akademisk diskurs 
 
Huvudsyftet med akademisk text är att presentera ny kunskap. Det akademiska språket har utvecklats 
eftersom en alltför ledig och informativ text ligger utanför akademisk diskurs och därför inte kan tas 
på allvar (Schött m.fl., 2015). Man ska dock undvika att vara dunkel, utan istället ska man klargöra 
begreppen för läsaren, så att hen tydligt kan urskilja dem (Jarrick et al, 1998). Akademiskt skrivande 
innehåller många gånger att hålla sig till skriftliga kriterier som återkommer, som t.ex. tydlighet, 
nyansering och förankring i kurslitteratur eller andra texter (Schött m.fl., 2015). Det innebär att den 
språkliga kostymen är trång och man har inte frihet att skriva vad man vill. Att språket ska vara 
korrekt gäller alla språk, men i akademiska texter är det extra viktigt (Schött m.fl., 2015).  
 
Det som upprepas i böcker om akademiskt språk är tydlighet och ett välvårdat språk. Man måste 
hantera olika skriftliga normer för t.ex. källförteckning och hur man formulerar ett syfte och refererar 
till litteratur (Schött m.fl., 2015). Kriterierna som är grundläggande för en välskriven text är ett väl-
vårdat språk, att ha ett tydligt syfte med texten, ha en röd tråd och en god struktur. Det är viktigt att 
författaren har en bestämd uppfattning om vilket upplägg uppsatsen ska ha och man ska skriva så 
enkelt som möjligt men ändå ha med den vetenskapliga prosans stilkrav i texten (Jarrick m.fl., 1998). 
Man har en övergripande struktur i en akademisk text, som IMRAD vilket betyder Inledning, Metod, 
Resultat, Analys och Diskussion (Åkerlund, 2017). 
 
Ett typisk drag i det akademiska språket, är att det är fritt från subjektiva värderingar (Blomström & 
Wennerberg, 2015). Därför är akademiska texter objektiva. Man ska vara opersonlig när man skriver 
akademiskt, ändå ska man förstå att det är författarens forskningsmässiga val (Ask, 2007; Jarrick m.fl., 
1998). I en opersonlig text blir därför ämnet det framträdande, man bör undvika allt som är in-formellt 
och personligt (Schött et al, 2015). Man kan möta motstånd om man skriver personligt eftersom 
opersonliga konstruktioner värdesätts i akademisk språkmiljö (Ask, 2007). Man ska införa 
forskningsanknytningar och inte förfäkta egna åsikter i den akademiska texten (Åkerlund, (2017).  
Verben sätts i passivform (Jarrick m.fl., 1998; Schött m.fl., 2015). Man använder precisa substantiv, 
en liten andel pronomen och ett fåtal bestämningar och reservationer (Jarrick m.fl., 1998; Schött m.fl., 
2015). En akademisk text består av opersonlighet, precision, koncentration och organisation (Jarrick 
m.fl., 1998; Schött m.fl., 2015). Författaren ska undvika allt informellt och personligt (Jarrick m.fl., 
1998; Schött m.fl., 2015). Ett exempel på att skriva opersonligt är att inte skriva ”Jag tycker att X:s 
undersökning var dålig” utan ”Det går att invända mot X:s undersökning på flera sätt”. Man uttrycker 
sig försiktigt eftersom man vill undvika felbedömningar men man ska även vara så strikt och objektiv 
som möjligt i texten (Schött m.fl., 2015). 
 
På vissa institutioner uppfattas ordet jag som informellt och är därför bannlyst (Schött m.fl., 2015), 
men på andra institutioner accepteras det. Nu finns förslaget att använda substantivet författaren i 
akademiska texter (Blomström & Wennerberg, 2015). Allt fler institutioner accepterar några jag i 
texten men att den ändå hålls formell i övrigt (Schött m.fl., 2015).  
 
Språket ska vara korrekt, vilket betyder att texten är utformad i enlighet med alla regler och kon-
ventioner inom grammatiken och skriftspråket att språket och textens olika delar känns samman-
hängande (Schött m.fl., 2015). Det innefattar stavning, böjning, genus, bestämdhet, interpunktion, ord-
val, syntax och meningsbyggnad och grafiska konventioner av olika slag, inklusive formalia (Schött 
m.fl., 2015). Alla känslomässiga och värderande uttryck stryks samt osaklig information utesluts 
(Lagerholm, 2008). Skönlitteraturens innehåll kan vara som om man slipar linserna man ser igenom 
med, men linserna för sakstilen är glasklara och man ser verkligheten som det är (Ingo, 2007). Allt in-
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formellt ersätts av formella inslag (Lagerholm, 2008).  
 

3.2. Texttyper på teckenspråk 
 
I detta avsnitt redogörs vad deskriptiv text är, och hur det kan se ut på teckenspråk. Narrativa texter är 
berättelser, där bl.a. dialog, fiktiva eller verkliga inslag, spänning och lösning förekommer. Deskrip-
tiva texter är beskrivande och förklarande och har en tydlig struktur som hänvisar till ämnen. En 
akademisk skriven uppsats är en sorts text med vetenskapligt innehåll och vetenskapliga termer. Det är 
rimligt att anta att akademisk text är deskriptiv, eftersom det ofta förekommer beskrivningar och för-
klaringar i en akademisk text.  
 

3.2.1. Deskriptiva texter 
 
Det finns språkformer som inte tillhör allmänspråket (Ingo, 2007). Exempel på detta är special-
områden inom vetenskapen, vars kunskap och verksamhet skapat en egen språkform som används i in-
bördes kommunikation så att en utomstående ofta får svårt att förstå (Ingo, 2007). Akademiska texter 
är en egen språkform. Syftet med deskriptiv text är att förklara vad man vet när man kan ämnet att 
man kan peka ut kunskapen, sätta namn på ämnet och beskriva ämnet. Därför är den röda tråden 
viktig, den vägleder mottagaren i texten, förklarar Ingo (2007). Detta ska även finnas i akademiskt 
teckenspråk.  
 
Att placera tecken och diskursiva markörer i teckenrummet gör att en teckenspråkstext upplevs som 
tydlig. ”En berättelse framförd på teckenspråk kan, när den här tekniken utnyttjas av en god berättare, 
resultera i en levande och mycket underhållande framställning”, uppger Ahlgren & Bergman (2006). 
Om man använder sig av olika sorters förklaringar och beskrivningar i nyhetsuppläsningar och före-
läsningar vilket ingår i deskriptiva texter kan det bidra till att upplevelsen kan bli total (Ahlgren & 
Bergman, 2006). Olika riktningar i teckenrummet används för att skilja referenter åt i den deskriptiva 
texten (Bergman, 2007). Detta bidrar till tydlighet i kontexten och då deskriptivt utförande går ut på att 
förklara och förtydliga innehållet, bidrar de olika riktningarna i teckenrummet till att göra innehållet 
begriplig genom att man ser referenterna på sina platser.  
 
Den visuella bilden i teckenrummet kan återspegla konkreta händelser och relationer (Winston & Roy, 
2015). Det ser ut som scenbilder där man t.ex. kan visa två personer som möts, eller abstrakta begrepp 
som sekvenslinjer, t.ex. tidslinjer som är föreställande eller kan föreställas (Winston & Roy, 2015), 
som nedanstående exempel (Fig. 2).  

 

                             Fig. 3.1 En tidslinje som är föreställande eller kan föreställas. 

Referensmärkta riktningar kan ange rumslig placering men används inte i första hand i deskriptiva 
texter (Ahlgren & Bergman, 2006). De anger vilket delämne det handlar om och då har den som 

Föreläsare

1980 19502010
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tecknar antingen blicken på referensmärkningen eller ögonkontakt med mottagaren (Ahlgren & 
Bergman, 2006). 

Den tecknande skapar en tydlig markering i innehållsstrukturen i den deskriptiva texten genom att ut-
nyttja de spatiala och temporala dimensionerna, uppger Bergman (2007). En hög grad av redundans, 
dvs. överskottsinformation, skapas genom samverkan mellan språkets rum- och tidsmässiga utsträck-
ning, och samspelet mellan tids- och rumsdimensionerna skapar en sinnrikt strukturerad text 
(Bergman, 2007) så innehållet blir väldigt tydligt, vilket i sin tur är viktigt i akademisk diskurs.  

Bojar kan användas för att strukturera upp innehållet i teckenspråk, menar Bergman (2007) och uppger 
att den icke-dominanta handen bidrar till struktur i den språkliga framställningen och att denna 
användning inte är ovanlig. Ett exempel kan vara att använda temaboj, där vänster pekfinger hålls 
stilla samtidigt som den högra producerar tecken (Bergman, 2007). Det är inte överraskande eftersom 
dessa bojar kan likna en lista, en karta eller en mindmap, där man får en översikt på vad som är vad, 
eller vem, och var – en slags innehållsstruktur. Mer ingående om bojar finns under 2.2.5. Det passar in 
i akademisk diskurs då det är väldigt noga i allmänhet, men ytterst viktigt i akademiska texter att hän-
visa till referenter. Om man framför otydliga riktningar i framförandet förlorar man viktig information 
och hänvisning.  

4. Akademiskt teckenspråk 
Eftersom det inte finns forskning om akademiskt svenskt teckenspråk att tillgå, eftersöktes forskning 
internationellt. En digital föreläsning framkom med Raychelle Harris (2017) från USA, om akadem-
iskt amerikanskt teckenspråk. Här följer en presentation av akademiska kännetecken som Harris 
(2017) tagit upp i sin digitala föreläsning och slutligen en sammanfattande presentation av akademiska 
kännetecken från Holmström (2016) som skrivit ett paper om akademiska uppsatser på teckenspråk 
och Hibbard (personlig kommunikation 2018-03-12) som producerat en avhandling på akademiskt 
amerikanskt teckenspråk. 
 

4.1. Akademiskt amerikanskt teckenspråk  
 
En föreläsning på Youtube visar Raychelle Harris (2017) från USA, som gjort en undersökning om 
vad akademiskt amerikanskt teckenspråk är. Hon föreläser om akademiskt amerikanskt teckenspråk 
och vad som är akademiskt efter att ha gjort egen forskning och ger hänvisningar till fyra forskare 
inom temat som enligt Harris (2017) har forskat och analyserat diskurs. Dessa har forskat på special-
iserade akademiska sorter av språk som använts inom matematik och vetenskap, inom lingvistiken och 
mångkulturella aspekter av sociolingvistik i döva grupper. Harris (2017) uppger att de tre första har 
forskat inom talade språk, vilka är Cazden (2001), Gee (2004) och Joos (1967), samt den sistnämnda 
inom teckenspråk, Mather (1996). Genomgående i föreläsningen uppgav Harris (2017) även skillnader 
mellan akademiskt teckenspråk och icke-akademiskt teckenspråk.  
 
