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Sammanfattning 
I denna studie undersöker jag hur hörande vuxna andraspråksinlärare (L2) använder och utvecklar 
perspektiv i tre olika kategorier: karaktärens, observatörens och blandat perspektiv i svenskt 
teckenspråk under en tidsperiod på ett år. Målgruppens resultat har jämförts med en kontrollgrupp 
bestående av döva förstaspråkstalare (L1). Resultatet visar att målgruppen från andra 
inspelningstillfället till fjärde inspelningstillfället har utvecklat flera perspektiv i alla kategorier. När det 
gäller språkliga likheter och skillnader mellan målgruppen och kontrollgruppen är en tydlig likhet att 
alla uttrycker sina imiterande gester på samma sätt. Resultatet visar också att flera informanter i 
målgruppen använder dubbla referenter i teckenrummet. Det kan bero på att de föredrar 
observatörperspektivet eftersom de har svårigheter med blandat perspektiv. Kontrollgruppen har istället 
betydligt högre andel blandat perspektiv än målgruppen.   
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Use of perspectives in Swedish 
Sign Language by hearing L2 
learners 

A study of character perspective, observer perspective and mixed 
perspective 

Josephine Willing 

Abstract 
In this study, I investigate how hearing adult second language (L2) learners use and develop 
perspective in the three different categories – character, observer and mixed perspective – in Swedish 
Sign Language over the course of one year. The results of the target group are compared to those of a 
control group consisting of deaf first language (L1) users. The results show that the target group, 
between the second and fourth recording session, has developed multiple perspectives in all 
categories. Furthermore, linguistic similarities and differences between target and control groups are 
investigated, one similarity being that all informants express imitating gestures in the same way. The 
results show that several informants in the target group use double referents in signing space. This 
may be a consequence of their preference for observer perspective, since they have difficulties with 
mixed perspectives. Conversely, the control group has a considerably higher percentage of mixed 
perspectives than the target group. 
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1 Inledning 
Det är en stor efterfrågan på forskning om teckenspråk som andraspråk idag, dock är det fortfarande ett 
relativt ungt område. Under de senaste tre decennierna har forskningen börjat intressera sig för 
andraspråksinlärning i teckenspråk (Mayberry, 2006; Chen Pichler & Koulidobrova, 2015). Det är 
nämligen många som lär sig teckenspråk senare i livet, bland annat döva och hörselskadade som inte 
har haft tillgång till teckenspråk under sin uppväxt, hörande vuxna som har förlorat sin hörsel senare i 
livet och kallas vuxendöva. Hörande vill lära sig teckenspråk för att använda det i sitt yrke eller som 
teckenspråkstolk (Holmström, 2018), till exempel på någon av de teckenspråksutbildningar som finns i 
Sverige, som kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning på Stockholms universitet. 1  
 
Jag deltog i en av fem träffar i det europeiska nätverket ”The Leverhulme Network on Sign Language 
as second language” vid City University i London på temat att undersöka perspektiv i andraspråk och 
där fick jag inspiration att göra en egen studie i svenskt teckenspråk. Således har jag valt att studera 
andraspråksinlärning i svenskt teckenspråk i den här uppsatsen, emellertid handlar det samtidigt mer 
generellt om hur perspektiv används och utvecklas hos andraspråksinlärare.  
 
Användning av perspektiv är en relativ stor del av teckenspråksproduktionen. Detta har bland annat 
beskrivits av Quinto-Pozos och Parrill (2015) och enligt deras modell har perspektiv kategoriserats i tre 
olika typer: karaktärens perspektiv (eng. character perspective), observatörens perspektiv (eng. observer 
perspective) och blandat perspektiv (eng. mixed perspective), som när det gäller gester i talade språk 
har sin motsvarighet i ”character viewpoint gestures”, ”observer viewpoint gestures” och ”dual 
viewpoint gestures” (Parrill, 2009; 2010). 
 
Gärdenfors (2017) har skrivit i sin magisteruppsatsstudie om hur hörande vuxna andraspråksinlärare 
uttrycker sig i syntaktisk struktur. I studien har hon funnit att subjektlösheten som förekommer i satser 
som kallas konstruerad handling (eng. constructed action) troligtvis är vanligare förstaspråkstalare (L1-
gruppen) än andraspråksinlärare (L2-grupperna). Sedan har fler forskare nämnt att hörande vuxna 
andraspråksinlärare lär sig konstruerad handling långsammare än förstaspråkstalare (Cormier et al., 
2015) och de har svårare att lära sig att använda konstruerad handling som interagerar med avbildande 
tecken i teckenspråk (Quinto-Pozos & Parrill, 2015). 
 
En ytterligare anledning till varför jag har valt det här ämnet är att jag numera arbetar som 
teckenspråksadjunkt på Stockholms universitet och i mitt dagliga arbete har jag reflekterat över hur de 
hörande vuxna andraspråksinlärarna ska utveckla sina perspektiv på ett rimligt sätt. Förhoppningsvis 
visar resultaten av den här studien hur andraspråksinlärare använder och utvecklar sina perspektiv över 
en viss tid.  
 
Studien kan sedan användas till vidare forskning och även öka förståelse kring undervisning i svenskt 
teckenspråk, därför är det viktigt att knyta sig an både till aktuell forskning och till 
teckenspråksundervisning.  
 
 
 
 
 
 

                                                
1 https://www.tolk.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå/tolkning/kandidatprogram-i-teckenspråk-

och-tolkning 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att studera användningen av perspektiv i svenskt teckenspråk hos 
andraspråksinlärare, närmare bestämt hur dessa tre kategorierna av perspektiv bestående av karaktärens, 
observatörens och blandat perspektiv används och utvecklas hos hörande vuxna andraspråksinlärare. 
Jämförelser kommer också att göras med en kontrollgrupp bestående av förstaspråkstalare. 

Studiens frågeställningar är följande: 

• Hur används och utvecklas perspektiv i svenskt teckenspråk hos hörande vuxna 
andraspråksinlärare under en tidsperiod på ett år? 

• Vilka likheter och skillnader finns i användningen av perspektiv hos målgruppen jämfört med 
kontrollgruppen? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Den här studien består av sex kapitel med tillhörande delavsnitt. I kapitel 1 introduceras syfte och 
frågeställningar, efter en kortare inledning. I kapitel 2 redogörs för teckenrummet och de tre kategorierna 
av perspektiv bestående av karaktärens perspektiv, observatörens perspektiv och blandat perspektiv, 
gester i talat språk och teckenspråk, forskning om teckenspråk som andraspråk samt 
andraspråksinlärning och interimspråk. I kapitel 3 presenteras datainsamling, val av material, urval av 
informanter och studiens uppläggning och genomförande. I kapitel 4 presenteras resultatet i tre 
delavsnitt: översikt av materialet, användning av perspektivtyperna, samt jämförelse av målgruppen och 
kontrollgruppen. I kapitel 5 diskuteras resultat- och metoddelen såväl som validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet samt de etiska principerna. I kapitel 6 presenteras studiens slutsats och uppslag till 
framtida forskning. 
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för den här uppsatsstudien. 
Kapitlet delas in i fyra avsnitt. I det första delavsnittet (2.1) förklaras vad teckenrummet är. Det andra 
delavsnitt (2.2) presenteras kategorier av perspektiv, alltså karaktärens, observatörens och blandat 
perspektiv. Det tredje delavsnittet (2.3) ger en kort presentation av gester i talat- och tecknat språk. I det 
sista delavsnittet (2.4) redogörs för ett nytt språk i en annan modalitet, tidigare forskning om teckenspråk 
som andraspråk, andraspråksinlärning och interimspråk. 

2.1 Teckenrummet 
Det har utvecklats två olika typer av naturligt språk: talat språk och tecknat språk (Bergman, 2007). 
I produktions- och perceptionssättet kan talat språk kännetecknas som vokalt–auditivt och tecknat språk 
som gestuellt–visuellt (Ahlgren & Bergman, 2006; Bergman, 2007; Perniss, 2012).  
 
Talat språk är i grunden linjärt och är sekventiellt uppbyggd i att ljud följer på ljud, ord på ord och satser 
på satser. Teckenspråk har en annan typ av sekventiell uppbyggnad med spatial och simultan 
organisation och utförs i olika positioner och riktningar i teckenrummet (Ahlgren & Bergman, 2006; 
Perniss, 2012) Användningen av teckenrummet har en textbindande funktion och kohesion i en 
teckenspråkstext, i det att kroppen, huvudrörelse och blickriktning samverkar med de tecknen som riktas 
i teckenrummet (Winston, 1991) och dessa medel kan också användas för att uttrycka perspektivbyte 
(Perniss, 2012). Ahlgren och Bergman (2006:47) beskriver det tredimensionella teckenrummet, såsom 
den tecknande som använder området framför sig för att skapa en föreställning utifrån en 
teckenspråkstext:  
 

”Teckenspråket utnyttjar olika positioner och riktningar i det tredimensionella rummet framför  
den tecknande, det s.k. ”teckenrummet” (eng. signing space). Teckenrummet skulle rent fysiskt  
kunna vara avgränsat av armarnas räckvidd, men är i själva verket mindre. I höjdled sträcker  
det sig från midjan och upp till en bit ovanför huvudet. Åt sidorna och framåt begränsas det  
i stort sett av att armarna normalt inte sträcks ut helt i armbågsleden. Teckenrummet utnyttjas  
genom teckens riktningsmodifiering, men också genom blickriktningen som på lika sätt kan  
bidra till innehållet.” 

 
Utifrån teckenrummet så tillämpas gestuella modaliteter som produceras med kropp, händer, armar och 
ansikte (Ahlgren & Bergman, 2006; Bergman, 2007; Mayberry 2006; Woll, 2013). I teckenspråket 
producerar man alltså inte bara med händerna, utan använder simultant även bl.a. ögonbryn, mun och 
huvud (Bergman, 2007). Det tredimensionella teckenrummet är ett speciellt för teckenspråk (Ahlgren & 
Bergman, 2006; Bergman, 2007) och teckenrummet organiseras för att visa referenters positioner, 
rörelser och kroppsagerande (Perniss, 2012) som inte förekommer i talade språk (Bergman, 2007). 
Teckenspråket har några områden av tecken som kan riktas mot platser i teckenrummet, exempelvis 
pekningar (pronominals), lokativa verb (spatial verbs), utpekande verb (indicating (agreement) verbs) 
och avbildande verb/polysyntetiska tecken (classifier predicates) (Emmorey, 1999:153). Liddell (2003) 
utvecklar ett koncept från kognitiv lingvistisk som han kallar real space. Real space innebär “a person’s 
current conceptualization of the immediate enviroment based on sensory input” (Liddell, 2003:82). Det 
handlar om hur den tecknande konceptualiserar rummet framför sig i kontexten för mottagaren som kan 
skapa samma mentala föreställning. Real space är en mental föreställning som får mottagaren att koppla 
ihop en riktning, position eller den tecknandes egen kropp med en referent i den pågående texten 
(Liddell, 2003).  
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2.2 Kategorier av perspektiv 
 
I det här delavsnittet beskrivs djupgående de tre kategorierna bestående av karaktärens perspektiv [KP], 
observatörens perspektiv [OP] och blandat perspektiv [BP]. Den teoretiska grunden knyter sig an till 
analysen som använder dessa termer, som presenteras i resultatdelen (kapitel 4).  
 
