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Förord 
 

Idén till denna studie växte fram under tiden jag läste svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. 

Där sökte jag kunskap om tvåspråkighet hos hörande barn till döva föräldrar (dvs. hörande infödda 

teckenspråkiga), för att förstå min egen språkutveckling som just är präglad av svenskt teckenspråk från 

mina döva föräldrars sida och av svenska från mina hörande syskon och andra närstående. Att 

teckenspråket är ett naturligt språk stod klart för mig när jag började studera, men kurslitteratur, 

andraspråksteorier och forskningsöversikter vilade på en talspråksnorm vilket drev mig till att göra 

jämförelser mellan min egen tvåspråkighet och tvåspråkighet i talade språk. Utifrån sociolingvistiska 

perspektiv var likheterna stora och slående. Särskilt vid jämförelser med L2-inlärare av svenska med ett 

minoritetsspråk som L1. Kvar stod frågan om det gick att göra jämförelser med L2-inlärare utifrån ett 

psykolingvistiskt perspektiv. Denna studie, vilken testar grammatisk intuition hos hörande infödda 

teckenspråkiga är ett delsvar på den frågan. Vidare forskning om grammatisk intuition i svenskt 

teckenspråk hos aktuellt urval krävs för att få ett helhetsperspektiv.    

     Denna studie är baserad på ett, under sex års tid, målmedvetet kunskapsinhämtande och kunde inte 

genomförts utan dig, Peter, med ditt outsinliga tålamod och din strävan att lyfta och stärka mig. Ett tack 

riktas också till Niclas Abrahamsson och Kenneth Hyltenstam vid Centrum för tvåspråkighet, 

Stockholms universitet som möjliggjorde denna studie genom vetenskaplig öppenhet samt till Gunnar 

Norrman som bistod med teknisk support. Tack också, Anna-Lena Nilsson, Høgskolen i Sør-Trøndelag 

för dina perspektiv på de delar som beskriver svenskt teckenspråk och svenska som andraspråk för döva. 

Avslutningsvis riktas ett särskilt tack till alla deltagare som bidragit med tid och kunskap till något som 

kan utgöra grund för framtida forskning om tvåspråkighet hos hörande infödda teckenspråkiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Age Effects of a Critical Period for Language Development - 

Grammatical Intuition in Hearing Native Signers 

Abstract 

This thesis reports on a study on the ultimate attainment of grammatical intuition in Swedish in 29 adult 

hearing native signers, bilingual in Swedish Sign Language and Swedish. It is reasoned that measures 

of such intuition in adults may indicate implicit linguistic entrenchment in Swedish during early 

language development. Although Sign Language Linguistics and Second Language Research on deaf 

signers are two established fields of research in Sweden, there is little research on hearing native signers. 

A few international studies have focused on early child language development in hearing native signers, 

showing that these children develop their two languages simultaneously from birth even if the signed 

language dominates the linguistic environment. However, studies focusing on older children indicate 

that their morphological and syntactic proficiency in the majority language resembles that of second 

language learners. Deductively this paper rests on neurobiological and psycholinguistic theories 

claiming that early language development is naturally and genetically constrained within a critical or 

maturational period. Grammatical intuition was measured through the use of two versions of a GJT-test 

(written and auditory) and a cloze test. The results showed that the average grammatical intuition of the 

hearing native signers was comparable to that of a group of early L2 learners of Swedish, but 

significantly different from that of a group of native speakers of Swedish, indicating that for some of 

the native signers, Swedish might have been successively learned. This thesis contributes unique data 

to second language research, while shedding a light on a group of bilinguals that is scarcely known to 

the study of linguistics.  

Keywords: Hearing native signers, critical period, implicit knowledge, explicit knowledge, non-

perceivable non-nativeness 

 

 

 



 

 

 

Ålderseffekter av en kritisk period för språkutveckling - grammatisk 

intuition hos hörande infödda teckenspråkiga 

Sammanfattning 

Denna explorativa och explanatoriska studie testade grammatisk intuition i svenska hos 29 vuxna 

hörande tvåspråkiga i svenskt teckenspråk och svenska. Vid statistisk analys och jämförelse med 

testresultat från tidigare andraspråksforskning indikerar denna studie att deltagarna kan ha lärt sig delar 

av svenskans morfologi och syntax successivt. Teckenspråkslingvistik och svenska som andraspråk för 

döva är idag två etablerade forskningsområden. Trots en växande kunskap om teckenspråkiga saknas 

svensk forskning om tvåspråkigheten hos hörande infödda teckenspråkiga. De internationella studier 

som gjorts har fokuserat på små barn och visar att hörande infödda teckenspråkiga är simultant 

tvåspråkiga från födseln även om det tecknade språket dominerar den första tiden. Å andra sidan visar 

studier på lite äldre barn att kunskaper i majoritetsspråket (det talade språket) hos vissa individer, har 

morfologiska och syntaktiska drag liknande dem som andraspråksinlärare uppvisar.  Med stöd i 

neurobiologiska och psykolingvistiska teorier om en biologiskt betingad språkinlärningsmekanism som 

kräver triggning från födseln, undersökte denna studie, hypotes-deduktivt, huruvida deltagarna utvecklat 

implicita kunskaper i svenska under en kritisk period för språkutveckling. Denna studie bidrar med nya, 

unika data till tvåspråkighetsforskning och kastar ljus över en inlärarpopulation som tidigare inte 

uppmärksammats inom språkinlärningsforskningen. 

 

Nyckelord: hörande infödda teckenspråkiga, kritisk period, implicit kunskap, explicit kunskap, icke-

uppfattbar icke infödd nivå 
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1. Inledning 

 

’Hur lärde du dig att tala om dina föräldrar är döva?’ eller ’Hur lärde du dig teckenspråk?’ 

Denna typ av frågor om den tidiga språkutvecklingen har flera hörande barn till döva 

teckenspråkiga föräldrar som deltagit i denna studie erfarit. Frågorna manar den lingvistiskt 

intresserade till eftertanke och rör den tidiga språkutvecklingen, språkprocessning av två språk 

med olika modalitet (tecknat och talat språk) samt sociolingvistiska aspekter som exempelvis 

förhållandet minoritetsspråk/majoritetsspråk. Trots att forskning om teckenspråk växer saknas 

kunskap om tvåspråkighet hos vuxna hörande barn till döva föräldrar i Sverige såväl som 

internationellt. De internationella studier som gjorts har fokuserat på den tidiga 

språkutvecklingen (0-7 år). Denna studies övergripande syfte är att bidra med kunskap om 

tvåspråkighet hos, de i Sverige, cirka 7000 hörande barn till döva föräldrar (se Parkvall, 

2009:34) för att skapa en språkvetenskaplig grund att bygga vidare forskning om hörande 

infödda teckenspråkiga på. Studiens frågeställning rör huruvida aktuellt urval av 29 vuxna 

hörande barn till döva föräldrar utvecklat svenskan simultant eller successivt under en kritisk 

period för språkutveckling. 

     Forskningsöversikterna nedan visar att hörande infödda teckenspråkiga utvecklar två språk 

simultant från födseln. Detta manifesteras bland annat genom förmåga att differentiera mellan 

sina två språk redan under jollerstadiet. Andra studier på lite äldre barn (tre till sex års ålder) 

uppvisar en variation i kunskaper i de två språken. Frågan om språkgruppen kan ses som 

simultant eller successivt tvåspråkiga operationaliseras i denna studie genom att den, hypotes-

deduktivt, söker svar på till vilken nivå vuxna hörande infödda teckenspråkiga utvecklat 

implicit kompetens i svenska, något som antas visa sig i tester på grammatisk intuition. I stöd 

av neurobiologiska och psykolingvistiska teorier antar studien finna likheter och skillnader i 

jämförelse med en grupp andraspråksinlärare av svenska samt en grupp förstaspråksinlärare av 

svenska. Förutom behovet av att fylla ett kunskapsmässigt tomrum vad gäller tvåspråkighet hos 

hörande barn till döva föräldrar inom språkvetenskapen är denna explorativa och explanatoriska 

studie ett direkt svar på Ekbergs (2004) appell om vidare forskning om grammatisk intuition 

hos ”Sverigefödda barn och ungdomar som från början växer upp med två språk” (s.274).  

     Inledningsvis beskrivs vanligt förekommande termer inom andraspråksforskning varpå en 

sociolingvistisk ram runt urvalet ges. I studiens teoretiska del ligger tyngdpunkten på implicit 

språktillägnan under tidig barndom vilken kan sägas regleras av neurofysiologiska processer 

redan från födseln. Därefter redogörs för studier av tidig och sen startålder för inlärning av ett 

andraspråk inom en biologisk mognadsperiod för språkutveckling samt forskning på den tidiga 

språkutvecklingen hos hörande infödda teckenspråkiga. 
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1.1 Begreppsdefinitioner 

 

Nedan redogörs för begreppsligt innehåll vanligt förekommande termer inom 

tvåspråkighetsforskning i studier av ålderseffekter av en kritisk period. Därtill beskrivs tre 

termer, som inte är vanligt förekommande: bimodal tvåspråkighet och kodblandning. 

 

1.1.1 Förstaspråk/andraspråk, simultan/successiv tvåspråkighet 

Ett förstaspråk (Language 1 (L1)) är teoretiskt sett det språk ett barn tillägnar från födsel. 

Vanligt är att dra en gräns vid tre års ålder för att benämna därefter inlärda språk, som 

andraspråk (Language 2 (L2)) samt som successivt inlärda språk. Språk som utvecklas innan 

tre års ålder betraktas ofta som simultant utvecklade språk. Gränsen vid tre är godtyckligt 

dragen (McLaughlin, 1984:101) men grundar sig på samlad forskning på barns 

språkutvecklingsstadier. Därtill menar Meisel (2011a), “we can […] conclude that successive 

acquisition of languages does indeed result in acquisition failure if age of onset occurs around 

age 4. The grammatical domains which are vulnerable at this early age include inflectional 

morphology and probably some aspects of syntax” (s. 136-137). I de fall där tvåspråkigheten 

utgörs av ett minoritetsspråk och ett majoritetsspråk, är det mindre säkert att den tvåspråkige, i 

vuxen ålder, visar balanserade färdigheter och kunskaper i båda språken. Montrul (2010) 

diskuterar konsekvenser av brist på tillgång till språkundervisning i minoritetsspråket för barn 

med ett annat språkarv än majoritetens:  
 

 

               ”Heritage speakers are a special case of child bilingualism. Because the home or  

                    family language is a minority language, not all heritage language children have access  

                    to education in their heritage language. Consequently, the vast majority of adult heritage  

                    speakers typically have very strong command of the majority language, while proficiency  

                    and literacy in the family language varies considerably.” (Montrul, 2010:4-5).  
 

 

Meisel (2007:510) menar dock att ett svagare språk inte ska betraktas som ett språk som inte 

utvecklats fullt ut likt det till synes starkare språket. ”What appears to be more easily affected 

by unfavourable acquisition conditions is the capacity to put the acquired knowledge to use” (s. 

510). I de fall där majoritetsspråket blir dominant, menar Meisel (ibid.): ”it appears to be 

difficult for some children to cope with the task of establishing and developing the sets of 

mechanisms required for bilingual language use” (s. 510). Således bör en individ som växer 

upp med två språk exponeras för båda språk från födsel för att kunna hantera och utveckla 

dessa. I forskningsöversikter nedan gör studier skillnad mellan tidiga och sena inlärare. Denna 

åtskillnad har bäring på tidpunkt för startålder för exponering (Age of Onset (AO)) av språket 

ifråga.  
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1.1.2 Infödd nivå (nativeness) 

En infödd talare och/eller teckenspråkig som utvecklat sitt/sina språk från födsel når ofta höga 

utvecklingsnivåer, undantaget fall där någon form av språkstörning eller upprepade 

öroninflammationer försenar språkutvecklingen (Ruben, 1999:87). Även en försenad L1-

inlärning för exempelvis döva barn som inte ges möjligheter för språkutveckling förrän de 

börjar skolåldern (vanligt i Sverige under början till senare mitt av 1900-talet, jfr Kruth, 

1996:32) hör till undantagen (Mayberry & Eichen, 1991; Newport, 1990). Inom 

andraspråksforskning benämns ofta den nivå som L1-talare i vuxen ålder når, som infödd nivå. 

Det är däremot inte givet att en individ som föds in i ett språk och till dess kultur behärskar dess 

L1 till dessa nivåer i vuxen ålder. Intensitet och frekvens av språkanvändning har visat sig vara 

två viktig faktor för utveckling av språk och samspelar med AO för språket ifråga. ”AO interacts 

with frequency and intensity of language use” (Hyltenstam, 1992:364). Bärande för begreppet 

infödd nivå är språkkunskap vilken omfattar flera delar. Enligt Canale (1983 i Hammarberg, 

2013) består kommunikativ kompetens av fyra samverkande delar: i) grammatisk kompetens, 

som bland annat omfattar förmåga att ”behärska den språkliga koden: ord, grammatik, uttal 

etc.” (s.38), ii) sociolingvistisk kompetens, t.ex. ”att kunna uttrycka och förstå yttranden på ett 

sätt som träffar rätt i den aktuella sociala och kulturella kontexten” (s. 38), iii) 

diskurskompetens, t.ex. att förstå hur ”sammanhang skapas i […] tal eller skriven text, och hur 

detta fungerar i olika genrer” (s. 38) och iiii) strategisk kompetens, t.ex. ”att behärska olika 

kommunikationsstrategier” för att kompensera för begränsad språkkompetens, ”eller för att 

göra kommunikationen maximalt effektiv” (s. 38.) 

       Definitioner av begreppet språkkunskap kan också omfatta inre representationer och 

processer av språk. Att kunna ett språk, menar Chomsky (2000) omfattar en intern 

representation av det givna språket, så kallat ”… ’I-language’ – ’I’ to suggest internal and 

individual, and also intentional, in that L is a specific procedure that generates infinitely many 

expressions of L” (s. 169). Med L avser Chomsky en medfödd språkinlärningsmekanism (se 

nedan rubrik ”Medfödd förmåga till språk”). Uttrycket för I-språket genom L blir således till 

uttryck i E som i ”external” (Meisel, 2011b:15). Här bör tilläggas att Chomsky (2000) menar 

att en intern representation av språk och det sätt den kommer till uttryck blir grovt förenklad 

genom att kalla dem I respektive L: ”having the I-language L is a severe simplification; the 

state of any person´s language faculty of language is some jumble of systems that is no more 

likely to yield theoretical understanding than the most other complex phenomena of the natural 

world” (s. 169).  

 

1.1.3 Icke uppfattbar icke inföddhet (non-perceivable non-nativeness)  

Utifrån samlad forskning som fokuserat på ålderseffekter av uppnådd språknivå drar 

Abrahamsson & Hyltenstam (2013) slutsatsen att ”nästan infödda talare av ett L2 [är] svåra att 

skilja från infödda talare, och de små skillnader som finns är näst intill omöjliga att upptäcka i 

vardaglig kommunikation” (s. 245). Genom termen ”icke-uppfattbar icke-inföddhet” (s. 246) 

manifesterar de en språknivå hos L2-inlärare vilka uppfattas som infödda talare och som har 

”uppnått behärskningsnivåer ovanför gränsen för uppfattbar icke-inföddhet, men troligen ändå 
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inte helt och hållet infödd nivå” (s. 246). Vidare menar de (ibid.): ”Vi måste också vara 

medvetna om att de små och subtila avvikelser som nästan infödda talare av ett andraspråk 

uppvisar är så pass infrekventa och obetydliga att de måste ses som tämligen ointressanta i de 

flesta sammanhang i livet, och i praktiken bör dessa personer egentligen ses som helt jämförbara 

med infödda talare” (s. 250).  

 

1.1.4 Nästan infödd nivå (near-nativeness) 

Nästan infödd nivå är inte ”ett enhetligt eller strikt avgränsat begrepp” (Ekberg, 2004:260). 

Abrahamsson & Hyltenstam (2013) avser med nästan infödd nivå, ”avancerade 

andraspråkstalare som, efter detaljerad och mångsidig lingvistisk analys, uppvisar mer eller 

mindre frekventa icke-infödda drag” (s. 241). En mångsidig lingvistisk analys kan omfatta 

undersökningar av L2-inlärarens språkprocessning genom exempelvis tester på grammatisk 

behärskning. Även i hemodynamiska studier, där mätteknik som positron-emissions-tomografi 

(PET) och funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) används, har L2-processning uppvisat 

ett starkare blodflöde (dvs. större hjärnaktivitet) till hjärnans språkområden i jämförelse med 

L1-processning (Indefrey, 2006:298).  