Vem är det som bestämmer att just detta språkbruk är akademiskt? Harris (2017, tidkod: 01:55) 
nämner i sin föreläsning att det inte finns någon kommitté som bestämmer vad som är akademiskt för 
det engelska språket. Det har tagit många år att utveckla ett akademiskt språk. Genom filosofers arbete 
och skrifter har en helhet kunnat etableras. Man kan likna detta inom teckenspråk när det gäller 
akademiskt teckenspråk, menar Harris (2017). Det kan möjligtvis även vara grunden för akademiskt 
svenskt teckenspråks plattform för framtida bedömningar. Så vem som bestämmer vad som är 
akademiskt kan vara en kombination av inlånade kriterier från svenska skriftens regelverk för 
akademiskt språk, genom forskning inom svenskt teckenspråk för akademiskt svenskt teckenspråk och 
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genom utövare inom akademiskt svenskt teckenspråk.  
 

4.2. Beskrivning av Harris kännetecken 
 
I detta avsnitt redovisas några av Harris (2017) kännetecken som Harris presenterat i sin digitala före-
läsning om akademiskt amerikanskt teckenspråk. Av dessa kännetecken har följande valts för an-
vändning och genomförande av denna studie: utförande, framställningssätt, icke-manuella signaler, 
tankepaus med spelande fingrar, teckenval, känslomarkörer, listboj, teckenrummet, första och tredje 
person pronomen, pauser och övergångar och blickriktningar.  
 

4.2.1. Utförande 
 
Utförande innebär vilken kroppshållning man har, på vilket sätt man rör sig i språket, hur tecknen ser 
ut och hur de är formade enligt Harris. Harris menar att det är viktigt hur man uttrycker sig i tecken-
språket, hur man rör sig i teckenrummet och hur formen i teckenspråket ser ut. Med det menas att man 
inte tecknar för fort eller inte använder teckenrummet på ett tydligt sätt, att man uttrycker tydliga 
former i teckenspråket och att man inte ser stressad ut: flackar med blicken, kontrollerar pappren 
regelbundet eller drar i kläderna, utan att man står korrekt och utger ett lugn som hänvisar till tro-
värdighet. Om föreläsaren tecknar smått, blir det svårt och se vad som sägs. Om föreläsaren tecknar 
oregelbundet, kan det skapa svårigheter för mottagaren att uppfatta vad som sägs. Om man inte håller 
ryggen rak, kan detta skymma språket och påverka utförandet. Harris beskriver att föreläsaren ska ha 
en strikt kroppshållning, utföra teckenspråket tydligt så att mottagaren kan uppfatta vad som sägs och 
röra sig utmed scenen så att mottagaren hänger med. 
 

4.2.2. Framställningssätt 
 

Harris berättade att framställningssättet för retorik i sin helhet innebär att man får anpassa sig efter 
publikens kunskap kring det ämne man ska ta upp och justera ämnet därefter. Om mottagarna är nya i 
ämnet anpassar man sig efter det och förklarar bakgrunden i ämnet innan man går vidare. Fram-
ställningssätt innebär även hur man agerar under inspelningen i studion eller på kontoret och inför 
publik. Det är olika funktioner i hur man framför språket, hur framförandet är upplagt, vad det handlar 
om och om det finns en röd tråd i framförandet menar Harris. Harris fortsätter med frågor som är 
viktiga för föreläsaren att tänka på: Vilket mål har föreläsaren med sitt ämne, kan föreläsaren sitt ämne 
och får föreläsaren fram sin poäng? Om föreläsaren får både utförande och funktion att stämma, så 
hamnar helheten på akademisk nivå, t.ex. att föreläsaren inger ett lugn, rör sig på scenen på ett bra sätt 
samtidigt som föreläsaren uttrycker sig med god struktur i språket och ordningen. Harris nämner att 
det är sällan man praktiserar båda till fullo. Oftast är man duktig i utförande men brister i fram-
ställningssätt eller tvärtom. Harris nämner att det är sällan man behärskar båda till fullo. Men om man 
övar på det finns möjligheten att bemästra både utförande och framställningssätt, förklarar Harris. 
Skillnaden mellan utförande och framställningssätt är att det förstnämnda handlar om kroppshållning 
och sätt, det andra handlar om hur man framför innehållet i språket. 
 

4.2.3. Icke-manuella signaler 
 
Grammatiken finns i ögonbrynen, som huvudsakligen används för att identifiera meningstyper, menar 
Harris. Dessa inkluderar villkor, relativsatser och mer. Grammatiken framträder med huvudposition, 
huvudlutning och axelposition, förklarar Harris, medan munnen används för adjektiv och adverbial 
grammatik. Harris säger vidare att icke-manuella signaler inte är nedtonade i akademisk diskurs, utan 
mer exakta, tydliga och betonade. 
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4.2.4. Tankepaus 
 

Tankepaus som på engelska kallas för ”filler” och på svenska kallas för ”tankepaus” vilket motsvarar 
”umm, hmm…” och på teckenspråk ”tankepaus med spelande fingrar” (Fig. 4.1), berättar Harris. 
Harris betonar att tankepauser helst ska undvikas i akademiskt språk, då det räknas som icke-
akademiskt. 
 

 
  Fig. 4.1 Tankepaus med spelande fingrar.  

Bild från digitala föreläsningen med Harris (2017), ur ASLized! 

4.2.5. Teckenval 
 
Harris uppger att det är oerhört viktigt att välja vilka tecken som tas in i akademiskt teckenspråk. 
Harris tog upp exempel på amerikanskt teckenspråk, som jag tar upp här som exempel på svenskt 
teckenspråk som motsvarar det amerikanska exemplet, Harris menar att man bör använda korrekt 
uttryck som t.ex. ”Det var inte korrekt eftersom…” och ”Komplikationer uppstod när…” istället för 
genuina tecken som FANTASI(NN) eller HINDRA(J+J:) eftersom just dessa teckenval är opassande i 
akademisk diskurs.  
 
Om ett tecken inte placeras på sitt rätta artikulationsställe, definieras det som informellt enligt Harris. 
Hon tog upp ett exempel med tecknet KNOW (vet) som placerades på kinden, vilket innebär att det är 
ett informellt tecken (Fig. 4.2). När samma tecken placeras sitt rätta artikulationsställe som i detta fall 
är på pannan, med grundtecknet för KNOW (vet) och därmed är ett formellt tecken (Fig. 4.3), enligt 
Harris. Korrekt teckenval som utförs i sin grundform är, betonar Harris, akademiskt teckenspråk. 
 

    
 Fig. 4.2 Informellt tecken och formellt tecken för KNOW (vet).  

 Bilder från digitala föreläsningen ”ASL in Academic Settings: Language Features” med Harris (ASLized!, 2017). 
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4.2.6. Känslomarkörer 
 
Känslomarkörer är mer teatrala, som att visa känslor som t.ex. avsky, frustration, depression, lycka 
eller spänning, uppger Harris. Därför blir dessa känslomarkörer mer begränsade i akademisk diskurs, 
förklarar Harris, om det inte finns ett direkt citat, eller ett sätt att visa vad som hände eller för att för-
klara en situation. Men föreläsarna vet ofta att känslomarkörer inte är lämpliga att ta med i en 
akademisk presentation, menar Harris. Harris betonade att känslomarkörer är mer lämpliga för vardag-
liga samtal och inom litteratur, poesi eller teaterföreställningar. 
 

4.2.7. Listboj 
 
Listboj innebär ett numeriskt användande, där ena handen visar nummer ett, nummer två etc. i sin 
ordning, vilket kan vara ”För det första… Och för det andra…” och används i formella sammanhang, 
uppger Harris. Listboj förekommer vanligtvis inte i icke-formella sammanhang (Harris, 2017, tidkod: 
17:52). 
 

4.2.8. Teckenrummet 
 
Harris berättar hur man använder teckenrummet när man ska hålla föreläsning, att man använder det 
diagonalt, vertikalt och horisontellt, från vänster till höger och från upp till ned, vid sidorna när man 
nämner t.ex. två grupper. Harris menar att dessa visuella ”hjälpmedel” gör att publiken lättare kan se 
och förstå vad som sägs och menas. 
 

4.2.9. Första och tredje pronomen 
 
Eftersom akademiskt skrivet språk inte använder första person pronomen, utan använder tredje person 
pronomen så bör det även ske på akademiskt teckenspråk, menar Harris. Harris berättade att osäkerhet 
om principen att inte använda första pronomen uppstått inom det akademiska amerikanska tecken-
språket, även om det mesta indikerar att principen stämmer. 
 

4.2.10. Pauser och övergångar 
 
Pauser och övergångar i form av knutna händer (Fig. 1) sker i akademisk diskurs, inte i icke-formella 
sammanhang, uppger Harris. Knutna händer på teckenspråk som markering för en paus, som av-
slutning eller inför ett nytt ämne eller stycke, som även kan fungera som övergång till annat, är mycket 
tydlig och inger en strukturerat uttryck, menar Harris. 

4.2.11. Blickriktningar 
 

Blickriktningar i akademiska sammanhang är viktiga och hur man använder dessa beror på var man är, 
uppger Harris (2017, tidkod: 22:50), som visade olika exempel på vad som händer när föreläsaren står 
i en sal och ska föreläsa. Då riktas blickriktningen i teckenrummet från vänster till höger och inte 
fixerar blicken på någon. Blicken rör sig från vänster till höger och tillbaka, samtidigt som blicken på 
något sätt verkar förstorad. Detta kallas för A-gaze, dvs. publik-blick (audience gaze). En annan typ av 
blick är "gruppblick", som kallas G-gaze (group-gaze). Detta gäller för mindre grupper och publik i en 
halvcirkel. Föreläsaren använder en skanning från vänster till höger och bakåt. Den tredje blicken 
kallas för "individuell blick", även kallad I-gaze (individual gaze). Då tittar man direkt på personen 
(eller i kameran). Här har Harris (2017) hänvisat till Mather, (1996): Detta är tre exempel på blick som 
används i akademisk diskurs och man ska förväntas veta vilka blickar som används i olika 
sammanhang, för olika situationer och publikbehov. 
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4.3. Holmströms kännetecken  
 
I detta avsnitt presenteras Holmströms (2016) kännetecken som hon uppgav i sitt paper, där hon skrev 
om akademiska uppsatser på teckenspråk. Eftersom bara tre personer författat visuella uppsatser på 
teckenspråk på Stockholms universitet och genom åren bara 34 uppsatser författats, har det varit 
svårigheter för studenter som har svenska som sitt andraspråk att producera skriftliga arbeten. Vidare 
nämner Holmström (2016) att nutida teknik kan medföra möjligheter för dagens studenter att författa 
uppsatser på teckenspråk och Holmström undersökte olika möjligheter som kan bidra till hur en 
akademisk kandidatsuppsats på svenskt teckenspråk skulle kunna se ut och därmed skapa en prototyp 
som skulle kunna vidareutvecklas i fortsatt arbete. Då det inte fanns mycket forskning inom 
akademiskt teckenspråk att tillgå så nämner Holmström (2016) att de kännetecken hon fick fram ut-
gick från en diskussion som hon hade med sina kolleger på Stockholms universitet. I Holmströms 
(2016) paper bifogades förklaringar i en länk för dessa kännetecken, varav några valts för denna 
studie. Holmström (2016) uppgav följande kännetecken i sitt paper: bra tempo, tydlighet, god struktur, 
korrekta begrepp, saklighet, efternamn framför persontecken och språklig akademisk stil. 
 