Figur 1 ger en översikt över användning av perspektiv i teckenrummet. Illustrationen är hämtad från 
Özyürek & Perniss (2011:106) och vi kommer att återkomma till den i beskrivningarna av de tre 
kategorierna av perspektiv i teckenrummet nedan, i (2.2.1) karaktärens perspektiv, (2.2.2) observatörens 
perspektiv och (2.2.3) blandat perspektiv. Där ges detaljerade beskrivningar av respektive kategori i 
Figur 1.  

 
       Figur 1. Översikt över användning av perspektiv i teckenrummet. 

2.2.1 Karaktärens perspektiv 

Konstruerad handling (eng. constructed action) är en funktion i teckenrummet som ofta uppstår i 
narrativa texter (Metzger, 1995; Earls & Cormier, 2013), däremot har Özyürek och Perniss (2011) och 
Quinto-Pozos och Parrill (2015) skapat begreppet karaktärens perspektiv (eng. character perspective).  
 
Begreppet innebär att den tecknande tar sig på en annan persons roll, vilket innebär att man imiterar ett 
beteende eller handling med hjälp av kroppsdelar exempelvis huvud, ansikte, ögon och armar som 
konstruerar en referent2 (Metzger, 1995), detta kallas internt perspektiv (eng. internal perspective) 
(Özyürek & Perniss, 2011; Quinto-Pozos & Parrill, 2015). Den tecknande gestaltar referentens 
handlingar, tankar, känslor och yttranden under berättelsens gång (Metzger, 1995; Quinto-Pozos, 2007; 
Cormer et al., 2015).  
 
Özyürek & Perniss (2011:87) beskriver det som att den tecknande “assumes the role of the character in 
the event, such that at least the character’s head and torso are mapped to the signer’s body, and the size 
of the projected space is life-sized”. Den tecknande gestaltar de olika personernas agerande i syfte att få 
mottagaren att uppleva en levande och underhållande situation (Ahlgren & Bergman, 2006).  
Liddell (2003) använder termen surrogatblend (eng. surrogate blend) från kognitiv lingvistik, som 
beskriver den tecknandes kropp och händer som kan föreställa någon annan än den tecknande i en annan 
tid och rum. 
 

                                                
2 Begreppet referent kommer användas i den här studien. Referent innebär ”en företeelse i verkligheten 

som ett språkligt uttryck refererar till eller syftar på” (fakta: Nationalencyklopedin).  



 
 

5 

Användningen av karaktärens perspektiv signaleras av den ändrade blickriktningen genom att den 
tecknande tittar bort från mottagaren, expressiva uttryck, huvudrörelser och kroppsvridningar för att 
uttrycka sig för olika referenter i teckenrummet (Metzger, 1995; Bergman, 2006; Quinto-Pozos, 2007; 
Perniss; 2012; Earls & Cormier, 2013; Cormier et al, 2015). Blickriktningen är en viktig faktor för 
perspektivbyte i teckenspråkstexter (Ahlgren & Bergman, 2006; Bergman, 2007; Earls & Cormier, 
2013; Cormier et al., 2015).  
 
Den tecknande återberättar referentens kroppsagerande i en annan tid och rum, och imiterar referentens 
gester (Metzger, 1995; Liddell, 2003). Figur 2 illustrerar ett exempel från filmmaterialet Plankan där 
L1-informanten använder polisens kroppsagerande som karaktärens perspektiv (polismannen stoppar 
trafiken).   
  

       
Figur 2. Användning av polisens perspektiv.  

I karaktärens perspektiv uppstår det ofta handlingshandformer. Nedan visas ett exempel på ett lexikalt 
verb som är en grundform (Figur 3) och alltså kan vara uppslagsform i ett teckenspråkslexikon (Wallin, 
1994; Ahlgren & Bergman, 2006; Özyürek & Perniss, 2011), men i kontext avbildar de verb som 
handling, händelse och tillstånd (Simper-Allen, 2016), och dessa variationer på grundformen kallas 
handlingshandformer (eng. handling classifiers) (Figur 4) som inte ofta förekommer i lexikonet. 
 

      
Figur 3. Lexikalt verb BÄRA (Svenskt teckenspråkslexikon Id.nr. 04860) 3 

Handlingshandformer är en konstruktion med ett avbildande verb (Perniss, 2007; Özyürek & Perniss, 
2011), som ofta produceras med konstruerad handling i teckenrummet (Quinto-Pozos & Parrill, 2015). 
Den tecknande agerar referentens händer som håller i något objekt där Wallin (1994) beskriver agentiva 
klassifikatorer som refererar till entiteter man håller i och Simper-Allen (2016) beskriver dem som 
manipulatorer.  
 
 
 
 
 
 

                                                
3 https://teckensprakslexikon.su.se 
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Figur 4 visar ett exempel från filmmaterialet där L1-informanten konstruerar flyttmannens 
kroppsagerande och med hjälp av huvud, ansikte, ögon och händer visar hur flyttmannen bär en 
träplanka över gatan (flyttmannen bär träplankan).  
 

 
Figur 4. Flyttmannens perspektiv med handlingshandformer (träplankan).  

Figur 5 visar ett annat exempel från filmmaterialet där ölgubben håller sitt ölglas medan han läser 
tidningen. L1-informanten gestaltar ölgubbens perspektiv, exakt som det visas i filmsekvensen. Med 
användning av handlingshandformer håller den tecknandes högra hand i entiteten ölglaset och vänstra 
handen representerar tidningen (ölgubben håller sitt ölglas medan han läser tidningen). 
 

 
Figur 5. Ölgubbens perspektiv med handlingshandformer (ölglaset/tidningen). 

Lexikala tecken (eng. lexical predicates) (se Figur 1) finns alltid med i karaktärens perspektiv för att den 
tecknande producerar sina lexikala tecken under berättelsens gång (Perniss, 2007; Bergman, 2007; 
Özyürek & Perniss, 2011) och det förekommer även berättarkommentarer s.k. avbrott under karaktärens 
perspektiv som uttrycker kommentarer och beskrivningar (Bergman, 2007; Özyürek & Perniss, 2011; 
Cormer et al., 2015).  

2.2.2 Observatörens perspektiv  

I observatörens perspektiv (eng. observer perspective), även kallat externt perspektiv (eng. external 
perspective; Özyürek & Perniss, 2011; Quinto-Pozos & Parrill, 2015), används entitetshandformer som 
innebär att den tecknandes händer avbildar referenter i teckenrummet framför den tecknandes kropp.  
 
Özyürek & Perniss (2011:87) beskriver hur “the event space is projected onto sign space from an 
external vantage point. The signer is not part of the represented event, and the event space is reduced in 
size, projected onto the area of space in front of the signer’s body”. Den tecknandes händer avbildar 
referentens kroppsdelar till storlek och form samt befintlighet och förflyttning i teckenrummet framför 
den tecknandes kropp (Perniss, 2007; Özyürek & Perniss, 2011). Wallin (1994) beskriver animata 
entiteter som avbildar levande varelser och djur, medan Simper-Allen (2016) kallar dem för 
substitutorer.  
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Figur 6 visar ett exempel på observatörens perspektiv från filmmaterialet där fönsterputsaren dras in 
fönstret. L1-informantens vänstra handens V-handform avbildar referenten (fönsterputsarens ben) och 
benämnas då entitetshandform.  
 

   
Figur 6. Användning av observatörens perspektiv (fönsterputsaren). 

Det bör förtydligas att den tecknandes kroppsagerande inte avbildar referentens kropp utan händerna 
som avbildar referenter ur observatörens perspektiv och kan inte kombineras med att röra, ta eller lyfta 
objekt (handlingshandformer), därför kan observatörens perspektiv inte förekomma tillsammans med 
handlingshandformer i teckenspråk (Özyürek & Perniss, 2011; Quinto-Pozos & Parrill, 2015).  

2.2.3 Blandat perspektiv 
Blandat perspektiv (eng. mixed perspective) innebär en sammansmältning av både karaktärens 
perspektiv och observatörens perspektiv i teckenrummet, genom att den tecknandes kropp konstruerar 
referentens kropp och huvud, men samtidigt med händerna som avbildar en annan referents kropp 
(Özyürek & Perniss, 2011; Quinto-Pozos, 2007; Quinto-Pozos & Parrill, 2015, Cormier et al., 2015). 
Utifrån kognitiv-lingvistisk teori kallar Dudis (2004) detta ”partitionable zones” som innebär att den 
tecknandes kroppsdelar avbildar olika referenter i teckenrummet på samma gång, dock ingår den ena 
delen i en surrogatblend och den andra delen i avbildande blend (Liddell, 2003; Dudis, 2004).  
 
Figur 7 visar ett exempel på blandat perspektiv ur filmmaterialet där ölgubben råkar titta på 
fönsterputsaren som håller i hans ölglas och ser förvånad ut. L1-informantens kropp konstruerar 
fönsterputsarens perspektiv och vänstra handens klohandform representerar fönsterputsarens hand som 
håller i ölglaset (handlingshandform) medan högra handens V-handform avbildar ölgubbens ögon 
(entitetshandform).  

 

  
      Figur 7. Användning av blandat perspektiv (ölgubben och fönsterputsaren). 

Den tidiga teckenspråksforskningen utvecklade olika termer för begreppen karaktärens perspektiv 
respektive observatörens perspektiv, där Liddell (2003) definierar ”surrogate” och ”depictive space”, 
Morgan´s (1999) använder ”shifted referential framework” och ”fixed referential framework”, och 
Shick (1990) kallar dem ”real-world space” och ”model space”. Emmorey & Falgier (1999) introducerar 
termerna ”diagrammatic space” och ”viewer space” (Perniss, 2007:64; Özyürek & Perniss, 2011:87).  
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2.3 Gester i talat språk och teckenspråk 
Det kan vara värt att överväga skillnaden mellan gester i talat språk och teckenspråk (Quinto-Pozos, 
2007). Utifrån McNeills (1992) utgångspunkter beskriver Liddell (2003:157) att gester i talat språk kan 
indelas i kategorierna: ”iconic gestures”, ”metaphoric gestures”, ”beats”, ”cohesive gestures” och 
”deictic gestures”. Utifrån ”iconic gestures” illustrerar Liddell (2003) ett exempel på den tecknandes 
huvud och blickriktning ”Garfield looking up at Jon” i motsvarighet pantomimliknande form (Bergman, 
2007).  
 