      Andra typiska drag, i L2-inlärare performans rör avvikelser (som ändå ligger nära 

målspråksnormen) som approximationer, ”dvs. sådana fel där det valda ordet har ett ’felaktigt’ 

innehåll eller en felaktig form” (Ekberg, 2004:265), sammanblandning av närliggande 

ordformer samt osäkerhet i val av preposition.  Även en osäkerhet i användandet av partikelverb 

och idiomatiska uttryck (ibid.) samt bristande kunskap om ords selektionsrestriktioner och 

verbs syntaktiska ramar (Hyltenstam, 1988) har identifierats. Morfologiska avvikelser som rör 

genus, kongruens och bestämdhet likväl avvikelser rörande syntax, förekommer såväl hos 

infödda som hos nästan infödda talare av svenska, dock med en högre frekvens hos de senare 

(Bergman, 1988). För den avancerade inläraren är oftast ordförrådet ”den begränsande faktorn” 

(Enström, 2004:171). Men även svenskans fonem och dess allofoner kan vara svåra att lära 

beroende på om de är omarkerade eller markerade (dvs. vanligt förekommande respektive inte 

vanligt förekommande i världens språk). De omarkerade vokalljuden är ofta ”i-, e-, a-, o- och 

å-ljuden” (Ekerot, 1995:25) och är ofta lättare för L2-inläraren att lära in, än övriga vokalljud i 

svenskan (s. 25). Även svenskans konsonanter kan vara svåra att differentiera för L2-inläraren. 

Abrahamsson (2012) undersökte bland annat förmågan att differentiera mellan svenskans 

konsonanter, [b] (tonande klusil) samt [p] (tonlös klusil), hos L2-inlärare av svenska med 

spanska som L1 och fann bland annat att stämtonslatensen (voiced onset time (VOT) skiljde 

sig signifikant mellan L2-inlärare (tidiga som sena) och infödda L1-inlärare av svenska (s. 200). 

 

1.1.5 Bimodal tvåspråkighet, kodväxling och kodblandning 

Bimodalt tvåspråkig är den som har kunskaper i ett eller flera tecknade och talade språk. 

Denna/-e har således kunskaper i två språk med olika modalitet som i huvudsak perceptueras 

visuellt-manuellt respektive auditivt-oralt (Woll, 2012:766). Här inbegrips individer med olika 
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grad av hörselkapacitet, dvs. döv, gravt eller måttligt hörselnedsatt samt fullt hörande. 

Bimodaliteten som sådan ger den tvåspråkige möjligheter att simultant blanda element från 

båda språken när detta fyller en funktion, medveten som omedveten, likt fenomenet kod-

växling. Poplack (2007) som studerade kodväxling hos tvåspråkiga i spanska och engelska 

beskriver kodväxling som: ”the alteration of two languages within a single discourse, meaning 

or constituent” (s. 214). Motsvarande fenomen har studerats mellan hörande bimodalt 

tvåspråkiga under engelskspråkig interaktion (Emmorey, Borinstein, Thompson, & Gollan, 

2008). Utöver kodväxling har ”code-blending” (s. 44) identifierats där icke-manuella signaler 

och adekvata teckenspråkshandformer producerades simultant med talad produktion. En 

förklaring till fenomen som kodväxling och kodblandning är Grosjeans (2008) antagande om 

att en tvåspråkig använder ett ”bilingual speech mode” (s. 17) beroende på 

kommunikationssituation och mottagare.  

 

 

                  ”At one end of the continuum, bilinguals are in totally monolingual speech mode  

                   in that they are speaking to monolinguals of either language A or language B. At the  

                   other end of the continuum, bilinguals find themselves in a bilingual speech mode in  

                   that they are speaking to bilinguals who share languages A and B and with whom they  

                   normally mix languages (code-switch and borrow)” (Grosjean, 2008:17).  

 

 

Ett av två språk kan aldrig helt avaktiveras men tröskeln blir troligtvis tillräckligt hög för att 

undvika störande interferens (Paradis & Libben, 1987:13). Kodväxling eller för den delen 

kodblandning tyder inte på dåliga språkkunskaper enligt Poplack (2007): ”rather than 

representing deviant behaviour, is actually a suggestive indicator of degree of bilingual 

competence” (s. 240).  

 

1.1.6 Hörande infödda teckenspråkiga 

Denna studie har i forskningsöversikten över språkutveckling hos hörande barn till döva 

föräldrar nedan (se rubrik ”Språkutveckling hos hörande infödda teckenspråkiga”) identifierat 

fem akronymer för att uttrycka ’hörande barn till döva föräldrar’: CODA (Children of Deaf 

Adults), KODA (Kids of Deaf Adults), HCDA (Hearing Children of Deaf Adults), HMFD 

(Hearing, Mother Father Deaf), coda (children of deaf adults, avseende barn tre till sex år, kan 

stavas med inledande versal) men finner ingen explicit vetenskaplig definition av någon. Å 

andra sidan har akronymerna en gemensam nämnare; barnen har ett tecknat språk som språkarv.  

Under 1980-talet uppstod en förening för hörande barn till döva föräldrar som kallade sig 

CODA1 (Napier, 2008:231) men att identifiera eller benämna sig som CODA är dock inte 

självklart för alla hörande barn till döva föräldrar. Napier (2008) diskuterar tre aspekter vilka 

bidrar till att hon undviker akronymen. Enligt henne kan den gemensamma nämnaren: 

                                                 
1 Organisationens uppdrag är definierat som: ”Providing educational opportunities, promoting self-help, 

organizing advocacy efforts, and acting as a resource for the membership and various communities” 

(www.coda-international.org). 

http://www.coda-international.org/
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föräldrarnas dövhet, vara den enda (s. 231). Vidare menar hon att det inom organisationen kan 

finnas förväntningar om att hörande barn till döva föräldrar har haft en svår uppväxt: ”that they 

did not have a normal childhood because of the responsibilities that they had to bear for their 

deaf parents” (s. 231). Napier menar att hon genom att beklaga dövhet skulle förneka sig själv: 

”I would not be the person I am if most of my family were not deaf” (s. 232). Avslutningsvis 

menar hon att ord som ’children’ och ’adults’ i begreppet ’children of deaf adults’ vållar 

svårigheter då hon ser sig själv som vuxen och sina föräldrar som just föräldrar mer än endast 

som vuxna. Hon anser termen HMFD mer användbar (s. 232). Användningen av olika 

akronymer kan behöva diskuteras menar Bishop (2008): ”the terminology needs to be defined 

by Codas” (s. xvi). 

 

                   

                   ”Some people are reluctant to identify as Codas because the term highlights only the  

                        fact that they have Deaf parents but obscures many other aspects of their identities  

                        […]. On the other hand, others feel the Coda label defines an identity that embraces  

                        both Deaf and hearing influences, as well as explains why they feel so comfortable  

                        in the Deaf community and often uncomfortable in all-hearing situations”  

                        (Bishop, 2008:xvi-xvii). 

 

 

 

Denna studie menar att användning av begrepp som CODA, KODA, HCDA och HMFD i 

språkvetenskaplig forskning kan få verkningen att hörande barn till döva föräldrar antas utgöra 

en homogen grupp. I själva verket vet vi inget om någon homogenitet bland dessa. Inom 

vetenskapsteori kallas förtingligande av fenomen för reifikation och kan exempelvis leda till att 

avgörande perspektiv och fenomens egentliga betydelse försvinner (Sohlberg & Sohlberg, 

2009:114). Inom det vetenskapliga hägnet är definitioner och avgränsningar centrala. 

Exempelvis lyfter Sohlberg & Sohlberg (ibid.) det missvisande i att tala om ”traditionell 

vetenskap” (s. 114-115). De menar att vetenskapliga och filosofiska traditioner är ”oerhört rika 

på perspektiv, som dessutom står i motsatsförhållande till varandra. Att klumpa ihop denna rika 

och motsägelsefulla mångfald under beteckningen ’traditionell vetenskap’ har knappast något 

annat informationsvärde än att vilja visa den egna viljan till distans” (s. 114-115). Denna studie 

undersöker tvåspråkighet hos hörande barn till döva föräldrar men att ha döva föräldrar säger 

troligtvis lite om hur och till vilka nivåer en hörande infödd teckenspråkig utvecklar sina 

språkkunskaper. Det vill säga, det är inte dövheten hos föräldrarna som är den gemensamma 

nämnaren för deltagarna i denna studie, utan det språkliga arvet: svenskt teckenspråk. I 

sökandet efter en explicit benämning av tvåspråkighet hos hörande barn till döva föräldrar 

använder denna studie begreppet hörande infödd teckenspråkig (eng. Hearing Native Signer 

(Bishop, 2011) (HNS). Således används akronymen HNS varhelst studien avser hörande 

infödda teckenspråkiga. Då forsknings- och kunskapsöversikter nedan refererar till studier som 

använder någon av de andra, ovan beskrivna akronymerna, återges dessa. 
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2. Bakgrund 

Med syftet att skapa förståelse för ett sociolingvistiskt sammanhang kring HNS i Sverige ges 

nedan inledningsvis kortfattade beskrivningar av delar av svenskt teckenspråk och dövkultur 

som tillsammans med svenska och svensk kultur ofta utgör delar av ett tvåspråkigt sammanhang 

runt HNS i Sverige. Beskrivningarna är inte på något sätt heltäckande. Den bimodala 

tvåspråkigheten kan även utgöras av annat nationellt teckenspråk och ett eller flera talade språk 

genom att en eller båda föräldrar immigrerat till Sverige.  

       I avsnittets teoretiska del redogörs för några psyko- och neurolingvistiska perspektiv på 

L1-utveckling och L2-inlärning. Dessa, samt forskningsöversikter som följer därefter har fokus 

på ålderseffekter av en kritisk period för språkutveckling. Avslutningsvis redogörs för några 

internationella studier vilka rör den tidiga språkutvecklingen hos HNS. 

     

2.1 Svenskt teckenspråk  

 

Världens olika teckenspråk är nationella (se Pfau, Steinbach, & Woll, 2012). Inom en nations 

gränser kan dialekter och sociolekter av ett teckenspråk skilja sig åt på samma sätt som talade 

språk gör. Teckenspråk är naturliga språk och beforskas på likartat vis som talade språk, dvs. 

studier görs i fonologi, morfologi, syntax, semantik, utifrån de visuella parametrar 

/kompontenter som utgör tecknade språk (se ibid.). Trots ett växande forskningsintresse, har 

inte alla världens teckenspråk samma nationella status. I Sverige erkändes svenskt teckenspråk 

år 1981 som språk, medan exempelvis Danmark erkände det danska teckenspråket först år 2014. 

Vad som särskilt utmärker är teckenspråksproduktion är den spatiala organisationen i ”det 

tredimensionella rummet framför den tecknande” (Ahlgren & Bergman, 2006:47), där 

temporal, simultan och sekventiell organisering av teckenspråksproduktionen sker (s. 47). 

Grundläggande för tecknade språk kan sägas vara deras aspekter; artikulator (dvs. handform 

och dess attityd), artikulation (dvs. rörelseriktning, rörelseart och interaktionsart), 

artikulationsställe (dvs. vid någon del av kroppen, neutralt läge (framför kroppen) eller manuellt 

läge (den andra artikulatorn) (Bergman, 1982:5). Teckenspråket har i grunden SVO-följd men 

kan även anta andra teckenföljder. Svenskt teckenspråks ickemanuella (t.ex. ansiktsmimik och 

blickriktning) och manuella komponenter bildar ett rikt språk med teckens möjligheter att 

modifieras enligt grammatiska regler men också i polysyntetiska teckenkonstruktioner, mindre 

styrda av språkets grammatiska regler (Wallin, 1994).  

 

2.2 Svenska som andraspråk för döva teckenspråkiga 

 

Döva infödda teckenspråkiga i Sverige (dvs. båda, eller någon av föräldrarna är döva 

teckenspråkiga) har svenskt eller utländskt teckenspråk som L1 eller ett av 2 L1. Flertalet av 
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Sveriges döva teckenspråkiga har hörande föräldrar ”vars primärspråk är ett talat språk” 

(Bergman & Nilsson, 1999:339). Beroende på grad av hörselnedsättning hos barnen exponeras 

dessa olika mycket för svenskt teckenspråk och svenska de första åren, medan de under skoltid 

kan komma att använda teckenspråk, bokstaverade tecken och skriven svenska parallellt 

(Bagga-Gupta, 2003:163). När det gäller skriftspråksutveckling skiljer den sig inte från 

hörandes skriftspråksutveckling. Svartholm (2006) redogör för sina resultat från studier på 

skriftspråksutveckling i svenska hos vuxna döva inlärare och klargör att utvecklingen gått från 

lättare till svårare strukturer på samma sätt som hos de hörande deltagarna (s. 34). Liknande 

resultat fick Schönström (2010) i sin studie på skriftspråksutveckling hos femte- respektive 

tiondeklassare.  

     Ökad användning av hörseltekniska hjälpmedel och fler döva barn som tidigt genomgår 

operationer för att bära cochlea-implantat (CI),2 menar Svartholm (2006) i en diskussion om 

framtiden för ämnet svenska som andraspråk för döva, kan komma att förändra dövas 

tvåspråkighet och behovet av ämnet. Troligen kommer kunskaper om talad svenska att 

inkluderas (s. 48) bland annat på grund av förväntningar på god talspråksutveckling hos elever 

som bär CI. ”Många föräldrar tycks nämligen mena att barnet ska få utveckla sitt teckenspråk 

spontant tillsammans med andra barn, men att själva undervisningen bör bedrivas på svenska 

för att barnet ska utveckla sitt tal och sin hörselförmåga optimalt” (s. 47).  Nästan 90 procent 

av alla barn som föds döva/gravt hörselskadade genomgår CI-operation/-er (SOU 2008:26). 

Nilsson & Schönström (2014) menar att detta medför en ny typ av språkutveckling hos döva: 

”A new group of deaf people, that is, those with CI, who, we believe, will develop SSL3 not as 

their L1, but as an L2” (s. 30). Vidare lyfter de ytterligare en konsekvens av förändrad 

tvåspråkighet hos döva: ”If the number of deaf persons with SSL as L1 decreases, and since 

there is still no formal teacher training program available for teachers of SSL, who will teach 

the language in the future?” (Nilsson & Schönström, 2014:31). Utveckling av ämnet svenska 

som andraspråk för teckenspråkiga har en historicitet i vilken oralism utgör en väsentlig del. 

      

2.2.1 Oralism 

Under senare del av 1800-talet fram till det senare 1900-talet bedrevs skolundervisning för döva 

utifrån ett talutvecklingsperspektiv. Vid en internationell dövlärarkongress i Milano år 1880 

fastslogs att en oral undervisningsmetod skulle tillämpas i Europa. ”Undervisningen inriktades 

ensidigt på att träna barnen i att använda sina hörselrester, att tala och avläsa språk” (Svartholm, 

1984:3) och teckenspråk förbjöds under skolundervisningstid. ”Döva lärare, rektorer och övriga 

                                                 

2 ”Cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som består av två delar, en yttre och en inre del. Den yttre delen består 

av ljudprocessor och en radiosändare. Den inre av en mottagare och elektroder som förs in i cochlean för att 

stimulera hörselnerven med en elektrisk impuls.” (http://www.horselboken.se/faktadel/tekniska-

hjalpmedel/cochlea-implantat/) 

 

3 Swedish Sign Language (SSL) (se Pfau, Steinbach, & Woll, 2012). 

 

http://www.horselboken.se/faktadel/tekniska-hjalpmedel/cochlea-implantat/
http://www.horselboken.se/faktadel/tekniska-hjalpmedel/cochlea-implantat/
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sparkades eller tvingades sluta överallt i västvärlden efter Milanokongressen” (Nordell & 

Erlandsen, 2011:14-16). Syftet med den orala undervisningsmetoden var delvis att den skulle 

gynna de döva barnen på lång sikt. ”It was believed by the advocates of the oral method that it 

was in the long-term interests of deaf people to learn to lip-read and speak as well as possible 

and that the use of sign language would interfere with that aim” (Boréus, 2007:613). Direkta 

konsekvenser av oralism blev kunskapsluckor och stora brister i språkkunskaper såväl i 

teckenspråk som i svenska. ”Många saknade trots all träning tillräckligt bra tal och talförståelse 

för att kunna delta i fungerande kommunikation på talat språk” (Schönström 2010:24). En 

annan konsekvens blev att dövhet också förknippades med stumhet. ”The expression ‘deaf-

mute’ was used about all childhood deaf persons, whether or not they had learned to speak” 

(Boréus, 2007:614). Efter det svenska teckenspråkets erkännande inleddes arbetet med att 

utveckla en ny läroplan för undervisning av döva. Men länge skulle utbildning av döva ändå 

präglas av den orala metoden. Undervisningen fortsatte enligt oralistiska värderingar till långt 

inpå 1980-talet (Svartholm, 1984). Effekter av stigmatisering av döva och tecknade språk kan 

indirekt haft verkningar till nästa generation teckenspråkiga, av vilka de flesta var hörande. (5 

% av döva barn har döva föräldrar (Bergman & Nilsson, 1999:339)).  

