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Sammanfattning
Det finns många olika inriktningar inom teckenspråksforskningen idag och en avsevärd mängd studier
utifrån olika perspektiv och på olika språkliga nivåer. I den här forskningsrapporten görs en översikt
över svensk och internationell teckenspråksforskning under 2000-talet, med särskilt fokus på allmän
språkvetenskap. Rapporten berör dock även kognitiv lingvistik, psyko- och neurolingvistik samt
sociolingvistik. Dessutom fokuseras i ett varsitt avsnitt barns teckenspråk och inlärning av teckenspråk
som andraspråk. Det som tas upp är ett urval av den forskning som bedrivits och rapporten gör inte
anspråk på att vara heltäckande, men ger utöver de översiktliga beskrivningarna också ett stort antal
referenser för fortsatt egen läsning inom de olika områden som tas upp.
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Förkortningar och transkriptionsnyckel
STS

svenskt teckenspråk

L1

förstaspråk

L2

andraspråk

VERSALER

ord i exempel som är skrivna med versaler, i typsnitt Arial 9, representerar
tecken

PRO1

pekning mot sig själv

PEK

pekning mot annat håll

- (t.ex. FRÅGATILL)

bindestreck mellan ord i versaler signalerar att det rör sig om ett tecken

^ (t.ex.

mellan ord signalerar sammansättning

+ (t.ex.

mellan ord signalerar två morfem samtidigt

> (t.ex.

mellan ord signalerar att tecknet utförs på en plats

* (t.ex.

mellan ord signalerar att det är en sammansmältning av två tecken

.FL

används för tecken med svepande rörelse, vanligtvis horisontell, men även
vertikal. Uttrycker (oräknebart) flertal.

.MULTI

används för tecken med upprepade rörelser på olika platser. Uttrycker
(räknebart) flertal.

VÄCKA^KLOCKA)
KLOCKTID+TRE)
OPERERA>mage)
VIKTIG*BÄST)

.PL

används på en begränsad grupp lexikala tecken (substantiv) som uttrycker
plural genom upprepade rörelser (och det finns motsvarande tecken som med
enkel rörelse istället uttrycker singular).

@p

produktiva tecken (avbildande tecken)

@rd

tecken som upprepas

@kl

klassifikatortecken
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1. Förord
Denna forskningsrapport bygger på ett tidigare kompendium där en översikt görs av
teckenspråksforskningen under 2000-talet, vilken har utökats och uppdaterats. I arbetet har vi fått
värdefull hjälp från kollegor och vi vill därför rikta ett stort tack till Pia Simper-Allen, Carl Börstell
och Lars Wallin för synpunkter och kommentarer på olika versioner av texten.

2. Inledning
I den här FOT-rapporten görs en översikt över teckenspråksforskningen under 2000-talets första två
decennier ur ett internationellt perspektiv. Det har hänt väldigt mycket under perioden som har
inneburit att tidigare rön och beskrivningar vidareutvecklats, och att nya forskningsinriktningar har
tillkommit. Traditionellt har lingvistiken delats in i områden som fonologi, morfologi, syntax,
semantik och pragmatik, men det har nu också kommit andra inriktningar såsom kognitiv lingvistik,
psykolingvistik, neurolingvistik, sociolingvistik och korpuslingvistik. Andra forskningsområden som
fokuserats är språkdokumentation, språktillägnande (inklusive att lära teckenspråk som andraspråk,
L2) och gestforskning. En hög andel av teckenspråksforskningen finns publicerad på engelska i form
av artiklar, böcker och antologier vilket innebär att det finns mycket att läsa och fördjupa sig i för den
som är intresserad. Den här översikten ger en inblick i denna forskning och erbjuder referenser för
vidare läsning, men gör inte anspråk på att vara heltäckande. Tyngdpunkten har lagts på allmän
språkvetenskap, då det är den som varit vanligast i Sverige, även om detta nu börjat förändras i och
med att kognitiv lingvistik och korpuslingvistik rönt ett allt större intresse här under 2010-talet som
förklaringsmodeller eller metoder, vilka appliceras på allmän språkvetenskap. Att vi valt en allmän
språkvetenskaplig utgångspunkt betyder dock inte att annan typ av lingvistik uteslutits ur rapporten,
men att dessa beskrivs lite mindre utförligt. Det är dessutom mycket svårt att helt separera olika typer
av lingvistik från varandra eftersom många saker överlappar. Därför finns det även i den allmänna
språkvetenskapliga beskrivningen delar som kan härröras till t.ex. kognitiv lingvistik, även om det
också finns ett eget avsnitt som särskilt behandlar den kognitiva lingvistiken, liksom det finns studier
som är korpusbaserade, men som ändå beskrivs under t.ex. sociolingvistik och syntax.
I den här forskningsrapporten har vi både ett svenskt och ett internationellt fokus. När vi skriver om
det svenska teckenspråket specifikt, använder vi oss av förkortningen STS, som antagits som
benämning i en överenskommelse mellan Institutionen för lingvistik och Språkrådet i april 2019. I
internationella sammanhang har tidigare förkortningen SSL dominerat, vilket vi som författat denna
forskningsrapport alltså bestämt oss för att frångå till förmån för en svenskbaserad benämning. När vi
skriver om teckenspråk i allmänhet, utan att specifikt avse ett nationellt sådant, använder vi oss av
termen “teckenspråk” och när vi gör skillnader mellan talat och tecknat språk skriver vi just detta
(tecknat språk/tecknade språk). I de fall vi återger resultat från andra länders teckenspråk använder vi
dessa och de förkortningar som forskarna i den aktuella texten använder.
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Det finns många begrepp som antagits av vissa forskare och förkastats av andra. En tidigare forskare
kan ha föreslagit en benämning som fått spridning och efter en tid har det kommit en annan forskare
som föreslagit en annan benämning för samma språkliga särdrag eller fenomen. Detta kan bland annat
ha att göra med att de följer olika lingvistiska teorier och att de har olika uppfattningar om hur saker
ska beskrivas. I den här forskningsrapporten talar vi om vilka begrepp vi använder rent allmänt i
Sverige, men vissa begrepp förekommer också när man närmare studerar en särskild lingvistisk
inriktning. När vi återger olika forskare och deras texter, så använder vi deras benämningar (som vi så
långt som möjligt också översätter till svenska). Detta betyder inte att vi tar ställning för en särskild
inriktning eller teori framför en annan.

3. Allmän språkvetenskap
I detta avsnitt kommer fonologi, morfologi, syntax och semantik att tas upp under olika avsnitt. Det
som tas upp är ett urval av den forskning som bedrivits med tidigare svensk teckenspråksforskning
som utgångspunkt (se t.ex. tidigare FOT-rapporter).

3.1. Fonologi
Fonologi handlar om att studera de minsta betydelseskiljande delarna i ett språk och deras inbördes
relationer, funktioner och kombinationsmöjligheter. Med minsta betydelseskiljande delar avses de
minsta delar som skiljer tecken eller ord från varandra.
3.1.1. Teckenstruktur
I STS har de minsta betydelseskiljande delarna ofta beskrivits med hjälp av en indelning av ett tecken i
tre delar (aspekter): artikulator (handform och attityd), artikulation (rörelse) och artikulationsställe
(läget där tecknet utförs), men även icke-manuella markörer, som visar t.ex. på vilket sätt något är
eller olika munrörelser som skiljer två tecken åt, kan vara betydelseskiljande delar (se vidare Ahlgren
& Bergman 2006; Bergman 1977). I teckenspråk utgörs alltså fonem av tecknets aspekter och deras
underkategorier medan talade språks fonem istället utgörs av språkljud.
En eller två händer

utför en rörelse

i ett visst läge

artikulator

artikulation

artikulationsställe

i)

handform

i)

rörelseart

iii)

attityd

ii)

rörelseriktning

iii)

interaktionsart

ii)

läge

Tabell 1. Teckenstrukturen

Den första som gjorde en fonologisk analys av ett tecknat språk var Stokoe (1960) som studerade det
amerikanska teckenspråket, ASL. Det var detta arbete som senare låg till grund för den svenska
teckenspråksforskningen när den påbörjades under 1970-talet av Brita Bergman. Indelningen av
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tecknen i de tre delar som ovan nämnts har utgått ifrån Stokoes och senare Bergmans (1977)
beskrivning av teckenspråk som i huvudsak simultant organiserat, dvs. att de olika delarna
förekommer samtidigt när tecknen utförs (se vidare Bergman 1977; Wallin 1994). Det finns dock
också fonologiska beskrivningar av teckenspråk som istället utgår ifrån en sekventiell organisering av
tecknen, dvs. att olika delar i tecknen kommer efter varandra (se Liddell & Johnson 1989). Även om
olika teckenspråk har beskrivits utifrån de olika fonologiska modellerna kan man konstatera att tecken
i teckenspråk består av såväl simultana som sekventiella delar, något bl.a. Sandler (2012a) beskriver
mer utförligt.
Handformen är den av tecknens fonologiska delar som har analyserats med mest lyckat resultat menar
Brentari och Eccarius (2010). Den har studerats ganska ingående från olika perspektiv och har
beskrivits på olika sätt, men det är inte alltid lätt att skilja fonologiska, betydelseskiljande delar av
handformen från morfologiska, vilka bär på betydelse (se mer nedan under morfologiavsnittet). Som
ett exempel på detta kan nämnas att Brentari och Eccarius studerar hur teckenspråk använder
handformer i sitt fonologiska system. De kommer då fram till att det finns tre typer av komponenter
som utgör fonologiska särdrag: Core (’kärna’), Foreign (’främmande’) och Spatial (’rumslig’). Core
innebär att varken handformen eller dess särdrag har någon betydelse i sig, som flata handen i tecknet
HA. Komponenten är därmed uteslutande fonologisk, och måste kombineras med andra element för att
bilda stammar. Foreign i sin tur innebär att handformen har en relation med det omgivande talade
språket eller ett annat teckenspråk, som t.ex. i initialtecken som MÅNDAG. Denna komponent har
delvis inte heller någon betydelse, precis som Core-komponenten, men eftersom handformen i sin
helhet bär på (inlånad) betydelse så är den alltså inte uteslutande fonologisk, utan man kan säga att den
är både fonologisk och morfologisk. Den spatiala komponenten (dvs. Spatial), slutligen, inkluderar
rumsliga och avbildande tecken som har en verbal rot (en rörelse) och något affix (en del som läggs
till) som inkluderar artikulationsställe och handform. Exempel på handformer med spatial komponent
är S-händer vid beskrivning av ett stort högt höghus. Denna spatiala komponent bär därmed på flera
betydelser i sig och kan sägas vara polymorfemisk (’flermorfemig’).
3.1.2. Munrörelser
Munrörelser kan också vara det enda som skiljer tecken från varandra och kan därmed också hänföras
till fonologin. Det är dock inte självklart att räkna med munrörelser i sådan här beskrivning och det
finns olika forskare som argumenterar för eller emot detta. Det har alltså varit ganska kontroversiellt
att betrakta munrörelser som en beståndsdel i teckenspråk och det har varit många diskussioner kring
om den har språklig status eller inte (se vidare Bank m.fl. 2011, 2016; Johnston m.fl. 2016). Klart är
dock att munrörelser rönt stor uppmärksamhet under 2000-talet. De flesta studierna handlar om
synkronisering mellan munrörelser och den manuella produktionen av tecken.
Munrörelser kan ha lexikalt eller grammatiskt innehåll. För så kallade teckenspråkliga munrörelser
finns det restriktioner och de skiljer sig från inlånade munrörelser från talat språk (Bergman & Wallin
2011). När tecken utförs i reduplicerad form tenderar också munrörelser att redupliceras (Börstell
2011).
Det finns forskare som har delat in munrörelser i de två huvudtyperna inlånade munrörelser och
mungester (Boyes-Braem 2001; Crasborn m.fl. 2008). Man kan också annotera munrörelser efter fem
typer: 1) M-typ (eng. mouthing) som består av munrörelser som är inlånade från svenska ord; 2) A-typ
(eng. adverbial mouth gestures) som tidigare beskrivits som orala adverb, vilka uttrycker något om
storlek, ansträngning eller vikt; 3) E-typ (eng. semantically empty mouth gestures) som beskrivs som
lexikala munrörelser som hör ihop med manuella tecken, dvs. teckenspråkliga munrörelser (som /pi/,
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/bo/, /hap/); 4) 4-typ (eng. enacting mouth gestures, mouth for mouth) som är munrörelser som
imiterar aktiviteter som munnen kan göra, t.ex. bita eller blåsa; och 5) W-typ (eng. whole face) som
innebär att man uttrycker förvåning med gapande mun eller besvikelse med snörpt mun som del av ett
helt ansiktsuttryck. Det finns också fler munrörelser som kan beskrivas som B-typ (eng.
backchannels), vilket handlar om munrörelser som fungerar som uppbackning, t.ex. svenska
teckenspråkets “plutande munrörelser” vid lyssnande och bekräftande. Det finns också en benämning
“Ingen” för tecken där munrörelser helt utelämnas och “Obestämd” som används när det är svårt att
avgöra vilken typ av munrörelse det handlar om. Dessutom förekommer det situationer när den
tecknande påbörjar en munrörelse före det tillhörande manuella tecknet, vilket kallas regressiv
munrörelse, och progressiv munrörelse om den istället fortsätter över nästa tecken.
M-typ