Gester uttrycks i samma modalitet som tecken i teckenspråket, vilket gör att gränsen mellan gester och 
tecken ibland är oklar. Många tecken har sitt ursprung i gester och har med tiden blivit lexikala tecken i 
teckenspråket (Liddell, 2003). Gester kan förvisso också ibland kombineras, men inte med specifika 
grammatiska regler, dock är de mer individuella i betydelsen att varje talare uttrycker sitt eget personliga 
sätt att gestikulera (McNeill, 1992).  
 
Parrill (2009) baserar sig också på McNeill (1992) när hon delar in gester i talade språk i ”character 
viewpoint gestures”, ”observer viewpoint gestures” och ”dual viewpoint gestures” i talat språk. Parrill 
(2010) anger character viewpoint gestures (C-VPT) som innebär ”a speaker uses her own body to show 
how the character acted” där berättaren använder sin egen kropp för att visa hur referenten uttrycker sig. 
Observer viewpoint gestures (O-VPT) innebär ”the hand represents the character and the trajectory 
traced by the hand represents the character’s path” där berättaren använder sina händer för att avbilda 
referenter i området framför kroppen (Parrill, 2010). Parrill (2009) beskriver dual viewpoint gestures 
som innebär att ”a speaker is taking multiple spatial perspectives on a scene at the same time” där talaren 
använder flera perspektiv samtidigt; talaren använder sin egen kropp för att återspegla en referents 
uttryck, medan händerna avbildar ytterligare referenters kroppar framför talarens kropp. Enligt Parrill 
(2009) är C-VPT gestures och O-VPT gestures är vanligare än dual viewpoint gestures som är mer 
sällsynta.  
 
Senare har Quinto-Pozos och Parrill (2015) gjort en jämförelse mellan talade språk och teckenspråk.  
Resulterat för de 508 studerade förekomsterna i teckenspråk var 324 karaktärens perspektiv [64%] och 
184 observatörens perspektiv [36%] medan Parrills (2010) 506 gester i talade språk gav 233 C-VPT 
gestures [46%] och 273 O-VPT gestures [54%]. Det visar att karaktärens perspektiv har högre procent 
än observatörens perspektiv i teckenspråket, men gester i talade språk har mer O-VPT gestures än C-
VPT gestures (Quinto-Pozos & Parrill, 2015). Användare av talade språk föredrar alltså observatörens 
perspektiv framför karaktärens perspektiv (Parrill, 2010), medan även Özyürek och Perniss (2011) har 
skrivit att användare av teckenspråk föredrar karaktärens perspektiv framför observatörens perspektiv.  
 
I både talade språk och teckenspråk används dock ansiktsuttryck på liknande sätt för att byta perspektiv 
(Earls & Cormier, 2013).       

2.4 Forskning om teckenspråk som andraspråk 
I det här sista delavsnittet presenteras forskningen om teckenspråk som andraspråk. I det följande 
behandlas det speciella med inlärning av ett nytt språk i en annan modalitet, forskning om svenskt 
teckenspråk som andraspråk såväl som andraspråksinlärning och interimspråk generellt.  

2.4.1 Nytt språk i en annan modalitet 

För hörande vuxna andraspråksinlärare som studerar teckenspråk handlar det inte bara om inlärning av 
ett nytt språk utan också om inlärning av ett språk som uttrycks i en annan modalitet (Mayberry, 2006; 
Woll, 2013; Chen Pichler & Kouldiobrova, 2015). Hörande vuxna andraspråksinlärare måste nämligen 
lära sig att kommunicera gestuellt och visuellt istället för vokalt och auditivt. Detta kallas M2L2 ”second 
modality-second language”, men om döva vuxna lär sig ett nytt teckenspråk som andraspråk i samma 
modalitet innebär det M1L2 ”first modality-second language” (Chen Pichler & Koulidobrova, 2015). 
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Att hörande vuxna lär sig ett andraspråk i en annan modalitet än sitt förstaspråk kan leda till möjligheter 
och svårigheter, och därmed utvecklingsmönster som inte förekommer för andraspråksinlärare i samma 
modalitet som förstaspråksinlärare (McKee & McKee, 1992; Chen Pichler & Koulidobrova, 2015). 
Därför är det kanske framför allt modalitetsskillnaderna mellan talat- och tecknat språk som kan påverka 
andraspråksinlärare i teckenspråk, eftersom kunskaperna från ett talat språk inte bara kan överföras till 
tecknat språk på samma sätt som från ett talat språk till ett annat talat språk (Chen Pichler & 
Koulidobrova, 2015). Hos andraspråksinlärare kan det uppstå ett slags pidginspråksvarianter4 av 
teckenspråk, exempelvis så att andraspråksinlärare producerar tecken i en ordning som speglar 
ordföljden från deras första språk (Chen Pichler & Koulidobrova, 2015). Således är det en utmaning för 
hörande vuxna att använda visuella och gestuella modaliteter (McKee & McKee, 1992).  
 
Woll (2013:2) har tagit upp sju olika kännetecken hos teckenspråk som andraspråk för hörande vuxna: 
(1) lärbarhet (learnabilty), (2) ikonicitet (iconicity), (3) fonologi och motorisk förmåga (phonology and 
motor skills), (4) ansiktets roll (the role of face), (5) grammatik (grammar), (6) gestens roll (the role of 
gesture) och (7) sociala faktorer (social issuses). Utifrån tidigare forskningsstudier har Woll (2013) 
skrivit att andraspråksinlärare lär sig att använda teckenrummet på olika sätt. Till exempel kan 
andraspråksinlärare ha svårigheter att använda teckenrummet på korrekt sätt, såsom att sträcka ut sina 
armar för långt från kroppen gentemot förstaspråkstalare kan använda tecken utifrån egen kropp som 
perspektivtagande (Nilsson och Ferrara, 2016).  
 
Woll (2013) nämner i sin forskningsstudie att användningen av perspektivbyte där den tecknandes 
kroppsagerande kombinerat med ansiktsuttryck som representerar olika karaktärer i teckenspråkstexter 
utvecklas tidigt hos andraspråksinlärarna. Men blickriktningarna för perspektivbyten utvecklas 
långsammare än ansiktsuttryck i amerikanskt teckenspråk (Woll, 2013). Flera forskare har nämnt att 
hörande vuxna andraspråksinlärare lär sig karaktärens perspektiv långsammare (Cormer et al., 2015) 
och andraspråksinlärare har svårare att lära sig att använda karaktärens perspektiv som interagerar med 
observatörens perspektiv i teckenspråk (Quinto-Pozos & Parrill, 2015). Enligt Nilsson och Ferrara 
(2016) har tidigare forskning visat att hörande studenter kan producera avbildande tecken, men att det 
tar lång tid att utveckla användningen av dem.  
 
Gestens roll handlar om att andraspråksinlärare som använder sig av gester samtidigt som de uttrycker 
sig i tal på sitt förstaspråk, kan få det lättare att tillägna sig de spatiala färdigheterna i teckenspråk, dvs. 
att de kan uttrycka sina gester bättre i teckenrummet (Woll, 2013). Detta kan bero på att en del gester 
redan förekommer i det talade språket (McNeill, 1992) eftersom man kan överföra gester ifrån det 
visuella spatialitet till de spatiala egenskaperna trots språken har olika modaliteter så kan de 
andraspråksinlärare som använder sig av gester ha lättare att utveckla sitt teckenspråk (Woll, 2013). 
Därför anser Parrill (2010) att andraspråksinlärare behöver lära sig att använda karaktärens perspektiv 
oftare i teckenspråket än vad de brukar uttrycka sig i talade språk.  

2.4.2 Forskning om svenskt teckenspråk som andraspråk 
Forskningen om svenskt teckenspråk som andraspråk är fortfarande ett relativt nytt område. Emellertid 
har Schönström och Mesch (2017) vid Stockholms universitet lyckats få finansiering för 
forskningsprojektet, ”Från tal till tecken - att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk” (TATE) av 
Riksbankens Jubileumsfond (P16-0371:1) under 2017–20195. Inom projektet vidareutvecklas en 
inlärarkorpus som består av teckenspråkstexter från hörande vuxna andraspråkslärare i svenskt 
teckenspråk (Schönström & Mesch, 2017; Mesch & Schönström, 2018). Under den pågående 
forskningen studerar de lexikal användning, avbildande tecken, munrörelser och ”disfluences” som 
innebär störningar av olika slag i rytm/prosodi. 

                                                
4 Begreppet pidginspråk innebär ”en typ av reducerade språk som används i första hand för 

kommunikation mellan människor med olika modersmål” (Källa: Nationalencyklopedin). 
5 https://www.ling.su.se/teckenspråksresurser/teckenspråkskorpusar/korpus-i-svenskt-teckenspråk-som-

andraspråk/korpus-i-svenskt-teckenspråk-som-andraspråk-1.333241 
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Holmström (2018) undersöker UTL2-projektet ”Undervisning i svenskt teckenspråk som andraspråk” 
som handlar om undervisning på vare sig talad svenska eller på svenskt teckenspråk i början av 
utbildningen gör att de hörande studenterna lär sig svenskt teckenspråk snabbare och bättre (Holmström, 
2018).  
 
En stor del av forskningen inom teckenspråk som andraspråk har hittills fokuserat på den fonologiska 
delen (Rosen, 2004; Bochner, Christie, Hauser, & Searls, 2011) och visar att vuxna hörande 
andraspråksinlärare har svårigheter att producera tecken som är byggda med mindre fonologiska 
detaljer. Ortega och Morgan (2015) har nämnt att artikulationsställe var lättast att producera medan 
artikulator var svårast. Således har Balkstam (2018) i sin magisteruppsats gjort en analys av hörande 
andraspråksinlärares fonologiska utveckling med inriktning på teckens aspektstruktur i termer av 
artikulator, artikulation och artikulationsställe i det svenska teckenspråket. Resultatet visade att 
artikulationsställe var lättast att producera, därnäst artikulator och svårast var artikulation för 
andraspråksinlärare, likadant var det för kontrollgruppen (Balkstam, 2018). 
 
Det finns två studentuppsatser som har tagit upp om svenskt teckenspråk som andraspråk som är 
relevanta för den här studien. I en av uppsatserna har Stenberg (2009) beskrivit interimfel hos 
andraspråksinlärare av svenskt teckenspråk. Hon har tagit upp gester, hur hörande informanterna väljer 
att använda manuella gester, för att beskriva innehållet eller för tecken de inte kan uppfattas som en 
form av gester i omskrivning. Hon har också tagit upp kroppsgester som de hörande informanterna 
övergeneraliserar då de använder kroppsgester mellan tecken till skillnad från de döva informanterna, 
som använder dem simultant med tecken.  
 