 

2.3 Hörande infödda teckenspråkiga och stigma 

 

Etnologisk forskning på HNS i Sverige saknas. I USA genomförde Preston (1995) intervjuer 

med 150 individer, 18 till 80 år gamla, boendes på olika platser i landet. Studien genomfördes 

under fyra år. En av Prestons slutsatser är att informanterna hade ett dialektiskt förhållande till 

dövhet med synsätt från två ”competing worlds” (s. 1466). Hoffmeister (2008) ställer upp några 

motstridiga synsätt ett hörande barn till döva föräldrar i USA kan mötas av. Hörande kan 

exempelvis förmedla: ”Deaf is bad, broken English is bad, Deaf are illiterate, bilingualism is 

bad” (s. 200), samtidigt som döva kan förmedla: ”Hearing is bad, ASL4 is good, Deaf can´t read 

or write, ASL and English are both languages of the Deaf world” (s. 200). Schiff & Ventrys 

studie (1976) på språkmiljö och språkutveckling hos hörande barn till döva föräldrar i USA, 

manifesterar några av dessa synsätt. Vid ingången av studien antas närmare bestämt att dessa 

växer upp i bristande språkmiljöer. Forskarna sökte svar på varför inte fler av dessa återfanns 

som patienter på talkliniker (s. 349). Efter språktester på 52 barn, 6 månader till 12 år gamla, 

uppskattades 23 barn utveckla ”speech and language normally” (s. 352). Av övriga 29 

uppskattades majoriteten ha tal- och språkproblem: ”23 appeared to have definite speech and 

language problems, and five were suspected of having difficulties” (s. 352). Språkproblemen 

förklarades med att sex barn hade hörselnedsättningar och ytterligare sex hade andra faktorer 

utöver ”the deafness of the parents” (s. 352) som bidrog till språkproblemen, dvs. ”psychomotor 

retardation, emotional disturbance, and brain damage” (s. 352). Vidare utvärderades mödrarnas 

tal och kategoriserades som begripligt eller obegripligt (s. 355). I resultatdiskussionen kommer 

författarna fram till:  

                                                 
4 Amerikanskt teckenspråk (American Sign Language (ASL)) (se Pfau, Steinbach, & Woll, 2012). 
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                “One of the saddest problems we encountered in working with these children was  

                    convincing the deaf parents that there was in fact a problem. After a particular child´s  

                    speech and language problem was identified, the parents tended not to bring their children for  

                    therapy as recommended.” (Schiff & Ventry, 1976:356)  

 

 

Singleton & Tittle (2000) menar att olika professioners brist på acceptans och respekt för 

teckenspråket, leder till fördomar om språkutveckling hos hörande barn till döva föräldrar. ”A 

child who is a native signer […] should not be considered language-impaired or language-

delayed. Instead, that child is probably acquiring two languages […] and experiences life as a 

bilingual” (s. 225).  

 

2.4 Kamp för dövkultur och språkrättigheter i Sverige 

 

Att söka beskriva döva teckenspråkigas kultur kräver historiska såväl som antropologiska 

perspektiv. Davis (1995) menar att historiskt sett har just användning av tecknade språk verkat 

utpekande samt ett verktyg för att kategorisera in döva människor, födda inom en nations 

gränser och dess kultur till ”outsiders” (s. 78). Detta, menar han, utmanar tanken om 

sammanhang mellan språk och kultur. Idag tar många döva teckenspråkiga avstånd från att 

kategoriseras in som funktionsnedsatta och betonar istället den egna kulturen och gemenskapen 

först och främst genom det egna språket, teckenspråket.  

 

               

              ”There is nothing diminished or disabled about a person with a disability 

                  where there is access and accommodation. Likewise, there is nothing disabled 

                  about a Deaf person who is surrounded by people who are in their language 

                  community or when interpreters are freely provided in other public and private venues.” 

                  (Davis, 2008:324) 

 

 

Under perioden 1960 till 1970 förde medlemmar av Sveriges Dövas Riksförbund (dvs. 

Dövrörelsen) en kamp mot stigmatisering av döva och för rättigheter till sitt språk. ”Det stora 

målet med SDR:s arbete bestod av kampen för teckenspråket, framförallt i undervisningen” 

(Remgren, 2010:27), en kamp som ledde till språkligt erkännande av svenskt teckenspråk år 

1981. Genom Språklagen (SFS 2009:600) är teckenspråket upptaget som jämställt med 

Sveriges övriga minoritetsspråk, dock inte erkänt som ett minoritetsspråk. Det råder inte heller 

ett jämställt förhållande mellan medlemmar av svensk dövkultur och medlemmar av det 

omgivande samhällets kultur. Lane (2014) definierar ’audism’ som ett ”uttryck för den strävan 

som med sitt hörselförmynderi utger sig för att tjäna döva” (s. 73). Han menar att audism är: 
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              ”den samfällda institution som används för att hantera döva […] genom att uttala sig  

                  om dem, bestämma var de skall gå i skolan och i viss mån var de ska bo; audism är kort sagt  

                  hörandes sätt att dominera, omstrukturera och utöva makt över dövsamhället. Den omfattar  

                  sådana specialister som administratörer vid skolor för döva barn, och vid utbildningsprogram för  

                  döva vuxna, specialister inom rådgivning och rehabilitering för döva, dövlärare som arbetar med  

                  barn och vuxna, tolkar och vissa audionomer, logopeder, öronläkare, psykologer, psykiatriker,            

                  bibliotikarier, forskare, socialarbetare och hörapparatsspecialister” (Lane, 2014:73). 

 

                      

Dövrörelsen är återigen aktiv och har bidragit med kunskap om dövkulturen, hur den formats 

och hur den kan bevaras (Nordell & Erlandsen, 2011). Den första dövföreningen tillkom redan 

1868, i Stockholm. Idag är 46 föreningar anslutna till Sveriges Dövas Riksförbund som även 

har underorganisationer som Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sveriges Dövhistoriska 

sällskap samt Svenska Dövidrottsförbundet (www.sdr.org).  

 

2.4.1 Vem kan räknas som Döv? 

Idag används begrepp som dövvärld och dövsamhälle parallellt med begreppet dövkultur 

(Fredäng, 2006:78). Davis (2008) problematiserar sådana begrepp som kräver definition av 

vilka individer som ska inkluderas eller exkluderas. Han söker parafrasera begreppet dövvärld 

med sammansättningar som ”ASL-ONLY-USERS-WORLD” eller ”40 PERCENT-100 

PERCENT HEARING-LOSS-WORLD” (s. 322) och jämför med exempelvis 

ordkombinationer som ”WHITE-WORLD, BLACK-WORLD” (s. 322). Å andra sidan kan det 

gemensamma teckenspråket ses som förenande. Lane (2014) anser att dövkultur kan förstås 

först när man bortser från funktionsnedsättningar för att istället fråga sig vilka ”värderingar, 

sedvänjor, konstformer, traditioner, organisationer och språk” som utmärker denna (s. 41). 

”Främst språket avslöjar om en person tillhör en språklig minoritet eller ej.” (s. 44).  
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2.5 Medfödd förmåga till språk 

 

Barn har starkare och bättre förutsättningar än vuxna att tillägna sig språk menar Penfield & 

Roberts (1976) och hänvisar till faktorer som hjärnans plasticitet samt små barns vetgirighet. 

”The brain of the child is plastic. The brain of the adult, however effective it may be in other 

directions, is usually inferior to that of the child as far as language is concerned.” (s. 240). 

Vidare antar de att barn föds med nedärvda motoriska färdigheter för tal men utan kunskaper 

om språk: 

 

 

                 ”There is no inheritance of those things that he adds to his ideational  

                      speech mechanism while he is learning a language. The clean blank  

                      speech slate which he brought with him into the world is soon filled  

                      with units and after the first decade of life they can hardly be erased”  

                      (Penfield & Roberts, 1976:250-251). 

 

 

Å andra sidan antar Lenneberg (1967), genom sin teori om en biologisk matrix för språk hos 

människan finns (s. 394) och att ett biologiskt perspektiv på språkutveckling gör det möjligt att 

forska och empiriskt belägga vilka faktorer som samspelar under en individs språkutveckling. 

Vid tiden för den kognitiva revolutionen i USA 1956 utvecklade Chomsky teorin om en i 

människan ontogenetiskt predisponerad språkinlärningsmekanism (Svensson & Lindblom, 

2012:39). Han kallar den för ”language acquisition device” (Chomsky, 1969:55) (LAD) eller 

”language faculty” (1976:23) vilken han liknar vid ett mentalt organ (ibid.). En del av det utgörs 

av en generativ grammatik (1969:35). För individen verkar en medfödd generativ grammatik 

likt en teori om grammatiska grundstrukturer mot vilken det lilla barnet, utifrån språklig input, 

prövar hypoteser varpå grammatiska kunskaper genereras (s. 32-33). Teorin, eller den 

medfödda kunskapen om språk utgörs av ”tacit knowledge of the finite set of possible grammars 

that world languages could assume (the finite set of units and the relations among them that 

make up a sentential string, and the finite ways that they move to form different arrangements 

in sentences” (Petitto, 2005:84). Pinker (2012) lyfter fram tre typer av kritik som riktats mot 

Chomskys teori om en medfödd struktur för språk: 

 

 Chomsky har inte kunnat bevisa att UG är en språkspecifik funktion. Det vill säga det 

sätt språk växer i en individ skulle kunna tillskrivas en generell utvecklingsförmåga som 

opererar över/utvecklar flera domäner exempelvis syn, rörelse (motorik).  

 Världens cirka 6000 språk har inte undersökts från ett UG-perspektiv därav brist på 

vetenskapliga bevis för UG.  

 Förespråkare av konnektionism menar att det saknas bevis för att kunna avfärda att 

neurala nätverk skulle kunna klara av det jobb som en tänkt språkspecifik 

inlärningsmekanism gör.  
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Ett argument för en medfödd språkinlärningsmekanism kan ses i L1-utveckling, menar Meisel 

(2011b): ”all children are able to attain full grammatical competence in languages they are 

exposed to, by interacting with caretakers and peers” (s. 53). LAD är alltså kapabel att hantera 

fler än ett språk från början. Ett annat argument är att språkutveckling följer samma universella 

utvecklingsstadier hos alla barn oavsett språk (s. 22). Meisel (ibid.) menar vidare att 

grammatiska parameterar i LAD ställs in genom ”experience-driven triggering” (s. 52). 

Parametrarna kan bara ställas in genom triggning vilken han betonar inte ska förväxlas med 

inlärning (s. 52). Genom kognitiva processer, guidas så barn i sin språkutveckling med hjälp av 

triggning av LAD (s. 52). Andra definitioner på medfödd kunskap om språk lyder: ”a biological 

matrix with specifiable characteristics that determines the outcome of any treatment to which 

the organism is subjected” (Lenneberg, 1967:394) eller: ”innate agenda, that is, the brain´s 

specified neural sensitivity to a core set of patterns underlying human language, and the 

corollary fact that an innate agenda must exist in the first place” (Petitto, 2005:96). 

 

2.6 Två inlärningssystem – olika minnesfunktioner 

 

Newport, Bavelier & Neville (2001) anser: ”the main reason to be interested in whether there 

is a critical or sensitive period for language acquisition, in our opinion, is because it tells us 

something about the type of learning involved” (s. 497). De antar att all inlärning involverar 

ärftliga och miljörelaterade faktorer och att det i en sådan generalisering går att skönja två olika 

inlärningssystem. Det ena verkar vara mer eller mindre oberoende av hur det utvecklats hos en 

individ. Kunskap kan genom detta system formas eller omformas vid vilken tidpunkt som helst 

under en livstid. Till skillnad mot det andra som verkar vara mer predisponerat för begränsade 

funktioner och beroende av hur det under utveckling anpassas (s. 487). Författarna menar att 

semantisk kunskap och utveckling av vokabulär beror på det förra medan grammatisk kunskap 

beror på det senare (s. 487). Paradis (2009) menar att två inlärningssystem tar två olika typer 

av minnen i anspråk procedurellt och deklarativt minne. Nedan beskrivs delar av hans neuro-

lingvistiska teori som beskriver skillnader och förhållanden mellan implicit språkkompetens 

och explicit språkkunskap. 

 

2.6.1 Implicit lingvistisk kompetens och språktillägnan, explicit lingvistisk 

kunskap och språkinlärning 

Enligt Paradis (2009) tillägnas implicit lingvistisk kompetens i den kronologiska ordningen: 

”prosody, phonology, morphology, and syntax (including syntactic features of the lexicon)” (s. 

114). Genom omedveten tillägnan (genom omedveten perception) lagras sådan kompetens i det 

procedurella minnet som antas vara i) funktionsspecifikt (dvs. det omfattar moduler5 

                                                 
5 Enligt Fodor (1983) utgörs kognitiva system av moduler som i varierande grader är ”domainspecific […] innately 

specified […] ”assembled” (in the sense of having been put together from som stock of more elementary subprocesses) 
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upptränade för varje färdighet och script (t.ex. köra bil, cykla, processa implicit lingvistisk 

kompetens), ii) oberoende det deklarativa minnet och iii) till största delen lokaliserat i vänster 

hemisfär (s. 114). Paradis menar också att det är under en optimal period mellan 2-5 år (”give 

or take a few months” (s. 113)) som språkutveckling leder till implicita kunskaper: ”The optimal 

period thus refers to the period during which individuals must be exposed to language 

interaction if they are to acquire linguistic competence” (s. 114).   

      Ungefär från sju års ålder börjar individen, mer och mer luta sig mot det deklarativa minnet 

i all kunskapsinlärning (Paradis, 2009:113). Språkkunskaper (exempelvis utökning av 

ordförrådet) vilka lärs in via det deklarativa minnet lagras som explicit lingvistisk kunskap 

vilken kräver medveten uppmärksamhet vid produktion (s. 114). En optimal period rår inte över 

språkkunskaper lagrade i det deklarativa minnet: ”To the extent that proficient L2 is subserved 

by declarative memory, it is not susceptible to the optimal period” (s. 114). Däremot antar 

Paradis att det deklarativa minnet kan vara känsligt för åldrande (s. 114). Exempelvis visar en 

studie (Hyltenstam & Stroud, 1989) hur en Alzheimerdement individ med AO 45 år, uppvisade 

större kognitiv ansträngning i L2-interaktion i jämförelse med interaktion på L1. Även 

kodväxling L2 → L1 skedde oftare än från L1 →L2. Språkinlärning efter en optimal period 

mellan två till fem år leder sällan till infödd nivå, menar Paradis (2009:115). Explicit lingvistisk 

kunskap kan stå under påverkan av faktorer som: ”working memory capacity, education, 

attitude and several internal and external factors” (s.135) vilket kan förklara varför L2-

behärskning varierar mellan individer. Luckor i implicit lingvistisk kompetens eller effekter av 

att L2-inlärning startat efter fem års ålder menar Paradis (ibid.): “can be masked to some extent 

by reliance on compensatory mechanisms whose control can be considerably speeded-up” (s. 

114). Implicit och explicit kunskap interagerar parallellt och oberoende av varandra: ”During 

practice (i.e., comprehending and producing utterances), nothing explicit enters into contact 

with (let alone affects) any part of the implicit system at any time” (s. 98). Å andra sidan kan 

två språk, ”to some extent interfere with each other” hos den simultant tvåspråkiga/-e om 

individen tolkar mellan två språk (s.182).  

 

2.6.2 Samagerande system 

När ett språk är aktivt hos en individ samagerar flera system i hjärnan, menar Paradis (2004). 

”At least five neurofunctional mechanisms are directly involved in normal language use” (s. 