inlånade munrörelser från svenska ord

A-typ

adverbiella munrörelser

E-typ

teckenspråkliga munrörelser

4-typ

imiterande munrörelser

W-typ

munrörelser som är del av ansiktsuttryck

B-typ

uppbackande munrörelser och andra som förekommer i samtal, såsom
leenden, skratt

Ingen

obefintliga munrörelser

Obestämd

oidentifierbara munrörelser, går ej att bestämma

Tabell 2. Olika typer av munrörelser (efter Wallin & Mesch 2018)

3.1.3. Fonetik
Inom teckenspråksforskningen har många fonologiska studier genomförts, men ytterst få har studerat
teckenspråkens fonetik (se t.ex. Börstell, Sandler & Aronoff 2014; Tyrone & Claude 2010). Fonetik
kan sägas vara läran om det språkliga uttrycket och handlar i talade språk om talproduktion och
taluppfattning (perception), där man fokuserar på t.ex. språkljud och prosodi. Det handlar då bland
annat om anatomiska och fysiologiska beskrivningar av ljuden, vilket också kan överföras till tecknade
språk, fast då i form av vad som kan uttryckas visuellt med kroppen. Crasborn (2012) menar att
produktion och perception i tecknade språk framstår som lika komplexa fonetiska delar som i vokalaauditiva språk.
Vad är då egentligen skillnaden mellan fonologi och fonetik? Josefsson (2009) skriver att fonologi är
”läran om ljudsystemet, hur ljuden fungerar i språket och hur språkljuden förhåller sig till varandra i
språket. Inom fonologin är man inte primärt intresserad av hur ljuden produceras eller ens hur de låter
– detta behandlas inom fonetiken.” (s. 21). Hon menar därmed att fonetik handlar om uttal och mer
fysiologiska egenskaper hos språkljuden. Men det är inte så självklart vad skillnaderna består i och
fonologi och fonetik hänger nära samman. Enligt Engstrand (2004) är gränsen emellan dem inte helt
klar och han lyfter fram att det finns delade meningar om var gränsen går. Han menar att man
traditionellt har beskrivit skillnaden med att fonetik handlar om experimentella undersökningar av
språkljudens artikulatoriska, akustiska och auditiva egenskaper, medan fonologi istället undersöker
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språkljudens ”funktion”. Då det gäller tecknade språk hävdar Crasborn (2012) att medan fonologin
studerar till exempel artikulator, artikulation och artikulationsställe i ett tecken, så studerar fonetiken
också andra delar i tecknet, såsom platsen på handen, armens rörelse och rotation, huvudets ställning
osv. I ett tecken som BÅT skulle man då, utöver handformen flata handen, rörelsen föres framåt och
neutrala läget också ta med att det är fingertopparna på varje hand som är i kontakt med varandra,
beskriva hur armarnas position och vinkling ser ut och var någonstans i utrymmet framför kroppen
tecknet utförs. Crasborn (2012) hävdar att man egentligen behöver göra fonetiska analyser för att
kunna göra fonologiska, men att detta fram tills nu fått begränsad uppmärksamhet i den
teckenspråkiga litteraturen, vilket innebär att det finns ett helt fält som kan studeras närmare, vilket
han själv försökt göra i några studier (se vidare Crasborn 2001, 2003). Ett tidigt försök till sådan
fonetisk analys som Crasborn beskriver återfinns också i Liddell och Johnsons (1989) MH-modell.
En svensk studie som delvis kan hänföras till fonetik är Börstell, Hörberg och Östlings (2016) studie
av den svenska teckenspråkskorpusen med fokus på tecknens frekvens (hur ofta de förekommer) och
duration (hur lång tid de utförs). De jämför också korpusdatan med såväl talad svenska som andra
teckenspråk och kommer bland annat fram till att STS precis som andra teckenspråk till skillnad från
talade språk har en lägre andel grammatiska enheter med bland de vanligast förekommande enheterna
– av de 100 vanligast förekommande enheterna i svenska teckenspråkskorpusen var bara 25
funktionsord. Börstell, Hörberg och Östling undersöker också hur tecknens duration relaterar till
förekomster, och kommer fram till att ju högre frekvens ett tecken har, desto kortare är dess duration.
Det finns också ett samband mellan ålder och duration, så att ju äldre den som tecknar är, desto längre
duration har tecknen – dvs. äldre personer tecknar generellt sett långsammare än yngre.
3.1.4. Prosodi
Ovan nämndes att man i fonetik i talade språk ofta intresserar sig för prosodi. Sandler (2012b)
beskriver prosodi som något som handlar om den del i språket som bestämmer hur vi säger det vi
säger. Hon hävdar att även tecknade språk har rika, visuella, prosodiska system som använder olika
artikulatorer, såsom händerna, ansiktet, huvudet och kroppen, men att forskare ofta bortsett från detta
på grund att de i så hög utsträckning litar till det skrivna ordet när språkdata analyseras. Detta innebär
också att studierna av visuell prosodi är ett ungt forskningsfält som är relativt outforskat och många
teckenspråk har ännu inte fått sin prosodi undersökt alls menar Sandler. Hon föreslår en indelning av
teckenspråksprosodin i tre komponenter: tajming (eller rytm), intonation och betoning och försöker
tillskriva dem olika fonetiska signaler. Den första komponenten, som handlar om rytmiska och
temporala strukturer uttrycks främst med händerna menar Sandler, medan den andra, intonation,
främst uttrycks med ansiktet. Den tredje komponenten, betoning, uttrycks i sin tur både av manuella
artikulatorer och av kroppens rörelser.
Tajming handlar om rörelsen under en viss tid i tecknandet. Som prosodi kan tajming handla om att
tecknen får längre varaktighet, att man lägger till korta pauser och liknande. Då det gäller intonation,
så menar Sandler (2012b) att ansiktsuttrycken fyller många liknande funktioner som talad intonation,
till exempel kan man med dess hjälp urskilja olika slags frågor, signalera övergångar från en
beståndsdel till en annan och för att dela information. Intonation genom ansiktsuttryck i teckenspråk
uttrycks temporärt samtidigt som andra beståndsdelar i tecknandet och man kan särskilja den från
syntaktiska egenskaper i tecknandet, hävdar Sandler. Avseende betoning, så har Sandler (2012b) tittat
på israeliskt teckenspråk och där funnit att betoning kan bestå av händernas signaler i form av pauser,
att de hålls stilla, utför upprepningar och att tecknen utförs med ökad längd och storlek, och att det då
ofta ligger sist i fraser eller meningar.
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Den icke-manuella delen är viktig i teckenspråksprosodin. Puupponen m.fl. (2017) och Puupponen
(2019) visar att huvudrörelser bidrar till att skapa satsgränser, men huvud- och kroppsrörelser bidrar
också till berättelse- och samtalsstrukturen. Med hjälp av icke-manuella komponenter kan man peka
på saker, efterlikna människors beteende, visualisera olika händelser, visa egna reaktioner och
kommunicera negativa och positiva betydelser (Puupponen 2019). Huvudrörelser kan utföras rytmiskt
tillsammans med manuella tecken i olika meningar, och huvud- och kroppsrörelser sidledes och nedåt
kan t.ex. binda samman flera meningar eller textsekvenser. Användningen av icke-manuella markörer
är dock varierande och det behövs mer forskning för att hitta förklaringar till varför vissa av de
tecknande använder mer huvud- och kroppsrörelser än andra. Det har också börjat komma ett
forskningsintresse för kommunikation genom multipla kanaler samtidigt – det räcker inte att bara titta
på tecknarens händer utan man behöver se helheten och identifiera alla “inkommande” signaler och
tolka dem i förhållande till varandra och språksituationen.
3.1.5. Ikonicitet och fonologi
Ikonicitet, dvs. den icke-arbiträra, avbildande relationen mellan form och betydelse, är något som har
blivit ganska omfattande undersökt inom olika teckenspråk. De studier som hittills bedrivits täcker de
flesta språkområdena, såsom fonetik, morfologi, pragmatik och lexikal organisation, men Brentari
(2012) hävdar att idén att analysera ikonicitet och fonologi tillsammans är fascinerande och något som
är relativt nytt. Hon hävdar att det inte finns någon motsättning mellan fonologi och ikonicitet som
ibland hävdas, utan ikonicitet kan, tillsammans med andra faktorer såsom teckenspråkig perception
och produktion, bidra till teckenspråkets fonologiska form.
Två forskare som närmare studerat ikonicitet ihop med fonologi är van der Kooij (2002) och Eccarius
(2008). Van der Kooij (2002) föreslog bl.a. en modell för hur fonetiska regler skulle kunna
implementeras där ikonicitet spelar en roll, och Eccarius (2008) föreslår ett sätt för hur effekterna av
ikonicitet kan rangordnas i olika teckenspråks lexikon. Lepic m.fl. (2016) berör också ikonicitet
tillsammans med fonologi då de undersöker ikonisk motivering i tvåhandstecken i tre olika
teckenspråk (ASL, ISL (israeliskt teckenspråk) och STS). De konstaterar att det finns återkommande
mönster för hur de två händerna används men att det i huvudsak är betydelsen som avgör hur händerna
ser ut och rör sig, snarare än strikta fonologiska principer. Även Taub (2001), som har kognitiv
lingvistik som utgångspunkt intresserar sig för teckenspråkens ikonicitet och menar att språk
egentligen i grunden är så ikoniska som möjligt utifrån den modalitet de använder. Ikonicitet kommer
att tas upp närmare under semantikavsnittet nedan och i viss mån även under avsnittet om kognitiv
lingvistik.