Gärdenfors (2017) skrev i sin magisteruppsats ”Syntaktisk struktur i svenskt teckenspråk hos hörande 
andraspråksinlärare” om subjektlösheten i satser med konstruerad handling. Hon fann att subjektlöshet 
troligtvis var vanligare hos L1-gruppen med 66% subjektlösa satser, än hos de två L2-grupperna 
bestående av hörande vuxna andraspråksinlärare, där lågnivå-gruppen hade 43% och högnivå-gruppen 
hade 53% subjektlösa satser. Det visar sig att ju längre man läst teckenspråk desto fler subjektlösa satser 
blir det, men L2-grupperna har ett behov att uttrycka subjektet före verbet vilket kan bero på 
övergeneralisering, övertydlighet eller interferens från svenska språket, eftersom subjekt är ett tvång i 
svenskan. Andraspråksinlärarna verkar med tiden lära sig att det inte alltid är nödvändigt att hänvisa till 
en referent i alla satser utan att man kan använda konstruerad handling istället för att referera till en 
referent varje gång (Gärdenfors, 2017:29–30). 
 
Det är också bra att känna till tidigare forskning om andraspråksinlärning och interimspråk som 
presenteras i nästa avsnitt.  

2.4.3 Forskning om andraspråksinlärning 
För talade språk finns det ett stort forskningsfält kring andraspråksinlärning. Selinker (1972) var en av 
de första som använde termen interimspråk (eng. interlanguage) vilket motsvarar ett inlärarspråk (eng. 
learner language) används idag (Hammarberg, 2013).  
  
Begreppet andraspråksinlärning används om vilket språk som helst efter förstaspråket som börjar 
etableras (Abrahamsson, 2009). Det är inte så många andraspråksinlärare som lyckas uppnå 
förstaspråksnivå i sitt andraspråk eftersom inlärningsprocessen kan avstanna eller fossiliseras 
(Abrahamsson, 2009; Hammarberg, 2013). Selinker (1972:215) har lyft fram fem huvudsakliga 
processer som kan leda till fossilisering hos andraspråksinlärare: (1) språklig transfer, (2) överföring 
från undervisning, (3) strategier för andraspråksinlärning, (4) kommunikationsstrategier och (5) 
övergeneralisering. Han menar att dessa leder till att många inte lyckades nå ända fram till 
förstaspråkstalarnivå (Selinker, 1972). Processen språklig transfer innebär överföring av tidigare 
kunskap om språk till ett nytt språk, och kan delas in ytterligare i positiv- och negativ transfer. Positiv 
transfer är överföring till det nya språket som överensstämmer med det och negativ transfer innebär att 
överföring skett på ett oriktigt sätt – detta brukar kallas interferens (Linnarud, 1993). 
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En vanlig metod för att studera andraspråksinlärning är att språket dokumenteras hos individuella 
inlärare longitudinellt med bestämda tidsintervall, så att man kan jämföra individuella stadier i 
utvecklingen inom och även mellan individer. Det är det metodologiskt tillvägagångssätt i 
inlärarkorpusar som kallas ”Constrastive Interlanguage Analysis” (CIA) och har blivit en populär metod 
inom forskning där forskare ska kunna göra en datainsamling av L2-inlärare i elektronisk form och 
använda sig av verktyg (Granger, 2015) för att kunna observera aspekter av tillägnandeprocessen i 
andraspråket (Hammarberg, 2010; Granger 2015). Målsättningen med korpusen är att organisera och 
möjliggöra jämförelser i olika dimensioner: (1) Longitudinellt över inlärningsstadier, (2) mellan olika 
individer, (3) mellan inlärare och infödda, (4) mellan tal och skrift, och (5) mellan olika aktiviteter i tal 
och mellan olika slags skrivna texter (Hammarberg, 2010, s.4).  
 
Hittills har flera studier använt metoden för att jämföra olika varieteter av samma språk: talat språk vs. 
skrivet språk, generellt vs. domänspecifikt etc. och olika språk som man kan jämföra med infödda språk 
och ses som den ultimata uppnående av att lära sig ett andraspråk; en jämförelse av inlärarspråk med 
andra inlärarspråk, särskilt från inlärare med olika modersmål som bakgrund (Granger, 2015). Vad gäller 
teckenspråk har Schönström och Mesch (2017, 2018) gjort en datasamling på longitudinell basis där 
deltagarna har spelats in under fyra tillfällen under 1,5 års tid med syftet att dokumentera inlärarspråket 
i ett utvecklingsperspektiv och jämföra med en kontrollgrupp, bestående av nio förstaspråkstalare av 
svenskt teckenspråk. Materialet beskrivs vidare i kapitel 3 nedan. 
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3 Metod och material 
I det här kapitlet presenteras två delavsnitt. I det första delavsnittet (3.1) presenteras datainsamling, val 
av material och urval av informanter. I det andra delavsnittet (3.2) presenteras hur studiens uppläggning 
och genomförande går till.  

3.1 Datainsamling 
Materialet som används i den här studien är hämtad från den korpus i svenskt teckenspråk som 
andraspråk som kommit till under forskningsprojektet ”Från tal till tecken – att lära sig svenskt 
teckenspråk som andraspråk” (Schönström & Mesch, 2017).  
 
Projektet har gjort en longitudinell datainsamling. Tabell 1 redovisar datainsamlingsperiod, 
inspelningstillfälle och det antal undervisningstimmar i svenskt teckenspråk som L2-informanterna fått 
vid tillfället (Mesch & Schönström, 2018:121). 
 
Tabell 1. Den longitudinella datainsamlingen.  

Datainsamling Inspelningstillfälle Undervisningstimmar 
Period 1 1 september 45 
Period 2 1 december 125 
Period 3 2 maj 240 
Period 4 3 december 345 

 

Varje inspelning varade i 15–20 minuter per L2-informant, och gjordes vid fyra tillfällen med 
drygt sex månaders mellanrum. Avsikten med detta är att samla in data för att dokumentera ett 
longitudinellt inlärarspråk för L2-informanterna (Mesch & Schönström, 2018).  

Figur 8 visar hur studion var organiserad. Varje student som deltog spelades in tillsammans med en döv 
forskningsledare i inspelningsstudion vid Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. I studion 
användes fem kameror för att få en mer innehållsrik datakälla (Mesch & Schönström, 2018).  
 

        
Figur 8. Inspelningarna ägde rum i inspelningsstudio. Från vänster: Bild 1: Helbild på deltagarna i profil; 
bild 2 och 3: Halv bild på respektive deltagare; bild 4 och 5: Fågelperspektiv på respektive deltagare. 

Den första bilden i Figur 8 visar hur de samtalande satt mitt emot varandra vid ett bord. Den här studien 
har valt att utgå från halvbilden där en informant visas från höften och uppåt eftersom den vyn befanns 
lämpligast för det här analysarbetet.  

3.1.1 Val av material 
Projektet har gjort en total datasamling på 25 timmar och 6 minuter inspelningsmaterial i form av 
intervjuer, beskrivningar av utvalda bilder från boken ”Grodan, var är du”, bildserien ”Ferdinand” och 
återberättelser av kortfilmen ”Plankan” (Mesch & Schönström, 2018).  
 
Material passar till denna studie är taget ur den brittiska kortfilmen Plankan (Figur 9), eftersom narrativ 
text borde innehålla mer perspektivtagande än deskriptiv text. Alla informanter tittade på samma 
kortfilmsinnehåll i cirka 50 sekunder och återberättade på svenskt teckenspråk för en döv 
forskningsledare under inspelningen i studion. Den korta filmsekvensen har följande innehåll: 



 
 

13 

 
Två flyttmän bär på en lång träplanka över en trafikerad väg och en polisman med sin cykel följer 
efter för att kontrollera på trafiken. Sedan står där en fönsterputsare som förbereder sig för att 
tvätta fönster, men han hjälper plötsligt flyttmännen med plankan och de vänder och vrider på den 
och råkar föra in den genom ett öppet fönster där en ölgubbe sitter och läser en tidning och 
samtidigt dricker ett glas öl. Ölgubben råkar ställa sitt ölglas på plankan, därefter bär flyttmännen 
den och då försvinner ölglaset med. Men ölglaset faller ner i en fönsterputsarens hink. Sedan 
upptäcker fönsterputsaren glaset och tar förvånat upp det. Under tiden letar ölgubben efter sitt 
ölglas och förstår att det har försvunnit, men när han kikar ut genom fönstret får han se 
fönsterputsaren hålla i hans ölglas, således tror han att fönsterputsaren har stulit glaset och tecknar 
”kom hit” med pekfingret, och när fönsterputsaren kommer närmare honom så drar han in honom 
genom fönstret. 

 

  

        
              Figur 9. Sex utvalda filmsekvenser valdes ur kortfilmen Plankan. 

3.1.2 Urval av informanter 

Under projektet samlades materialet in från tre olika studentgrupper bestående av sammanlagt 38 
studenter i åldrarna 19–40 som studerade svenskt teckenspråk på kandidatprogrammet i teckenspråk och 
tolkning vid Stockholms universitet, dvs. L2-informanter. Teckenspråkskunskaperna hos L2-
informanterna varierade från inga till några års förkunskaper i svenskt teckenspråk (Mesch & 
Schönström, 2018).  
 
Den här studien begränsas till att analysera nio L2-informanter som inte hade studerat svenskt 
teckenspråk tidigare eller endast handalfabetet och några enstaka tecken. Informanterna deltog vid fyra 
inspelningstillfällen, men för denna studie har jag bara valt två inspelningstillfällen, det andra 
inspelningstillfället (L2T2) som skedde efter cirka fyra månaders teckenspråksinlärning och det fjärde 
inspelningstillfället (L2T4) efter cirka ett och ett halvt års studier, för att kunna se konkreta 
teckenspråksskillnader mellan dessa tillfällen, inspirerades av Hammarberg (2010) angående 
jämförelser av inlärningsstadier. 
Mesch’ och Schönströms (2018) kontrollgrupp bestod av nio infödda döva i åldersintervallet 20–49 år 
med svenskt teckenspråk som modersmål (L1-informanter). Enligt Hammarberg (2010) behöver 
modersmålstalare använda samma metod på inlärardelen för att kunna jämföras med L2-informanter 
och samma datainsamlingsmetoder med motsvarande innehåll, men en skillnad är att L1-informanter 
inte uppvisar ett språk som utvecklas över tiden, utan företräder inlärarnas målspråk. Avsikt med denna 
aktuella studien är att man vill se vilka språkliga skillnader som finns i användningen av perspektiv med 
L2-grupperna med hjälp av L1-gruppen.  
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Tabell 2. Metadata om L2-informanters kön, två inspelningstillfällen (år) och L1-informanters kön. 
 