226). Dessa interagerar modulärt under språkanvändning och i ”parallell or in rapid succession” 

(s. 228). De är de delar av kognitionsapparaten (”which formulates the message to be verbalized 

and decodes the message to be understood” (s. 226)), det implicita kompetenssystemet (som 

lagrar kompetens i det procedurella minnet), det metalingvistiska systemet (”which monitors 

the correctness of the sentences (about to be) produced” (s. 226)), det pragmatiska systemet, 

(”which selects the linguistic and paralinguistic elements most appropriate to the message to be 

conveyed” (s. 226)) samt motivationssystemet  (”without which no utterance would ever be 

made” (s. 226)). Vad det gäller modularitet hos de samagerande systemen menar Paradis (2009) 

                                                 
[…] hardwired (in the sense of being associated with specific, localized, and elaborately structured neural systems) 

[…] computationally autonomous” (s. 36-37). 
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att systemen inte är helt autonoma utan kan ta emot signaler från andra domäner ”top-down” 

och ”bottom-up” (s. xi-xii). 

 

2.7 Hjärnans specialisering och mognadsprocesser 

 

En hjärna har vid tolv månaders ålder mognat till 60 % i jämförelse med en vuxen hjärna 

(Lenneberg, 1967:167). En faktor som påverkar hjärnans mognad är myelinisering av neuroners 

axoner (Hernandez, Hiscock, & Bates, 2009:293). En axon är en trådliknande utväxt från 

cellkroppen, med ändknoppar vilka överför information från ett neuron till ”det mottagande 

neuronets dendriter” (Nyberg, 2012:192). Myelinisering sker med hjälp av gliaceller som är 

”den andra huvudsakliga celltypen i hjärnan (förutom neuroner)” (s. 192) och som bildar skidor 

av myelin runt neuroners axoner vilket underlättar snabb signalöverföring mellan neuroner (s. 

192). Två andra processer som kan ligga till grund för hjärnans mognad är ökat antal kopplingar 

mellan neuroner (dvs. synapser) samt reduktion av desamma (Hernandez et al., 2009:293). 

       Pulvermüller & Schumann (1994) menar att områden som uppvisar en hög halt av myelin 

troligen ”includes glial cells that are mature and neurons that has lost some of their plasticity” 

(s. 711). En orsak till minskad plasticitet är ökningen av ett axontillväxthämmande ämne 

(Sengpiel, 2007) som bidrar till att en kritisk period klingar av: ”the closure of the critical period 

is an increase in the Nogo-66 receptor for the myelin-associated growth inhibitor Nogo” (s. 

R743). Pulvermüller & Schumann (1994) menar att en minskning av axoners tillväxt minskar 

”the probability of new synapses forming” (s. 711) varpå ny information till redan 

myeliniserade områden inte når fram eller lagras där (s. 711). En minskad plasticitet i takt med 

hjärnans mognad sker gradvis. Mognaden (dvs. myeliniseringen) av olika kortikala områden 

sker i samma ordning som deras respektive språknivåer befästs. De menar också att fonologiska 

språkområden mognar först: ”learning how to sequence phonemes, syllables, and words 

corresponds to changes in the local B-system of the perisylvian cortex. Myelination and 

plasticity loss take place early in these regions during the first year of life” (s. 713).  

 

2.8 Biologisk kritisk period för språkutveckling 

 

En biologisk kritisk period kan definieras som ”a time span in early life during which the 

organism is responsive to stimuli that are crucial or relevant for a behaviour (or capacity) to 

develop in keeping with a species-specific standard” (Hyltenstam, 2012). Lenneberg (1967) 

antog ett biologiskt perspektiv på språkutveckling och bildade en tes om att språk utvecklas 

inom en kritisk period som varar parallellt med hjärnans mognadsperiod (dvs. från runt två års 

ålder till pubertet (s. 168, 176)). Hans tes har kommit att prövas i flera studier. Kritisk period 

som begrepp, har problematiserats och omdefinierats till känslig period då inga skarpa 

tidsavgränsningar, på samma sätt som för exempelvis utveckling av syn, observerats (Uylings, 

2006:60).  Å andra sidan menar Abrahamsson & Hyltenstam (2013) att begreppen kritisk och 
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känslig period bör ifrågasättas och istället benämnas som en ”mognadsperiod” (s. 249): ”en 

term som mognadsperiod innebär egentligen bara att den biologiska mognade pågår; dvs. den 

de förutsäger att språkutveckling blir successivt svårare under denna period” (s. 249.). De menar 

att en mognadsperiod påbörjas vid födseln och varar fram till cirka 15 års ålder (s. 249). Long 

hävdar att (1990) känsliga perioder existerar oavsett L1- eller L2 utveckling:  

 

 

   ”There are sensitive periods governing the ultimate level of first or 

     second language attainment possible in different linguistic domains, 

     not just phonology, with cumulative declines in learning capacity, not 

     a catastrophic one-time loss, and beginning as early as age 6 in many  

     individuals, not at puberty, as is often claimed” (Long, 1990:255). 

 

                                  

Long tar, i sitt antagande ovan om att känsliga perioder klingar av vid sex års ålder, bland annat 

stöd i Johnsons & Newports (1989) studie av grammatisk intuition hos 46 tidiga respektive sena 

L2-inlärare av engelska med kinesiska eller koreanska som modersmål. Johnson & Newport 

fokuserade i sin studie på samband mellan AO6 och grammatisk intuition (t.ex. plural, 

preteritum, tredje person singular, pronominalisering, subkategorisering och frågeordsfrågor (s. 

72)) och såg att efter AO 7 började medelvärden av testresultat korrelera negativt med stigande 

AO (deltagarna delades in i grupper om AO 3-7, 8-10, 11-15, 17-39) (s. 78). Därtill 

observerades en varians mellan resultat i gruppen AO 17 - 39 till skillnad från de övriga 

grupperna. En av studiens slutsatser var: ”early in life, humans have a superior capacity for 

aquiring languages. This capacity disappears or declines with maturation” (s. 94).  

 

2.8.1 Faktorer för framgångsrik språkutveckling efter en kritisk period 

Genom identifiering av sena inlärare, med AO efter Lennebergs stipulerade pubertetsgräns, som 

når inföddlika språknivåer utanför formella undervisningssituationer, kan hypotesen (Critical 

Period Hypothesis (CPH)) falsifieras (Hyltenstam & Abrahamsson, 2003:540). En sen inlärare 

som hade nått, vad som framstod som inföddlika nivåer efter 26 års vistelsetid i L2-miljöer, 

identifierades av Ioup, Boustagui, El Tigi & Moselle (1994). Med engelska som L1 

immigrerade hon till Kairo vid 21 års ålder. Utan formell undervisning i arabiska och med 

interagerande samtal på sin arbetsplats (s. 77) utvecklade hon sitt L2 till en sådan nivå att 

infödda talare uppfattade henne som modersmålstalare av arabiska. I studien testades hon på 

arabiskt uttal, kunskap om dialekter, grammatisk intuition samt översättning. Resultat från de 

två sistnämnda visade skillnader mellan kontrollgruppen (dvs. infödda talare av arabiska) och 

L2-inläraren (s. 88, s. 91), avseende syntax. I övriga tester bedömdes hon som infödd. Studien 

diskuterar språkbegåvning som förklaring till resultatet (s. 93). Studien drar slutsatsen: ”if there 

is a critical period for language acquisition, it is because some neurocognitive change has 

                                                 
6 Startålder för exponering (Age of Onset (AO) se rubrik ”Förstaspråk/andraspråk, simultan/successiv språkutveckling”. 
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occurred in the brain as it matured; if there are exceptions to the critical period, this change 

does not happen in the usual way” (s. 93) 

       Även andra studier har funnit att språkbegåvning har betydelse för till vilka nivåer sena 

inlärare utvecklar sitt L2. DeKeyser (2000), som replikerade Johnsons & Newports (1989) 

studie (se ovan), testade 57 L2-inlärare av engelska med ungerska som L1. Typiska avvikelser 

hos deltagare med AO 16, visade sig bland annat röra: ”the use of articles, the use and position 

of auxiliaries, the position of adverbs, certain elements of verb subcategorization, and even 

some uses of the plural morpheme” (s. 517). Vad gäller språkbegåvning visade det sig att de 

sena inlärare med AO 16 som klarat tester på grammatisk intuition väl, även uppvisade höga 

resultat i språkbegåvningstester (med undantag för en deltagare) (s. 514). DeKeyser menar att 

effekter av språkbegåvning inte inverkar på tidiga inlärares uppnådda språknivå: ”aptitude plays 

no role in ultimate attainment by child learners because they can rely on implicit learning 

mechanisms” (s. 518) och vidare, att en kritisk period endast avser implicita inlärnings-

mekanismer (s. 518). Även Abrahamsson & Hyltenstam (2008) drar slutsatsen att 

språkbegåvning kan bidra till en sen inlärares språkutvecklingsframgångar. Medelvärden från 

resultat på språkbegåvning skiljde sig även här mellan sena och tidiga inlärare (gränsen satt vid 

12 års ålder (s. 492)): ”none of the late learners had an aptitude score below the early-learner 

mean score” (s. 498).  

 

2.8.2 Alternativa förklaringsgrunder till en kritisk period för språkutveckling 

Inom andraspråksforskning råder ingen konsensus om en kritisk period existerar eller om en 

sådan kan utgöra förklaringsgrund till varför tidiga inlärare når infödda nivåer till skillnad från 

sena inlärare. En annan förklaringsgrund än ålderseffekter till varför tidiga L2-inlärare verkar 

prestera bättre än sena på språktester ger Birdsong & Molis (2001) i en replikering av Johnson 

& Newport (1989) (se ovan). Birdsong & Molis menar att då vissa språk strukturellt ligger 

närmare varandra än andra, kan L2-utveckling bli mer eller mindre framgångsrik beroende på 

vilket språk en individ har som L1. Med utgångspunkt i det antagandet valdes ett urval 

bestående av 61 L2-inlärare av engelska med spanska som L1 eftersom spanska och engelska 

är språk som strukturellt liknar varandra (s. 246). De fann en brytpunkt för när deltagarna 

började göra fler felaktiga grammatiska bedömningar vid AO 17 år. Vidare fann de inföddlikhet 

hos sena inlärare men tillägger att dessa kan ha exponerats för engelska innan de flyttade till 

USA (s. 245). Även Schachter (1990) såg hur interferens manifesterades hos en grupp L2-

inlärare med en genomsnittlig AO vid 11,7 års ålder men betonar å andra sidan att en medfödd 

språkmekanism (se ovan rubrik ”Medfödd förmåga till språk”) ställts in enligt ett givet L1s 

grammatiska struktur (s. 79), vilket är ett argument för varför språktillägnande i tidiga år kan 

vara avgörande för hur en medfödd språkinlärningsmekanism utveckling. 

       Interferens (eller negativ transfer (Hammarberg, 2013:35)), dvs. att kunskaper i L1 

interfererar med L2-utveckling, som förklaring till varför vissa sena inlärare utvecklar sitt L2 

sämre än andra, verkar otillräcklig menar Neville et al. (2001), åsyftandes studier av försenad 

utveckling av L1 hos döva som visar på ålderseffekter av sen L1-inlärning. Exempelvis testade 

Mayberry & Eichen (1991) språkprocessning hos barndomsdöva teckenspråkiga, i amerikanskt 

teckenspråk (ASL), med varierande startålder för när de först exponerats för ASL. AO 
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definierades som: ”the first opportunity the subject had to interact on a daily basis with deaf 

people who used sign language for interpersonal communication” (s. 492). Urvalet hade ett 

åldersspann mellan 29 till 70 och delades in i tre grupper: infödda, AO 5 – 8, AO 9 - 13 

(medelvärde för ålder: 40, 51 respektive 53 år, medelvärde för genomsnittlig 

teckenspråkserfarenhet per grupp: 40, 44 respektive 42 år). Deltagarna testades/filmades 

individuellt efter att de getts instruktioner om att återge en tecknad sats de just sett på en skärm. 

I snitt var varje tecknad sats 14 tecken lång för att undvika tak-effekter (s. 491). Totalt visades 

30 meningar av vilka 15 innehöll tecknade satser i högre tempo än de övriga 15. Efter statistiska 

beräkningar kontrollerade för effekter av åldrande visade resultaten, bland annat, att infödda 

ASL-språkiga producerar fler grammatiskt korrekta återgivningar oavsett hastighet i jämförelse 

med de två övriga grupperna även om effekter av ökad kognitiv belastning visade sig hos de 

infödda. En negativ korrelation mellan AO (från födsel) grammatisk korrekthet i 

rekapituleringar av sekvenser som visats i normalt respektive högt tempo, visar en klar 

brytpunkt vid AO 6 (dock en kraftigare negativ korrelation avseende normalt tempo) (s. 502) 

(egen iakttagelse). Enligt Mayberry & Eichen (ibid.) är språkinlärning: “a developmentally 

time-locked phenomenon” (s. 509). 

      Ytterligare alternativa förklaringar till varför tidiga inlärare når högre nivåer än sena inlärare 

ger Hakuta, Bialystok & Wiley (2003) vilka bland annat hävdar att kognitivt åldrande 

”gradually erodes some of the mechanisms necessary for learning a complex body of 

knowledge, such as a new language” (s. 31). Antagandet tyder på att författarna inte gör skillnad 

mellan tidiga och sen språkinlärning.  Kognitiva processer som arbetsminne bör inte förväxlas 

med implicit, procedurellt minne (Paradis, 2009:49). Rönnberg, Rudner & Ingvar (2004) såg 

exempelvis skillnader i hjärnaktivitet mellan infödda och sena inlärare av svenskt teckenspråk 

under språkprocessning. Vid studiens ingång antog de att det finns ”cortical similarities in 

signed and spoken language processing […] and that many classical phonological loop effects 

in working memory are similar for sign and speech” (s. 166). Åtta tvåspråkiga deltog i studien, 

varav fem var infödda teckenspråkiga och tre hade lärt sig teckenspråket i grundskolan, ”i.e., 

before what is normally regarded as the end of the critical period for language acquisition” (s. 

167). Deltagarna var teckenspråkstolkar till yrket. Med PET-teknik avbildades deras hjärnor 

under tiden de processade teckenspråket respektive svenska. Vad det gäller arbetsminne 

(working memory (WM)) uppvisade båda grupperna stor aktivitet i höger hemisfär men den 

infödda gruppen visade starkare aktivitet i vänster hemisfär i jämförelse med gruppen sena 

inlärare. ”The results for the n=5 subgroup show a clear left-hemisphere dominance for the 

WM-task performed in sign language” (s.179). De infödda teckenspråkiga lutade sig således 

inte lika starkt på arbetsminnesfunktioner som de sena inlärarna. Skillnaden tolkas som 

ålderseffekter av en kritisk period för språkutveckling: ”it may well be the case that the 

differences in our results for these two groups reflects an age of acquisition effect” (s. 179).  

       Att HNS processar teckenspråk i delvis skilda områden i jämförelse med icke-infödda 

hörande teckenspråkiga visar även en studie av Newman, Bavelier, Corina, Jezzard & Neville 

(2001). Under ett test scannades deltagarnas hjärnor med fMRI-teknik under tiden de tittade på 

inspelade tecknade sekvenser. Några sekvenser var betydelselösa och utgjordes av gester (inte 

tecken). De infödda teckenspråkiga visade aktivitet i ”inferior parietal region” (s. 78), höger 

hemisfär, medan deltagare med sen AO uppvisade ingen eller mycket liten sådan aktivitet (s. 
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79). Forskarna menar att skillnaden påvisar: ”there is limited time period when this region can 

be recruited into the language system” (s. 77) samt att ”for signed language as for other natural 

languages, the nature and timing of language input has significant effects on the identity and 

configuration of the language systems of the brain” (s.79).  

      Motstridiga resultat i studier av en kritisk period kan härröras till tak-effekter i tester samt 

ojämnhet i urvalsförfaranden enligt Hyltenstam & Abrahamsson (2003:577). Deltagare bör vara 

inföddlika, ”who we, as native speakers, cannot immediatly identify as non-native speakers” 

(s.576) och tester bör vara krävande. Vidare menar de att en enighet krävs kring begreppet 

språkkunskap, och att det bör omfatta språkprocessning (s. 576). Motstridiga resultat kan också 

bero på en missuppfattning om att det är språk i största allmänhet som påverkas av en kritisk 

period (Meisel, 2011b:204). Särskilda grammatiska domäner som fonologi, morfologi och 

syntax har troligen olika kritiska perioder inom vilka de är känsligast för språklig exponering 

och stimuli (s. 205).  