4.3.1. Bra tempo, tydlighet och god struktur 
 
I prototypen över uppsatsen uppger Holmström att man ska hålla ett lugnt och bra tempo i tecken-
språket. Holmström menar att man ska använda tydliga handformer, vilket medför att mottagaren får 
lättare och se vad som sägs och att god struktur innebär att man har kontroll över innehållet, vad som 
ska tas upp i vilken ordning. Holmström nämner att strukturen kan se olika ut. Vanligtvis börjar man i 
den här ordningen: inledning, frågeställning, bakgrund, material, metod, analys, resultat, diskussion, 
slutsats. Man kan ha en sammanfattning, ett abstract som lyfter fram kärnan i uppsatsen och strukturen 
men rubrikerna kan se olika ut. Det viktigaste är att man själv formar den ordning som passar ens upp-
sats bäst. Holmström uppger att man ska välja en lugn bakgrund för mottagarens öga, med acceptabel 
belysning oavsett vilken utrustning man använder, mobilkamera eller vanlig kamera. Dock är det 
viktigaste att man ser tydligt vad som sägs. 
 

4.3.2. Korrekta begrepp  
 
Holmström menar att man ska använda begrepp som finns inom forskningen, vilket innebär att man 
kan bokstavera och skapa tecken eller använda tecken som redan finns. Det är viktigt att notera att 
dessa tecken då ska användas konsekvent. Holmström kommenterade att man inte ska säga handen 
eller handform när man diskuterar tecknets aspekter, man ska använda det akademiska begreppet för 
det, artikulator. Man ska inte föreställa någon eller visa hur någon/något ser ut när man diskuterar 
teckenspråkets aspekter, utan använda en akademisk term för det, som konstruerad handling.  
 

4.3.3. Persontecken 
 
Persontecken är teckenspråkliga egennamn som förekommit sedan tidigt 1800-tal (Ahlgren & 
Bergman, 2006). De har bildats utifrån en persons utseende, t.ex. fysiskt kännetecken, klädsel och 
beteende eller yrke, var man bor eller kommer ifrån eller vilken familj man kommer ifrån. Även 
initialtecken som representeras av handformen med initialbokstaven från ett svenskt ord, kan bli 
persontecken (Ahlgren & Bergman, 2006).  
 
Man bör inte använda persontecken i akademisk diskurs. Det gäller allt akademiskt framförande 
eftersom det handlar om texten och inte om personerna. Texten utgår från forskning som förändras 
genom nya upptäckter. I referenser, som texter eller forskning, nämner Holmström att man kan 
bokstavera efternamnet, teckna ”inom parentes” och därefter år, som t.ex. Wallin (1994) eller bara 
efternamnet, som Wallin. Men man bör inte teckna ”FARFAR” som är Wallins persontecken.  
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4.3.4. Språklig akademisk stil 
 
Holmström nämner i sitt paper, trots att teckenspråken i sig är olika så kan den akademiska stilen vara 
gemensam. Om det finns likheter mellan akademiska teckenspråk och om det finns gemensamma 
nämnare kommer att studeras. De kännetecken som presenterats kommer att studeras inom ramen för 
denna studie. 
 

4.4. Hibbards kännetecken 

Hibbard genomförde en avhandling på akademiskt amerikanskt teckenspråk år 2015. Den blev 
Ryerson Universitys första akademiska avhandling på teckenspråk (Holmström, 2016). Hibbard 
kontaktades genom Skype, där Hibbard intervjuades om sin akademiska uppsats (2015), om vilka 
aspekter kring akademiskt teckenspråk som användes. Hibbard (personlig kommunikation 2018-03-
12) uppgav följande: APA-modellen (The American Psychological Association), visuella redskap, et 
al., tydlighet och förklaringar. I detta avsnitt presenteras valda kännetecken. 

 

4.4.1. Att använda en motsvarighet till et al på teckenspråk 
 
Et al. är en förkortning av et alia som är latin och betyder ”med andra”, på svenska skriver man m.fl., 
vilket betyder med flera. När en hänvisning sker skrivs vanligtvis alla författares namn men om antalet 
överstiger en viss gräns skrivs bara första författaren och därefter skrivs et al. som talar om att det är 
fler författare (NE.se). Hibbard visade en et al.-motsvarighet på akademiskt teckenspråk. Först 
presenteras första författaren med efternamn, sedan övriga namn och avslutningsvis en hänvisning i 
form av pekfinger i halvcirkel med start framför kroppen och framåt och avslutningsvis tecknet för 
GRUPP(SS) (Fig. 4.5). Därefter presenteras endast den första författaren tillsammans med et al.-
motsvarigheten. 
 

     
 Fig. 4.3 Beskrivning av et al. och tecknet för GRUPP(SS).  

 

4.4.2. Tydligt språk 
 
Hibbard uppgav att det är viktigt att språket är tydligt, så att mottagaren ska se vad som sägs. Hibbard 
visade ett exempel med tecknet för EVERY DAY där man kan se två olika alternativ (Fig. 4.4) av 
formellt och icke-formellt utförande med ett och samma tecken, vilket visas på nästa sida. Detta liknar 
det Harris (2017) nämnde i exemplet KNOW (vet). Hibbard visade först det formella tecknet av 
EVERY DAY, en knuten hand utom tummen som är i kontakt med kinden och rör sig två gånger 
framåt och munrörelsen visar ett reducerat inlånat engelskt ord av ’every day’. Det icke-formella 
tecknet sker på samma sätt men här är ena kinden uppblåst och munnen är stilla, en genuin mun-
rörelse. Hibbard menar att tydliga tecken är formella och medför en akademisk diskurs.  
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 Fig. 4.4 Formellt och icke-formellt tecken för EVERY DAY. 

4.4.3. Förklaringar 
 
I akademisk diskurs ska förklaringar finnas med, så att tydligheten framkommer och om man ser att 
någonting inte har framkommit tydligt, då ska inspelningen göras om med korrektion, uppgav 
Hibbard. 
 

4.5. Sammanfattning 
 
Tidigare forskning i akademiskt teckenspråk saknas i Sverige och det finns ytterst få internationellt. 
Akademiskt språk är ett tydligt, välvårdat språk. Det ska vara formellt och opersonligt. Kraven på 
exakthet är höga och man bör ha en röd tråd i metatexten, vilket är förklarande och beskrivande med 
en bestämd ordning i texten.  
 
Teckenspråkets forskarhistoria visar att svenskt teckenspråk varit inriktad på att beskriva språkets ling-
vistiska konstruktion men jämfört med svenska är forskningen om svenskt teckenspråk ännu be-
gränsad. Det talande språket är auditivt, vokalt och linjärt och bygger på ljud och ord på ord. Tecknat 
språk är gestuellt, visuellt och simultant. Svenskt teckenspråk har samma principiella uppbyggnad som 
talade språk, d.v.s. ett system av regler och grammatik.  
 
Områden i teckenspråk som kan vara viktiga i akademisk miljö är teckenrummet, bojar, blick-
riktningar och referensmärkning. I högre utbildning kan tvåspråkigheten påverka det akademiska 
skrivna språket, eftersom för merparten av döva är svenska andraspråk och akademiskt språk blir 
därför som ett tredje eller fjärde språk för andraspråksinläraren. 
 
Det finns olika texttyper, som t.ex. narrativa och deskriptiva texter. De förstnämnda innehåller en 
historia, som svarar på̊ frågan om vad som händer och en diskurs som svarar på̊ hur det händer. Det 
andra innebär att språket är förklarande och beskrivande. Orden är vägledande och hänvisar till viktiga 
fakta så att mottagaren förstår hur allt hänger ihop. Akademiskt amerikanskt teckenspråk visar att det 
finns gemensamma drag mellan akademiskt engelskt språk och akademiskt amerikanskt teckenspråk; 
som att det ska vara formellt, tydligt och att blickriktningar är viktiga i akademisk diskurs.  
 
Några kännetecken som kan betraktas vara akademiskt teckenspråk har föreslagits, som t.ex. bra 
tempo, korrekta begrepp och att ha språklig akademisk stil. Då det inte finns någon svensk forskning 
att tillgå kring akademiskt svenskt teckenspråk, tas därför valda exempel från Harris (2017), 
Holmström (2016) och Hibbard (personlig kommunikation 2018-03-18) för undersökning i denna 
studie. 
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5. Material och metod 
I detta avsnitt presenteras vilket material som valts för denna studie. Därefter presenteras informant-
erna kortfattat. Slutligen tas det upp vilken metod som har använts för denna studie och därefter för-
klaras avgränsning av material för denna studie.   

5.1. Material  
 
Det undersökta materialet bestod av 12 avsnitt med föreläsningsmaterial framförda av fyra döva 
akademiker. Två av de döva akademikerna fanns även i den svenska teckenspråkskorpusen, som finns 
på www.ling.su.se/teckensprakskorpus samt andra slumpmässigt valda informanter i teckenspråks-
korpusen som resulterade i totalt 12 avsnitt och jämfördes med det inspelade föreläsningsmaterialet. 
Den totala summan av all data som analyserades i föreläsningsmaterialet blev 165 minuter. Materialet 
från den svenska teckenspråkskorpusen hämtades från Institutionen för Lingvistiks webbsida, där det 
finns videofiler och den totala summan som analyserades blev totalt 120 minuter som analyserades.  
 