L2 KÖN T2 T4 L1 KÖN 
Informant 1 Kvinna Dec-2013 Dec-2014 Informant 1 Kvinna 
Informant 2 Kvinna Dec-2013 Dec-2014 Informant 2 Man 
Informant 3 Kvinna Dec-2013 Dec-2014 Informant 3 Kvinna 
Informant 4 Kvinna Dec-2016 Dec-2017 Informant 4 Kvinna 
Informant 5 Kvinna Dec-2016 Dec-2017 Informant 5 Kvinna 
Informant 6 Kvinna Dec-2016 Dec-2017 Informant 6 Kvinna 
Informant 7 Kvinna Dec-2017 Dec-2018 Informant 7 Kvinna 
Informant 8 Man Dec-2017 Dec-2018 Informant 8 Kvinna 
Informant 9 Kvinna Feb-2018 Dec-2018 Informant 9 Kvinna 

 
Tabell 2 visar tre olika studentgrupper som består av tre L2-informanter ur tre olika studentkullar, 
inspelade för inlärarkorpusen under tiden år 2013–2014, 2016–2017 och 2017–2018. Könsfördelningen 
hos L2-informanterna är åtta kvinnor och en man och i L1-gruppen är det samma fördelning, dock 
analyserar studien inte könsfördelningen utan L2 och L1 behandlas som grupper.  

3.2 Uppläggning och genomförande 
Det här andra delavsnittet som består av två delar. I den första delen (3.2.1) presenteras arbetet med 
annotering av material och den andra delen (3.2.2) presenteras kvantitativ och kvalitativ analys.  

3.2.1 Annotering av material 
Studiens första steg i processen är annoterande av teckenspråkstexter, en central utgångspunkt för att 
hela analysarbetet skall kunna bli realiserbart. Wallin och Mesch (2018) påpekar att när man bygger upp 
en korpus med teckenspråkstexter är det ett tidskrävande arbete. Det väsentliga i det första steget är att 
få med alla glosor i korpusen, detta är en utgångspunkt för att få teckenspråkstexterna läsbara för 
korpusarbetet (Johnston & De Beuzeville, 2014). Mesch et al. (2019) har annoterat alla glosor som ingår 
i den här studien. Därefter kan man också komplettera och anpassa till ytterligare annoteringsrader som 
behövs för olika forskningsstudier (Johnston & De Beuzeville, 2014).  
 
I det här annoteringsarbetet används annotationsprogrammet ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) 
(ELAN, 2018). ELAN är ett verktyg för annotering och transkription av videosekvenser och lämpar sig 
väl för teckenspråkstexter (Mesch, 2015). Figur 10 visar en skärmavbild av hur en annoteringsmall kan 
se ut. Annoteringsmallen visas åtta valda rader med information som anpassats till den här studien.  
 

 
Figur 10. En skärmbild av annoteringsmallen.  
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Beskrivningarna i annoteringsmallen kategoriseras i två delar. Den första kategorin följer det 
annoteringssystem Wallin och Mesch (2018) använt och utgörs av de första fem raderna som visas i 
annoteringsmallen. Den första raden, Glosa_DH S1 är till för att märka upp den tecknandes dominanta 
hand, dvs. höger hand hos högerhänta tecknande och även för vänster hand hos vänsterhänta tecknande.  
Den andra raden, Glosa_NonDH S står för den icke-dominanta handen, alltså passiv vänster hand eller 
höger hand. Dessa glosor avses inte som översättningar, utan som etiketter på tecken, avbildande tecken, 
etc.  (Wallin & Mesch, 2018, s.4–6) Den underordnade raden, Betydelse_DH beskriver innehållet av 
avbildande tecken i Glosa_DH S1 motsvarande för Betydelse_NonDH under Glosa_NonDH S.  
Handformskategori VARELSE representeras för ”levande” varelser, såsom människor. Dessa 
tillhörande handformskategorier uttrycker sig för befintlighet, förflyttning, rörelse och stillastående. 
(Wallin & Mesch, 2018, s.17–18). Den sista raden, Översättning, används för svenska översättningar av 
teckenspråksinnehållet (Wallin & Mesch, 2018, s.28). 
 
I den andra kategorin tillkommer det tre rader i annoteringsmallen, bestående av roll 1 (role 1), 
perspektiv (viewpoint) och roll 2 (role 2) och hämtades från projektet ”The Leverhulme Network on 
Sign Language as second language´s project” under år 2017–2018 vid City University i London. 
 
Raden role 1 anger de fem olika karaktärers perspektiv som den tecknande gestaltar i det aktuella 
materialet, de olika referenterna är polismannen (police), flyttmännen (mover), fönsterputsaren (window 
cleaner), ölgubben (beerman) och reklamskylten (advertise). Berättarens perspektiv (narrator) finns på 
denna rad som inspirerades av Cormier, et al. (2015) eftersom det samverkas med observatörens 
perspektiv (entitetshandformer).  
 
Raden viewpoint kodar tre perspektiv: karaktärens perspektiv (character), observatörens perspektiv 
(observer) och blandat perspektiv (mixed). 
 
Raden role 2 anger observatörens perspektiv och samverkar med berättarperspektiv (narrator) i raden 
role 1. Observatörens perspektiv innebär entitetshandform som motsvarar levande varelser, i detta fall 
bestående av polismannen (police), flyttmännen (mover), fönsterputsaren (window cleaner), ölgubben 
(beerman) respektive ölgubben/fönsterputsaren (window cleaner/beerman) eller 
flyttmännen/polismannen (mover/police) där de två senare innebär två båda entitetshandformer och 
kallas dubbla referenter. 

3.2.2 Kvantitativ- och kvalitativ analys 

För att öka reliabiliteten i den här studien kommer den kvantitativa delen att redogöra för frekvenser i 
de tre kategorierna av perspektiv hos respektive grupp. När alla teckenspråkstexter är annoterade ska 
man kunna söka i hela textmängden efter alla perspektiv och få fram antal glosor i materialet och en 
kvantitativ sammanställning av frekvenserna för de tre perspektivkategorierna i Excelfilen (se nedan) 
och annoteringsfilen (.eaf). 
 
Annoteringarna från ELAN fördes in i en Excelfil, med syfte att få frekvenstabeller och diagram som 
här används för att kunna presentera ett kvantitativt resultat (som redovisas i resultatdelen, kapitel 4). 
Figur 11 visar en del av Excelfilen, där den första kolumnen från vänster ”A” ger Role 1 innehållande 
karaktärens perspektiv och ”H” som anger flyttmännen (mover), polismannen (police), ölgubben (beer 
man), fönsteputsaren (window cleaner) eller berättarens perspektiv (narrator), viewpoint som anger de 
tre perspektiven karaktärens perspektiv (character), observatörens perspektiv (observer) och blandat 
perspektiv (mixed). Role 2 riktar in sig på observatörens perspektiv som uttrycks av entitetshandformer 
som står för levande referenter (beer man, window cleaner, etc). Bland följande kolumner innebär ”C” 
starttid för den annoterade sekvensen, ”D” sluttid och ”F” sekvensens längd. I ”J” kodas blandat 
perspektiv, och de gulmarkerade raderna [BP] uppstår när både karaktärens och observatörens 
perspektiv smälter samman i teckenrummet på samma gång. 
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Figur 11.  Översikt av Excelfilen.  

Därtill tillkommer en explorativ ansats genom kvalitativa analyser av språkliga skillnader i målgruppen 
och kontrollgruppen utifrån resultaten. Utifrån en av frågeställningarna, (Vilka likheter och skillnader 
finns i användningen av perspektiv hos målgruppen jämfört med kontrollgruppen?) har den här studien 
begränsats till några utvalda filmsekvenser för att se likheter och skillnader och välja ut två av fyra 
inspelningstillfällen för målgruppen (L2T2/L2T4) respektive kontrollgruppen (L1) som fokuserar på 
perspektiv och hur informanterna uttrycker sig. Dessa resultat kommer att tas upp i kapitel 4 nedan.  
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4 Resultat 
Det här kapitlet delas in i tre delavsnitt. Det första delavsnittet (4.1) presenterar resultatet som översikt 
av materialet med videolängd, genomsnitt per informant, antal glosor, antal perspektiv med två 
underavsnitt som presenterar en procentfördelning av perspektiv (4.1.1) respektive lägger fram 
användning av perspektiv hos respektive grupper (4.1.2).  I det andra delavsnittet (4.2) presenteras en 
detaljerad beskrivning av användning av referenterna utifrån karaktärens perspektiv och observatörens 
perspektiv. I det sista avsnittet (4.3) redovisas några jämförelser mellan målgruppen och 
kontrollgruppen.  

4.1 Översikt av materialet 
Första delavsnittet visar en översikt av materialets kvantitativa resultat som tagits fram genom Excelfilen 
och annoteringsprogrammet ELAN. Tabell 3 presenterar materialet och kategorierna som innehåller 
materialets totala videolängd, videolängd per informant, totala antalet glosor, antal glosor per informant, 
totala antalet användningar av karaktärens perspektiv, observatörens perspektiv och blandat perspektiv 
i de respektive grupperna. I följande avsnitt redovisas resultatet mer detaljerat i egna delavsnitt.  
 
Tabell 3. Översikt över materialet för respektive grupper 
 
    Kategori                 L2T2         L2T4      L1 

Materialets totala videolängd 
 

00:24:46 00:21:26 00:12:34 

Videolängd per informant 
 

00:02:45 00:02:23 00:01:24 

Antal glosor 926 1311 1382 
 

Glosor per informant 
 

102,8 145,6 153,5 

Antal 
karaktärens perspektiv 

98 119 134 

Antal 
observatörens perspektiv 

15 19 24 

Antal  
blandat perspektiv 

3 8 30 

 

Tabellens resultat visar att ju längre L2-informanterna har studerat svenskt teckenspråk desto kortare 
blir filmerna, där videolängden har minskat med 3 minuter och 20 sekunder efter ett år. Man ser tydligt 
att frekvenserna av samtliga perspektivkategorier och antalet glosor har ökat successivt i takt från andra 
inspelningstillfället (period 2) till fjärde inspelningstillfället (period 4).  
 
Resultatet visar att L2T2-gruppen använder sammanlagt 926 glosor (102,8 per informant), medan L2T4-
gruppen har 1311 glosor (145,6 per informant) och L1-gruppen har 1382 glosor (153,5 per informant). 
Målgruppen har från L2T2 till L2T4 ökat antalet med 385 glosor. Det visar sig att ju längre de har 
studerat svenskt teckenspråk desto fler glosor blir det och de kommer närmare till målspråket. 
 