 

2.8.3 Kritisk nedre gräns för språktillägnan 

Med ledning av att små barn går igenom flera språkutvecklingsstadier som joller-, ettord-, och 

tvåordstadier kan Lennebergs (1967) nedre åldersgräns för en kritisk period, runt 2 års ålder, 

ifrågasättas (Hyltenstam & Abrahamsson, 2003:558). Att barn tidigt drar nytta av språklig 

stimulans visar Minigawa, der Lely, Ramus, Sato, Mazuka & Dupoux (2011) vilka såg hur 

spädbarn (fyra månader gamla), vid exponering för vokalt språkligt stimuli, uppvisar aktivitet 

i språkområden/vänster hemisfär. Resultaten tolkades som att barn redan vid denna ålder börjar 

extrahera fonologiska strukturer/regler i L1. I en annan studie av barns tidiga språkutveckling, 

fann Pettito & Marenette (1991) att döva barn går in i ett jollerstadium samtidigt som hörande 

barn. Fem barn filmades vid tre tillfällen (dvs. vid 10, 12 och 14 månaders ålder). Urvalet bestod 

av två döva barn till döva föräldrar och tre hörande barn till hörande föräldrar. Studien såg att 

de döva barnen övergick till att producera stavelser samtidigt som de hörande barnen. Även det 

första ordet/tecknet producerades vid samma ålder hos alla (dvs. D1 (10 mån., 10 dgr.), D2 (11 

mån., 28 dgr.), HI (11 mån., 6 dgr.), H2 (12 mån., 11 dgr.), H3 (12 mån., 14 dgr.)7. Skillnader 

förelåg när det gällde typ av språkmodalitet. Döva barns joller utgjorde till 32 - 72 % fonetiska 

ASL-handformer i jämförelse med hörande barn vilka producerade 3 - 14 % ASL-handformer 

(s. 251). Vidare fanns skillnader mellan döva barns och hörande barns manuella joller. De döva 

barnen hade mer kontakt med områden som öron, ögon och ansikte.  

      Hur den tidiga språkutvecklingen präglar uppnådd nivå i vuxen ålder visar en annan studie 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2009) som undersökte språknivåer hos en grupp L2-inlärare med 

AO 1-11. Deltagarna genomförde ett testförfarande innehållande sammanlagt 10 tester 

(produktion, perception och grammatisk intuition). Resultaten från tester på grammatisk 

intuition (GJT-skriftligt, GJT-auditivt samt lucktest) visar att i en grupp med AO 1-11 (n = 31) 

presterade drygt hälften inom kontrollgruppens (n = 15) resultatspann (dvs. högsta värdet – 

lägsta värdet). Endast 3 individer med AO: 3, 7 och 8 presterade inom kontrollgruppens 

                                                 
7 D=Deaf, H=Hearings 
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resultatspann på alla 10 tester (s. 287). Studien drar bland annat slutsatsen: ”nativelike L2 

proficiency in individuals with low starting ages is considerably less common than has been 

assumed earlier” (s. 290).        

2.8.3.1 Sammanfattning 

Redogörelsen för andraspråksforskning ovan talar för att faktorer som bidrar till framgångsrik 

språkutveckling efter pubertet utgörs av intensiv och frekvent språkanvändning (se ovan rubrik 

”Infödd nivå – nativeness”), språkbegåvning och till viss del motivation (Pulvermüller & 

Schumann, 1994:717). Dock har ingen inlärare med AO i vuxen ålder, som visat 

språkkunskaper i paritet med infödd nivå, hittills identifierats, konstaterar Hyltenstam & 

Abrahamsson (2001): ”published studies have still not identified a single adult learner who is 

distinguishable from a native speaker in all (egen kursivering) relevant aspects of the L2” (s. 

157). Vidare verkar kognitivt åldrande och/eller interferens utgöra svaga alternativa 

förklaringsgrunder till en kritisk period för språkutveckling hos L2-inlärare. Interferens kan i 

själva verket indikera att språk lärts in utom en kritisk period. Det är heller inte givet att AO så 

tidig som runt ett års ålder8 automatiskt leder till inföddlika nivåer i vuxen ålder. 

Språkutveckling startar troligen redan vid födseln eftersom barn kan differentiera fonem redan 

vid fyra månaders ålder. Språkkunskaper som implicit tillägnats från födseln kan i vuxen ålder 

ge utslag i form av större språkbehärskning och kontroll i jämförelse med successivt inlärda 

språk. Avslutningsvis verkar brytpunkter för när ålderseffekter sätter in identifierats vid fyra 

års ålder (se ovan rubrik ”Förstaspråk/andraspråk, simultan/successiv tvåspråkighet), sex års 

ålder samt runt 12 - 16 års ålder.       

 

2.9 Språkutveckling hos hörande infödda teckenspråkiga 

2.9.1 Tidig språkutveckling  

Studier på tidig språkutveckling hos HNS visar både skillnader och likheter i jämförelse med 

tvåspråkiga i två talade språk samt i jämförelse med enspråkiga. Pettito, Holowka, Sergio, Levy 

& Ostry (2004) studerade joller hos tre hörande barn till döva föräldrar vilka endast exponerats 

för tecknat språk och tre hörande barn till hörande föräldrar vilka endast exponerats för talat 

språk. Data insamlades vid 6, 10 och 12 månaders ålder. Analyser av filmade jollersekvenser 

jämfördes bland annat med fonetiska standarder både från det Internationella fonetiska alfabetet 

samt med fonetiska segment i tecknade språk, här: ”handshape, location in space, palm 

orientation, movement” (s. 55) i ASL. Resultaten visar att barnen till de döva föräldrarna 

producerade manuellt, icke-manuellt och vokalt joller. Av deras totala produktion av 

handrörelse utgjorde 52 % adekvata fonetiska ASL-strukturer och 48 % icke-manuellt joller. 

Barnen alternerade mellan dessa två typer beroende på om språkstimuli var tecknat eller talat 

(s. 58). Det vokala jollret hade ingen systematisk stavelsestruktur vilket studien menar kan vara 

                                                 
8 dvs. innan en vedertagen åldersgräns för successiv språkutveckling (tre års ålder), se ovan rubrik 

”Förstaspråk/andraspråk, simultan/successiv tvåspråkighet” 
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en naturlig effekt av en viktig mognadsperiod för språkutveckling (s. 51); barnen till föräldrarna 

i denna studie exponerades systematiskt endast för tecknade språk, kontrollerat för exempelvis 

radio eller tv-exponering i hemmet. Gruppen med hörande barn till hörande föräldrar 

producerade ”non-linguistic hand activity nearly 100 % of the time” (s. 66). Studien drar 

slutsatsen att hörande barn till döva föräldrar jollrar på två språk samt att språklig förmåga är 

medfödd och känslig för all språkutveckling oavsett modalitet. 

       Brackenbury, Ryan & Messenheimer (2006) studerade en ”HCDA” (s. 82) från 16 

månaders ålder till hon var 20 månader gammal utifrån bland annat frågeställningen hur 

tvåspråkiga barn utvecklar sitt ordförråd givet att de gavs olika mycket språklig input i 

respektive språk. Hennes föräldrar rapporterade att barnet exponerades för 80 % tecknad input 

20 % talad input samt att de tecknade till sitt barn och med varandra. Forskarna tillägger att de 

observerade att föräldrarna också talade samtidigt som de tecknade till barnet. Resultaten visar 

bland annat att ord- och teckenförråd ökade i paritet med enspråkiga. Utifrån teckenlistor och 

ordlistor rapporterades barnet vid 16 månaders ålder kunna 94 tecken och 74 ord och vid 20 

månaders ålder, 236 tecken och 219 ord. Forskarna menar: ”minimal levels of individual 

language input (in this case, 20 % of language exposure) may be all that are needed to achieve 

typical vocabulary levels and that the ability to fast map follows on a similar developmental 

course in ASL and spoken English” (s. 90).  

       Sachs, Bard & Johnson (1981) genomförde en longitudinell studie på två bröders 

språkutveckling i engelska.  Den äldre brodern följdes från 4 till 9 års ålder. I början visade ett 

Mean-Length-Utterance-test (MLU)9 att: ”Jim´s sentence patterns were below those of a 3-

year-old child” (s.39). Då forskarna inte var kunniga i ASL menar de sig inte kunna avgöra om 

dessa yttranden följde ASL-syntax (s. 45). De drar ändå paralleller med syntax som uppvisats 

hos L2-inlärare av engelska: 

 

 

                        ”The use of routines is also found to some extent in children with normal  

                         acquisition of language […] and quite frequently in children acquiring a second  

                         language […]. In a sense, Jim was in a position quite similar to that of the child  

                         learning a second language: he was attempting to express fairly complex ideas,  

                         but lacked sufficient exposure to English to infer productive rules”  

                         (Sachs, Bard & Johnson, 1981:45). 

 

 

Vid senare mätningar (dvs. vid fem, sex och nio års ålder) visar utvecklingen att: ”Jim´s 

performance was within the normal range for most aspects of language” (s. 47). Inga 

indikationer på avvikelser i pojkens spontana vardagsspråk observerades. Den två år yngre 

brodern visade en försening av ordspurt men inga avvikande meningsstrukturer i engelska likt 

de den äldre brodern uppvisat. Studien fokuserar även på interaktion mellan mor och barn och 

observerade att barnen talade till modern. Modern rapporterade att hon inte tecknade till barnen: 

”she knew that the children could hear and believed that signing was inappropriate for them” 

                                                 
9 Mean Length of Utterance (MLU): uppskattning av morfologiska och syntaktiska kunskaper genom att beräkna 

summan av antalet morfem i ett yttrande dividerat med antal yttranden 
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(s. 37). Sachs et al. menar att ett sådant förhållningssätt kan komma från oralistiska (se ovan 

rubrik ”Oralism”) värderingar (s.38). Forskarna antar i en slutsats att: “much less than an 

optimal environment may be sufficient for the child to acquire a language” (s. 50). 

      En nyligen gjord studie (Hofmann & Chilla, 2015) undersökte, likt Brackenbury, Ryan & 

Messenheimer (2006) (se ovan), barns bimodala tvåspråkighet hos sex ”coda” (s. 34), tre till 

sex år gamla, tvåspråkiga i tyskt teckenspråk och tyska. De testades i kunskaper om verbs 

kongruering, receptivt och produktivt ordförråd, morfologiska kunskaper som bestämdhet och 

plural, samt förståelse av syntaktiska strukturer. Vad det gäller tyskkunskaper hade alla barnen 

tillägnat sig ”sentence-structure and to use finit verb forms” (s. 40). Inom gruppen varierade 

resultaten; tre barn uppvisade kunskaper i tyska likt enspråkiga talare, medan tre barn visade 

typiska drag liknande de hos successiva andraspråksinlärare. Exempelvis indikerade en 

fördröjning av produktion av verb och prepositioner, ett mindre produktivt ordförråd i 

jämförelse med uppmätt receptiva ordförråd. Dessa tre barns språkproduktion i det talade 

språket liknade ”the early successive second language acquisition of monomodal children 

growing up in immigrant families” (s. 41). Vidare menar forskarna att plural och bestämdhet 

verkade vara särskilt utmanande för studiens deltagare. ”Some codas in our study perform 

particularly worse on grammatical subtests (e.g. plural and case marking), suggesting that 

morphological marker may pose a particular challenge for codas” (s. 40). Vad gäller 

teckenspråkkunskaper analyserades verbanvändning i spontan teckenproduktion. Resultaten 

visade att barnen kunde producera verb i sin grundform men inte att de behärskade 

verbkongruering (s. 40). I en summering menar forskarna att: ”codas are bilingual language 

learners. The findings reveal a very heterogeneous result in both languages, both within the 

individual child and within the whole group” (s. 40). 

 

2.9.2 Språkmiljö och kodblandad interaktion 

I en longitudinell studie på kodblandad input och språklig preferens hos hörande barn till döva 

föräldrar, utgick Van den Bogaerde & Baker (2005; 2008) från 4 kategorier av kodblandade 

yttranden mellan döva föräldrar och deras barn (hörande och döva), tvåspråkiga i nederländskt 

teckenspråk ((NGT)) och nederländska. 

 

Kodblandning, Basspråk Nederländska (Dutch Base Language (Dutch BL)) 

Meningen (den semantiska innebörden) uttrycks fullt med ord och med få tecken som inte 

medför någon extra innebörd till yttrandet. De tecken som används är förenliga med ord i 

yttrandet. Strukturen kan följa morfosyntaktiska regler i holländska men det är inte ett 

avgörande kriterium för att ett yttrande ska klassas som Dutch BL (2005:158). 

 

Kodblandning, Basspråk NGT (NGT BL) 

Meningen uttrycks helt med tecken och med ord. De ord som används är semantiskt förenliga 

med tecken i yttrandet. Yttrandet följer mer eller mindre morfosyntaktisk struktur i NGT (s. 

158). 
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Kodblandning, Full 

Meningen uttrycks genom båda modaliteter. Yttrandet behöver inte vara följa grammatisk 

struktur i varken nederländska eller NGT (s. 159). 

 

Kodblandning, Mixad 

Yttrandet behöver både tecken och tal för att få sin fulla mening. Här finns två möjligheter för 

hur tecken och ord simultant kombineras, dvs. tecknet och ordet kan höra till samma ordklass 

men ha olika semantisk innebörd, eller tillhöra olika ordklasser (s. 159).  

       

Van den Bogaerde & Baker (2005) studerade interaktion mellan mödrar och barn från det att 

barnen var under ett år tills de var nio år. Tre hörande respektive tre döva barn ingick i studien. 

Från studiens start och upp till barnen var tre år fann man att mödrarna blandade NGT och 

holländska i sin kommunikation med barnen (dvs. kodblandning, mixad). Det språk som 

influerade mödrarnas output var NGT. Vanligast typ av kodblandning utgjordes av ”congruent 

lexicalization” (s. 163), dvs. yttrandet följde en grammatisk struktur som passade båda språk 

(s. 163). Exemplet nedan visar hur de två språken kongruerar i ett och samma yttrande från en 

mor till sitt barn (2:6 år):  

 

signed PUSH  1-CL FALL 

spoken zo       gaat  de boom naar   beneed  

english so       goes the tree   to       down 

translation   ”the tree is pushed over” or ”[he] pushes the tree over” (s. 164) 

 

De döva barnens output speglade inte mödrarnas input då barnen höll på att utveckla sin 

nederländska och därmed inte hade möjlighet att blanda koder. De hörande barnen följde den 

typ av kodblandning som deras input utgjordes av (s. 172). Vid ytterligare dataanalys (2008) 

verkade grad av ’kodblandning, full’ avta runt tre års ålder hos alla tre hörande barn för att åter 

öka igen vid sex års ålder. Runt tre års ålder började barnen använda mer nederländska som bas 

i sin kodblandning till att vid sex års ålder blanda fullt igen. Då mödrarnas input till barnen var 

likartad vad gäller både typ och frekvens antog Van den Bogaerde & Baker att typ av input inte 

påverkade barnens språkliga preferens (s. 127). Studien visade att: ”the three hearing Kodas has 

shown the great variation that can be found in the language use of hearing children learning 

both a signed and a spoken language” (s. 127). När barnen blivit 16 till 17 år gamla gjordes en 

enkätundersökning där de angav vilka språk de använde i hemmet under barndom och senare 

som 16-, 17-åringar. Enkätsvaren visade att den faktor som korrelerar bäst med tonåringarnas 

språkliga preferenser påverkades av moderns preferens eller: “the choice on the part of the Deaf 

mothers for a more monolingual or bilingual strategy” (s. 128). 

      En annan studie på språkmiljö gjorde Kanto, Huttunen & Laakso (2013). De studerade 

bland annat variation i språkmiljö och hur den kan inverka på språkutveckling hos ”KODAs” 

(s. 244).  Tio barn och tio föräldrapar ingick i studien. Fem av paren utgjordes av en döv och 

en hörande förälder, övriga fem utgjordes av två döva föräldrar. Barnen filmades under fyra 

tillfällen; vid 12, 18, 24 och 30 månaders ålder. Beräkningar av barnens MLU i båda språk (dvs. 

finskt teckenspråk och finska) gjordes. Därutöver kartlades barnens språkmiljö utifrån 
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föräldrarnas rapporter om deras språkliga strategier i interaktion med sina barn; enspråkiga 

(endast teckenspråk användes i hemmet) eller tvåspråkiga (tecken och tal blandades), samt 

tillfällen då barnen interagerade med andra döva och hörande. Studien kunde urskilja tre 

strategier. Båda typer av föräldrapar använde de två första. Den tredje användes endast av ett 

par. 