3.2. Morfologi
Morfologi handlar om hur språkens tecken eller ord är uppbyggda. Detta innebär att man studerar hur
tecken kan förändras på olika sätt, vilka olika former som kan förekomma och hur dessa former ser ut.
Här studeras såväl hur nya tecken/ord kan skapas utifrån befintliga morfem som hur de kan modifieras
(t.ex. böjas) på olika sätt. Morfologi kallades förut ibland för formlära och till skillnad från fonem som
är betydelseskiljande enheter i språket, så är språkets morfem de minsta enheter som bär på egen
betydelse. Meir (2012) påpekar dock att den här skillnaden inte alltid är så självklar i tecknade språk
som i hög grad består av ikoniska tecken, eftersom denna ikonicitet medför att en del fonem kan ha
meningsbärande betydelse också. Det kan då vara svårt att veta om olika enheter är fonem eller
morfem och en del forskare har därför föreslagit att sådana enheter ska kallas för fonomorfemiska
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(eng. ”phonomorphemic”, se t.ex. Johnston & Schembri 1999). Det är dock inte alltid helt lätt att skilja
mellan fonologi och morfologi i talade språk heller.
3.2.1. Lexikala tecken och flermorfemiga tecken
Man kan dela in tecken i tecknade språk efter hur många morfem de består av. Wallin (1994) delade in
tecknen i två grupper utifrån sådana kriterier: fasta tecken (en-, två- och tremorfemiga) och
polysyntetiska tecken (flermorfemiga). I senare forskning har polysyntetiska tecken ibland också
kallats för produktiva tecken. Simper-Allen (2013), vars studie är den senaste på detta område inom
teckenspråksforskningen i Sverige, kallar motsvarande grupper av tecken för lexikala tecken
respektive avbildande verbkonstruktioner. Idag används i Sverige främst begreppet avbildande tecken
(eller avbildande verb) för den senare typen av tecken.
Lexikala tecken är tecken som har en grundform, vilken kan slås upp i t.ex. ett teckenspråkslexikon.
Det är också sådana tecken man kan fråga teckenspråkiga personer om hur de tecknas utan att man
behöver ge så mycket kontext till dem. Lexikala tecken kan bestå av olika antal morfem, även om de
ofta i grunden är enmorfemiga. Dessa enmorfemiga tecken kan sättas samman med andra eller
modifieras på olika sätt, vilket leder till att de blir två- eller tremorfemiga istället. Exempel på
enmorfemiga lexikala tecken är TVÄTTA, KLOCKA och BIL. Dessa kan bilda sammansatta,
tvåmorfemiga tecken som kan vara synkrona, vilket innebär att man idag ganska enkelt kan se att det
rör sig om sammansättningar eftersom de består av två identifierbara tecken som i BIL^TVÄTTA och
VÄCKA^KLOCKA, eller diakrona, vilket innebär att de genomgått en historisk förändringsprocess som
lett till att de utvecklats till tecken som mer eller mindre smält samman, som i BEGÅVAD (som är
sammansmält av TÄNKA och DJUP). Det finns också tvåmorfemiga tecken som inte är
sammansättningar på samma sätt som dessa eftersom de utförs simultant till skillnad från de
sammansättningar som nämnts ovan, t.ex. tecken som uttrycker klockslag (KLOCKTID+TRE), krontal
(KRONA+TRE) eller rangordning (ORDNING+TVÅ). Dessa tecken är också exempel på svårigheten att
skilja mellan fonologi och morfologi eftersom fonemstrukturen i dem består av två morfem samtidigt
(som dock inte utförs i sina fullständiga former). Man kan också genom modifiering göra en
förändring av grundformen på något sätt, t.ex. genom att utföra tecknet på annan plats, som i
OPERERA>mage, eller med tillagd rörelse, som i KRONA+FEM.FL. Även icke-manuella markörer kan
utgöra betydelsebärande delar i tecknade språk och tillföra ytterligare morfem till ett tecken, som t.ex.
på vilket sätt något sker eller om det är lätt eller jobbigt. Ett exempel på detta är GÅ med tillhörande
icke-manuella markörer som t.ex. munrörelser och ansiktsuttryck.
Då det gäller flermorfemiga tecken (dvs. tecken som kallas polysyntetiska tecken, produktiva tecken
eller avbildande verbkonstruktioner/tecken) har de en annorlunda morfemsammansättning än lexikala
tecken och är mer komplexa att undersöka och beskriva. Simper-Allen (2013) beskriver detta som att
det finns fler element som bär på betydelse i flermorfemiga tecken än i lexikala tecken. T.ex. kan
handens riktning och vridning bära betydelse i flermorfemiga tecken, vilket de vanligen inte gör i
lexikala tecken. En hel del forskning har fokuserat på sådana här flermorfemiga tecken, främst på
sådana som uttrycker befintlighet och förflyttning, eller som visar olika entiteters form och storlek.
Simper-Allens genomgång av den aktuella forskningen visar att de flermorfemiga tecknen oftast
kategoriseras som verb eller predikat och att de återfinns i flera teckenspråk med många drag som är
gemensamma för dem. Man kan säga att flermorfemiga verb inte har någon egen grundform och att de
är svåra att gruppera. Många gånger har man därför beskrivit dem med hjälp av en lista över
morfemen istället för att gruppera dem enligt deras komplexa form. De betydelsebärande delarna kan i
flermorfemiga tecken vara handformen (som visar t.ex. om föremålet är platt eller runt, om det är en
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människa eller om det handlar om att man gör något med en sak eller om det är saken själv som rör
sig), rörelsearten (som visar om det handlar om befintlighet eller förflyttning), attityden (som visar
t.ex. om ett föremål är uppåtvänt eller inåtvänt), läget (som visar om man t.ex. befinner sig högt eller
lågt), delar av handen (som då man t.ex. vill visa att något sker vid främre eller bakre delen av en bil
och flata handen representerar denna bil där fingertopparna är bilens ”fram” och tumroten dess ”bak”).
Den här typen av tecken behöver ofta också något som talar om vad de handlar om, t.ex. ett substantiv,
en nominalfras, ett pronomen eller liknande, för att man ska förstå dem. Ta ett exempel som tecknet
VARELSE(Vb)+BEFINNA@p. Om man bara ser tecknet utan att veta något mer om sammanhanget kan
man bara förstå att det handlar om att en viss form (som man rimligen uppfattar som en mindre
tvåbent varelse) sitter eller hukar på en plats. Det behövs ytterligare lexikal information, som t.ex.
FÅGEL och TRÄD för att sammanhanget ska framgå, dvs. att det handlar om en fågel som sitter i ett
träd.
Simper-Allen (2013) lyfter fram att morfemanalysen blivit ifrågasatt under 2000-talet. Bland annat har
Liddell (2003) istället använt sig av kognitiv lingvistik för att analysera och beskriva flermorfemiga
verb i termer av ”depicting verbs” som kan översättas till avbildande verb. För den som vill fördjupa
sig i hur flermorfemiga tecken beskrivs inom kognitiv grammatik är Liddell (2003) en bra
utgångspunkt. Simper-Allens (2013) beskrivning kan också användas för att få en sammanfattande och
svenskspråkig redogörelse av flermorfemiga tecken inom denna inriktning av
teckenspråkslingvistiken.
3.2.2. Klassifikatorer
Handformerna i flermorfemiga tecken är, som ovan nämnts, en av de betydelsebärande delarna. Dessa
har ofta benämnts klassifikatorer (eng. ”classifiers”) och har fått en hel del forskningsuppmärksamhet i
olika länder. Med klassifikatorer menas handformer som karakteriserar olika entiteters mest
framträdande eller tillskrivna egenskaper eller som visar hur ett objekt hanteras. Som exempel kan
nämnas valet av handform för att tala om att det är en bil, kopp eller penna som befinner sig
någonstans, eller om man håller i ett glas, en ölsejdel eller en liten kaffekopp. Begreppet har dock
också blivit ifrågasatt av olika forskare, bl.a. av Schembri (2003), eftersom de menar att
klassifikatorerna i tecknade språk skiljer sig från kriterier som finns uppställda för klassifikatorer i
talade språk. I Sverige använder vi idag benämningarna entitetshandform (handen representerar en
entitet), handlingshandform (handen representerar hur handen hanterar ett föremål) och FOShandform (form- och storleksbeskrivande handform). I det här stycket används dock ändå
“klassifikatorer” eftersom de studier som tas upp använder sig av just dessa begrepp.
Zwitserlood (2012) hävdar att klassifikatorer har observerats i nästan alla teckenspråk som studerats
fram tills idag, men att deras funktion fortfarande inte är fullständigt klar. De förekommer dock enligt
henne ofta i kombination med olika verb, särskilt sådana som visar hur en referent förflyttar sig i
rummet, förändrar sin position eller befinner sig eller är placerad i rummet. Dessutom används de med
verb som visar hur man hanterar objekt. I forskningen har verbklassifikatorer fått olika namn, vilket
Zwitserlood visar med exempel som “spatial-locative predicates”, “polymorphemic predicates/verbs”,
“productive signs”, “highly iconic structures” etc. Zwitserlood menar att klassifikatorer fått mycket
större uppmärksamhet i studier av tecknade språk än i studier av talade språk och diskuterar om det
kan vara så att de egentligen fått större uppmärksamhet inom teckenspråksforskningen än de förtjänar.
Hon menar att det uppstått särskilda förväntningar på klassifikatorverb utifrån det eliciteringsmaterial
som använts vid skapandet av data för olika analyser. Det kan därför vara så att det uppstått
förväntningar att klassifikatorverb ska vara produktiva och ha många olika former och användas
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väldigt frekvent, trots att detta kanske inte är fallet i andra typer av tecknande. Zwitserlood betonar
vikten av att komma ihåg att den största andel data som analyserats avseende klassifikatorer är
baserade på narrativa berättelser, vilka lockats fram av bilder, roliga historier och filmer. Detta gör att
det är möjligt att jämföra olika teckenspråk eftersom berättelserna kommer till på samma sätt, men det
medför samtidigt att det kan bli en snedvridning när man ska göra generaliseringar. Fenlon m.fl.
(2014) visar t.ex. genom sin analys av frekvensdata i tre teckenspråkskorpusar, ASL, Auslan
(australienskt teckenspråk) och BSL (brittiskt teckenspråk), att bara 2–11 % av tecknen utgörs av
klassifikatortecken. Även Börstell, Hörberg och Östling (2016) visar i sin studie av den svenska
teckenspråkskorpusen att texttypen har stor betydelse för förekomsten av olika slags tecken. De
konstaterar att klassifikatortecken i narrativa texter utgör 14,3 % av den totala andelen token medan de
bara utgör 1–2 % i samtal.
3.2.3. Morfologiska processer
Det finns olika sätt att förändra ett ord/tecken på så att det får delvis ny betydelse. Att man använder
en morfologisk process betyder att man på något sätt förändrar grundordets/grundtecknets form och
därmed tillför ytterligare betydelse eller gör en modifiering av grundbetydelsen.
Morfologiska processer ser olika ut i olika språk, men några vanliga sätt att förändra tecken är genom:
1) Affixering (tillägg i form av för- eller efterled till tecknet)
2) Reduplikation (upprepning av hela eller en del av tecknet)
3) Modifikation (inre förändring av ett tecken)
I STS är användning av affixering inte så vanlig, även om det finns sammanhang där det kan
förekomma, som i LÄRARE*PERSON@kl (’lärare’) och VIKTIG*BÄST (’viktigast’). Affixering
förekommer också genom inlånade avledningsmorfem från svenska, som när man lägger till
bokstavering till ett tecken, som O-, -NING, och -HET.