Man kan också se en ökning i användningen av karaktärens perspektiv med 21 stycken, observatörens 
perspektiv med 4 stycken och blandat perspektiv med 5 stycken. Med tiden ökar antalet perspektiv och 
glosor, emellertid har L1-gruppen fortfarande ett större antal användningar av perspektiv och fler glosor. 
I det följande presenteras resultaten för perspektivkategorierna i procentuell andel. 
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4.1.1 Procentfördelning per perspektiv 

För att kunna se procentfördelningen av användningar av vart och ett av perspektiven över samtliga 
grupper ges Diagram 1 som visar hur alla användningar av karaktärens perspektiv, observatörens 
perspektiv respektive blandat perspektiv fördelas över de tre informantgrupperna. Färgernas innebörd 
är som följer grönt: L2T2-gruppen, blått: L2T4-gruppen och orange: L1-gruppen. Detta kommer vara 
deras färger genom hela detta kapitel. Procentsiffrorna har räknats fram genom att ta det totala antalet 
perspektiv inom respektive kategori och sen dividera med antalet informanter.  
 

    
Diagram 1. Fördelning av perspektivkategori i procent över alla tre grupperna. 

I diagrammet presenteras resultatet av varje perspektiv med ett års tidsintervall hos målgruppen med 
kontrollgruppen som målspråklig representant.  
 

• I karaktärens perspektiv har L2T2-gruppen totala antalet 98 stycken [28%], L2T4-gruppen har 
119 stycken [34%] och L1-gruppen har 134 stycken [38%]. 

 
• I observatörens perspektiv har L2T2-gruppen 15 stycken [26%], L2T4-gruppen har 19 stycken 

[33%] och L1-gruppen har 24 stycken [41%].  
 

• I blandat perspektiv har L2T2-gruppen 3 stycken [7%], L2T4-gruppen har 8 stycken [20%] och 
L1-gruppen har 30 stycken [73%].  

  
Efter ett års teckenspråksstudier i målgruppen kan man se en ökning med i karaktärens perspektiv med 
6 procentenheter, observatörens perspektiv med 7 procentenheter och blandat perspektiv med 13 
procentenheter. Användningen av perspektiv växer med tiden och närmar sig till målspråket. 
 
I diagrammet syns det att målgruppen vid det sista inspelningstillfället (L2T4) kommer närmare 
kontrollgruppen (L1), det vill säga att L2T4-gruppen minskar andelen karaktärens perspektiv med 4 
procentenheter och observatörens perspektiv med 8 procentenheter, men vad gäller blandat perspektiv 
är det fortfarande en stor skillnad mellan L2T4-gruppen och L1-gruppen, hela 53 procentenheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28% 
34% 38% 

26% 
33% 

41% 

7% 
20% 

73% 

karaktärens perspektiv observatörens perspektiv blandat perspektiv
L2T2 L2T4 L1 L2T2 L2T4 L1 L2T2 L2T4 L1
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4.1.2 Användning av perspektiv hos respektive grupper 

Cirkeldiagrammen visar fördelningen i användningen av perspektiv inom varje grupp för att kunna 
jämföra informanternas produktion per grupp. Informanterna i varje grupp har adderats med det totala 
antalet perspektiv och sedan dividera med antalet informanter för att få fram siffran i procent. Nummer 
(1) står för karaktärens perspektiv [KP], nummer (2) för observatörens perspektiv [OP] och nummer (3) 
för blandat perspektiv [BP]. 
 

L2T2              L2T4            L1 

          
Diagram 2–4. Fördelning av perspektivkategori i procent per grupp. 

Resultatet av perspektiven i varje grupp visar att observatörens perspektiv utgör lika stor andel i alla 
grupperna (13%). Målgruppen (L2T2 och L2T4) har nästan samma procentandel i karaktärens 
perspektiv, och även i blandat perspektiv. Efter ett års teckenspråksstudier kan man se en minskning på 
2 % i karaktärens perspektiv och en ökning på 2% i blandat perspektiv hos målgruppen. Däremot 
framgår det i L1-gruppens diagram att de har en betydligt mindre andel av karaktärens perspektiv och 
motsvarande högre andel blandat perspektiv. Resultatet visar att L1-gruppen har högre procentandel i 
blandat perspektiv än målgruppen.  

4.2 Användning av perspektivtyperna 
I det här delavsnittet presenteras detaljer om hänvisning till referenterna ölgubben, fönsterputsaren, 
flyttmännen, polismannen och reklamskylten i karaktärens perspektiv och observatörens perspektiv.  
 
Karaktärens perspektiv innebär alltså att den tecknande själv gestaltar referenters handlingar, tankar, 
känslor och yttranden i teckenrummet. Observatörens perspektiv innebär istället att den tecknande 
använder entitetshandformer som avbildar fysiska referenter i teckenrummet. Dubbla referenter innebär 
att den tecknandes båda händer avbildar två olika referenter i teckenrummet på samtidigt.  
Men när både karaktärens- och observatörens perspektiv smälter samman i teckenrummet på samma 
gång uppstår blandat perspektiv [BP]. Tabell 4–5 visar antal referenter i respektive grupp.  
 
Tabell 4. Referenter uttryckta med karaktärens perspektiv och blandat perspektiv [BP].  

Referent            L2T2           L2T4            L1 
Ölgubben           N= 50                  N= 50 [4]             N= 47 [8]    

     
Fönsterputsaren           N= 20 [3]            N= 29 [4]              N= 25 [16]       

 
Flyttmännen           N= 26                  

      
      N= 35                   N= 35 [4]         

Polismannen           N= 2                      N= 5                       N= 6 [2]            

           Reklamskylten 
 

Totala antalet 

 
 
          98 [3] 

 
 
      119 [8] 

      N= 1     
              
      114 [30] 

84% 

13% 3% 
1 2 3

82% 

13% 
5% 

1 2 3

71% 

13% 

16% 

1 2 3
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Tabell 5. Referenter uttryckta med observatörens perspektiv och blandat perspektiv [BP]. 

Referent              L2T2           L2T4               L1 
Ölgubben           N= 6 [3]                 N= 3 [3]                  N= 8 [7]            

 
Fönsterputsaren           N= 1                          N= 5 [4]                 N= 6 [13]          

 
Flyttmännen           N= 4                        N= 8                         N= 8 [4]            

 
Polismannen           N= 0                          N= 0                          N= 2 [2]              

 
”Dubbla referenter” 
 
             Totala antalet 

          N= 4                
 
          15 [3] 

        N= 5 [1]           
 
        21 [8] 

        N= [4] 
 
        24 [30] 

 

Tabellens (4) resultat visar att alla producerar lika många referenter, men det är olika antal i grupperna. 
Frekvensen av ölgubbens perspektiv är betydligt större än alla andra referenter, vilket återspeglar att 
ölgubben har en central roll i de använda filmsekvenserna. Efter ett års teckenspråksstudier ser man en 
ökning i målgruppen med alla referenter utom reklamskylten i karaktärens perspektiv. Reklamskylten 
har en mycket liten roll som nästan inte syns i filmen därför har ingen i målgruppen använt dennes roll.  
 
Resultatet visar att L2T2-gruppen bara använder en referent (fönsterputsaren från karaktärens 
perspektiv) och en referent (ölgubben från observatörens perspektiv) i blandat perspektiv.  
Men i L2T4-gruppen kan man se att L2-informanterna har utvecklats och använder båda referenterna 
och även dubbla referenter i observatörens perspektiv. Man kan också lägga märke till att L1-gruppen 
har använt alla referenter utom reklamskylten i blandat perspektiv. 
 
Resultatet visar att målgruppen använder båda händerna för att avbilda två olika referenter med 
entitetshandformer, exempelvis ölgubben och fönsterputsaren i teckenrummet på samma gång. Även 
några i kontrollgruppen uttrycker dubbla referenter som smälter samman med karaktärens perspektiv i 
teckenrummet på samma gång vilket ger ett blandat perspektiv.  
 
I resultatet framgår också att flera i målgruppen har valt att inte referera till polismannen, troligen för 
att han har en mindre viktig roll och att det blir för mycket att memorera och återberätta. Efter ett års 
studier har dock ökat antalet användningar av polismannens perspektiv vilket innebär att ju längre de lär 
sig svenskt teckenspråk desto flera referenter blir det i berättelsen. Ölgubben, fönsterputsaren och 
flyttmännen har uppenbart en central roll i filmen.  
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4.3 Jämförelse av målgruppen och 
kontrollgruppen 
I det här sista delavsnittet behandlas frågeställningen på vilka likheter och skillnader det finns i 
användningen av perspektiv hos målgruppen jämfört med kontrollgruppen (se tidigare avsnitt 1.1).  

4.3.1 Gester ur karaktärens perspektiv 
I detta underavsnitt tittar jag på användningen av gester ur karaktärens perspektiv [KP] i teckenrummet, 
där den tecknande gestaltar referentens handling under berättelsens gång. Figur 12 visar ett exempel 
från filmsekvensen där flera informanter i målgruppen inte har använt polismannens perspektiv i sin 
återberättelse, medan flera informanter i kontrollgruppen har gjort så (se avsnitt 4.2 ovan). 
  

 
Figur 12. Polismannen går med sin cykel och håller koll på trafiken. 

Figur 13 visar exempel på hur en L2T2-informant, en L2T4-informant och en L1-informant uttrycker 
sig gestuellt utifrån polismannens perspektiv.  
 

L2T2        L2T4          L1 

 
Figur 13. Informanternas användning av gester ur polismannens perspektiv. 

Figur 13:  STOPPA(polisman[KP]) 
     Polismannen stoppar trafiken. 
 
Figur 13 visar hur informanterna använder samma gest som polismannen i filmen. Det visar att både 
målgruppen och kontrollgruppen använder sig av det som Liddell (2003) och McNeill (1992) kallar 
ikoniska gester och Bergman (2007) benämnt pantomimliknande form.  

4.3.2 Handlingshandformer ur karaktärens perspektiv 
I detta underavsnitt fokuserar jag på användningen av handlingshandformer ur karaktärens perspektiv i 
teckenrummet och särskilt två exempel från filmsekvenserna (Figur 14 och 17).  
Figur 14 visar det första exemplet från filmsekvensen.  
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Figur 14. Flyttmännen bär på en lång träplanka över en trafikerad väg. 

Den tecknandes händer agerar en referent som håller i något objekt som i Figur 15–16.  Figur 15 visar 
att en L2T2-informant som håller träplankan med handlingshandform i klohandform och gestaltar 
flyttmannens perspektiv, medan L2T4-informanten använder knuten handform. Handformerna är 
olika, men gestaltningen är liknande i dessa två exempel från L2T2-gruppen och L2T4-gruppen.  
 

 L2T2       L2T4 

 
Figur 15. L2-informanternas användning av handlingshandformer ur karaktärens perspektiv. 

Kontrollgruppen visar i Figur 16 att de använder samma klohandform och gestaltar flyttmannens 
perspektiv på samma sätt.  
 

 
Figur 16. L1-informanternas användning av handlingshandformer ur karaktärens perspektiv.  