 

Strategi 1: Målet var att uppfostra barnet till att bli medvetet tvåspråkig. Diskussioner om språk 

pågick öppet i dessa familjer. 

 

Strategi 2. Inget av språken prioriterades. ”These families intended to expose their child to both 

languages and cultures, but neither of them was prioritized” (s. 249).  

 

Strategi 3: Båda kulturer erbjöds men modern här angav: ”In my opinion, because our child is 

hearing, the hearing world is more important. We certainly offer both (worlds), but we would 

like to offer the hearing world and spoken language more so that she will identify herself easily 

with the hearing society” (s. 249). 

 

I de familjer med en döv och en hörande förälder hade det skapats ett hemmateckenspråk mellan 

föräldrarna, förutom i ett fall där den hörande modern var fullt teckenspråkig. I familjer med 

två döva föräldrar, tecknade föräldrarna till barnen samtidig som de talade. I en familj övergick 

modern från att tala och teckna till barnet till att enbart teckna från det att barnet var ca 12 

månader. I övrigt varierade språkmiljön runt barnen beroende på om släktingar var döva eller 

hörande och hur ofta barnen träffade dessa och andra döva som hörande vänner till familjen. 

När barnen började i förskola växlade barnens språkmiljö över till att domineras av finska. Ett 

barn i familjer med två döva föräldrar samt två barn med en döv och en hörande förälder träffade 

sällan eller aldrig andra döva.  

      Resultaten visade att barnens språkutveckling i det tecknade språket varierade i termer av 

MLU både när det gäller ordförråd och syntax oavsett om föräldrarna tecknade och talade 

samtidigt: ”We did not find clear evidence that simultaneous production of both signs and 

speech by Deaf parents would hamper sign language development in their hearing child” (s. 

256). Därtill utvecklade en majoritet av barnen det talade språket trots att de inte exponerades 

för det lika mycket som barn med två hörande föräldrar blir. Studien drar bland annat slutsatsen 

att de döva föräldrarnas val av språk i sin föräldraroll samt frekvens av exponering för båda 

språk inom och utom hemmet har betydelse för barnens tvåspråkiga utveckling: ”strong 

exposure to sign language supported sign language development in the hearing children and 

sustained the children´s ability to actively use both languages” (s. 255).   

 

2.9.3 Sammanfattning 

Ovan redogjorda forskning på tidig språkutveckling hos HNS talar för att de jollrar bimodalt i 

början av sin språkutveckling och att de utvecklar ordförråd i paritet med enspråkiga samt 

kodblandar i enlighet med kodblandad (endast kodblandning i hemmet studerades). Barnens 
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tidiga språkutveckling i det tecknade språket utvecklas inte sämre av att föräldrar talar och 

tecknar samtidigt. Däremot kan kunskaper i minoritetsspråket (vilka bidrar till barnets 

tvåspråkighetsutveckling), som barnen naturligt exponeras mindre för efter de börjat i någon 

form av barnomsorg, riskera att bli svagare. Språkutvecklingen i det talade språket verkar ske 

oavsett mängd exponering för det i hemmet. När det gäller deras språkliga preferens kan denna 

påverkas av föräldrarnas språkattityder samt i vilken grad föräldrarna knyter an till en given 

dövkultur. Avslutningsvis visar PET- och fMRI-teknik att hörande tidiga inlärare av 

teckenspråk (här, svenskt och amerikanskt teckenspråk), i vuxen ålder, har specialiserade 

språkliga domäner för teckenspråk i höger hemisfär, vilket skiljer sig från hörande sena inlärare 

av teckenspråk (se ovan rubrik ”Biologisk kritisk period för språkutveckling”).  

 

2.10  Denna studies frågeställning och hypotes 

 

Forskningsöversikten ovan visar att HNS utvecklar sina två språk i stort sett samtidigt från 

födseln och att språkmiljön som omger barnet förändras till att successivt domineras av 

majoritetsspråket i takt med förändringar som när barnet börjar i någon form av barnomsorg 

eller förskoleverksamhet. Den tidiga tvåspråkigheten kan definieras som simultan tvåspråkighet 

då barnen i studierna ovan verkar utveckla teckenförråd och ordförråd simultant. Å andra sidan 

visade några studier att utvecklingen i det talade språket kan liknas vid successiv 

språkutveckling. Vidare visar de neurolingvistiska och neuropsykologiska studierna ovan att 

neurala strukturer, tillika specialiserade områden, skapas för båda språken.  

      Den tidiga simultana tvåspråkighetsutvecklingen kan vara beroende av att en medfödd 

språkinlärningsmekanism (Language Acquisition Device (LAD)) triggas av språkligt stimuli 

från båda språken inom olika kritiska perioder. Några åldrar för AO som visat sig ge effekter (i 

olika studier med olika mätinstrument) på uppnådd språknivå i vuxen ålder är födsel 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2013:572) och två år (Paradis, 2009:113). Övre gränser eller 

brytpunkter för när kritiska perioder verkar klinga av kan vara runt fyra års ålder (Meisel, 

2011b: 136-137), fem års ålder (Paradis, 2009:113) och sex års ålder (Long, 1990:224). Meisel 

(2007) menar att utöver AO är också den språkliga exponeringens kvalitet och kvantitet inom 

LADs olika känsliga perioder för olika språkdomäner (t.ex. prosodi, fonologi, morfologi, 

syntax) av vikt för att LAD ska nå en vissa trösklar där grunderna i båda språken kan sägas ha 

befästs (s. 496).  

 

                    “In other words, partial acquisition failure in one of the simultaneously  

                         acquired languages can be an indicator of an additional type of constraint on the 

                         acquisition device. It suggests that exposure to the primary linguistic data must 

                         not only happen during the appropriate developmental phases but it must also reach 

                         a certain threshold. Assuming that this is indeed the case, it reveals that the quantity and 

                         quality of input imposes limitations on the language making capacity” (Meisel, 2007:496). 
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Givet att hörande infödda teckenspråkiga exponeras för båda sina språk är syftet med denna 

studie att söka svar på om det aktuella urvalet kan definieras som successiva L2-inlärare av 

svenska eller om de utvecklat svenskan simultant som ett av två L1. Studien begränsas till en 

delstudie på tvåspråkighet hos HNS eftersom den endast undersöker den grammatiska 

intuitionen i svenska och inte grammatisk intuition i svenskt teckenspråk. Om urvalets 

grammatiska intuition i svenska i genomsnitt når samma nivåer som hos L1-inlärare av svenska 

(infödda enspråkiga svensktalande) och i genomsnitt högre nivåer än L2-inlärare av svenska 

med ett minoritetsspråk i hemmet, kan det indikera att svenskan är simultant inlärd, dvs. LAD 

har triggats inom de olika språkdomänernas (dvs. prosodi, fonologi, morfologi och syntax) 

kritiska perioder och den grundläggande grammatiken har lagrats som implicit språkkunskap. 

Om den grammatiska intuitionen i genomsnitt visar sig vara svagare hos HNS i jämförelse med 

L1-inlärare samt i nivå med L2-inlärare, kan det indikera att svenskan är successivt inlärd eller 

att triggning av de olika språkdomänerna inom deras kritiska perioder har varit låg antingen 

avseende exponeringens kvantitet eller kvantitet, eller båda. Det sistnämnda antagandet vore 

det mest naturliga eftersom språklig exponeringstid torde fördelas mellan två språk för HNS på 

samma sätt som för andra tvåspråkiga med ett minoritetsspråk i hemmet.   

 

2.10.1 Hypotes 

Vuxna hörande infödda teckenspråkiga får, i tester på grammatisk intuition i svenska, i 

genomsnitt samma resultat som L1-inlärare och i genomsnitt högre resultat än L2-inlärare av 

svenska med ett annat minoritetsspråk i hemmet. 

 

2.10.2 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att gälla tvåspråkighet hos HNS som växte upp mellan 1960 och 

1990 (dvs. då teckenspråksforskningen var i sin linda och okunskapen om 

tvåspråkighetsförhållanden mellan tecknade och talade språk var stor). Vidare kan denna studie 

inte säga något som tvåspråkighet i sin helhet hos det aktuella urvalet eftersom den endast 

undersöker grammatisk intuition i svenska. 
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3. Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk ram 

 

Denna studie antar rationalistens synsätt på språkutveckling. Allwood, MacDowall & 

Strömqvist (1986) menar att skillnaden mellan rationalistens och empiristens synsätt på studiet 

av språkutveckling rör vilken roll barnet har (eller tar) i sin språkutveckling (dvs. aktiv 

respektive passiv) samt olikheter i strävan mot att förstå helheter respektive det tillräckliga i att 

förstå delar av språkutvecklingen. ”Rationalisten betonar människans egen aktiva roll i 

inlärning, perception och förståelse och hävdar att all kunskap skapas genom ett tillskott av 

människan själv, exempelvis genom medfödda anlag” (s. 6). Empiristen å andra sidan, ”betonar 

miljöns och omgivningens betydelse för inlärning, perception och förståelse och hävdar att all 

kunskap uppstår ur erfarenheten” (s. 6). Inläraren blir mer beroende av miljön runt omkring, ur 

ett empiristiskt perspektiv. ”Antaganden om medfödda anlag och komplicerade mentala 

processer ses som onödiga. Det räcker med miljön ” (s. 6). Den epistemologiska skillnad som 

uppstår perspektiven emellan kan i språkforskning leda till ”att många rationalistiska 

förklaringar inte är acceptabla för en empirist, som vill föra tillbaks allt till observerbara 

erfarenhetsdata, men att det mesta som empirister föreslagit åtminstone är tillåtna förklaringar 

för en rationalist” (s. 6). Fodor & Pylyshyn (1988) drar en liknande skiljelinje mellan de två 

epistemologierna:  ”there is an alternative to the Empiricist idea that all learning consists of a 

kind of statistical inference, realized by adjusting parameters; it´s the Rationalist idea that some 

learning is a kind of  theory construction effected by framing hypotheses and evaluating them 

against evidence” (Fodor & Pylyshyn, 1988:69). 
 

 

3.2 Referensstudie 

 

För att kunna pröva hypotesen ovan jämför denna studie testresultat med motsvarande typ av 

data från en referensstudie (Abrahamsson & Hyltenstam, 2008; 2009). Det övergripande syftet 

i referensstudien var att mäta uppnådd nivå i svenska hos vuxna L2-inlärare för att hitta den 

individ som uppnått infödd nivå trots en startålder efter 12 års ålder, för att därmed kunna 

falsifiera en hypotes om att en kritisk period för språkinlärning existerar (s. 251). 

Referensstudiens urvalskriterier löd: a) modersmål: spanska, b) svenskt flytande tal utan 

brytning eller andra uppenbara grammatiska avvikelser, c) ålder: 19 år eller äldre, d) vistelsetid 

i Sverige: 10 år eller längre, e) utbildningsnivå: gymnasium eller motsvarande, f) exponent för 

svenska talad i och runt Stockholm (2009:262). 

     Studien delades upp i två delar. Syftet med den första delen var att skilja ut de som av infödda 

bedömare uppfattades som infödda talare av svenska. Av 195 ursprungliga deltagare hamnade 

104 i denna kategori. Bland dessa 104 utvaldes 41 deltagare för en mer omfattande 

språktestning. Dessa 41 kategoriserades beroende på vilken AO. En kontrollgrupp bestående 

av 15 infödda talare av svenska uppfyllde samma kriterier som de inföddlika L2-talarna 
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beträffande ålder, varietet av svenska talad samt utbildningsnivå. Testbatteriet innehöll bland 

annat talproduktion, perception av tal, morfologi, syntax och idiomacitet. Deltagarna testades 

individuellt i ett ljudbehandlat rum på Stockholms universitet. Resultaten visade bland annat 

att bara tre av de 31 deltagare som hade AO 1-11 nådde infödd nivå, det vill säga, tre deltagare 

presterade i linje med kontrollgruppen i alla tester. Dessa hade AO vid 3, 7 och 8 års ålder.  

 

3.3 Metodval 

 

Denna studie söker, med stöd i teorier om tidig språkutveckling samt genom en triangulering 

av metoder vid mätning av språkkunskaper, hypotes-deduktivt svar på till vilken nivå den 

grammatiska intuitionen i svenska hos HNS utvecklats till i vuxen ålder. Enligt tidigare 

forskning startar dessa sin tvåspråkiga utveckling innan tre års ålder i likhet med vad som 

traditionellt betraktats som simultan tvåspråkighet. Om svenskan är simultant inlärd hos urvalet 

torde det ge effekter som höga resultat i paritet med L1-inlärare av svenska. För att kunna mäta 

implicit kunskap i svenska användes tre tester som ingått i referensstudien (se ovan rubrik 

”Referensstudie”) av ålderseffekter av en kritisk period för L1- och L2-utveckling, dvs. två 

grammatikalitetsbedömningstest (Grammaticality Judgement Test (GJT)): GJT-skriftligt, GJT-

auditivt samt ett lucktest. Testresultat från referensstudien (se ovan rubrik ”Referensstudie”) 

användes för att kunna göra jämförelser mellan grupperna HNS, L2-inlärare och Kontrollgrupp. 

Jämförelserna gjordes med referensstudien som mall: ”for the analysis, we used performance 

within the native-speaker (NS) range as a way of defining nativelike behaviour, and the lowest 

NS result on each of the […] measures was defined as the minimum criterion of nativelikeness” 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2009:279). Nedan beskrivs inledningsvis denna studies 

urvalskriterier samt urvalsförfarande. Därefter redogörs för de tester som använts samt 

testförfarandet.  

 

3.4 Urval 

 

Antalet deltagare var 29, 13 män och 16 kvinnor i ett åldersspann mellan 25 till 46 år (M = 37). 

Urvalskriterierna löd: 

 

 Modersmål: svenskt teckenspråk 

 Barndomsdöva/teckenspråkiga föräldrar, födda i Sverige 

 Ålder: 25-46 år 

 Utbildningsnivå: gymnasieutbildning eller motsvarande 
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3.4.1 Urvalsförfarande 

Deltagare söktes i olika delar av Sverige, närmare bestämt i Västerbotten, Västernorrland, 

Ångermanland, Medelpad, Närke, Södermanland, Västergötland och Halland. Sex 

dövföreningar besöktes, en kontaktades via Facebook. Vid varje förannonserat besök/tillfälle 

gavs jag tidsutrymme att (på teckenspråk) kort redogöra för min forskningsansats samt rikta en 

förfrågan om kontaktvägar till medlemmarnas hörande barn. Några medlemmar gav mig 

kontaktuppgifter på plats, några antecknade mina kontaktuppgifter. Vidare skickades en 

förfrågan ut till medlemmar i föreningen CODA som renderade två svar. Vid kontakt med varje 

potentiell deltagare efterfrågades tips på namn eller kontaktvägar till andra HNS som matchade 

urvalskriterierna. Om sådana gavs, följdes dessa tips upp. Varje deltagare kontaktades initialt 

via telefon, mejl eller sms där jag kortfattat presenterade mig själv och min språkbakgrund samt 

projektet och dess syfte. Om intresse uppstod skickades missivbrev via mejl. Tid och plats för 

träff gjordes upp inom några veckors tid efter att deltagaren läst missivbrevet och meddelat 

intresse för att delta. Inga HNS med yrke som teckenspråkstolk deltog.  

 

3.4.2 Bortfall 

De som vid första kontakten inte uppfyllde urvalskriterierna sorterades bort direkt. Av 43 

deltagare ledde ett bortfall på 14 individer till att urvalet slutligen omfattade 29 individer. Fyra 

bortfall berodde på sjukdom, tre på att testledarens och deltagarens schema inte medgav 

möjlighet att genomföra testtillfället, och ett bortfall berodde på tidsbrist hos deltagaren. Därtill 

berodde två bortfall på att anonymiteten inte kunde garanteras. Med övriga söktes återupprepat 

kontakt men utan framgång. På grund av många bortfall och för att säkerställa en tillräcklig 

mängd deltagare fortsatte urvalsförfarandet under tiden studien pågick (april, 2014 – februari, 

2015). 

 

 

3.5 Tester 

 

Testerna som användes för att bedöma deltagarnas grammatiska intuition omfattades av en 

skriftlig och en auditiv version av ett datorbaserat GJT-test som kördes i programmet E-prime 

(jmfr Marinis, 2003:157) samt ett skriftligt lucktest som genomfördes med papper och penna. 