Föreläsningarna är inspelade i studio och på kontoret. Föreläsningarna handlar om döva akademiker-
nas lektioner inom teckenspråk och svenska, om översättningsteorier, svensk grammatik och tecken-
språksgrammatik. Föreläsningarna finns i Turing, som är ett forum för lärare och studenter, 
Department of Computer and System Sciences (DSV) som finns på turing.dsv.su.se. Även sparade in-
spelningar av de döva akademikerna själva. En föreläsning kunde variera i tid, från 5 minuter till 
ungefär 20 minuter. Vissa föreläsningar innehöll texter eller Powerpoint i bakgrunden. Kännetecken 
från den digitala amerikanska studien (Harris, 2017), från Holmströms (2016) paper om akademiskt 
teckenspråk och från Hibbard (personlig kommunikation 2018-03-12) undersöktes. Fortsättningsvis 
benämns inspelat föreläsningsmaterial på svenskt teckenspråk som föreläsningsmaterial och den 
svenska teckenspråkskorpusen benämns som teckenspråkskorpus om inget annat anges. Teckenspråk 
som uttrycks anges i annoteringskonventioner (Wallin & Mesch, 2018) i text med versaler t.ex. HEJ(J) 
betyder att man tecknar HEJ med J-handformen eller VERSALER@b, vilket innebär att ordet bok-
staveras (@b). 
 

5.2. Informanter 
 
Här beskrivs informanterna kortfattat. Informanterna är döva akademiker, i åldern 40 – 55 år som alla 
jobbar på Stockholms Universitet. Tre av de döva akademikerna kommer från hörande familjer och en 
kommer från en döv familj. En jobbar som lärare och tre jobbar som forskare och lärare. Två av dem 
är kvinnor och två är män. Att deras inspelade föreläsningsmaterial i studio och på kontor har valts 
grundar sig på att de har gett föreläsningar på akademiskt nivå i flera år och besitter en gedigen 
kunskap om hur de ska uttrycka sig. Två av informanterna, de båda männen, återfinns även i tecken-
språkskorpusen som är med i undersökningen. Även andra slumpmässigt valda informanter ur 
teckenspråkskorpusen studeras för att jämna ut mot föreläsningsmaterialet i antal inom ramen för 
denna studie. 
 

5.3. Metod 
 
I detta avsnitt uppges vilken metod som har använts i denna studie. Föreläsningsinspelade material 
som bestod av analys av, i huvudsak, de döva akademikerna och valda samtal i svensk teckenspråks-
korpus där två av de fyra döva akademikerna även medverkande liksom andra slumpmässigt valda 
informanter.  
 

http://www.ling.su.se/teckensprakskorpus
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I analys på slumpmässiga samtal i teckenspråkskorpusen utifrån studierna av både föreläsnings-
inspelade material och teckenspråkskorpus noterades vilka kännetecken för akademisk teckenspråks-
stil som fanns och inte fanns. Två av de döva akademierna finns även i teckenspråkskorpus så man kan 
se om deras teckenspråk har skillnader eller likheter. I teckenspråkskorpusen valdes även andra in-
formanter slumpmässigt in för att utjämna antalet medverkande i föreläsningsmaterialet. 
 
Kännetecken för akademisk teckenspråksstil markerades i Excel där olika kännetecken noterades med 
tidsanmärkning och hänvisning till vilket material dessa hittades. Antal kännetecken noterades så att 
man kan se vilka kännetecken som förekom ofta respektive sällan och vilka kännetecken som använd-
es och inte användes i respektive material.  
 
Av inspelningarna med olika döva akademier från tidigare lektioner jämfördes två döva akademiker 
som även medverkar i teckenspråkskorpusen, för att få in en jämförelse med vardagligt språkbruk. 
Exempel från Harris (2017) och exempel på kännetecken från Hibbard (personlig kommunikation 
2018-03-12) undersöktes om dessa exempel även finns inom svenskt teckenspråk och exempel som 
Holmström (2016) tog upp i sitt paper undersöktes om dessa kan betraktas vara akademiska tecken. 
Inte bara akademiska kännetecken noterades, utan även icke-akademiska kännetecken för att tydligt 
skilja dem från det som betraktas vara akademiskt teckenspråk.  
 

5.4. Avgränsning 
 
Från början var det tänkt att undersöka både föreläsningsinspelningar och inspelningar inför publik. 
Dock behövdes en avgränsning för att det inte skulle bli för omfattande med för många variabler. 
Därför valdes endast material med föreläsningsinspelningar som sker både i studio och på kontor, då 
det kan motsvara att skrivna uppsatser sker utan publik. Inspelat material med publik har en annan 
substans då det finns faktorer som påverkar föreläsaren, som att anpassa sig efter tolkar som kanske 
måste pausa föreläsaren för att hinna översätta färdigt till tal eller om publiken visar att de inte riktigt 
hänger med. Dessa faktorer finns inte i föreläsningsmaterialet och det enda som påverkar innehållet är 
föreläsaren själv. Även en avgränsning av akademiska kännetecken behövde göras av tidsskäl. Därför 
kom inte alla kännetecken med i denna studie. I denna studie kommer jämförelser att göras mellan in-
spelade föreläsningsmaterial med fyra döva akademiker för att kartlägga tecken som kan betraktas 
vara akademiska inom svenskt teckenspråk med två av de fyra akademikerna som finns medverkande, 
med andra slumpmässigt valda informanter, i teckenspråkskorpus. 
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6. Resultat 
I delavsnitten redovisas de akademiska kännetecken som undersökts, vilka tas upp i följande ordning:  
 

• Betydelsen av utförande och framställningssätt  
• Icke-manuella signaler i föreläsningsmaterialet 
• Tydlighet och otydlighet 
• Varierande ansiktsuttryck.  
• Användande av tankepaus.  
• Framträdande listboj  
• Teckenrummets utsträckning  
• Första pronomen i föreläsningsmaterialet  
• Tydliga pauser och övergångar  
• Persontecken vs efternamn  
• Användningen av korrekta begrepp från skrivet språk 
• Hög andel bokstavering  
• Tempo i akademisk diskurs 

 

6.1. Betydelsen av utförande och framställningssätt 
 
I detta avsnitt tas utförande och framställningssätt upp med exempel från Harris föreläsning i jäm-
förelse med inspelade föreläsningsmaterial. Utförandet i akademisk diskurs kännetecknas av rak 
kroppshållning och att blicken riktas rakt fram med ganska öppna ögon. Harris (2017, tidkod: 
07:09) tar upp detta med HELLO som exempel, som man även kan se här (Fig 6.1) med liknande 
referenser, med HEJ(J). Motsatsen till utförandet kan man finna i teckenspråkskorpusen (Fig 6.2) där 
blick och kroppshållning är mer avslappnad. 
 

    
 Fig. 6.1 Rak kroppshållning och öppen blick.                         Fig. 6.2 Avslappnad kroppshållning och blick.  

 
En rak kroppshållning, medveten blickriktning och ganska öppna ögon ingår i akademiskt tecken-
språk, då detta medför en tydlighet som även ingår i akademisk diskurs. I all föreläsningsinspelade 
material hade alla döva akademikerna en rak kroppshållning och medveten blickriktning. I tecken-
språkskorpusen var resultatet det motsatta, där blicken var avslappnad, kroppshållningen var inte lika 
strikt när de sitter och ögonen var inte lika öppna, vilket möjligtvis kan benämnas som informellt. 
Även klädsel spelar in. I föreläsningsinspelade material har man gärna tröja som täcker armarna, bara 
händer och ansikte är bara. I teckenspråkskorpusen är det varierande klädval.  
 
När det gäller framställningssätt, vilket innebär i sin helhet att man får anpassa sig efter publikens 
kunskap kring det ämne man ska ta upp och justera ämnet därefter. Det har noterats i allt före-
läsningsmaterial att det varierar. En del föreläsningsinspelade material uppvisar en anpassning för 
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mottagare som är nya på kursen eller inför nytt kapitel, andra delar i föreläsningsmaterialet uppvisar 
ingen anpassning. 
 
En annan sak som noterades var att språket faktiskt påverkas av var man spelade in sitt material, även 
om man inte hade publik: i studion var språket mer formellt och på kontoret var språket aningen 
mindre formellt. Fler genuina tecken förekom i det senare materialet. Möjligtvis påverkar även det 
faktum att man sitter ner på kontoret, vilket kan bidra till att det känns lite mer ”avslappnat”. Några 
står framför bordet på kontoret och detta påverkar även språket beroende på ämne och läge men 
språket i föreläsningsinspelade materialen är märkbart väldigt formellt. 
 

6.2. Icke-manuella signaler i föreläsningsmaterialet 
 
I föreläsningsmaterialet noterades att topikmarkörerna var väldigt tydliga, speciellt i förklaringarna 
med VAD(JJ) (Fig. 6.3) och HUR(H), med lätt framåtböjt huvud och ihopdragna ögonbryn. Jag fick 
intryck av att kisande ögon, som referenskontroll syntes förekomma ofta, som i nedanstående exempel 
”Minns ni i förra föreläsningen, då tog jag upp /…/”, med kisande ögon som referens till tecknet 
FÖRELÄSNING(5^5+5) (Fig. 6.4).  
 

                     
 Fig. 6.3 Lätt framåtböjt huvud och ihopdragna ögonbryn.                     Fig. 6.4 Kisande ögon som referenskontroll.  

 
Det som noterades i denna studie var att genuina munrörelser var väldigt reducerade i föreläsnings-
materialet jämfört med samtalen i teckenspråkskorpusen. Munrörelser med inlånade ord från svenskan 
i föreläsningsmaterialet syntes förekomma väldigt ofta. I teckenspråkskorpus syntes däremot genuina 
munrörelser förekomma väldigt ofta. Dock noterades det att vissa genuina tecken även syntes före-
komma i föreläsningsmaterialet, som PI(N+slås) och även gester som ’åh’ men inte i lika stor om-
fattning som i teckenspråkskorpusen.  
 

6.3. Tydlighet och otydlighet 
 
Tydlighet är ett kännetecken i akademiskt språk och verkar även vara ett kännetecken i akademiskt 
teckenspråk. Med tydlighet menas att föreläsaren ska uttrycka sig tydligt så att mottagaren kan se vad 
som sägs, att man ska uttrycka sig sakligt, vilket innebär att man ska vara objektiv. Det noterades även 
att tecknen utfördes större och tog därför större plats i teckenrummet. Detta kännetecken syns generellt 
i föreläsningsmaterialet.  
 
Det är stor skillnad på tydlighet mellan föreläsningsmaterial och teckenspråkskorpus. Med uttryck som 
inte är tydliga, som i teckenspråkskorpusen, där det förekommer i vardagligt samtal, menas att 
man bokstaverar ganska otydligt, utför mindre tecken och utför inte tecknet i sin grundform, d.v.s. 
artikulationsstället ändras, vilket betraktas som fonologisk variant av ett tecken. Exempel 
på ett otydligt uttryck (Fig. 6.5) som kan ses på nästa sida, JA@b med tecknet i knäet, när det 
egentligen ska uttryckas i det neutrala läget och KLAR(5) med enkel artikulator i knäet, när det 
korrekta tecknet sker i det neutrala läget med dubbel artikulator, KLAR(55).  
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Fig. 6.5 Otydliga uttryck.  