Figur 15–16:  BÄRA-TRÄPLANKA(flyttman[KP]) 
     Flyttmannen bär träplankan. 
 
Figur 15–16 visar att målgruppen har varierande handformer ur karaktärens perspektiv medan 
kontrollgruppen har använt samma handform (klohandform). Det verkar som att om målgruppen inte 
vet vilka handformer de kan använda, och även tidigare forskning har visat att hörande studenter kan 
producera avbildande tecken, men att deras användning av dem ofta inte är färdigutvecklad (Nilsson & 
Ferrara, 2016). 
 
Figur 17 tar upp exemplet med ölgubben från filmsekvensen, som resultaten visar har en central roll i 
filmen.  Eftersom ölgubben har en sån stor roll i filmen så har både målgruppen och kontrollgruppen 
tagit ölgubbens perspektiv i berättelsen.  
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Figur 17. Ölgubben sitter och läser en tidning medan han dricker ett glas öl. 

Figur 18 visar exempel på hur en L2T2-informant, en L2T4-informant och en L1-informant uttrycker 
sig gestuellt utifrån ölgubbens perspektiv med handlingshandformer. 
 
       L2T2         L2T4           L1 

 
Figur 18. Informanternas användning av gester ur ölgubbens perspektiv med handlingsformer. 

Figur 18:   HÅLLA-ÖLGLAS HÅLLA-TIDNING(ölgubbe[KP]) 
     Ölgubben håller ett glas öl medan han läser en tidning.  
 
Man kan se i Figur 18 att L2T2-informanten och L2T4-informanten har samma handlingsform, knuten 
handform på både tidningen och ölglaset. L1-informanten har däremot flathandform till tidningen och 
knuten handform till ölglaset. Alla har blickriktning mot vänstra handen (tidningen), som är en del av 
gestaltningen. 

4.3.3 Användning av dubbla referenter 

I detta tredje underavsnitt tittar jag på de användningen av observatörens perspektiv [OP] som har dubbla 
referenter. Resultatet (se 4.2 ovan) visar att målgruppen har använt dubbla referenter 
(entitetshandformer), som innebär att den tecknandes båda händer avbildar två olika referenter i 
teckenrummet på samma gång. Kontrollgruppen använder i stället blandat perspektiv [BP] bestående av 
en kombination av karaktärens perspektiv och observatörens perspektiv. 
 

 
Figur 19. Ölgubben ser fönsterputsaren hålla i hans ölglas medan fönsterputsaren 
håller i glaset och förvånat tittar uppåt. 
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L2T2        L2T4                L1    

        
Figur 20. Användning av dubbla referenter (L2). Figur 21. Användning av dubbla 

referenter i blandat perspektiv (L1). 

Figur 20:  TITTA-PÅ(ölgubbe[OP]) TITTA-PÅ(nh6)(fönsterputsare[OP]) 
     Ölgubben och fönsterputsaren tittar på varandra. 
 
Figur 21: TITTA-PÅ(ölgubbe[OP][KP]) TITTA-PÅ(nh)(fönsterputsare[OP])  

Ölgubben och fönsterputsaren tittar på varandra. 
 

Figur 20 ses två L2-informanter med både höger och vänster hand i V-handform, som avbildar 
ölgubbens respektive fönsterputsarens ögon med entitetshandformer. Detta kallas dubbla referenter, 
istället för blandat perspektiv som kontrollgruppen använder (Figur 21). Båda L2-informanternas blick 
riktas mot mottagaren (forskningsledaren).  
 
Figur 21 visar hur L1-informantens kropp- och ansiktsagerande konstruerar ölgubbens kropp som lutar 
sig fram med ett misstänksamt ansiktsuttryck som är karaktärens perspektiv, samtidigt som vänstra 
handens V-handform avbildar ölgubbens ögon och högra handens V-handform avbildar 
fönsterputsarens ögon med hjälp av entitetshandformer. Samförekomsten av karaktärens perspektiv och 
observatörens perspektiv (uttryckt med entitetshandformer) i teckenrummet samtidigt innebär att det rör 
sig om blandat perspektiv.  
 
Figur 20 visar att dessa L2-informanter har använt dubbla referenter och deras blickriktningar är mot 
mottagaren, vilket överensstämmer med Wolls (2013) observation att andraspråksinlärare utvecklas 
långsammare med ändrade blickriktningar. Figur 21 visar att L1-informanten också har använt dubbla 
referenter men dessutom använder blandat perspektiv eftersom den tecknande klarar av att använda 
kroppsagerande och entitetshandformer i teckenrummet på samma gång. Den tecknande signaleras av 
den blickriktningen genom att titta bort från mottagaren, således har målgruppen förmodligen inte 
tillräckligt utvecklad simultana förmåga och Quinto-Pozos och Parrill (2015) har nämnt att 
andraspråksinlärare har svårare att lära sig att använda karaktärens perspektiv som interagerar med 
entitetshandformer i teckenspråk (blandat perspektiv).  
 
Parrill (2010) nämner att personer i talade språk föredrar att använda observatörens perspektiv framför 
karaktärens perspektiv. I min analys ser man att flera i målgruppen föredrar att använda observatörens 
perspektiv i teckenrummet i stället för blandat perspektiv. I nästa avsnitt kommer en mer detaljerad 
överblick av blandat perspektiv.  
 
 
 
 

                                                
6 (nh) betecknar icke-dominanta handen 
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4.3.4 Användning av blandat perspektiv  

I det här sista underavsnittet tittar jag på blandat perspektiv som består av både karaktärens perspektiv 
och observatörens perspektiv. Några i målgruppen har använt blandat perspektiv och här vill jag peka 
på intressanta exempel.  
Figur 22 visar ett exempel från filmsekvensen.  
 

  
Figur 22. Ölgubben kikar ut genom fönstret och får se fönsterputsaren hålla i hans ölglas, han tror 
då att fönsterputsaren har stulit hans ölglas och gör gesten ”kom hit” med pekfingret. 

I alla inspelningarna använder informanterna pekfingergesten KOM-HIT ’kom hit’, både i målgruppen 
och kontrollgruppen. De uttrycker sig på samma sätt som ölgubbens agerande var i filmen, som Liddell 
(2003) och McNeill (1992) har kallat ikoniska gester, de använder sig alltså av en imiterande typ av 
gester, motsvarande det Bergman (2007) kallar pantomimliknande form.  
 
Jag har hittat ett par intressanta exempel (Figur 23–24) på informanter i målgruppen som uttrycker sig 
med blandat perspektiv. Figur 23 visar det första exemplet på en L2T2-informant som använder en typ 
av blandat perspektiv. Den tecknandes kropp konstruerar referenten fönsterputsaren medan höger 
pekfinger avbildar en av ölgubbens gest ’kom hit’, i det som Dudis (2004) kallar ”partitionable zones” 
där den tecknandes kroppsdelar samtidigt konstruerar olika referenter i teckenrummet. 
 
I detta fall har den tecknande inte genomfört perspektivtagande från fönsterputsaren till ölgubben i 
teckenrummet. Den tecknande har behållit sitt fönsterputsarens perspektiv, men använder ändå 
ölgubbens pekfinger med gesten ’kom hit’ som rör sig på samma riktning, vilket inte är korrekt i svenskt 
teckenspråk. Detta kan ses som negativ transfer, det vill säga att överföring har skett på ett oriktigt sätt 
(Selinker, 1972; Linnarud, 1993).  
 

 
Figur 23. L2T2-informantens användning av blandat perspektiv.  

Figur 23:  (fönsterputsare[KP]) KOM-HIT(ölgubbes pekfinger) 
     Fönsterputsaren kommer närmare sig till ölgubben som gestaltar ’kom hit’. 
 
Figur 24 visar ett exempel på när en L2T4-informant använder sig av en annan typ utav blandat 
perspektiv. Den tecknandes kropp konstruerar först ölgubben och hans KOM-HIT med pekfingret i 
karaktärens perspektiv. Den tredje bilden visar hur den tecknande behåller ölgubbens perspektiv, men 
använder sitt vänstra pekfinger som avbildar fönsterputsaren (entitetshandform) som närmar sig 
ölgubben. När han slutligen tar tag i fönsterputsarens (osynliga) kropp och drar in den genom fönstret.  
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      Figur 24. L2T4-informantens användning av karaktärens perspektiv och blandat perspektiv. 

Figur 24: KOM-HIT(ölgubbe[KP]) --- NÄRMARE(nh)(fönsterputsare[OP]) ---  
TA-HONOM-IN-FÖNSTER(ölgubbe[KP]) 
Ölgubben gestaltar ’kom hit’ och fönsterputsaren kommer närmare varefter ölgubben drar 
in honom genom fönstret.  
 

Figur 23–24 visar att båda informanterna har använt blandat perspektiv. Men man kan se att L2T2-
informanten (i figur 23) inte har lärt sig att använda sig att byta mellan ölgubbens och fönsterputsarens 
perspektiv, utan använder blandat perspektiv ändå, fast det inte är korrekt i teckenspråket.  
I figur 24 har L2T4-informanten löst det på ett bra sätt genom att använda sitt kroppsagerande för att 
avbilda ölgubben och vänstra pekfingret för att avbilda fönsterputsaren, vilket get ett blandat perspektiv 
i stället för perspektivbyte och är korrekt i teckenspråket. I kontrollgruppens inspelningar kan man se 
att perspektivbyte ofta förekommer, det vill säga att de byter roller under berättelsens gång. Ett exempel 
på detta ges i Figur 25 där det används av en L2T4-informant. 
  

    
Figur 25. L2T4-informantens användning av karaktärens perspektiv med turtagning. 
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5 Diskussion 
Det här kapitlet har tre delavsnitt. I det första delavsnittet (5.1) diskuteras resultaten, i det andra 
delavsnittet (5.2) diskuteras valet av metod såväl som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det 
sista delavsnittet (5.3) diskuterar de etiska principerna.   

5.1 Resultatdiskussion 
Jag har haft vissa förväntningar på vad resultatets utfall skulle bli, hur studiens frågeställningar skulle 
komma att besvaras. Jag kommer att diskutera flera punkter utifrån bakgrunden och resultatet. Under 
analysprocessen har jag analyserat nio informanter i målgruppen (L2T2/L2T4) och nio informanter i 
kontrollgruppen (L1). Vid genomgången av inspelningarna har det inte varit lätt att analysera 
målgruppen och hitta perspektiv, jämfört med kontrollgruppen eftersom de har tydligare kroppsrörelser, 
ansiktsuttryck, handlingar och blickriktningar vilket gjort det lättare att se olika perspektiv.  
 