De tre testerna designades av Abrahamsson & Hyltenstam (2009) vilka hade grundtanken att 

testerna bör vara kognitivt krävande för att undvika takeffekter: ”the rationale behind this 

design was the absolute need to avoid any possible ceilingeffects, which we believe have 

strongly influenced previous research and theorizing” (s. 276).  

 

3.5.1 GJT – skriftligt  

Det skriftliga GJT bestod av 80 meningar som deltagaren skulle bedöma som grammatiskt 

korrekta eller inkorrekta. Meningarna presenterades i slumpmässig ordning på en datorskärm. 
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Deltagaren svarade genom att trycka antingen tangentbordets knapp 1 för "FEL" eller 

tangentbordets knapp 3 för "RÄTT". När deltagaren bedömt en mening visades nästa mening 

upp på skärmen. Om ingen bedömning gjordes inom 15 sekunder räknades det uteblivna svaret 

som felaktigt varpå nästa mening visades automatiskt. Meningarna var krävande och långa 

(medelvärdet för antal ord var 17 (Abrahamsson & Hyltenstam, 2009:278)), och testade 

grammatik som tidigare har visats sig vara utmanande på nästan infödd nivå som adjektivens 

kongruens, reflexiva och possessiva pronomen, inversion i huvudsats och relativsatser (se 

Bilaga 2). Hälften av meningarna innehöll ett grammatiskt fel var. Övriga 40 meningar var 

korrekta.  

 

3.5.2  GJT – auditivt 

Det auditiva GJT bestod av samma 80 meningar som i GJT-skriftligt. Deltagaren svarade även 

här genom att trycka antingen tangentbordets knapp 1 för "FEL" eller tangentbordets knapp 3 

för "RÄTT". Till skillnad från GJT-skriftligt spelades meningarna i detta test upp i slumpvis 

ordning i hörlurar. Om ingen bedömning gjordes inom 10 sekunder bedömdes det uteblivna 

svaret som felaktigt och testet fortsatte automatiskt. I detta test registrerades även reaktionstider.  

 

3.5.3 Lucktest (Clozetest) 

Ett lucktest testar bland annat grammatiska, syntaktiska och lexikala kunskaper som används i 

både talad och skriven kommunikation. Testet kräver att den som fyller i luckorna kan se textens 

strukturella sammanhang och utifrån det göra grammatiskt och lexikalt/semantiskt korrekta 

gissningar om vilket ord som fattas för att få texten att flyta. Detta har visat sig vara en extra 

svår utmaning för andraspråksinlärare (Abrahamsson & Hyltenstam 2009:278). Det aktuella 

testet bestod av 300 ord där vart sjunde ord hade raderats (42 ord fattades). Deltagaren fick lösa 

uppgiften med blyertspenna och radergummi och gavs obegränsat med tid. I en del luckor 

passade flera alternativ. Testet är en av Abrahamsson & Hyltenstam (ibid.) bearbetad version 

av en text använd i experiment på läsbarhet enligt viktprincipen (Platzack, 1974:190-194). 

Denna studie utgick från referensstudiens facit. Även nya svarsalternativ tillkom, vilka 

diskuterades med en av referensstudiens författare.  

 

3.5.4 Testförfarande 

För att eftersträva en testmiljö så lik referensstudiens som möjligt gällande ljudmiljö användes 

i första hand bokade studierum på lokala bibliotek eller på universitetsbibliotek i närheten av 

deltagarens bostad eller arbetsplats. I de fall då testtillfällen var förlagda utanför bibliotekens 

öppettider skedde testet i hemmet eller på arbetsplatsen, avskilt från ljud eller andra störande 

moment. Vid ett tillfälle stördes deltagaren (D20) av tal från ett intilliggande rum på 

arbetsplatsen varför ett nytt testtillfälle ägde rum några månader senare. 

      Alla testtillfällen inleddes med ett samtal då studiens syfte och testförfarandet förklarades 

och då det säkerställdes att deltagaren uppfyllde urvalskriterierna. Samtalet utgick från en 
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frågemall som skickats till deltagaren på förhand samtidigt som det fungerade som en stunds 

avspänning inför testförfarandet där deltagaren kunde ställa frågor om studien eller annat. Det 

informerade samtycket gavs på plats och deltagarna garanterades anonymitet. Testerna 

genomfördes i ordningen GJT-skriftligt, GJT-auditivt och allra sist fyllde deltagaren i 

lucktestet. Varje deltagare erbjöds något att dricka och lite godis mellan testerna. Varje 

testsession test varade i ungefär 1.5 timma.  

 

4. Resultat 

4.1 Analys av data 

 

Resultatjämförelser av grupperna L2-inlärare och Kontrollgrupp följde referensstudiens sätt att 

jämföra, dvs. andelen HNS som faller inom de två övriga gruppernas resultatspann (lägst → 

högst resultat) beräknades. För att pröva denna studies hypotes formulerades följande 

nollhypotes vid analys av data från de tre testerna: Ingen skillnad i medelvärden råder mellan 

grupperna HNS, L2-inlärare och Kontrollgrupp. I jämförelser mellan medelvärden gjordes 

variansanalyser i ANOVA-test (en faktor) respektive Bonferroni post-hoc-test. Resultatdata 

(antal rätt i tre tester) för gruppen HNS redovisas nedan i bilaga 1. 

 

4.2 Resultatredogörelse 

4.2.1 GJT-skriftligt 

Medelvärden för de tre grupperna framgår av figur 1 (L2-inlärare (n = 31, M = 61.0, SD = 8.3); 

HNS (n = 29, M = 57.9, SD = 7.4); Kontrollgrupp (n = 15, M = 70.4, SD = 5.3)). Ett ANOVA-

test visade att de tre gruppernas medelvärden skilde sig åt, F(2, 72) = 13.34, p < .001). Ett 

Bonferroni post hoc-test visade att en skillnad förelåg mellan gruppen HNS och 

Kontrollgruppen (t(42) = - 5.76, p < .001) samt mellan gruppen L2-inlärare och Kontroll-

gruppen (t(44) = - 3.84, p < .001) men inte mellan gruppen HNS och gruppen L2-inlärare (t(58) 

= - 1.47, p = .148). 
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                Figur 1. Medelvärde av testresultat från GJT-skriftligt, grupper: L2-inlärare, HNS och  

                Kontrollgrupp 

              

 

Av gruppen HNS resultat hamnar 97 % inom L2-inlärares resultatspann (jfr tabell 4). Andelen 

HNS som presterar inom Kontrollgruppens resultatspann är 52 % (jfr tabell 2).  

 

Tabell 1. Resultatspann GJT-skriftligt 

Grupper Högsta Lägsta Andel Inom Kontrollgruppens resultatspann 

HNS             75 44 52 % 

L2-inlärare             75 45 61 % 

Kontrollgrupp             78 58  

 

4.2.2 GJT-auditivt 

Medelvärden för de tre grupperna framgår av figur 2 (L2-inlärare (n = 31, M = 60.0, SD = 6.5), 

HNS (n = 29, M = 62.4, SD = 7.7), Kontrollgrupp (n = 15, M = 68.7, SD = 7.9)). Ett ANOVA-

test visade att de tre gruppernas medelvärden skiljde sig åt, F(2. 72) = 6.73, p < .001). Ett 

Bonferroni post hoc-test visade att en skillnad förelåg mellan gruppen HNS och 

Kontrollgruppen (t(42) = - 2.70, p ˂ 0,01) samt mellan gruppen L2-inlärare och 

Kontrollgruppen (t(44) = - 3.70, p < .0001) men inte mellan HNS och L2-inlärarna (t(58) = - 

1.21, p = .233). 
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                Figur 2. Medelvärde av testresultat från GJT-auditivt, grupper: L2-inlärare, HNS och  

                 Kontrollgrupp 

  

             

                   

Andelen resultat från gruppen HNS som faller inom Kontrollgruppens resultatspann utgör här 

76 %. Det är alltså en större andel av gruppen HNS som faller inom Kontrollgruppens 

resultatspann i jämförelse med hur många deltagare från gruppen L2-inlärare som presterar i 

nivå med Kontrollgruppen (jfr tabell 3). Därtill presterar en HNS (D3) över högsta resultat för 

såväl gruppen L2-inlärare som Kontrollgruppen.  

 

 

Tabell 2. Resultatspann GJT-auditivt 

Grupper Högsta  Lägsta Andel inom Kontrollgruppens resultatspann 

HNS 79 49 76 % 

L2-inlärare 76 46 58 % 

Kontrollgrupp 78 57  

 

 

 4.2.3 Lucktest     

 

Medelvärden för de tre grupperna framgår av figur 3 (L2-inlärare (n = 31, M = 30.1, SD = 4.9), 

HNS (n = 29, M = 29.3, SD = 5.4), Kontrollgrupp (n = 15, M = 36.5, SD = 2.6). Ett ANOVA-

test visade att de tre gruppernas medelvärden skiljde sig åt, F(2, 72) = 12.31, p < .001). Ett 

Bonferroni post hoc-test visade att en skillnad förelåg mellan gruppen HNS och 

Kontrollgruppen (t(42) = -4.85, p < 0,001) samt mellan gruppen L2-inlärare och 

Kontrollgruppen (t(44) = 4.69, p < .001) men inte mellan HNS och L2-inlärarna (t(58) = 0.59, 

p = .556). 
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                Figur 3. Medelvärde av testresultat från Lucktest, grupper: L2-inlärare, HNS och  

                 Kontrollgrupp 

  

 

 

Även i lucktestet presterar gruppen HNS och gruppen L2-inlärare ungefär lika. Andelen resultat 

från dessa båda grupper som hamnar inom Kontrollgruppens resultatspann är ungefär lika stor 

(jfr tabell 4). 

 

 

Tabell 3. Resultatspann Lucktest 

Grupper Högsta Lägsta Andel inom Kontrollgruppens resultatspann 

HNS 38 17 48 % 

L2-inlärare 37 19 52 %  

Kontrollgrupp 41 30  

 

 

4.2.4 Sammanfattning 

Den statistiska analysen av skillnader och likheter mellan de tre gruppernas resultat på de tre 

testerna förkastar studiens hypotes: vuxna hörande infödda teckenspråkiga får, i tester på 

grammatisk intuition i svenska, i genomsnitt samma resultat som L1-inlärare och i genomsnitt 

högre resultat än L2-inlärare av svenska med ett annat minoritetsspråk i hemmet (här spanska). 

Tabell 4 visar att gruppen HNS hade lägre medelvärden i alla tre tester i jämförelse med 

Kontrollgruppen. Mellan grupperna HNS och L2-inlärare visade däremot post hoc-testen inga 

signifikanta skillnader mellan medelvärden från något av testen. Sammanfattningsvis uppfattas 
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aktuellt urval av HNS som infödda talare av svenska men när deras grammatiska intuition testas 

presterar inte alla i nivå med L1- inlärare men däremot i nivå med L2-inlärare. 

 

 

Tabell 4. Sammanställning av resultat, HNS 

Test HNS 

Medel 

HNS 

Högsta 

HNS 

Lägsta 

Andel inom L2-

inlärares resultatspann 

Andel inom 

Kontrollgruppens 

resultatspann 

GJT-skriftligt 57.9 75 44 97 % 52 % 

GJT-auditivt 62.4 79 49 97 % 76 % 

Lucktest 29.3 38 17 89 % 48 % 

 

4.2.5 Utvärdering av metod 

Denna studie bedömer metoden som valid, dels genom att testresultaten samvarierar men också 

genom att de prövar samma grammatiska strukturer i tre olika tester. Hulstjin (1997) menar: “in 

general, it is preferable to measure a construct (e.g., acquired knowledge of a target structure) 

with more than one task or under more than one task condition” (s. 140). Vidare renderer GJT-

test flera typer av data, t.ex. reaktionstider (RT), antal korrekta och icke-korrekta bedömda 

meningar och har bedömts ha god validitet i trianguleringshänseende (Chaudron, 2003). 

     Beräkning av korrelationskoefficienter (Pearson´s) baserade på resultat från gruppen HNS, 

mellan de tre tester som ingick i testbatteriet visar på starkare samvariation mellan testvärden 

från GJT-skriftligt och GJT-auditivt (r = .69, p < 0.001) samt mellan lucktestet och GJT-

skriftligt (r = .64, p < 0.001). Samvariation mellan lucktestet och GJT-auditivt var svagare men 

ändå signifikant (r = .59, p < 0.001).  

 

5. Diskussion 

I krävande tester där HNS-deltagarna processade komplexa meningar visar resultaten att drygt 

hälften presterade i nivå med L1-inlärare av svenska (Kontrollgruppen) i testerna GJT-skriftligt 

och lucktest (52 % respektive 46 %) och en större andel (72 %), i testet GJT-auditivt (jfr ovan 

rubrik ”Resultat”, tabell 4). Dock hamnade i stort sett alla HNS-deltagarna inom L2-inlärarnas 

resultatspann för alla tre testerna (en HNS presterade över båda övriga gruppernas högsta 

resultatvärde i testet GJT-auditivt). Sammanfattningsvis presterar hälften av deltagarna på 

infödd nivå. Den andra hälften kan sägas prestera på icke-uppfattbar icke infödd nivå eftersom 

dessa uppnått behärskningsnivåer ovanför gränsen för uppfattbar icke-inföddhet, men troligen 

ändå inte helt och hållet infödd nivå (Abrahamsson & Hyltenstam, 2013).  

       Alla deltagare i denna studie uppfattas som infödda talare av svenska, precis som L2-

inlärarna i referensstudien vars inföddlikhet bedömdes av en infödd lyssnarpanel (se ovan 
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rubrik ”Kritisk nedre gräns för språkutveckling”). De ser också sig själva som infödda svenskar. 

Majoriteten känner inte att de behöver utveckla sin svenska rent grammatiskt då de sällan 

kommer till korta i svenskt tal. Dock menade några att de ibland blir korrigerade av andra om 

de formulerat sig fel. Bland deltagarna varierar deras uppfattning om de tidiga åren präglades 

mer av svenska än teckenspråk eller vice versa, eller om båda språk använts till lika delar. Det 

står dock klart att flertalet av deltagarna har en AO för exponering av svenska före den 

ungefärliga gräns vid fyra års ålder som Meisel (2011b) anger som en kritisk övre gräns om ett 

språks böjningsmorfologi och delar av syntax ska kunna utvecklas utan ”failure” (s. 136-137). 

En majoritet av deltagarna började i någon form av barnomsorg före eller runt ett års ålder. 

Därtill har flertalet deltagare exponerats för svenska från födseln i föräldrarnas, syskons, 

grannars och släktingars närvaro. Många rapporterade att de deltog i fritidsaktiviteter och andra 

sammankomster anordnade av den lokala dövföreningen. Här umgicks de ofta med andra barn, 

hörande som döva. Deltagarna rapporterade överlag att föräldrarna i varierande grad talade och 

tecknade till dem under uppväxten. En deltagare menade att föräldrarna talade och tecknade 

samtidigt just för att de tränats för den typen av kodblandning från skolåren då oralistiska 

värderingar styrde skolundervisningen. Att föräldrarna talade samtidigt som de tecknade kan 

ha verkat positivt för språkutvecklingen i svenska för aktuellt urval. En deltagare menar att hon 

lärt sig svenska av sina föräldrar just för att de talade. Vad gäller fördelningen av 

exponeringstillfällen mellan de båda språken tror exempelvis en deltagare att han använde båda 

språken lika mycket före skolålder: svenska med andra barn och teckenspråk med föräldrarna i 

hemmet och båda språken i situationer när han tolkade mellan andra hörande och föräldrarna. 

Andra deltagare tror att svenska dominerade helt, även i hemmet. Sammanfattningsvis har 

studien deltagare troligen exponerats för både svenska och svenskt teckenspråk under den tidiga 

språkutvecklingen med en naturlig dominans av språkarvet svenskt teckenspråk det första 

levnadsåret. Samtidigt indikerar testresultaten att den grammatiska intuitionen hos många HNS 

skiljer sig från den hos L1-talare, dvs. när det gällerdelar morfologisk och syntaktisk kunskap, 

dvs. de implicita kunskaper som enligt Paradis (2009:114), tillägnas under den senare delen av 

en optimal period från två till fem års ålder.  Nedan diskuteras potentiella förklaringar till denna 

studies testresultat utifrån psyko- och sociolingvistiska aspekter.  