 
Ett tecken som sker utanför sitt rätta artikulationsställe räknas därmed som otydligt. Exempel på 
tydliga uttryck (Fig. 6.6) visas i föreläsningsmaterialet, som tecknet HUR(H) med dubbel artikulator 
som kan ses nedan, när grundformen sker med enkel artikulator och SKRIVA(J+7a). Tecknet placeras 
här på sitt rätta artikulationsställe. Även med en enkel artikulator på sitt ordinarie artikulationsställe 
räknas tecknet HUR(H) som ett tydligt uttryck. 
 

      
   Fig. 6.6 Tydliga uttryck.  

Exempel på skillnaden mellan mindre tydligt uttryck och tydligt uttryck kan ses nedan med halva 
tecknet av RÄTT(J+J) som hålls kvar i knäet istället för att använda tecknet i sin grundform, som förs 
med flata handen, framåtriktad och vänstervänd, förs nedåt till kontakt ovanpå flata handen, höger-
riktad och uppåtvänd. Nedan kan man se exempel på otydligt och tydligt tecken av tecknet ’rätt’ 
(Fig. 6.7).  
 

                
 Fig. 6.7 Otydligt och tydligt uttryck av tecknet ’rätt’.                 Bild: teckenspråkslexikon.se 

 
Det som var tydligt i teckenvalet var att lexikala tecken i sin grundform syntes förekomma väldigt ofta 
i föreläsningsmaterialet, än polysyntetiska tecken. I teckenspråkskorpus syntes polysyntetiska tecken 
förekomma övervägande ofta än i föreläsningsmaterialet.  
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Dock syntes lexikala tecken vars artikulationsställe låg ett stycke utanför förekomma då och då, i 
föreläsningsmaterialet. Ett exempel på det kan ses nedan med tecknet HA(J) som har sitt artikulations-
ställe närmare axeln i sin grundform, men här är den i mitten (Fig. 6.8).  
 

 
 Fig. 6.8 Tecken utanför sitt artikulationsställe.  

 
I föreläsningsmaterialet kunde man notera att det syntes förekomma lexikala tecken som utfördes 
korrekt på artikulationsstället väldigt ofta. I teckenspråkskorpusen syntes lexikala tecken som utfördes 
utanför sitt artikulationsställe förekomma åtskilligt ofta. Utifrån denna iakttagelse kunde det noteras 
att tydlighet hör till i lexikala tecken som utförs korrekt, dvs. artikulatorn utförs i rätt artikulations-
ställe, baserad på intrycket av frekvent användande av korrekt utförande i föreläsningsmaterialet. Ju 
mer utanför sitt artikulatorställe som artikulatorn utfördes, desto mindre tydligt. 
 

6.4. Varierande ansiktsuttryck  
 
När det gäller ansiktsuttryck noterades det att uttrycken var varierande. Till en stor del var ansikts-
uttrycken ganska nedtonade i föreläsningsmaterialet men även mer exakt i uttrycket, jämfört med 
teckenspråkskorpusen som visade ett brett spektrum av emotionella uttryck, oftast förhöjda.  
 
När det sker betoningar eller att visa tecken som de är, förekom antingen ganska nedtonat, väldigt ned-
tonat eller betonat ansiktsuttryck. Ett exempel på ganska nedtonat kan man se nedan. Föreläsaren 
framförde med nedtonat ansiktsuttryck detta tecken SKRIKA(VV) (Fig. 6.9). Föreläsaren visar hur 
tecknet såg ut men det var ganska nedtonat i jämförelse med hur man annars tecknar SKRIKA(VV).  
 

  
 Fig. 6.9 Ett ganska nedtonat ansiktsuttryck. 
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Tecken som normalt har ett förhöjt ansiktsuttryck, som nu tecknades nedtonat, syntes förekomma ofta 
i föreläsningsmaterialet. I nedanstående exempel är det väldigt nedtonat. Här förklarar föreläsaren 
meningen ’Känslan av hetta’ kring grammatisk struktur, och då var ansiktsuttrycket väldigt nedtonat i 
tecknet HETTA(A) (Fig. 6.10).  
 

     
 Fig. 6.10 Väldigt nedtonade ansiktsuttryck. 

 
I nedanstående exempel (Fig. 6.11) är det betonat ansiktsuttryck. Under förloppet var ansiktsuttrycken 
ganska nedtonade, som i (a) och (b), sedan förekom en ganska markant betoning, av tecknet 
SAMMA(VV)(c) och tecknet VAD(JJ) (d). Det var information om att en föreläsning skulle ske på 
fredagen av samma person som föreläste tidigare på torsdagen. Ansiktsuttrycket var nedtonat i denna 
information förutom när betoning av SAMMA(VV) och VAD(JJ) förekom, i ’Vill bara informera 
kort(a) om fredagens(b) föreläsning SAMMA(VV)(c) person som föreläste tidigare på torsdagen, vi 
ska ta upp VAD(JJ)(d) som har tagits upp’. 
 
 

  (a)  (b) 
 

  (c)  (d) 
 Fig. 6.11 Betonade ansiktsuttryck. 

 
Ansiktsuttrycken var generellt ganska nedtonade i det inspelade materialet från studion jämfört med 
inspelningen på kontoret, som ofta var betonade. Det inspelade materialet på kontoret kan uppfattas 
som en informativ text i akademisk miljö. 
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6.5. Användande av tankepaus 
 
Harris (2017) nämner att tankepaus inte ska förekomma i akademisk diskurs, så även inom akademiskt 
teckenspråk. Tankepaus med spelande fingrar (Fig. 6.12) syntes förekomma i merparten av tecken-
språkskorpusen. I föreläsningsmaterialet förekom ingen tankepaus med spelande fingrar. 
 

 
 Fig. 6.12 Tankepaus med spelande fingrar. 

 

6.6. Framträdande listboj 
 
Det fanns olika bojar både i föreläsningsmaterialet och i teckenspråkskorpusen, men listboj är i fokus 
för denna studie. Listboj (Fig. 6.13) var märkbart framträdande och syntes förekomma väldigt ofta i 
föreläsningsmaterialet, så man kan rimligen anta att listboj räknas in i akademiskt teckenspråk. Harris 
(2017) har sagt att listboj är ett tydligt exempel på formell stil. 
 

       
 Fig. 6.13 Listboj i föreläsningsmaterialet och teckenspråkskorpus.  

 
Även om listboj förekommer i teckenspråkskorpus, syntes det inte ske i en lika stor omfattning där om 
man jämför med föreläsningsmaterialet. 
 

6.7. Teckenrummets utsträckning 
 
I skillnaderna på teckenrummet mellan akademiskt teckenspråk och teckenspråk i vardagligt bruk, 
noterades det att föreläsningsmaterialet hade ett större teckenrum, rörelserna skedde utanför kroppen 
på sidorna och från strax ovanför huvudet fram till en större yta framför sig. Det noterades att 
storleken bidrog till tydlighet då man använder hela teckenrummet för hänvisningar, referensmärkning 
och placering av entiteter/referenser i teckenrummet horisontellt (icke typografiskt), dvs. det kommer i 
linjer och/eller i sekventiell följd.  
 
 
 



 27 

När referensmärkning används i teckenrummet, placeras en referensmärkning med start från vänster 
och den andra referensmärkningen sker på höger sida, som man kan se nedan (Fig 6.14). Detta syntes 
förekomma i stor omfattning i föreläsningsmaterialet. Storleken på utrymmet kommer att bero på 
språkbrukets sammanhang. 
 

    
 Fig. 6.14 Referensmärkning på vänster och höger sida. 

 
I teckenspråkskorpusen kan man se att teckenrummet är mindre, ett ovalformat område med utgångs-
punkt från ansiktet och ned till knät med en mindre yta framför sig. Även att ett flertal tecknen utförs 
med enkel artikulator och att tecknet oftast inte utförs på sitt ordinarie artikulationsställe.  
 
Som i nedanstående exempel SAK(GG) (a, nedan) (Fig. 6.15) som ska utföras med dubbel artikulator, 
i neutrala läget framför kroppen men i detta fall sker det på armen, vilket påverkar teckenrummets 
storlek. Annat exempel är STOCKHOLM(5b) (b och c), som utförs utanför sitt ordinarie artikulations-
ställe som är utanför pannan, men här placeras det strax ovanför höger axel. Teckenrummet är märk-
bart mindre i teckenspråkskorpus än i föreläsningsmaterial. 
 

(a)  (b)  (c) 
 Fig. 6.15 Tecken som sker utanför sitt artikulationsställe.  

 

6.8. Första pronomen i föreläsningsmaterialet 
 
I detta avsnitt redovisas endast förekomster av första pronomen i föreläsningsmaterialet, eftersom 
tredje pronomen inte finns på teckenspråk. 
 
Första pronomen PRO-1 (jag) syntes förekomma sällan i materialet som är inspelat i studio. PRO-1 
används främst i instruktioner eller i början av terminen, i form av att läraren hänvisar till sig själv, att 
hen ska visa eller berätta hur man gör. Dock syntes PRO-1 förekomma ofta i materialet inspelat på 
kontoret. 
 
Pekningar, som främst presenterar tidpunkter eller ämnen, mot personer eller föremål i teckenrummet, 
syntes förekomma väldigt ofta, speciellt i studion där teckenrummet är större. Det noterades även att 
PRO-FLERTAL-1 (vi) som ofta representerade ”vi lärare/forskare”, syntes förekomma i det studio-
inspelade materialet. 
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6.9. Tydliga pauser och övergångar 
 
En paus som punkt efter en mening (Fig. 6.16) (a) och innan det trycks på datorn (b) för ny text som 
syns på vänstra delen av skärmen, därefter förekommer ny paus före nytt stycke eller ämne (c). Paus i 
form av knutna händer kan motsvara en avslutning, en punkt eller en inledning och syntes förekomma 
i stor grad i föreläsningsmaterialet som är inspelat i studion.  
 

 (a)  (b) 
 

 (c) 
 Fig. 6.16 Paus som avslutning, för nästa stycke och paus för nytt stycke.  

 
Harris uppger att paus endast förekommer inom akademisk diskurs och inte i vardagligt samtal 
(Harris, 2017, tidkod: 17:22). Det noterades att denna typ av paus, knutna händer framför sig, inte 
syntes förekomma lika tydligt i teckenspråkskorpus. Det sker i en annan form i teckenspråkskorpusen, 
händerna lades ned i knät när det blev paus i samtalsflödet, eller en duration av det sista tecknet innan 
nytt ämne inträder. 
 

6.10. Persontecken vs efternamn 
 
Persontecken syntes förekomma väldigt sällan i föreläsningsmaterialet. Efternamn förekommer där-
emot väldigt ofta. I de fall som persontecken förekommer i föreläsningsmaterialet har det varit någon 
känd profil eller forskare i dövvärlden, som Liddell i detta exempel (Fig. 6.17) där Liddell presenteras 
med persontecken (a och b), därefter förnamnet Scott (c) och efternamnet Liddell (d). Det sker i fort-
sättningen, att man hänvisas till persontecknet eller efternamnet i kurslitteraturen. 
 