Flera informanter i målgruppen riktade gärna sina blickar mot mottagaren (se exempel i Figur 20) trots 
att blickriktningen har en central roll i perspektivbyte i teckenspråkstexter (Ahlgren & Bergman, 2006; 
Bergman, 2007; Earls & Cormier, 2013; Cormer et al., 2015). Dock har Woll (2013) noterat att 
andraspråksinlärares blickriktningar utvecklas långsammare än ansiktsuttryck vilket kan stämma med 
resultaten i i den här studien 
 
L2-informanterna kan gestalta referentens kroppsagerande därför använder man även gester i talade 
språk som kallas ikoniska gester som man imiterar andras gester (McNeill, 1992; Liddell, 2003) som 
motsvarar pantomimliknande form (Bergman, 2007). Andraspråksinlärare brukar använda sig av gester 
samtidigt som de uttrycker sig i tal på sitt förstaspråk därför kan de uttrycka sina gester lättare i 
teckenspråket (Woll, 2013). Man ser ett exempel i Figur 13 där L2-informanterna använder sina gester 
i teckenspråket. Earls och Cormier (2013) har noterat att både talade språk och teckenspråk kan personer 
använda ansiktsuttryck genom att byta perspektiv på liknande sätt i den här studien. Detta exempel kan 
ge andraspråksinlärare en positiv transfer (Linnarud, 1993).  
 
Studiens resultat visar att målgruppens användning av perspektiv i alla kategorier från andra 
inspelningstillfället (period 2) till fjärde inspelningstillfället (period 4) har utvecklats med tiden. 
Utvecklingen syns i analysen till exempel vad gäller karaktärens perspektiv där L2T2-gruppen har 98 
stycken [28%], L2T4-gruppen har 119 stycken [33%] och L1-gruppen har 134 stycken [38%]. På 
liknande vis fann Gärdenfors (2017) magisteruppsats L2-lågnivå 43% CA och L2-högnivå 53% CA och 
L1-gruppen 66% CA. Man ser tydligt att målgruppen utvecklas mer och ökar antalet användningar av 
karaktärens perspektiv under det att de fortsätter studera svenskt teckenspråk och detsamma gäller i alla 
kategorierna av perspektiv.  
 
Resultatet för teckenspråket stämmer med Quinto-Pozos och Parrill (2015) visar att karaktärens 
perspektiv har högre procentandel än observatörens perspektiv, vilket Özyürek och Perniss (2011) har 
nämnt att döva föredrar att använda karaktärens perspektiv framför observatörens perspektiv. Däremot 
har gester i talade språk högre procent av observatörens perspektiv än karaktärens perspektiv (Quinto-
Pozos & Parrill, 2015). Parrill (2010) har talat om att hörande föredrar att använda observatörens 
perspektiv framför karaktärens perspektiv.  
 
Studiens resultat visar att flera i målgruppen har valt att använda dubbla referenter (observatörens 
perspektiv) istället för blandat perspektiv, vilket överensstämmer Quinto-Pozos och Parrill (2015) som 
menar att andraspråksinlärare har svårare att lära sig att använda karaktärens perspektiv som interagerar 
med observatörens perspektiv i teckenspråk. Däremot har kontrollgruppen använt dubbla referenter 
tillsammans med karaktärens perspektiv dvs. blandat perspektiv, som L1-informanterna kan hantera 



 
 

28 

eftersom de har livslång erfarenhet av teckenspråkets simultana uppbyggnad och kan organisera 
teckenrummet för att visa referenters positioner, rörelser och kroppsagerande (Perniss, 2012).   
 
Målgruppen har använt olika handlingshandformer ur karaktärens perspektiv (Figur 15), medan 
kontrollgruppen har övervägande lika handlingshandformer (Figur 16). Många av L2-informanterna har 
svårigheter att använda avbildande verb på korrekt sätt (Nilsson & Ferrara, 2016), vilket stämmer med 
exempel i den här studien.    
 
Sedan har L2-informanternas teckenspråk varierat i olika tempo beroende på individens utveckling, 
exempelvis långsammare tempo eller flera pauser under berättelsens gång för att fundera på hur de ska 
uttrycka sig, detta jämfört med kontrollgruppen som har snabbare tempo och mer flyt i svenskt 
teckenspråk. Selinker (1972) påpekar att inte alla andraspråksinlärare lyckades nå ända fram till 
förstaspråkstalarnivå dvs. inlärningsprocessen kan avstanna eller fossiliseras (Abrahamsson, 2009). 
Även modalitetsskillnaderna mellan talat språk och teckenspråk kan påverka målgruppens teckenspråk, 
eftersom talat språk inte bara kan överföras till teckenspråk (Chen Pichler & Koulidobrova, 2015). 
Målgruppens utveckling i teckenspråk över tiden kan förklaras av att de mellan inspelningstillfällena 
har studerat svenskt teckenspråk i ett år, och därmed ökat sina teckenspråksfärdigheter. 

5.2 Metoddiskussion 
Jag har i den här studien haft en stor fördel av att få använda materialet från Korpus i svenskt teckenspråk 
som andraspråk (Mesch & Schönström, 2017).  
 
Jag använde annoteringsverktyget ELAN för att kunna samla in data och räkna ut antal perspektiv med 
hjälp av Excelfilen och resultatet blev bra. Tack vare några kollegor (Mesch et al., 2019) som redan lagt 
in glosor och några andra rader så sparade jag tid, men jag har själv annoterat nästan alla perspektiv i 
denna studie vilket är tidskrävande. 
 
I den här studien har jag valt att begränsa mig till en L2-grupp bestående av nio informanter som inte 
eller inte nästan hade teckenspråksförkunskaper och även en L1-grupp bestående av nio informanter 
som språklig representant. Valet av informanterna har varit tillfredställande när jag har jämfört antal 
perspektiv eftersom man kan se att deras teckenspråk har utvecklats en del under ett år och man kan se 
konkreta skillnader mellan de inspelningstidpunkterna (jämför Hammarberg (2010) om longitudinella 
studier över inlärningsstadier och mellan inlärare och modersmålstalare. 
 
Det är också viktigt att upplysa om att jag bara har valt att använda en narrativ text, Plankan, ur 
filmmaterialet. Om man hade valt andra texttyper, exempelvis deskriptiva texter och intervjuer skulle 
resultatet kunna bli annorlunda, därför kan man inte generalisera resultatet till alla texttyper.  

5.2.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Vilken metod man än väljer för insamling av data måste man alltid noga granska den för att bedöma 
hurdan reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) man kommer att ha i den information är som 
man får fram (Bell, 2010).  
 
För att garantera validitet och reliabilitet ska jag kunna följa uppsatsens syfte och frågeställningar.  
Med validitet avses att man mäter det man vill mäta. Valet av L2-gruppen som jämförs med L1-gruppen 
som språklig representant och referens till tidigare studier som har liknande resultat höjer validiteten i 
studien.  
 
För att öka reliabiliteten ska jag kunna förklara och noggrant beskriva mitt tillvägagångssätt, hur jag har 
använt mätning och studiens analysprocess så att den kan upprepas. Jag har också tagit del av tidigare 
studier för att jämföra med tidigare resultat. 
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För en bra generaliserbarhet krävs att materialet och urvalet är stort, eftersom det inte går att återskapa 
exakt samma innehåll. Jag har valt att begränsa mig till en texttyp och en målgrupp som består av nio 
informanter, så därför kan jag inte generalisera till andra material eller övriga grupper. För att kunna 
generalisera behöver man fortsätta studera andra texttyper och flera L2-informanter. 

5.3 Etikdiskussion 
Studiens material är hämtad ifrån Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk, som tillkom inom 
forskningsprojektet ”Från tal till tecken – att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk” (Schönström 
& Mesch, 2017). Jag har fått tillstånd att använda teckenspråkskorpusen till den här uppsatsen och det 
har varit till en stor fördel eftersom jag inte har behövt samla in samtyckesbrev från deltagarna och det 
även varit mindre tidskrävande att samla in material. Korpusen har tidigare etikprövats och blivit 
godkänd och tillfredsställer samtyckeskraven för de etiska principerna (Forskningsetiska principer, 
2002, s. 9–11). Teckenspråkskorpusen är lite ovanlig eftersom deltagarna inte kan vara anonyma och 
jag har fått tillstånd att använda metadata med information om deltagarna såsom kön, ålder, 
teckenspråksfärdigheter och filmmaterialet. Enligt forskningsetiska principer (2002) finns det ett 
samtyckekrav där deltagare som har varit med i ett forskningsprojekt har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Detta innebär att deltagare måste skriva på sitt godkännande för att medverka i projektet. 
Alla deltagare har godkänt punkten ”Fotografier och/eller teckningar från det inspelade materialet får 
publiceras i tryckt form”, därför har jag fått tillstånd att kunna publicera skärmbilder från inspelningarna 
av dem som gett sitt medgivande.  

6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras studiens centrala resultat utifrån frågeställningarna (i avsnitt 1.1). I det svenska 
teckenspråket har informanterna i målgruppen under ett år utvecklat sin användning av 
perspektivtyperna karaktärens perspektiv, observatörens perspektiv och blandat perspektiv. Men 
kontrollgruppen har fortfarande högre procentuell enhet på alla perspektiv än målgruppen. Målgruppen 
och kontrollgruppen uttrycker sina imiterande gester på samma sätt. Målgruppen har använt olika 
handlingshandformer ur karaktärens perspektiv, medan kontrollgruppen har samma 
handlingshandformer. L2-informanterna har svårigheter att använda blandat perspektiv, men använder 
det kontrollgruppen frekvent. Därför har kontrollgruppen betydligt högre procentuella enhet i blandat 
perspektiv. Men målgruppen använder ofta dubbla referenter istället för blandat perspektiv. Den här 
studien kan ligga till grund för en fortsatt forskning. 

6.1 Framtida forskning 
Rekommendationer för framtida studier är att utöka forskningen om andraspråksinlärning i svenskt 
teckenspråk generellt, eftersom det ännu är ett relativt ungt och efterfrågat område. Det skulle vara 
spännande att se en forskningsstudie om hur L2-inlärares användning av perspektiv vid det första 
inspelningstillfället (period 1) ser ut, om det redan förekommer några perspektiv bestående av 
karaktärens perspektiv, observatörens perspektiv och blandat perspektiv. 
 
Dessutom skulle det vara intressant att göra en mer ingående studie av Metzgers (1995) ”constructed 
dialogue” i svenskt teckenspråk, närmare bestämt hur en L2-inlärare återger en dialog mellan olika 
karaktärer (direkt anföring) under berättelsens gång som inte har tagit upp i den här studien. 
 
Om man hade valt en annan texttyp, såsom deskriptiv text skulle förmodligen användning av perspektiv 
hos L2-inlärarna ser lite annorlunda än i den här studien, enligt Quinto-Pozos och Parrill (2015) 
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förekommer det flera ”depictive” former i deskriptiva teckenspråkstexter. Det skulle vara intressant att 
göra en studie utifrån användning av perspektiv i deskriptiva texter.  
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