 

5.1 Psykolingvistiska förklaringsgrunder – den tidiga språkutvecklingen inom en 

biologisk mognadsperiod 

 

De två tester, som prövade morfologisk och syntaktisk intuition i svenska under tidspress kan, 

processningsmässigt, ha krävt större resurser av LAD hos HNS-deltagarna10. Om testerna 

krävde större ansträngning kan det betyda att viss morfologi och syntax (som tillägnas senare 

än prosodi och fonologi11), lagrats som explicit språkkunskap12 hos individerna i denna grupp. 

                                                 
10 en deltagare som presterade på infödd nivå berättade i efterhand att hon varit trött efter testtillfället 

11 se ovan rubrik ”Implicit lingvistisk kompetens och språktillägnan, explicit lingvistisk kunskap och språkinlärning” 

12 se ovan rubrik ”Två inlärningssystem – olika minnesfunktioner” 
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Det vill säga att grammatiska aspekter av svenskan har utvecklats efter respektive domäns 

kritiska perioder vilka, enligt Meisel (2011b) ”begin to close as early as at approximately 3 or 

4 years of age” (s.138).  

      En förklaring till att vissa deltagare presterade på infödd nivå och andra inte, kan vara att 

de som presterade bättre har getts möjligheter att utveckla båda sina L1 och därmed skapat ”sets 

of mechanisms required for bilingual use” (Meisel, 2007:510). Meisel (ibid.) menar att LAD 

har förmåga att hantera två L1 från början genom att den tvåspråkige utvecklar särskilda 

mekanismer för att differentiera två språk (s. 496). Men om det ena språket blir dominant och 

det andra språket inte får tillräckligt många tillfällen att utvecklas kan det resultera i svårigheter 

för barnet att utveckla dessa mekanismer. Flertalet av deltagarna önskar att de kunde teckna 

bättre och några ser sig inte som tvåspråkiga just utifrån ett behärskningskriterium. Flera 

berättar hur de har en känsla av att teckenspråket håller på att tvina bort, men anger samtidigt 

att de kan förstå bättre än de kan producera. Även under barndomen kan teckenspråks-

kunskaperna hos några ha varit dåligt utvecklade. En deltagare minns det som att han gjorde 

trevande försök att kommunicera med sina föräldrar, en annan menar att om han hade kunnat 

mer teckenspråk när han var liten hade det sparat mycket frustration. Huruvida mekanismer för 

tvåspråkighet inte har utvecklats hos de deltagare som presterade under infödd nivå och om det 

i sin tur kan påverka användning av det ena eller det andra språket hos den simultant tvåspråkige 

i vuxen ålder, är svårt att säga. Meisel antyder att en icke utvecklad tvåspråkighetsmekanism 

kan ge effekter som ”lack of control” (s. 496) eller ”insufficient inhibition of the other 

language” (s. 496) samtidigt som han menar att det krävs mer forskning på detta område.  

        En annan förklaring till varför deltagarna presterade i nivå med L2-inlärarna är deras 

språkinlärningsmekanism, i likhet med L2-inlärare, troligtvis (och helt naturligt) präglats av 

modersmålet (svenskt teckenspråk) under den tidiga språkutvecklingen. Den successivt 

avtagande förmågan att utveckla språk inom en mognadsperiod (se ovan rubrik ”Biologisk 

kritisk period för språkutveckling”) är i sig en förutsättning för att språk ska utvecklas menar 

Meisel (2011b) och förklarar spädbarns tidiga förmåga att differentiera fonem oavsett om de 

tillhör (något av) barnets förstaspråk eller inte: ”as early as one month of age, infants percieve 

consonantal contrasts as in [ba] versus [pa] or [ra] versus [la], irrespective of whether these are 

part of the phonological sound of their native languages” (s. 25). Barnet förlorar sedan naturligt 

sin förmåga att differentiera mellan olika språks fonem för att istället kunna fokusera på sitt/sina 

L1s fonem. Detta sker under det andra levnadshalvåret (s. 25). Meisel (ibid.) menar vidare att 

denna utveckling ”is a necessary prerequisite for the development of the adult language system” 

(s. 25). För HNS-deltagarna, vars språkarv genom föräldrarna är svenskt teckenspråk, torde 

alltså förutsättningar för att ett språksystem i teckenspråket som skulle utvecklas till infödd 

nivå, ha funnits naturligt det första halvåret. Om de efterhand, senare under det första året, 

började höra svenska fonem mer regelbundet hade de fortfarande, och har än idag, 

teckenspråkets fonologiska struktur befäst som L1. I denna mening är HNS-deltagarna att 

betrakta som L2-inlärare av svenska, vilket kan förklara varför många av dem inte presterar på 

inföddas nivå i de krävande tester som använts i denna studie.  
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5.2 Sociolingvistisk förklaringsgrund - indirekta effekter av stigmatisering av 

svenskt teckenspråk  

 

Erkännandet av svenskt teckenspråk år 1981 jämte teckenspråksforskning kan sägas ha banat 

väg för att ett språkperspektiv kunde ta plats bredvid kognitionsperspektivet vilket ofta används 

när man diskuterar Sveriges döva befolkning. För många hörande som döva, teckenspråkiga 

som icke teckenspråkiga, kan det vara svårt att anta dessa båda perspektiv när teckenspråk 

debatteras. Vanligt sätts ett likhetstecken ut mellan döv och teckenspråkig, vilket svårligen 

speglar verkligheten. Nedan följer ett citatexempel från forskarsamhället vilket drar paralleller 

mellan dövhet och teckenspråksanvändning: 

             

           ”In only one crucial way (aside from its modality) is ASL quite different  

              from most other natural languages: Only 5-10% of its users are exposed to  

              the language from birth, because only this small number are deaf children born  

              into signing families (typically, families where the parents are themselves deaf)”  

              (Newport, 1991:118). 

 

Citatet ovan speglar ett vanligt missförstånd. Antalet individer som exponeras för teckenspråk 

från födseln torde vara nästan lika stort som det antal döva teckenspråkiga som lever inom ett 

lands gränser, givet att dessa skaffar barn. Det är, omgiven av omvärldens varierande attityder 

till dövhet och teckenspråk, som en hörande infödd teckenspråkig startar sin tvåspråkiga 

utveckling. Att teckenspråk kopplas till dövhet, likt citatet ovan, jämte en vanligt utbredd tanke 

om att talade språk är norm, kan för denna studiens deltagare ha bidragit till att fokus från 

omgivningen låg på att talet skulle komma igång. Pedagoger inom förskola och skola kan ha 

bortsett från det faktum att de var tvåspråkiga eftersom de troligen uppfattades som L1-talare 

av svenska (vilket de till viss del var och är) då ingen brytning i talet fanns. Detta kan ha medfört 

att pedagoger i omsorg och skola förbisett ett behov av extra tid för språkligt stimulans i båda 

språken och behovet av en språkutvecklande ämnesundervisning samt modersmåls-

undervisning.  

 

5.3 Summering och slutsats 

 

Studien har beaktat neurobiologiska, psykolingvistiska och sociolingvistiska perspektiv på 

språkutveckling hos HNS. Den har utgått från tidigare studier och teorier inom 

andraspråksforskning som visar på att den tidiga språkutvecklingen är biologiskt betingad. 

Utifrån dessa antaganden och utifrån en sociolingvistisk ram undersöktes grammatisk intuition 

i svenska hos en grupp hörande infödda teckenspråkiga. Resultaten visar att ungefär hälften av 

dem presterar till nästan infödd nivå eller icke uppfattbar icke-infödd nivå. Studien undersökte 

endast en del av tvåspråkigheten hos deltagarna och kan därför inte erbjuda några slutsatser om 

tvåspråkigheten som helhet, men indikerar ändå att hälften av urvalet kan ha utvecklat svenskan 

successivt, på samma sätt som andra L2-inlärare av svenska med ett minoritetsspråk som L1 
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gör. Resultaten säger också något om vikten av den språkliga exponeringens kvalitet och 

kvantitet under den tidiga språkutvecklingen under vilken var språkdomäns (prosodi, fonologi, 

morfologi, syntax) behöver utvecklas under deras respektive kritiska perioder när de är extra 

känsliga för triggning. Skillnader mellan implicita och explicita kunskaper (dvs. kunskaper som 

lagrats inom och utom en kritisk period) kan ge utslag i grammatikalitetstester men medför, för 

urvalet i denna studie, troligen inga märkbara effekter för dem själva eller för omgivningen.  

 

5.4 Studiens relevans och framtida forskning 

 

En vidare forskningsansats bör utgöras av en delstudie av grammatisk intuition i teckenspråk 

hos denna studies HNS-deltagare för att få ett helhetsperspektiv på deras tvåspråkighet. Flertalet 

av studiens HNS-deltagare växte upp under en tid då det svenska teckenspråket inte betraktades 

som ett naturligt språk. Hur detta kan ha påverkat tvåspråkighetsutveckling kan bland annat 

diskuteras i termer av aversion eller affektion till modersmålet och/eller inre drivkrafter att 

utveckla något av språken starkare för att undvika stigmatisering. Hoffmeister (2008) (själv 

hörande barn till döva föräldrar) menar:”We live on the border or we seek to move as far from 

the borders as possible” (s. 192).  

       En annan påverkansfaktor i tvåspråkighetsutvecklingen för HNS kan vara tidig 

tillgänglighet till interaktionstillfällen på teckenspråk som exempelvis modersmåls-

undervisning av kvalitet (dvs. av avancerade inlärare av svenskt teckenspråk eller infödda 

teckenspråksanvändare). Detta för att utveckla de mekanismer som krävs för hantera bruk av 

två språk (Meisel, 2007:510). Flertalet av de deltagare i aktuell studies urval som erbjöds 

modersmålsundervisning vittnar om att de inte fick ut så mycket av undervisningen: nivån var 

låg. Här bör nämnas att flera deltagare, under barndom, kämpat på olika sätt (t. ex genom 

tidningsartiklar och möten med rektorer) för att få rätt till modersmålsundervisning under 

skoltid likt andra tvåspråkiga barn med ett minoritetsspråk i hemmet gavs under -70 till 90-

talet. Flera av de som efterfrågat modersmålsundervisning nekades sådan med hänvisningar till 

brist på resurser eller till att teckenspråk inte räknades som ett språk. Hur bristen på 

tillgänglighet till undervisning i teckenspråk påverkat kommunikationen i hemmet mellan barn 

och föräldrar har i denna studie inte behandlat men är ett ämne som bör beforskas, särskilt då 

modersmålsundervisning i teckenspråk är villkorad för HNS i och med att svenskt teckenspråk 

inte har minoritetsspråksstatus (minst fem deltagare krävs för att en kommun ska anordna 

undervisningen).  

       Denna experimentella, hypotesprövande och explanatoriska studie har bäring på framtida 

jämförande studier av exempelvis tvåspråkigheten hos vuxna HNS som vuxit upp efter att 

teckenspråket erkänts som ett naturligt språk men också på studier inom 

tvåspråkighetsforskning som rör simultan och/eller successivt tvåspråkighet.   
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Bilaga 1. Samlade resultat HNS 

 

 

 

                                                     Samlade resultat HNS (antal rätt) 
Deltagare Ålder GJT-Skriftligt GJT-Auditivt Lucktest 

D1 25 55 56 38 

D2 29 68 72 34 

D3* 39 75 79 38 

D4*(**) 37 63 64 26 

D5 37 63 64 37 

D6 35 47 63 28 

D7 31 58 67 36 

D8 41 55 58 31 

D9 39 50 52 25 

D10 39 56 55 29 

D11 43 55 59 29 

D12 46 66 69 35 

D13 41 72 69 32 

D14 39 52 58 20 

D15 35 59 66 30 

D16 35 58 64 26 

D17 45 48 55 22 

D18 40 68 71 36 

D19 32 61 64 31 

D20 40 51 71 28 

D21 38 44 49 25 

D22 28 61 73 33 

D23 42 55 61 30 

D24 38 58 49 29 

D25 41 62 65 30 

D26 43 62 58 25 

D27 34 56 69 27 

D28 33 52 59 22 

D29 30 51 51 17 

M 37 58 62 29 

SD  7,43 7,65 5,39 

                            *Deltagarna hade en förälder som i vuxen ålder immigrerat från ett nordiskt land  

                               gränsande till Sverige 

                              (**)Deltagarens data från GJT-auditivt baseras på 78 bedömda meningar 
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Bilaga 2. Exempelmeningar – Grammatikalitetstest  
 

 
Eight examples out of 80 grammaticality judgment items, grouped by structure type: 

(a) = grammatical sentences, (b) = *ungrammatical sentences. Target structures are 

underlined, and for the ungrammatical items, the correct structure is given in brackets. 

 

1. Subject-verb inversion (V2) 

(a) Med tanke på att den förmögenhet familjen förfogade över var ganska betydande förstår 

man deras negativa inställning till dagens skattesystem. 

“Given that the fortune the family controlled was rather significant, one understands their 

negative stance on today’s tax system.” 

(b) *Med tanke på att den högkonjunktur landet gick mot var mycket tydlig man förstår [förstår 

man] kapitalägarnas uppfattning gällande ekonomiska skyddstullar. 

“Given that the economic upturn the country was approaching was very obvious, one 

understands the capitalists’ position regarding protectionist tolls.” 

 

2. Reflexive possessive pronouns 

(a) De återkommande stamgästerna insåg genast att deras restaurangbesök inte skulle vara sig 

lika efter ägarbytet. 

“The returning regular customers realized immediately that their visits to the restaurant 

would not be the same after the change of owners.” 

(b) *De mest rutinerade kroppsbyggarna såg till att sina [deras] benmuskler utvecklades i 

samma takt som övriga muskler. 

“The most experienced body builders made certain that their leg muscles developed at 

the same rate as their other muscles.” 

 

3. Placement of sentence adverbs in relative clauses 

(a) Flygplanet träffade en kraftledning som flygledningen inte fick in på sin skärm vilket var 

nära att orsaka en katastrof. 

“The plane hit a power line that the air-traffic controllers could not pick up on their monitor, 

which nearly resulted in a catastrophe.” 
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(b) *Fartyget rammade en eka som styrmannen observerade inte [inte observerade] på sin 

radar vilket fick katastrofala följder. 

“The ship rammed a rowboat that the helmsman hadn’t noticed on his radar, which had 

catastrophic consequences.” 

 

4. Adjective agreement in predicative position (e.g., AGR-Num, plural) 

(a) Värdena som legat under det normala i flera veckor och därför inte rapporterats till 

myndigheterna var nu plötsligt starkt förhöjda. 

“The levels that had been below normal for several weeks and therefore not reported to 

the government authorities were now greatly increased.” 

(b) *Skjulen som varit skymda av den höga stenmuren och därför inte existerat i folks 

medvetande blev nu helt blottlagd [blottlagda]. 

“The sheds that had been hidden by the high stone wall, and therefore non-existent in 

people’s consciousness, were now suddenly entirely exposed. “ 

 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2009:305-306) 
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Bilaga 3. Inbjudan 

 

Hej,  

 

Jag studerar Svenska som andraspråk och är intresserad av språkutvecklingen hos hörande 

barn till döva föräldrar. Jag är själv hörande barn till döva föräldrar och har funderat på vilka 

effekter teckenspråk har på svenskan, eller tvärtom samt om hörande barn till döva föräldrar 

identifierar sig som tvåspråkiga.  

 

Under våren kommer jag att träffa 40 hörande vuxna barn till döva föräldrar för intervju och 

onlinetester på bland annat grammatisk intuition. Undersökningen utgörs av en intervjudel, 

två datorbaserade testdelar och ett ”fylla i luckorna-test”.  Räkna med att avsätta 1,5 timma på 

vår träff. 

 

Deltagandet är anonymt det vill säga att ingen kommer att kunna identifieras i samband med 

rapporteringen av undersökningsresultaten. Resultaten kommer endast användas med 

koppling till aktuell studie. 

 

I slutändan kommer en sammanställning av 40 deltagares testresultat och intervjuer att 

analyseras och jämföras med en tidigare studie gjord på spansk-svensk talande svenska som 

andraspråksinlärare.  

 

För att du ska kunna förbereda dig lite inför vår träff finns de frågor som ingår i intervjudelen 

bifogade till denna inbjudan.  

 

Jag har tagit emot informationen och samtycker till att delta i studien 

 

…………………………………….. 

 

Välkommen att delta! 

 

Hälsningar 

Ylva Larsson (masterstudent, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms 

universitet) 

Mejladress:  

Tel:  

 
 

 

 