(a) (b) (c) (d) 
 Fig. 6.17 Persontecken presenteras, därefter förnamn och efternamn. 
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Hänvisningar i form av pronominella pekningar, efter att personen i fråga presenterats, sker därefter i 
fortsättningen. I teckenspråkskorpusen förekommer inget avsnitt med bara efternamnet. Där finns en 
variation av förklaringar eller beskrivningar om vem, med förnamn och efternamn eller bara förnamn 
eller persontecken.  

6.11. Användning av korrekta begrepp från skrivet språk 
 
Korrekta begrepp av termer och forskningsbegrepp syntes förekomma åtskilligt ofta i föreläsnings-
materialet. Det noterades att korrekta begrepp som t.ex. ”artikulator” kunde benämnas som ”hand-
form” även i föreläsningsmaterialet. När det gäller begrepp som ska vara korrekta, det finns tecken för 
dem, som t.ex. BLEND(OO) och REFERENT(L+L). Det noterades att bokstavering förekom, både 
enbart bokstavering eller ofta i samband med tecken. Mer ingående om bokstavering kan läsas under 
6.12. 
 
En annan sak som noterades i studien var att lexikala tecken, som t.ex. VET(J)*INTE (Fig. 6.18) (a 
och b), än genuina tecken påträffades i föreläsningsmaterialet. I teckenspråkskorpusen förekommer 
genuina tecken i stor omfattning, som t.ex. tecknet för VET-INTE(55b) (c) men inte i föreläsnings-
materialet.  
 

(a) (b) (c) 
 (Fig. 6.18) Lexikala tecknet och genuina tecknet för ’vet inte’. 

 
Lexikala tecken med inlånade svenska ord i munrörelsen syntes förekomma väldigt ofta i föreläsnings-
materialet jämfört med teckenspråkskorpus.  
 

6.12. Hög andel bokstavering 
 
Bokstavering syntes förekomma i stor grad i föreläsningsmaterialet inspelat i studion, som t.ex. 
ENTITET@b och FONETIK@b. Det noterades även att man bokstaverade och tecknade därefter som 
t.ex. KOLLEKTIV@b och KOLLEKTIV(SS). Även tecken och bokstavering efteråt för samma ord 
förekom, som t.ex. FONETIK(J:) FONETIK@b och NP@b NOMINALFRAS@b. 
 
Det som även noterades är upprepningar av bokstaveringar i föreläsningsmaterialet. Vissa hade tecken 
och vissa hade inga tecken som hörde till. Som i detta exempel, en informant i föreläsningsmaterialet 
visade två fingrar i listbojen vilket menas att två ämnen ska tas upp i denna sekvens, hänvisade till det 
första och tecknade först KONTEXT(Lb+Lb), bokstaverade KONTEXT@b därefter och upprepade 
tecknet KONTEXT(Lb+Lb), därefter hänvisades till det andra i listbojen och det tecknades TEXT 
(5+5) STRUKTUR(55+ner) utan bokstavering och upprepning. 
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6.13. Tempo i akademisk diskurs  
 
Ett bra tempo innebär att tempot är ett sådant att man hinner uppfatta och bearbeta det som framförs, 
inte har långa pauser utan tecknar lugnt och konstant. Man ska ha lagom mycket pauser så att 
mottagaren hinner reflektera över vad som sägs. 
 
I föreläsningsmaterialet fanns en generell ökad medvetenhet om tempo, att det bör vara relativt gott 
tempo för att mottagaren skulle se vad som sägs. Dock noterades det i inspelningar på kontoret att 
tempot var aningen för högt i vissa avsnitt.  
 

6.14. Sammanfattning av resultatet 
 
Det noterades att utförande och framställningssätt med rak kroppshållning och blicken riktad rakt fram 
syntes framkomma mer i föreläsningsmaterialet än i teckenspråkskorpusen, som hade en ledigare 
kroppshållning och blick. Ansiktsuttryck är ganska nedtonade i föreläsningsmaterialet jämfört med 
teckenspråkskorpusen, där emotionella uttryck förekommer i högre grad. Väldigt tydliga topik-
markörer, inlånade svenska ord och listboj syntes förekomma ofta i föreläsningsmaterialet. Dubbel 
artikulator och tydlighet syntes dominera i föreläsningsmaterialet jämfört med teckenspråkskorpusen, 
där enkel artikulator och mer vardagligt teckenspråk syntes förekomma ofta och listboj syntes 
förekomma sällan. 
 
Teckenspråket påverkas hos den man spelar in beroende på var man spelar in materialet. I studion var 
språket tydligare med ett större teckenrum och på kontoret var det ganska avslappnat men fortfarande 
tydligt. Dock var teckenrummet aningen mindre där. Det noterades att genuina tecken syntes före-
komma i vissa föreläsningsmaterial men inte i samma omfattning som i teckenspråkskorpusen, där de 
syntes förekomma väldigt ofta. Tankepaus med spelande fingrar förekom inte i föreläsningsmaterialet, 
men väl i teckenspråkskorpusen. 
 
Tecken i sin grundform, som sker på korrekt artikulationsställe, syntes förekomma ofta i föreläsnings-
materialet. I teckenspråkskorpusen, är tecken utanför sitt artikulationsställe i majoritet. Det före-
kommer även tecken utanför korrekt artikulationsställe på vissa ställen i föreläsningsmaterialet, men 
då är grundformen inte helt utanför utan bara ett stycke framför.  
 
Det syntes väldigt ofta förekomma pekningar som hänvisar till ämnen, tidpunkter, personer eller 
föremål, samt väldigt tydliga pauser och övergångar i föreläsningsmaterialet. Paus och övergångar är 
tydligare och innehar högre frekvens i föreläsningsmaterialet. Efternamn, korrekta begrepp och 
forskningsbegrepp syntes förekomma åtskilligt ofta i föreläsningsmaterialet. Även bokstavering och 
upprepning av bokstavering syntes förekomma syntes förekomma i hög grad i föreläsningsmaterialet, 
vissa hade tecken till och vissa inte. När det gällde tempot var det generellt gott tempo i föreläsnings-
materialet.  
 
Teckenspråkets struktur i föreläsningsmaterialet hade drag som påminde om det svenska språkets 
struktur. Teckenspråkskorpusen hade färre drag av det svenska språkets struktur. Den språkliga 
akademiska stilen var gemensam mellan olika teckenspråk. 
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7. Diskussion 
Här kommer det att tas upp egna reflektioner och noteringar kring metod, resultat och framtida 
forskning. Även frågan om etik tas upp.  

7.1 Metoddiskussion 
 
Metoden med att undersöka inspelade föreläsningsmaterial och teckenspråkskorpus har bringat klar-
heter i vilka akademiska kännetecken som finns och jämförelser med teckenspråkskorpusen har tydlig-
gjort likheter och skillnader. Att föreläsningsmaterial med de fyra akademikerna valdes grundar sig på 
deras erfarenhet av akademisk diskurs. Det var ett riktigt beslut, för jag fick goda exempel på 
akademiskt svenskt teckenspråk utifrån den amerikanska föreläsningen om akademiskt amerikanskt 
teckenspråk. Dock finns det förbehåll när det gäller det inspelade materialet på kontoret eftersom jag 
anser att teckenspråket var aningen mindre formell. Om det var riktigt att innefatta detta material som 
underlag för min undersökning kan diskuteras. Det skulle kanske endast ha valts inspelningar i studio, 
där teckenspråket möjligtvis är generellt. Kanske jag borde ha tagit in fler visuella uppsatser på 
akademiskt teckenspråk, som gjorts på andra teckenspråk. Problemet är att avläsa och förstå 
främmande teckenspråk men möjligtvis kan en extern översättning av dessa uppsatser medföra att man 
får en möjlighet till undersökning. 
 
Det har varit ett riktigt beslut att endast undersöka material utan publik då det kan jämställas med 
skrivna uppsatser. Material med teckenspråkig föreläsare inför publik kan jämställas med en föreläsare 
som talar inför publik. Föreläsningen med Harris om akademiskt amerikanskt teckenspråk har klar-
gjort mycket hur det kan se ut på akademiskt teckenspråk – och hur det inte kan se ut. Samman-
ställningen av akademiska tecken i Excel har bidragit till en översikt, vilka tecken som förekommit i 
högre frekvens och vilka som inte förekommit i vilket material. Dock har det varit många aspekter att 
hantera i en C-uppsats. Samtidigt har denna studie medfört en bred överblick över akademiska 
kännetecken.  
 

7.2. Resultatdiskussion 
 
Här tar jag upp diskussion kring mina resultat.  
 
Efter att ha studerat föreläsningsinspelade material med de döva akademikerna och jämfört Harris 
(2017) föreläsning på amerikanskt teckenspråk om akademiskt amerikanskt teckenspråk, och därefter 
undersökt och jämfört skillnader och likheter mellan det inspelade material från föreläsningar och 
materialet från teckenspråkskorpusen, kunde jag konstatera att det finns ett akademiskt svenskt tecken-
språk. Även om amerikanskt och svenskt teckenspråk är olika språk, noterades en gemensam 
akademisk språklig stil i de båda teckenspråken. 
 