Bild 1. VIKTIG*BÄST i svensk teckenspråkskorpus SSL01_81

De morfologiska processerna reduplikation och modifikation är desto vanligare i teckenspråk och det
finns också icke-manuella markörer som kan beskrivas som morfologiska processer. Hur man
förklarar och beskriver de olika morfologiska processerna varierar mellan olika forskare och olika
länder. Reduplikation kan sägas vara en process där man upprepar hela, eller en del av tecknet. Det
kan ibland vara svårt att skilja på reduplicerade varianter och tecken som alltid har en upprepad
rörelse, som t.ex. HOPPA. Reduplikationen kan också vara simultan eller konsekutiv. Simultan
reduplikation innebär att ett tecken som vanligen utförs med en hand istället utförs med två händer
samtidigt, som i ARG och TACK, vilket i svensk teckenspråksforskning snarare beskrivits som
dubblering (Bergman 1984). Konsekutiv reduplikation är sådan som sker i följd, som i POJKE (en
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rörelse) à POJKE.PL (två rörelser) och FRÅGA-TILL (en rörelse) à FRÅGA-TILL@rd (flera rörelser). Ibland
kan de två sätten också kombineras, t.ex. när man vill visa att folk sticker iväg från en sammankomst
efter varandra. Tecknet BEGE-SIG-IVÄG kan då utföras med båda händerna och växelvis.
Reduplikationen kan också utföras med olika hastighet och på så sätt ge tecknen olika betydelser.
Steinbach (2012) hävdar dock att teckenspråk egentligen snarare har triplikation än reduplikation
eftersom det vanligaste är att man upprepar rörelsen två gånger efter att grundtecknet utförts.
Den morfologiska process som kan kallas modifikation innebär att tecknet förändras på något sätt och
därmed får en förändrad betydelse. Det kan handla om att man förändrar handformen för att skilja
mellan tecken som VECKA+TVÅ och VECKA+TRE, att läget för tecknets utförande ändras som i
UPPFATTA med synen respektive hörseln, eller att artikulationen förändras, vilket kan handla om
rörelsearten, storleken eller riktningen, som i tecknet FRÅGA som kan utföras i olika riktningar.
Steinbach (2012) har undersökt sådana morfologiska processer som används i syfte att uttrycka plural.
Han menar att teckenspråk, precis som talade språk, använder varierande strategier för att uttrycka
plural och att dessa strategier beror på lexikala, fonologiska och morfosyntaktiska egenskaper hos det
tecken som ska modifieras. Steinbach menar vidare att plural är den markerade formen som kan
härledas från ett singular genom de tre olika morfologiska processerna och kan användas på t.ex.
substantiv, pronomen, verb, adjektiv och vissa prepositioner. Hans exempel kommer från tyska
teckenspråket, men han hävdar att hans resultat gäller många teckenspråk. Steinbachs undersökning
visar att då det gäller den domän som kopplas till substantiv, så uttrycks plural främst genom enkel
reduplikation, reduplikation i sidled eller nollmarkering/nollmorf (dvs. inget synligt morfem). Även
växelvisa rörelser, svepande rörelser och icke-manuella markörer kan förekomma. Då det gäller den
domän som handlar om verb visar Steinbachs undersökning vidare att teckenspråk främst använder
teckenrummet för att uttrycka kongruens och klassifikatorverb för att uttrycka plural.
Ett ämne som fått viss uppmärksamhet i teckenspråkslitteraturen är verbkongruens (eng. ”verb
agreement”), som Mathur och Rathmann (2010) menar att är en morfologisk process som speglar en
syntaktisk relation. Verbkongruens innebär att verbet (eller predikatet) i en sats förändras för att t.ex.
visa om det som uttrycks handlar om singular eller plural, första person eller tredje person, för att
uttrycka riktningar mellan platser eller personer och liknande. Mathur och Rathmann (2010) menar att
detta är ett fenomen som återfinns i många teckenspråk och att många egenskaper som handlar om
verbkongruens kan ses som universella för tecknade språk. De har själva i sin studie gjort en detaljerad
beskrivning av hur verbkongruens fungerar och har systematiskt markerat kännetecken som visar
personer och antal, vilka utgör subjekt och objekt. I en senare studie jämför Mathur och Rathmann
(2012) hur olika teckenspråk kan jämföras med varandra och med talade språk avseende hur man
uttrycker egenskaper för person och antal. Även här lyfter de fram att sättet dessa uttrycks på indikerar
att det finns något universellt mellan olika språk – t.ex. så kan framställningen av egenskaper för
person och antal förklaras genom en kongruensprocess som är vanlig i båda modaliteterna, dvs. både i
talade och tecknade språk. Men det finns också enligt dem skillnader mellan modaliteterna.
Kongruensprocessen i tecknade språk är t.ex. begränsad till en mindre uppsättning verb än i många
talade språk. En annan skillnad är att specifika kongruensformer i tecknade språk, särskilt avseende
singularform av icke-första person, kräver samverkan med det gestuella utrymmet (dvs. tecknaren
måste, för att utföra tecknet, peka mot en plats i rummet där personen lokaliserats), medan det så att
säga är valfritt i talade språk om detta gestuella utrymme ska nyttjas eller ej (dvs. i talade språk kan
man om man vill lägga till en pekning med handen, men man måste inte).
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Liddell (2003) och Schembri, Cormier och Fenlon (2018), bland andra, ifrågasätter dock
beskrivningen ovan, att det finns kongruensböjning i teckenspråk, och menar att det istället handlar om
riktade verb (eng. indicating verbs), dvs. verb som helt enkelt pekar (se vidare avsnitten nedan om
Spatialitet resp. Kognitiv lingvistik).
Meir (2012) undersöker vilka morfologiska processer som är tillgängliga för teckenspråk och hur de
används för att skilja mellan olika typer av tecken och för att bilda nya. Hon menar att tecken som
skapas genom sådana processer är komplexa i och med att de har mer morfologiskt innehåll jämfört
med de tecken de utgår ifrån. Meir diskuterar också indelningen av tecken i ordklasser. Det finns olika
sätt att dela in tecken och ord i olika språk, och hon menar att det är en empirisk fråga huruvida
klassificeringen av tecken är universell eller inte och huruvida samma slags kriterier kan användas för
att identifiera de olika ordklasserna i olika språk. Meir hävdar också att språk varierar stort avseende
syntaktiska och morfologiska strukturer, och därför kan sådana kriterier bara användas på det specifika
språk som undersöks. Istället är det bättre att utgå ifrån semantiska kriterier om man vill jämföra olika
språk, men sådana kriterier täcker inte helt de tidigare två, så därför behöver man utveckla kriterier
som kan användas både på enskilda språk, och för att göra tvärspråkliga jämförelser. Sådana försök
har gjorts de senaste åren, bland annat av Schwager och Zeshan (2008) som utgick ifrån semantiska
kriterier och sedan lade till nya semantiska särdrag för entiteter, händelser och egendom, för att sedan
undersöka hur varje kategori kunde kopplas till syntaktiska roller och morfologiska processer. I sin
studie drar Meir (2012) slutsatsen att de tre ordklasserna substantiv, verb och adjektiv är relevanta för
teckenspråk, men att det finns minst två typer av tecken som är spatiala till sin natur, vilket skiljer dem
från orden i talade språk. Den ena handlar om klassifikatorkonstruktioner (dvs. avbildande verb), vilka
ännu inte ordklassbestämts och den andra är två underkategorier till verb, som hon kallar
kongruerande verb (eng. ”agreement vebs”) och spatiala verb (eng. ”spatial verbs”), vilka förflyttar sig
rumsligt då de utförs för att kongruera (dvs. stämma överens) med t.ex. teckenplaceringar. Dessa verb
menar Meir att är språkspecifika trots att de samtidigt hör till den större ordklassen verb.
Då det gäller ordklasser har Östling, Börstell och Wallin (2015) genomfört en studie där målet var att
göra en ordklasstaggning av tecken som förekommer i den svenska teckenspråkskorpusen. De använde
sig då av en bayesiansk modell för gemensam indelning av ord tillsammans med vanliga ordklasser för
att göra en digital ordklasstaggning av tecknen. Detta fick dock också justeras manuellt i efterhand för
att säkerställa att indelningen blivit korrekt.
En annan morfologisk process handlar om icke-manuella markörer där ansiktet och munnen förändrar
innebörden av ett tecken. Det kan handla om på vilket sätt något utförs eller hur stort något är. En del
av dessa uttryck har tidigare kallats för orala adverb och benämns under avsnittet ovan som
adverbiella munrörelser (A-typ). Genom att munnen intar en särskild form kan helheten av tecknet
uppfattas som att något är jobbigt, lätt eller nonchalant.