I min hypotes hade jag funderat på om det svenska teckenspråket inom akademisk diskurs hade en 
struktur som liknar det svenska språket. Efter att ha studerat föreläsningsmaterialet kunde jag kon-
statera att det verkar vara så, eftersom majoriteten av all föreläsningsmaterial hade struktur som 
påminde om det svenska språkets struktur. Schött m.fl. (2015) har uppgett att akademisk text ska vara 
korrekt genom att texten är utformat i enlighet med alla regler och konventioner inom grammatiken 
och jag konstaterar att detta framträder i föreläsningsmaterialet. Med det menar jag att det sker ordval, 
syntax och meningsbyggnad utifrån svenskans grammatiska regler, på teckenspråk. Exempel på detta 
kan ses på nästa sida.  
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Utifrån svenskans grammatiska regler, på teckenspråk: 
 
                   VÄLKOMMEN(J) TILL(J+J) FÖRELÄSA(5^5+5) OM@b (tema).  
                  PRO-FLERTAL(L) SKA(GG) FÖLJA(LL) OBJ-PRO-1(7b) GENOM(J+J) SIDA(J) 
                 INUTI(I) PPT@b /…/ 
 
Munrörelser med inlånade (en reducerad) svenska ord till ovanstående meningsbyggnad: 
  
                  Välkommen till föreläsning om (tema). Ni ska följa mig genom sido i pepete /…/ 

Vanligtvis skulle man teckna enligt teckenspråkets grammatik förslagsvis följande: 

                VÄLKOMMEN(J) FÖRELÄSA(5¨5+5), I(II)@b^DAG(JJ) TA-UPP(J+5b>G) (tema).  
               PY(VV) PPT@b (polysyntetiskt tecken för ”visar upp skärmsidor efter varandra”)  
              INNEBÄR(VV) OBJ-PRO-1(7B) SE(V) SAMBAND(Lb+Lb) SAMBAND(Lb+Lb) /…/ 

Munrörelser med både genuina och inlånade (flera reducerade) svenska ord till ovanstående 
meningsbyggnad: 

               Välkommen föreläsni, idag ta u (tema) py pepete bety ni se (Airstream(Puh+air))  
               samban samban /…/ 

Även om första exemplet inte följer den svenska grammatikens regler helt sker ändå denna menings-
byggnad utifrån det jämfört med teckenspråkets grammatik, t.ex. till, ni ska följa mig och genom som 
inte skulle användas på teckenspråket i den meningsbyggnaden. Liddell (2003) har sagt att det skulle 
vara mycket ovanligt att en mening på det amerikanska teckenspråket någonsin har exakt samma 
grammatiska struktur som en engelsk mening. Ingen mening verkar ske helt och hållet med samma 
struktur som en svensk mening, utan det sker i delar och det syns inte lika mycket i teckenspråks-
korpusen. Enligt Ahlgren & Bergman (2006) finns substantiv i användningen av munrörelser i och 
med att substantiv har en inlånad munrörelse från svenskan, t.ex. om man tecknar STYRELSE(G) med 
genuin munrörelse så har det reducerats till ”y” (Ahlgren & Bergman, 2006) och om man tecknar 
STYRELSE(G) med inlånat svenskt ord, så blir det i munrörelsen ett inlånat svenskt ord, STYRELSE, 
ordagrant vilket sker frekvent i föreläsningsmaterialet. Det indikerar även att andelen substantiv i före-
läsningsmaterialet är högre, jämfört med teckenspråkskorpusen, där andelen verb är högre. Man väljer 
lexikala tecken och lexikala munrörelser med inlånade ord från svenskan, framför genuina tecken och 
lexikala teckenspråkliga munrörelser i föreläsningsmaterialet. Möjligtvis kan det bero på att det redan 
finns ett regelverk inom akademiskt språk, som influerat akademiskt teckenspråk. Med detta menar jag 
inte att allt teckenspråk i föreläsningsmaterialet hade en struktur som liknade det svenska språket på 
det formella sättet, men i en stor omfattning. Det fanns även inslag av genuina och polysyntetiska 
tecken, dvs. produktiva tecken med nedtonad stil, som syntes förekomma sällan jämfört med tecken-
språkskorpusens vardagliga teckenspråk.  

En annan sak som noterades i strukturen är att det var fler sammansatta tecken i föreläsningsmaterialet 
jämfört med teckenspråkskorpus. I den amerikanska föreläsningen med Harris (2017) kunde jag se att 
även där fanns det delar av struktur som påminde om det engelska språkets struktur.  

Sutton-Spence & Wolls (1999) förslag på innehållet i ett formellt teckenspråk skulle kunna innebära 
användande av dubbel artikulator och mindre gester, påverkan av engelska språkets struktur och större 
användning av bokstavering. Det spatiala rummet skulle vara mindre. Mindre användning av idiom-
atiska uttryck, icke-manuella funktioner och kreativa metaforer. Mindre gester och tecken. Placeringen 
framför sig och vid sidorna används för andra platser. Förslaget stämde väldigt väl, förutom på en 
punkt: det noterades i denna studie att det spatiala rummet var större för beskrivningar av olika ämnen 
framför sig och även på sidorna. Dock att notera, vad Sutton-Spence & Woll menade med ”fler 
tecken” i informell kontext. Det kan betyda att informell kontext är mer av narrativ natur, vilket gör att 
antalet tecken därför blir större än i formell kontext. Det betyder inte att det är färre tecken i formell 
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kontext, utan att det förmodligen är färre tecken av narrativ natur i formell kontext. 
 
Jag noterade en annan sak i denna studie när det gäller sammansatta ord. Lagerholm (2008) uppger att 
långa ord, ofta i form av sammansättningar oftare förekommer i formella, specialiserade texter än i 
vardagligt tal eller ledig prosa. Det akademiska teckenspråket innehar möjligtvis det svenska språkets 
struktur kring sammansättningar. Därför stämmer det att sammansatta ord syntes förekomma ofta i in-
spelat föreläsningsmaterial än i teckenspråkskorpusen. 
 
Min reflektion av denna studie är att akademiskt teckenspråk först och främst är tydligt, vilket man 
finner i merparten av lexikala tecken. Polysyntetiska tecken ingår inte i det fasta teckenförrådet 
(Ahlgren & Bergman, 2006) och det kan möjligtvis vara anledningen till varför lexikala tecken före-
kommer i större utsträckning i akademisk diskurs. Det tyder på att tydlighet i akademiskt teckenspråk 
kräver att uttrycket ska vara i sin grundform, men man kan också diskutera hur mycket utanför sitt 
artikulationsställe grundformen kan befinna sig. Användning av token och bojar (Liddell, 2003) bidrar 
till en mycket tydlig förståelse av en akademisk teckenspråkstext. 
 
Amundsen (2009) har en hypotes, som jag finner intressant och som enligt Amundsen behöver 
undersökas i ett större material. Det verkar som att i flertalet referensmärkningar kan en referens-
märkning möjligtvis ha huvudrollen och referensmärkningarna till höger och vänster om bara ingår. 
Att föreläsaren återkommer frekvent till mitten. Det kan möjligtvis vara så, eftersom jag noterat i 
denna studie att det sker mycket referensmärkningar till höger och till vänster. Ämnena är ofta två till 
antalet men när det ingår fler än två referensmärkningar händer det att den tecknande ofta återkommer 
till referensmärkningen framför sig. Det gör att jag får uppfattningen att referensmärkningen framför 
den tecknande är viktig i kontexten och därför framträdande. Eftersom teckenrummet är som en 
mental scen, kan man likna det vid en teaterscen, där de viktigaste personerna, i form av skådespelare, 
placeras framför och i mitten av scenen. Om så är fallet, kan akademisk teckenspråklig diskurs fram-
hävas på så sätt att mittenreferensen handlar om något viktigt eller är framträdande i just det avsnittet.  
 
Som i nedanstående bilder, där detta exempel handlar om textstrukturen som fått referensmärkningen i 
mitten (Fig. 7.1). När föreläsaren tar upp att ”textstrukturen (a och b) i ett protokoll kan hämtas (c) 
från tidigare protokoll” placeras referensmärkningen ett stycke bakom höger axel, som hänvisning till 
det förflutna och sedan en referensmärkning till vänster, som hänvisning till ”Se hur andra (d) har 
jobbat med liknande texter, ta in det (e) i texten (f)”, som visas på nästa sida. 
 

(a) (b) (c)   
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  (d)  (e)  (f) 
 Fig. 7.1 Mittenreferensen ’textstruktur’ och referensmärkningar kring det. 

Man ser att ’textstrukturen’ som placerats i mitten är något föreläsaren återkommer till konstant under 
föreläsningen. Detta gör att jag funderar på om referensmärkningar till höger och vänster inte är några 
konkurrenter, utan möjligtvis fungerar som jämförelser. Detta återkommer ofta i föreläsningsmaterial-
et och därför anser jag att referensmärkningar gör framförandet mer tydligare.  

Som i nedanstående exempel där den tecknande tar upp L1 vilket betyder förstaspråksinlärning och L2 
vilket betyder andraspråksinlärning, så hänvisas den ena till vänster sida och den andra till höger sida, 
som kan ses nedan (Fig. 7.2). På detta sätt framhävs tydligheten. 

        
  Fig. 7.2 Referensmärkning på vänster och höger sida. 

I det inspelade materialet i studion är språket mer tydligt, mer formellt och till en större del före-
kommer inlånade svenska ord. Även kriterierna i akademiskt svenska, som att man ska skriva enkelt 
men ha med sig den vetenskapliga prosans stilkrav (Jarrick m.fl., 1998) uppfylls. Man kan likna det 
vid att teckna tydligt och sakligt. Här kan man säga att det finns en gemensam nämnare för akademisk 
skrift och akademiskt teckenspråk. 

När det gäller et al., som Hibbard (personlig kommunikation 2018-03-12) visade med tecken och 
svenskans motsvarighet m.fl. har jag inte sett denna variant i det valda föreläsningsmaterialet. 
Möjligtvis finns begreppet i andra inspelade material eller om detta begrepp är mer aktuellt i visuella 
uppsatser. 

Man kan också diskutera hur mycket en artikulator kan utföras utanför sitt artikulationsställe på 
acceptabel nivå för akademisk diskurs. Jag anser att så länge tecknet är tydligt och i närheten av 
artikulationsstället är det acceptabelt. Med t.ex. tecknet LÄRA-SIG(AA), där grundformen är i A-
handform med dubbel artikulator som ska vara på gemensam höjd, sker det ofta att den andra 
artikulatorn är ett stycke ned. Ska detta räknas som vardagligt? Jag har noterat tecken som är ett stycke 
utanför sitt artikulationsställe i grundformen förekommer ofta i föreläsningsmaterialet. Harris (2017) 
nämnde att man inte bör ha ett informellt KNOW (vet) vilket sker på kinden istället för pannan. Här 
tycker jag att det är en märkbar skillnad mellan ett VETA(J) i informellt läge och formellt läge, medan 
LÄRA-SIG(AA) där ena handen är aningen nedåt, inte har en märkbar större skillnad. Så tecken där 
skillnaden inte är alltför märkbar skulle kunna accepteras i akademiskt teckenspråk. Tecknet VETA 
utförs med enkel artikulator och tecknet LÄRA utförs med dubbel artikulator, men fokusen är själva 
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grundformen där man ska fundera var gränsen går mellan ett formellt och informellt tecken. Kan ett 
tecken med dubbel artikulator påverka utgångsläget mindre än ett tecken med enkel artikulator? Svaret 
är möjligtvis ja, eftersom det senare alternativet utanför sin grundform noteras direkt som informellt 
medan tecknet med dubbel artikulator har det ena handen i sin grundform och det andra är aningen 
nedåt, vilket kan vara ett gränsfall i akademisk diskurs? Eller ska man vara strikt och utföra tecken i 
sin grundform utan undantag? Detta är värt att diskutera. 
 
När det gäller korrekt begrepp inom akademiskt svenskt teckenspråk, noterades det att det inte bara 
uttrycktes med artikulator utan även med handen och handform. Jag är tveksam om man ska utesluta 
handen och handform ur akademiska texter eftersom det beror på vilka teoretiska ramar man jobbar 
inom eller forskning som man tillämpar. Men om man ska vara strikt, bör man diskutera om handen 
eller handform ska uteslutas helt i akademiskt svenskt teckenspråk eller om det är acceptabelt. En 
annan sak är att det förekommer i texter om teckenspråk: enhandstecken och tvåhandstecken, som ska 
benämnas som enkel artikulator och dubbel artikulator, eller om man kan använda enhandstecken och 
tvåhandstecken, eftersom dessa förekommer i akademiskt skriftspråk om teckenspråk och är även en 
vetenskaplig term. Ta även med i diskussionen om det ska vara spatiala rummet eller teckenrummet, 
vilket begrepp som är korrekt i akademisk diskurs.  
 
Var man spelar in sin föreläsning har betydelse för språket. Vid inspelningarna på kontoret är 
materialet fortfarande på formellt teckenspråk men inte lika uppstyrt. Därför anser jag att det är mer 
strikt teckenspråk i studion. Möjligtvis påverkas man av studion som framstår som en professionell 
miljö för inspelning och möjligtvis även att användningen av power point styr vad som ska tas upp i 
avsnittet. Det finns även märkbar skillnad mellan inspelade avsnitt på kontoret och i studion, gällande 
belysningen och kvaliteten som är bättre i studion jämfört med inspelningen på kontoret. Ibland före-
kommer visuella störningar som ett avlångt rum bakom, böcker eller dylikt på kontoret. 
 
Harris (2017) nämnde att emotionella uttryck, som hon kallade för känslomarkörer, är mer begränsade 
inom akademiskt teckenspråk, att känsloord ofta inte är närvarande i akademisk diskurs. Harris (2017) 
menade att när man ska förklara en situation eller visa vad som hände, är känslomarkörer tillåtna. Hon 
uppger att emotionella ansiktsuttryck bör reduceras i akademisk diskurs, men inte tas bort helt efter-
som funktionen är en del av den grammatiska strukturen.  
 
Att ansiktsuttryck varierar i föreläsningsmaterialet, tror jag kan bero på kontexten. Om det var en 
mening som var viktig i kontexten för att förklara grammatisk struktur blev det därför ett nedtonat 
ansiktsuttryck med det tecknet. Som för tecknet för HETTA(A) (som i nämnda exempel om ansikts-
uttryck i avsnittet 7.4). Där tecken inte är viktig i kontexten framhävs ingen betonat ansiktsuttryck, 
men i annan kontext där tecknet är viktigt förekommer då betonat ansiktsuttryck. Möjligtvis är det 
kontext som är avgörande. Harris (2017) nämnde även att icke-manuella signaler är delar av tecken-
språket och kan därför inte bortses ifrån, men bli mer exakta, tydliga och betonade. 
 
När det gäller bokstavering, som Holmström & Schönström (kommande) nämner att det blir ökad 
produktion av bokstäver i formella sammanhang. Det stämmer för i denna studie har jag noterat att 
bokstavering förekommer med högre frekvens i inspelat föreläsningsmaterial jämfört med tecken-
språkskorpus. Min uppfattning är att dels vill föreläsaren vara specifik och dels för att det finns tecken 
med flera betydelser, som t.ex. SYSTEM(J+V), TEKNIK(J+V) eller PLANERA(J+V). Det man ser 
här med (J+V) som kommer i plural i betydelsen för det tecknet och därför betonar med bokstavering 
för att peka ut den aktuella referenten. Det är även ett återkommande tema med upprepningar av 
bokstavering i föreläsningsmaterialet, som t.ex. KONTEXT@b och tecknar tecknet för 
KONTEXT(Lb+Lb) och återigen KONTEXT@b, möjligen för att förtydliga och vara specifik. 
 
Persontecken skapar samhörighet på ett personligt plan. Hörande som första gången kommer i kontakt 
med döva och får persontecken känner sig accepterade av döva, får komma in i gemenskapen genom 
att få persontecknet. Detta fenomen har en kulturell funktion i språket, men när det gäller akademisk 
diskurs nämnde Holmström (2016) har framlagt i sitt paper ”Akademisk uppsats på svenskt tecken-
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språk” att persontecken bör undvikas och att det är önskvärt att presentation sker med förnamn och 
efternamn. Därefter är efternamn att föredra i akademisk diskurs.  
 
Och så exemplet med persontecken i akademisk språkmiljö. Om man ska motsvara persontecknet med 
svenskans smeknamn, förekommer ju inga smeknamn inom akademisk diskurs, utan man hänvisar till 
personen med efternamn. Om man vänder på frågan, om det handlar om en känd profil som Lennart 
Dahlgren? Några kanske skulle veta vem han är, men osäkerheten skulle infinna sig ändå. Men om 
man lägger till hans smeknamn ”Hoa Hoa” blir det en annan reaktion.  
 
Frågan är om man kan göra undantag för kända profiler och forskare i fråga om persontecken eller om 
man strikt ska följa den akademiska strukturen att endast nämna efternamn efter presentation med för-
namn och efternamn. Skulle det fungera om jag sa Lennart ”Hoa hoa” Dahlgren, och därefter be-
nämner honom som Dahlgren i en akademisk diskurs? Däremot skulle det se märkligt ut om det bara 
stod smeknamnet i en akademisk diskurs, som Abbe för Albert Einstein. Är denna jämförelse med 
Abbe som med persontecknet? Men om man använder persontecken tillsammans med nedtonat 
ansiktsuttryck, som i exemplet Lidell, kan det vara acceptabelt då? Som när man nämner Lars Kruth 
och Brita Bergman med persontecken. Diskussioner som jag haft med olika personer, kring person-
tecken i akademisk språkmiljö har resulterat i att vissa tycker persontecken ska finnas, eftersom det är 
en del av teckenspråket medan andra tycker persontecken inte ska ingå eftersom akademiskt språk inte 
inkluderar något som motsvarar smeknamn. Denna fråga är värd en diskussion. 
 
Att studien påvisar att akademiskt teckenspråk finns även inom svenskt teckenspråk kan bidra till att 
kommande studenter får möjlighet att författa sina uppsatser på sitt första språk.  
 

7.3. Framtida forskning 
 
En forskning på djupare basis kring akademiskt svenskt teckenspråk skulle behövas för att säkerställa 
riktlinjerna för framtida akademiska uppsatser. I framtida forskning skulle kunna ingå tester för 
uppsats och med tiden kan man förändra prototypen till det bättre och förfina innehållet så att dess 
akademiska struktur för akademiskt svenskt teckenspråk utvecklas.  
 
Det skulle även vara intressant och se vilken roll genuina munrörelser och tecken har i formellt språk. 
Jag skulle vilja se en forskning på om det finns fler genuina tecken och munrörelser som används i 
formella sammanhang, samt vilka genuina tecken och munrörelser som inte används i formella 
sammanhang och varför det är så. En diskussion om vad som är korrekt eller acceptabelt att använda i 
akademisk diskurs är också önskvärd. 
 
En annan sak som skulle vara intressant att beforska inom samma område men ur en annan aspekt är 
hur språket är konstruerat när en teckenspråkig föreläsare håller akademiska föreläsningar inför 
publik, med och utan tolk. Och om språket påverkas inför tusen människor, jämfört med inför några 
personer. Vilka skillnader och likheter som förekommer.  
 
Även om den akademiska språkliga stilen är gemensam oavsett teckenspråk, så finns vissa funktioner 
inom den akademiska sfären som behöver beforskas mer. Vilka är skillnaderna och likheterna mellan 
akademiskt svenska och akademiskt svenskt teckenspråk? 
 

7.4. Etikdiskussion 
 
Eftersom teckenspråket är visuellt, är vi därmed synliga. Det går därför inte att anonymisera 
exemplen. Att visa bilder eller länka till filmer med exempel gör att det blir lättare att förstå exemplen. 
Det finns etiska riktlinjer för teckenspråksforskning, SLLS Ethics Statement for Sign Language 
Research. De döva akademikerna har gett sitt tillstånd till att använda bilder på dem, både ur 
föreläsningsmaterialet och teckenspråkskorpusen, för denna studie. Informanterna i teckenspråks-
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korpusen är redan informerade av tidigare forskare och har skrivit under för samtycke. Raychelle 
Harris (2017) har gett sitt tillstånd att använda bilder ur hennes digitala föreläsning. 
 

8. Slutsatser 
När jag började arbeta med denna uppsats hade jag låga förväntningar på att hitta kännetecken för 
akademiskt teckenspråk i stor omfattning eftersom det inte finns någon svensk forskning om 
akademiskt svenskt teckenspråk att tillgå men även förhoppningar att teckenspråket inte skulle vara ett 
undantag. Harris (2017) föreläsning har visat upp goda exempel på akademiskt amerikanskt tecken-
språk, som bidragit till att jag har kunnat jämföra och sett tydliga exempel på akademiskt svenskt 
teckenspråk hos de fyra döva akademikerna. Även Holmström (2017) och Hibbard (personlig 
kommunikation 2018-03-12) har föreslagit kännetecken.  

Den akademiska språkstilen är gemensam mellan olika teckenspråk. Lexikala tecken och munrörelser 
med inlånade svenska ord förekom i stor omfattning i föreläsningarna. Det fanns en märkbar skillnad 
på handformer mellan föreläsningsmaterialet och teckenspråkskorpus, i föreläsningarna var hand-
formen mer tydlig och medveten. Användande av boj och tydliga topikmarkörer var väldigt fram-
trädande i föreläsningarna och även en medveten användning av korrekta begrepp och att artikulatorer 
i sin grundform sker på korrekt artikulationsställe. Pauser och övergångar förekom markant med 
tydlighet, jämfört med teckenspråkskorpus.  
 
Persontecken används inte i föreläsningsmaterialet generellt, men när det har förekommit har det 
handlat om kända döva profiler. Däremot används efternamn kontinuerligt i föreläsningsmaterialet. 
Det fanns skillnader på bokstavering mellan inspelat föreläsningsmaterial och teckenspråkskorpus. I 
föreläsningarna förekom hög andel bokstaveringar. Vissa begrepp både bokstaverades och tecknades, 
vissa inte och även upprepning av bokstaveringen förekom. Det var en märkbar skillnad i kropps-
hållning mellan inspelat föreläsningsmaterial och teckenspråkskorpus. I föreläsningsmaterialet var 
kroppshållningen rak och blicken medveten. Teckenrummets volym var större i föreläsningsmaterialet, 
vilket strukturerar upp innehållet. Då det finns akademiskt språk, både talat och skrivet och 
amerikanskt akademiskt teckenspråk är det rimligt att anta att det svenska teckenspråket inte är ett 
undantag. Tiden är nu inne för uppsatser på akademiskt svenskt teckenspråk. 
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