3.3. Syntax
Syntax handlar om hur tecken sätts samman till satser och meningar. Man studerar den syntagmatiska
strukturen, dvs. hur tecken förhåller sig till andra tecken i samma sats. Ofta har detta kallats för
satslära. När man vill beskriva hur satser är uppbyggda brukar man använda sig av de olika
satsdelarna, som subjekt, predikat (verb) och objekt.
I syntaxen återfinns regler för hur olika ord/tecken får struktureras så att deras relation till varandra
uppfattas och förstås rätt, dvs. hur orden i en mening förhåller sig till varandra. Man kan också i
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syntaktiska studier undersöka om en viss grammatisk process eller förändring är möjlig. För STS har
forskningsfokus legat på bl.a. ordföljd, satstyper och negationer (se t.ex. Bergman 1982, 1995;
Bergman & Wallin 1984). Under 2000-talet var den svenska teckenspråksforskningen initialt inte
fokuserad på syntax, men under de senaste åren har intresset för det tagit fart på nytt genom studier av
framför allt Börstell (2017, 2019) och Östling m.fl (2017). En större andel forskning på syntaxområdet
har dock bedrivits internationellt, särskilt då det handlar om syntaktisk teori.
3.3.1. Ordföljd
Olika språk, tecknade eller talade, har olika ordföljd och strukturerar därför satser på olika sätt. Ofta
har man en grundläggande ordföljd, vilken ses som den ordföljd som används i normala fall utan att
t.ex. pragmatiska betydelser följer med. Napoli och Sutton-Spence (2014) har gjort en undersökning
av rapporter från 42 olika teckenspråk med fokus på ordföljden och konstaterar att alla dessa
teckenspråk skulle ordna de flesta av sina påståendesatser i ordningsföljden SOV (subjekt-objekt-verb)
eller SVO (subjekt-verb-objekt). Då det gäller Sverige har forskningen på STS visat att den
grundläggande ordföljden är SVO, men till skillnad från t.ex. svenskan så kan STS också ha många
fler varianter av ordföljd utan att satstypen förändras (se t.ex. Bergman & Wallin 1984). Bland annat
kan man ha en pekning som subjekt i början eller i slutet av satsen, men en sådan pekning kan även
upprepas på flera positioner: PRO1 TVÄTTA KLÄDER, TVÄTTA KLÄDER PRO1, PRO1 TVÄTTA KLÄDER
PRO1 (’jag tvättade kläder’).
Avseende teckenspråksforskningen rent generellt menar Woll (2003) att det funnits tre olika faser,
som hon delar in i 1) den moderna perioden, 2) den post-moderna perioden och 3) typologisk
forskning. I den första fasen låg fokus i hög grad på att undersöka likheter mellan talade och tecknade
språk, medan fokus i andra perioden istället var mer på tecknade språks visuella-gestuella modalitet. I
den tredje fasen skiftade fokus mot mer typologiska studier. Leeson och Saeed (2012) hävdar att dessa
faser även kan användas då man ska beskriva forskningen kring ordföljd i teckenspråk. De menar
vidare att arbetet kring ordföljd har blivit allt mer komplext i och med att frågor avseende simultanitet,
ikonicitet och gester har kommit att inkluderas och tagit plats. I den moderna perioden undersöktes
inte dessa saker alls, utan fokus låg på det linjära uttrycket och hur ordföljden kunde liknas vid talade
språks ordföljd. Senare, under den post-moderna fasen, så började man att titta mer på skillnader
mellan talade och tecknade språk enligt Leeson och Saeed, vilket ledde till ett ökat fokus på hur
teckenspråkets visuella-gestuella modalitet påverkade syntaxen. Här kom bland annat ett ökat intresse
för icke-manuella markörer och simultanitet in och det studerades hur dessa särdrag hade betydelse för
ordföljden. I den sista fasen, som Woll (2003) kallar för typologisk forskning, har fokus riktats mot
tvärspråkliga jämförelser. Olika teckenspråk och deras relationer till varandra undersöks för att titta på
likheter och olikheter dem emellan, vilket i ökande utsträckning har bidragit till en förståelse för vad
som är kännetecknande för tecknade språk mer generellt och hur dessa är strukturerade.
Börstell (2017) har i några av studierna i sin avhandling om objektmarkering i teckenspråk haft en
sådan tvärspråklig utgångspunkt. Bland annat har han tittat på ordföljden avseende verb och objekt i
STS, Al-Sayyids beduinteckenspråk (ABSL) och israeliskt teckenspråk (ISL). Han konstaterar att
ABSL föredrar ordföljden OV medan STS föredrar VO. ISL däremot föredrar VO med mänskliga
objekt och OV med inanimata sådana. När verbet antar en objektshandform är det dock i alla tre
språken vanligare med OV-ordföljd medan VO är vanligare i satser med riktade verb.
Även Meir m.fl. (2017) har gjort en tvärspråklig studie av ordföljden i tre olika teckenspråk: ISL,
ABSL och Kafr Qasem Sign Language (KQSL) (i studien inkluderades även tre grupper hörande icketeckenspråkiga som utvecklade gestuella kommunikationssätt). Teckenspråken valdes för att de är
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relativt unga teckenspråk, som växt fram under de senaste 75-100 åren, och forskarna ville studera
vilka faktorer som är avgörande för hur ordföljden bestäms i unga teckenspråk. Meir m.fl. kommer
fram till att SOV är den vanligaste ordföljden och föreslår att det är den grundläggande kognitiva
skillnaden mellan mänskliga och inanimata entiteter som är avgörande för hur ordföljden bestäms. De
menar att det är mycket mer sannolikt att mänskliga entiteter introduceras före inanimata entiteter och
detta förklarar varför SOV ordföljden är vanligare i satser där objektet är inanimat. De menar också att
detta kan förklara varför det är så stor variation i ordföljden i satser där både subjektet och objektet är
mänskliga.
3.3.2. Satstyper
Det antas att alla språk i världen har olika typer av satser med olika funktioner. Det kan därför sägas
vara ett universellt drag för mänskliga språk. Vad som skiljer olika språks satstyper från varandra är
hur de uttrycks, inte vad de kan uttrycka. Forskning på olika teckenspråk visar dock att satser ofta
markeras med hjälp av icke-manuella markörer, medan ordföljden kan vara densamma. Exempel på
olika satser i STS är påståendesatser, frågesatser, uppmaningar, och konditionala satser (se t.ex.
Bergman 1982). Alla satstyper har dock inte undersökts lika djupgående. Cecchetto (2012) t.ex. menar
att mycket av den internationella teckenspråksforskningen fokuserat främst påståendesatser och
frågesatser, något som även stämmer in på teckenspråksforskningen i Sverige.
Påståendesatsen kan sägas vara den vanligast förekommande och mest grundläggande satstypen i
språk. Dess viktigaste funktion är att tala om saker, t.ex. att något, någon eller några föremål eller
individer tillhör en viss klass, har en viss egenskap, är i ett visst tillstånd eller står i en viss relation till
varandra, som i LOTTA TÖRSTIG PEK (’Lotta är törstig’). Påståendesatsen är alltid omarkerad och har
därmed inga obligatoriska icke-manuella komponenter, men den kan negeras med hjälp av
huvudskakning.
Då det gäller frågesatser finns det två typer: 1) ja/nej-frågor som är frågor man kan svara ja eller nej på
och 2) frågeordsfrågor som är frågor vilka oftast har ett frågeord, och som kräver mer informativa
svar. Cecchetto (2012) hävdar att ett gemensamt drag i många tecknade språks ja/nej-frågor är att de
markeras genom icke-manuella grammatiska markörer, som vanligen består av höjda ögonbryn,
vidöppna ögon, att kroppen och huvudet förs framåt, och att man har ögonkontakt. Detta stämmer
även in på det svenska teckenspråket, där det dock ibland kan räcka med enbart höjda ögonbryn för att
markera frågande och där man ibland med höjda ögonbryn uttrycker en reaktion som kan översättas
med "menar du det" (Bergman 1982).
När det gäller frågeordsfrågor i STS så är frågeordet oftast ett frågande pronomen (VEM, VAD) eller ett
frågande adverb (NÄR, VAR, HUR, VARFÖR). Utöver frågeord markeras ofta frågeordsfrågor med ickemanuella grammatiska markörer som sammandragna ögonbryn. Axlarna kan också dras upp och
huvudet kan lutas åt något håll. Det händer att frågeordsfrågor utförs utan frågeord, som när man
undrar vad klockan är. Man kan i STS också utföra en frågeordsfråga med höjda ögonbryn, vilket
uppfattas som en "artigare" variant (Bergman 1982). Cecchetto (2012) betonar dock att i många
teckenspråk så är det just ögonbrynens höjning eller sammandragning som skiljer mellan ja/nej-frågor
och frågeordsfrågor. Höjda ögonbryn kan dock ha andra grammatiska betydelser också, såsom att
markera topik eller konditionalsatser menar han. En annan sak som Cecchetto lyfter fram är att det
bedrivits en hel del forskning på frågeordsfrågor i olika teckenspråk, men att det finns en del
kontroverser avseende data och analysmöjligheter avseende denna satstyp, vilket innebär att det inte är
lika enkelt att lyfta fram gemensamma drag mellan olika tecknade språk för dem. Som ett exempel
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visar studier att frågeordsfrågor i olika språk kan ha frågeordet på satsinitial eller satsfinal position –
eller både och – vilket innebär en dubblering av frågeordet.
Satser kan kombineras på olika sätt för att forma komplexa meningar. Ett sätt att göra detta är att man
samordnar eller underordnar olika satser i framställningen. Men att identifiera samordnade och
underordnade satser är inte helt lätt då det gäller tecknade språk eftersom morfosyntaktiska enheter
som markerar satsgränser (t.ex. konjunktioner) inte är obligatoriska i teckenspråk menar Tang och Lau
(2012). Hur som helst så innebär samordning att man kombinerar minst två beståndsdelar från samma
kategori med hjälp av konjunktioner eller sammanställningar, men det finns få studier kring t.ex.
konjunktioner i olika tecknade språk, vilket försvårar analyser av samordnade satser enligt dem.
Istället är det underordnade satser som blivit mycket mer undersökta, t.ex. har man funnit att ickemanuella markörer hjälper till att visa underordning, som i relativsatser (se t.ex. Dachkovsky &
Sandler 2009, Jantunen 2017). Ibland kan meningar verka vara ofullständiga. Till exempel
förekommer i teckenspråk hög grad av ellips (ett utelämnande av ett eller flera tecken eftersom man
ändå förstår innehållet i meningen utan dem.) Det kan t.ex. handla om utelämnande av subjekt eller
predikat eftersom det ändå framgår av sammanhanget. Ellipsen kan vara motiverad av grammatiska
faktorer (t.ex. samordnande satskonstruktioner, avbildande verb) eller diskursiva (kohesiva) faktorer
(Jantunen 2018).
En annan sak som är vanlig när man samtalar på något språk är att man vill tala om vad andra sagt,
tänkt och gjort. Det kan man göra på olika sätt, t.ex. genom direktrapportering eller indirekt
rapportering av vad någon sagt (även kallat direkt respektive indirekt anföring), eller genom
rolltagande. Lillo-Martin (2012) kallar dessa sätt för ”utterance reports” (rapportering av yttrande) och
”constructed action” (konstruerad, skapad handling). Det förstnämnda innebär att man direkt eller
indirekt berättar vad någon sagt eller gjort, som i LÄRARE SA REKTOR PERF KROCKA (direkt
rapportering med markering mellan satserna: ’läraren sa: rektorn har krockat’ respektive indirekt
rapportering utan sådan markering: ’läraren sa att rektorn har krockat’), vilket blir en framställning av
tredje person, medan det andra sättet kan kopplas till rolltagande så att den tecknande påtar sig rollen
som den som sagt något och framställer det som det har sagts, som i REKTOR PERF KROCKA, (’rektorn
har krockat’) vilket istället blir en förstaperson-framställning där den tecknande ”spelar” läraren som
säger detta genom att använda sig av huvud, ansiktsuttryck och gester för att markera rolltagandet.
3.3.3. Negationer
Quer (2012) skriver att hur negationer uttrycks i teckenspråk är en av få saker som fått en hel del
uppmärksamhet i forskning om teckenspråksgrammatik. Det finns såväl forskning som fokuserar
individuella teckenspråk och dess negationer som tvärspråkliga projekt som undersöker valda
grammatiska aspekter inom en rad teckenspråk ur ett typologiskt perspektiv. Quer menar att en
anledning till att grammatik avseende negationer fått så stor uppmärksamhet i forskningen är att
manuella och icke-manuella markörer förekommer tillsammans och interagerar på komplexa sätt som
också kan härledas till det talade språket där icke-verbala signaler förekommer i form av affektiva och
konventionaliserade gester.
Negationer kan alltså utföras både manuellt och icke-manuellt i teckenspråk, men i vissa teckenspråk
räcker det med icke-manuella markörer (som är obligatoriska) för att negera satser, medan det i andra
teckenspråk krävs både manuella och icke-manuella markörer tillsammans (Quer 2012; Zeshan 2006).
STS anses höra till de teckenspråk som kan negera satser med endast icke-manuella markörer.
Bergman (1995) har funnit två typer av sådana icke-manuella negationer i svenskt teckenspråk, som
hon kallar h-neg och a-neg. H-neg är negationer som utförs med huvudet, t.ex. genom en
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huvudskakning eller en kombination av huvudskakning och frågemarkörer av olika slag. A-neg i sin
tur beskriver Bergman som ”negativa” ansiktsuttryck som förekommer i många - men inte alla negerande satser. Hon menar att a-neg kan se väldigt olika ut och att det är svårt att beskriva dem helt
pga. variationen, men fyra drag framstår som mer frekventa; rynkad näsa, uppdragen överläpp,
neddragna mungipor och uppdragen underläpp. För att skilja rynkad näsa från de övriga, som har med
munnen att göra använder Bergman ”a-neg” om alla ”negativa” ansiktsuttryck som också har rynkad
näsa, medan alla som inte har rynkad näsa benämns med ”na-neg”. När det gäller manuella negationer
har Bergman funnit att STS använder tecken som INTE, FUT-NEG (handflator nedåt) och PERF-NEG
(vid hakan). Hon skriver att FUT-NEG har två omarkerade positioner i satsen, dels före verbet då det
fungerar som ett hjälpverb (FUT-NEG KOMMA-DIT SKOLA ’(jag) kommer inte att gå till skolan’) och det
står sist när det handlar om en total negering av hela satsen (RESA ITALIEN FUT-NEG ’(jag) kommer
inte att resa till Italien’). FUT-NEG uttrycker också ofta en avsikt. Då det gäller PERF-NEG har Bergman
funnit att negationen precis som FUT-NEG ofta står på hjälpverbplats före huvudverbet i satsen
(PERF-NEG SETT NY FILM ’(jag) har inte sett den nya filmen’).
Även om negationer är ett fenomen som fått stor uppmärksamhet inom teckenspråksforskningen
internationellt så betonar Quer (2012) att det behövs mycket mer detaljerat arbete i många fler
teckenspråk för att skapa en bättre förståelse av fenomenet, vilket har påbörjats av bl.a. Zeshan (2006),
där typologiska jämförelser mellan många olika teckenspråk görs, liksom av Oomen och Pfau (2017)
för NGT (nederländskt teckenspråk) och Johnston (2018) för Auslan. Sammantaget indikerar den
forskning som genomförts fram tills idag att negationer används på språkspecifika sätt snarare än
universella, även avseende modalitets-beroende kännetecken som icke-manuella negationer. Dock
finns det återkommande mönster som ytterligare behöver studeras för att på så sätt kanske kunna
identifiera särdrag som kan sägas vara typiska för just tecknade språk.

3.4. Semantik
Semantik kallas ibland också "betydelselära" och det är därifrån vi hämtat tecknet för semantik
eftersom det har med betydelser att göra. Semantiken handlar om förhållandet mellan språket och
världen och det är ett område som har fått en hel del uppmärksamhet i teckenspråksforskningen under
2000-talet. Det finns många saker att ta med i beräkningen när man ska beskriva teckenspråk
semantiskt, för semantiken förekommer på alla lingvistiska nivåer och är inte separerad från dem. När
man studerar semantik kommer man in på såväl fonologi som morfologi och syntax, så det är viktigt
att komma ihåg att det är ett annat perspektiv på språket man har, där övriga delar är beståndsdelar.
Studiet av teckenspråkets semantik handlar på ett övergripande plan om hur man kommunicerar
mening.
Då man vill undersöka hur förståelsen av ett yttrande går till, samt vad det är i detta yttrande som
skapar förståelsen, får man en hel del teoretiska problem som olika forskare försökt lösa och beskriva
på olika sätt. Under 2000-talet har kognitiv lingvistik blivit allt mer vanlig och kan på många sätt
kopplas till en semantisk beskrivning av språk. Den kognitiva lingvistiken skiljer inte mellan
betydelsen och språkets form, utan anser att dessa hör ihop (Taub 2001). Den skiljer heller inte alltid
mellan lexikala, morfologiska och syntaktiska delar i språket, utan betraktar språket som en del av den
allmänna mänskliga kapaciteten. Även om vi i detta avsnitt främst följer en traditionell beskrivning av
semantik, så finns det många beröringspunkter här med kognitiv lingvistik eftersom mycket av den
forskning kring semantik som gjorts kan härröras till denna inriktning.
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Semantik intresserar sig alltså, som ovan nämnts, för språket på många olika nivåer och från olika
perspektiv. Beskrivningen varierar därmed mellan olika forskare och inriktningar och det är därför
svårt att ge en heltäckande bild av semantik. Ibland skiljer man mellan lexikal och kompositionell
semantik, där det förstnämnda intresserar sig för morfems betydelser och det senare för betydelser som
komponeras ihop från flera morfem (Dahllöf 2009). Båda dessa är viktiga att ta med när man beskriver
semantiska drag i ett språk. Det finns också andra saker i semantiken som är mer specifika för just
tecknade språk, som att de i hög grad är ikoniska och att de utnyttjar rummet på många olika sätt.
Beskrivningen av teckenspråkens semantik kan därför bli ganska omfattande om man ska ta med alla
olika delar som utgör semantik i teckenspråk, och därför kommer ett urval av områden att tas upp här:
lexikal och kompositionell semantik, ikonicitet och spatialitet.
3.4.1.Lexikal och kompositionell semantik
Lexikal semantik handlar om studiet av teckens betydelser och på vilka sätt de så att säga ”betyder vad
de betyder”. Lite förenklat kan man säga att man studerar lexikala tecken (t.ex. BLOMMA, RÖD och
BADA) och de betydelser de bär på. Grose (2012) menar att det är individuella teckens (eller ords)
lexikala rötter som tillsammans med språkets grammatiska egenskaper som avgör hur tecknen (eller
orden) uppför sig där. Han menar att man kan tänka sig det hela som ett slags mentalt lexikon, som
dock är större och mer komplext än ett vanligt lexikon, och att det inte går att skapa sådan detaljerad
och mental beskrivning av vartenda tecken som ingår i ett språk. Lexikal semantik har enligt Grose ett
särskilt intresse för att hitta generaliseringar som kan medföra att vi får en förståelse kring hur
betydelser skapas inom tecken och grupper av tecken, hur deras betydelser kan förändras och
utvecklas över tid samt hur de kan förändras i olika sammanhang. Grose tittar också på likheter och
skillnader mellan Hong Kongs teckenspråk och ASL avseende hur t.ex. färger och släktskap uttrycks,
för att illustrera hur liknande betydelser lexikalt kan ”förpackas” på olika sätt, dvs. att tecknen kan se
ut på olika sätt i olika språk fast betydelsen är densamma, och att dessa olika sätt kan ha att göra med
kulturella skillnader.
Grose (2012) hävdar att för att bli ett tecken, så måste enheten uppfylla två kriterier. Först och främst
menar han att den måste representera en fonologiskt välformad självständig enhet med semantiskt och
pragmatiskt innehåll. Detta inkluderar fria morfem, sammansättningar och andra komplexa morfem,
men utesluter bundna morfem som ju inte är självständiga på så sätt. Enheten måste också ha
konventionaliserad form och betydelse, vilket tillåter att de får olika betydelser i olika sammanhang.
I lexikal semantik finns också ett intresse för t.ex. synonymi, stilvariation, homonymi och polysemi.
Synonymi innebär att det finns flera ord eller tecken som står för samma sak. Man kan kort säga att
synonymin innebär ”två olika tecken, men samma betydelse”. I STS finner vi exempel på
"fullständiga" synonymer i t.ex. CYKEL, BASTU, och TAXI. De olika tecknen känns lika korrekta och
det spelar inte heller någon roll vilket av tecknen vi väljer när vi ska ta upp betydelsen. En cykel är en
cykel oavsett vilket av tecknen vi väljer att utföra. Dock finns det också olika tecken för samma sak
som i högre grad handlar om regionala eller individuella varianter än om synonymer, som t.ex. i
tecknen för APELSIN, vilka skiljer sig åt mellan Norrland och Mellansverige.
Homonymi innebär att ett ord eller tecken kan ha samma form (se lika ut) men flera olika betydelser.
Exempel på homonymer i svenska teckenspråket är BONDE – BASTU – JORDBRUK.
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Bild 2. Homonymer i Svenskt teckenspråkslexikon

Polysemi i sin tur har många likheter med homonymi och gränsen är flytande mellan vad som är vad,
men polysemi innebär att man använder samma tecken för olika betydelser, men betydelserna är
samtidigt besläktade med varandra eller påminner om varandra på mer eller mindre tydligt sätt.
Exempel på polysemi i svenska teckenspråket är TEKNIK, SYSTEM och PLANERA.
Kompositionell semantik handlar om att ett språks olika morfem kan sättas samman på en mängd olika
sätt för att skapa nya betydelser. Det är alltså delarna (morfemen) som tillsammans skapar en ny och
gemensam betydelse. Kompositionell semantik består av olika delar och kan handla om olika språkliga
nivåer, som hur man sätter samman morfem till fraser som tillsammans bildar betydelser (RÖD HÅR,
UNG TJEJ) och hur man skapar sammansättningar (TRAFIK^SKOLA, KURS^INTYG). I tecknade språk
används dock den visuella modaliteten på ytterligare sätt för att skapa betydelser. Man kan t.ex.
använda tecken som avbildar hur något ser ut, dvs. ikoniska tecken. Man kan också uttrycka flera
saker simultant genom att händerna tecknar olika tecken samtidigt eller genom tecken tillsammans
med icke-manuella markörer. Rummet framför kroppen kan också utnyttjas på en rad olika sätt för att
skapa olika betydelser. Ikonicitet och spatialitet kommer att fokuseras mer nedan.
3.4.2. Ikonicitet och metaforer
Ikonicitet handlar om att man skapar betydelser genom att det finns likhetsrelationer mellan tecken
och objekt. Ikoniska tecken kan därför också kallas för motiverade tecken. Det är alla de tecken som vi
kan hitta en orsak till varför de tecknas si eller så. Om ett tecken är ikoniskt betyder det att vi vet
varför man tecknar på just det sättet, t.ex. i HUS som ser ut som det gör just för att det påminner om
hur vi i enkel form ritar tak och väggar på ett papper. Man kan säga att vi har föreställningar om hur
objektet ser ut i verkligheten och att vi utifrån dessa har skapat tecken som liknar dessa. Tecknade
språk är i hög grad ikoniska medan talade språk inte är det på samma sätt. Just att det finns en nära
relation mellan semantik och fonologi i tecknade språk och att tecken i hög grad baseras på fysiska
och geometriska egenskaper från den verkliga världen gör att tecknade språk kan upplevas vara
mycket mer lika varandra än talade språk och att det finns saker i dem som kan liknas vid att vara
universella (se vidare Wilbur 2010). Men även i talade språk finns motiverade ordformer, som t.ex. i
onomatopoetiska (ljudhärmande) ord. Sådana ord finns i alla världens talspråk, i olika utsträckning. En
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del ord kan tyckas motiverade då man direkt får en känsla eller bild framför sig av dem, som i ord som
”glåmig” och ”slarvig”. Men dessa är inga ”riktigt” motiverade former eftersom olika språk uttrycker
sådant på olika sätt, medan ”riktiga” ljudhärmande ord är sådana som återfinns i likartad form i många
språk. I dagens språk har onomatopoesin en underordnad betydelse, men läran om de ljudhärmande
orden är ändå fortfarande en intressant del för språkforskningen.
Om ett tecken är arbiträrt betyder det att man inte kan förklara varför det tecknas som det gör. Ordet
arbiträr betyder nämligen ”godtycklig”. Att ett ord eller tecken är arbiträrt betyder alltså att det inte
finns någon likhet mellan ordet/tecknet och det man betecknar. Man kan heller inte förklara det med
hänvisning till någon egenskap hos referenten. Tecknade språk har en hög andel motiverade, ikoniska
tecken, men det finns också tecken som har kommit att bli arbiträra för att det inte längre finns
kunskaper kring hur tecknen från början uppkommit. Tidigare menade man att språk måste vara
arbiträra för att vara språk, vilket teckenspråksforskningen länge tagit fasta på genom att försöka visa
på teckenspråkens arbitraritet (se t.ex. Taub 2001). Dock, idag när teckenspråksforskningen funnits i
ett flertal decennier har den i allt högre grad släppt fokus på att bevisa att det finns arbitraritet eftersom
teckenspråk bygger på den visuella modaliteten och därför inte nödvändigtvis måste likna talade språk
trots att de i lika hög grad är språk som dessa.
I och med att fokus på tecknade språks likheter med talade språk och på tecknens arbitratitet avtagit
har forskningen på ikonicitet tagit ordentlig fart. Många olika forskare har undersökt ikonicitet från
olika perspektiv och utgångspunkter. Till exempel har man särskilt studerat ikonicitet i barns
teckenspråk (se t.ex. Ortega, Sümer & Özyürek 2016) och i vuxna andraspråksinlärares teckenspråk
(se t.ex. Ortega 2013; Ortega & Morgan 2015). Ortega (2017) gör också en översikt över den
forskning som bedrivits på ikonicitet för båda dessa grupper inlärare. Som nämnts tidigare har man
också undersökt ikonicitet kopplat till fonologi, och inom kognitiv lingvistik har ikonicitet fått stor
uppmärksamhet. Det är därför svårt att göra en samlad översikt över ikonicitet och placera detta
särdrag under en särskild rubrik i den här översikten. Här fokuserar vi därför främst på vad ikonicitet
handlar om, och ger exempel på några studier som haft detta i fokus.
Taub (2001) har studerat ikonicitet och metaforer i ASL och har skapat en grundläggande modell med
en rad beståndsdelar (”ett set verktyg”) som hör till, för att kunna beskriva teckenspråkets ikonicitet.
Syftet med modellen och ”beståndsdelarna” menar hon är att man ska kunna göra mer precisa
beskrivningar av teckenspråkets ikoniska delar och analysera dem. Modellen kallas ”The AnalogueBuilding Model of Linguistic Iconicity” (”den analogibildande ikonicitetsmodellen”) och fungerar så
att man tar ett konkret begrepp (t.ex. ’hus’), väljer en prototypisk, visuell ”bild” som ska stå för
begreppet (hur ett hus ser ut) och sorterar ut de viktiga detaljerna (t.ex. tak och väggar). Sedan görs en
schematisering av dessa så de passar till språkets kategorier (taket finns i vinkel upptill och väggarna
är vertikalt riktade) och så kodas denna så att den kan kopplas till en lingvistisk form och resulterar i
ett tecken (HUS).
Man kan dela in ikoniska tecken i formåtergivande (beskriver hur något ser ut), rörelseåtergivande
(visar eller härmar en rörelse) och relationsåtergivande (visar hur saker förhåller sig till varandra)
tecken (Bergman 1977). Bland formåtergivande tecknen finns direktmotiverade och indirekt
motiverade tecken. De direktmotiverade visar så att säga helheten direkt, som i BOLL medan man i
indirekt motiverade tecken använder en framträdande egenskap hos det som återges, som i ELEFANT,
där snabeln har valts som den framträdande egenskapen som tecknet utgår ifrån. Då det gäller
rörelseåtergivande tecken har de som gemensam nämnare att de imiterar eller visar olika typer av
rörelser, t.ex. gester (LUKTA-ILLA), hur vi handskas med föremål (hur vi håller verktyget när vi skruvar
eller sågar), hur föremålet rör sig när vi håller på med det (hur skruvmejseln eller sågen rör sig när vi
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håller på med den), hur en kroppsdel rör sig (som benen i GÅ) och hur saker kan röra sig ”av sig
själva” utan att någon håller i dem (FLYGA). I relationsåtergivande tecken slutligen, så återger tecknens
artikulation en relation som kan översättas med prepositioner som ’under’, ’mellan’ och ’bakom’.
Padden m.fl (2014) har tittat på två ikoniska strategier som går under gruppen rörelseåtergivande
tecken ovan. De undersöker förekomsten av “hanterande” strategi kontra “instrumentell” strategi där
“hanterande” strategi innebär att handen representerar hur handen ser ut och agerar när den håller i ett
föremål och “instrumentell” när den istället representerar föremålets form och rörelse när någon
hanterar det. Padden m.fl. kommer fram till att ASL-användare föredrar den instrumentella strategin
när de pratar om verktyg men handlingsstrategin då de beskriver hur verktygen används av en aktör.
Enligt Taub (2001, 2012) har alla språk sina egna uppsättningar av ikoniska beståndsdelar, och varje
sådan beståndsdel har en koppling mellan en semantisk kategori (platt, lång, förgrenad) och en
fonetisk form (flat hand, upprätt arm, spretad hand). Hon gör också en översikt av de här ikoniska
beståndsdelarna i ASL, där hon visar t.ex. hur artikulatorns form kan representera referentens form,
hur dess rörelse kan visa referentens rörelse, hur dess placering i utrymmet framför kroppen kan
representera placering i den mentala sfären, hur antalet artikulatorer kan visa antalet referenter och hur
artikulationens storlek kan visa referentens storlek.
Metaforer handlar om att man byter ut ett uttryck som kan sägas vara sakligt mot ett annat som är
bildligt, och att detta bildliga uttryck får beteckna det sakliga trots att det egentligen inte hör hemma i
det aktuella sammanhanget. Begreppen ska ha någon slags likhet sinsemellan och metaforerna är
därmed en slags omskrivning av det som sägs (tänk t.ex. på ”bubbla” som kan vara något mycket
konkret, men man kan också ”leva i en bubbla” trots att man inte gör det på riktigt). Taub (2001, 2012)
menar att ikoniska tecken kan få abstrakta betydelser genom metaforer. Med metaforer menar hon då
en underliggande koppling mellan två begreppsområden, mellan källan (”source”) som är konkret och
målet (”target”) som är abstrakt. Ett exempel är hur man i STS kan teckna HORN vid pannan och med
detta avse hur en person bestämmer sig för att kämpa hårt för något. De satser och meningar som
använder den här metaforiska kopplingen kallar Taub för metaforiska uttryck (t.ex. ”jag kan inte ta till
mig det du säger”).
För att man ska kunna kartlägga metaforerna menar Taub (2001) att man måste göra en lista över
entiteter, relationer, aktioner eller scenarion från källdomänen och en annan lista som liknar den från
måldomänen. Sedan måste man göra en översikt över hur elementen i var och en av dessa listor
motsvarar varandra. Ett exempel på detta är att vi på konkret plan kan tänka oss att man tar ett
föremål, skickar det, tar emot det, tänker på vem som är sändare och mottagare och t.ex. om det
uppstår svårigheter som gör föremålet inte kan tas emot eller att det stöter på hinder. Sedan omsätter
man detta till något abstrakt, t.ex. när man ska uttrycka att någon informerar någon annan. Detta kan
ses som motsvarande till att man skickar ett föremål.
3.4.3. Spatialitet
Spatialitet är en av tecknade språks utmärkande drag. Teckenrummet framför den tecknandes kropp
utnyttjas på en hel rad sätt för att uttrycka olika innehåll. Det kan handla om att beskriva hur saker
förhåller sig till varandra eller är placerade i relation till varandra. Men det kan också handla om att
utföra tecken i olika riktningar för att man återger något som skett tidigare eller när man skapar tänkta
platser, referenspunkter eller platser dit tecknen riktas. Ett annat sätt att nyttja spatialitet är att man
med hjälp av kroppsrörelser och blickriktningar visar att olika personer säger eller gör olika saker.
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Dessutom kan man helt enkelt peka i olika riktningar. Ahlgren och Bergman (2006) har beskrivit de
här spatiala dragen mer utförligt och för en sådan fördjupad beskrivning på svenska hänvisas dit.
Forskningen under 2000-talet som handlar om spatialitet har lett till många diskussioner. Till exempel
så har traditionell och kognitiv lingvistik olika utgångspunkter för att beskriva och analysera
teckenrummet. I traditionell lingvistik har man beskrivit nyttjandet av det som att man kan etablera
olika referenspunkter i området framför kroppen om man vill referera till en icke-närvarande referent.
När man sedan vill referera till referenten kan man helt enkelt peka i den riktning som denne placerats
i teckenrummet, eller rikta tecken åt det hållet. Sådan teckenplacering kan göras med tecken som
innefattar räkneord som PEK.TVÅ (de två), PRO1.TRE (vi tre), verb som SITTA (sitta någonstans),
substantiv som DÖRR (dörr till vänster) eller som nämnts tidigare, med pekningar. Perniss (2012)
menar att sådana referenspunkter kan placeras i teckenrummet utifrån hur referenten varit placerad i
verkligheten eller väljas oberoende av verkliga placeringar just för att markera syntaktiska relationer.
Dessa sätt att använda teckenrummet processas på olika sätt då man tecknar, menar Perniss, men är
aldrig fullt arbiträra utan snarare motiverade av semantisk-pragmatiska konventioner och principer för
hur en diskurs hålls samman. Perniss beskriver också två olika sätt att se på placeringar i
teckenrummet. Det ena skiljer mellan en syntaktisk och topografisk användning av teckenplaceringar,
även om samma placering kan ha båda funktionerna i tecknandet, och det andra gör ingen sådan
åtskillnad utan ser teckenplaceringar som en enda funktion.
Cormier, Fenlon och Schembri (2015) förklarar detta lite annorlunda, även om innebörden är
densamma som Perniss. De menar att det finns två huvudkategorier för användningen av rummet: i)
arbiträr och ii) motiverad. Den arbiträra kategorin innefattar referentiell eller syntaktisk användning av
rummet och den motiverade topografisk eller surrogat-baserad sådan. I det motiverade rummet
kopplar den tecknande samman en verklig eller tänkt värld med teckenrummet, vilket kan göras
antingen i form av konstruerat agerade (dvs. där den tecknande påtar sig en roll och använder sin
kropp, sina händer eller armar för att karaktärisera en referent) eller genom att “skapa en karta” i
rummet framför sig där människor och föremål ges en placering som är motiverad utifrån
verkligheten, en faktisk lokalisering. I den arbiträra användningen av teckenrummet kan referenter
placeras på samma sätt, men placeringarna är då påhittade i syfte att den tecknande ska kunna referera
till olika platser, föremål eller personer, och har inget med verkliga placeringar att göra. Den arbiträra
användningen av rummet har antagits hänga ihop med riktade verb (eller kongruensböjda verb) och
pronomen som i TALA-OM, HÄMTA, GE och liknande tecken som får olika riktningar beroende på vem
som utför handlingen och vem som är mottagare. I sin studie undersöker Cormier, Fenlon och
Schembri hur ofta rummet faktiskt används på arbiträrt sätt med riktade verb genom data från BSLkorpusen. De kommer fram till att det är väldigt ovanligt att rumsliga placeringar av tecken är
oberoende av den tecknandes kropp. De menar att det snarare är en dominans för användning av ett
motiverat teckenrum snarare än ett arbiträrt sådant i samband med riktade verb.
Ett annat exempel på hur spatialitet kan användas är med blickriktningar och kroppsvridningar, vilket
kallas perspektivbyte. Detta är enligt Perniss (2012) ett viktigt spatialt drag som används för att
strukturera teckenrummet för att visa referenters placering, rörelser och agerande. Den tecknande kan
alltså påta sig en annan persons roll i en berättelse eller visa hur olika personer säger olika saker.
Ferrara och Nilsson (2017) menar att spatialitet, eller mer specifikt, riktade tecken, är mycket svårt för
andraspråksinlärare av norskt teckenspråk att lära sig att behärska. I sin studie fann de att
andraspråksstudenterna visserligen försökte använda sig av riktade tecken, men inte lika ofta som sina
döva lärare och att de fick kämpa för att tecken skulle få adekvat betydelse. Ferrara och Nilsson menar
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att andraspråkstalarna använde sig mycket mer av lexikala tecken, som de sedan placerade i
teckenrummet, snarare än att använda riktade tecken.

4. Kognitiv lingvistik
Kognitiv lingvistik är en gren inom lingvistiken som intresserar sig för hur språklig kognition
fungerar, snarare än på sociala betydelser och språkliga strukturer. Enligt Croft och Cruse (2004)
menar den kognitiva lingvistiken att språkförmågan inte är en självständig kognitiv förmåga utan del
av den allmänna kognitionen, och att förståelsen av språk och dess former inte kan beskrivas med
logik. Det betyder att språkförmågan är aktiv även då man inte kommunicerar. Det går med andra ord
inte att förklara ords betydelser eller hur språk fungerar i vår hjärna med hur väl språkliga begrepp
stämmer överens med den faktiska verkligheten. Inom kognitiv lingvistik anses språkförmågan byggas
upp genom kognitiva processer i olika kommunikativa situationer som individer deltar i, vilket innebär
att språkliga kunskaper och färdigheter helt sonika uppstår genom språkanvändning. Croft och Cruse
(2004) förklarar att inom kognitiv lingvistik så anses individers uppfattning av omvärlden ha att göra
med individuella tolkningar av verkligheten och handlar alltså inte om hur verkligheten faktiskt är.
Kognitiv lingvistik har rönt ett ökat intresse inom teckenspråksforskningen under 2000-talet. Bland
annat har Wilcox (2000), Taub (2001) och Liddell (2003) ur kognitivt lingvistiskt perspektiv
undersökt ikonicitet, gester, metaforer och olika effekter som teckenspråkens visuellt-gestuella
representation har på sina respektive grammatiker. Wilcox (2004) beskriver ”kognitiv ikonicitet” (eng.
cognitive iconicity) som en slags symbolisk struktur där fonologiska och semantiska delar av språket
återfinns inom samma begreppsområde. Han föreslår också att man kan förklara hur språkliga
strukturer har utvecklats från gester genom att använda kognitiv ikonicitet. Janzen (2004) menar
vidare att det finns grammatiska särdrag i ASL som indikerar att den tecknande använder
teckenrummet på ett särskilt ikoniskt sätt där händernas placering, riktning och relation till varandra
tillsammans med blickriktning bygger på tecknarens mentala uppfattning av vad som utspelat sig,
snarare än på fysiska kroppsrörelser mot punkter i den faktiska omgivningen. Han menar alltså att det
är tecknarens mentala föreställning som styr hur teckenrummet används.
Taub (2001, 2012) tar upp hur man med hjälp av kognitiv lingvistik kan beskriva hur teckenspråket är
uppbyggt med fokus på ikonicitet och metaforer (se även detta avsnitt ovan). Hon menar att dessa
särdrag är delar av språket som den traditionella språkteorin inte klarat att beskriva. Taub förklarar
precis som Janzen (2004) att den kognitiva lingvistiken inte skiljer betydelsen och språkets form från
varandra, utan att de är sammansvetsade. Som ovan nämnts är metaforer är en slags omskrivning av
det som sägs, så att det blir en koppling mellan något konkret och abstrakt. För STS har Nilsson
(2016) undersökt just hur teckenspråkstolkar systematiskt använder sig av teckenrummet och kropps-,
hand- och armrörelser för att uttrycka konceptuella metaforer då det handlar om att visa skillnader och
uttrycka olika tider/tidpunkter. Det handlar då om att teckenspråkstolkarna samtidigt både utför tecken
och placerar dem på olika nivåer eller platser i teckenrummet. Detta kan då bli metaforiskt, som t.ex.
när ett tecken placeras högre upp, vilket indikerar att något är mer betydelsefullt än innehållet i ett
tecken som placeras på lägre nivå. På samma sätt kan tecken placeras på en tidslinje i teckenrummet
som då indikerar att något händer före eller efter något annat, att något har hänt eller ska hända och
liknande.
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Liddell (2003) argumenterar för att teckenspråk har tecken som helt enkelt ”pekar”. Han menar att
man inte kan säga att tecken i teckenspråk kongruerar med olika referenter, utan att de helt sonika
pekar mot platser som skapats i vår mentala föreställning av det vi berättar om (se även Schembri,
Cormier & Fenlon 2018 som inte heller menar att det finns kongruensböjning i teckenspråk). Som en
förklaring till detta beskriver Liddell hur talade språk använder sig av pekningar parallellt med
talproduktionen. Där är pekningarna tydligt skilda från de språkliga uttrycken såsom ord och morfem.
Men tecknade språk kan inte göra på det sättet, eftersom händerna redan är upptagna av att producera
språkliga symboler. Att man då först producerar ett tecken och sedan emellan dem pekar är inte
ekonomiskt ur språkligt perspektiv, och eftersom alla språk ständigt strävar efter uttalslättnader så har
tecknade språk helt enkelt slagit ihop gestuella pekningar med de språkliga symbolerna. Detta innebär
att tecknade språk pekar med sina språksymboler. Det finns dock inget krav i alla teckens semantiska
pol att de måste riktas någonstans i teckenrummet och det finns också tecken som inte kan peka, som
t.ex. kroppsförankrade tecken.
Liddell (2003) argumenterar också mot att man betraktar teckenplacering som morfem, vilka man kan
rikta olika tecken mot eller placera vid. Om det skulle vara så, så skulle det enligt honom finnas ett
fast antal platser i utrymmet framför kroppen som bär betydelser, men så är inte fallet, utan i
teckenspråk anpassar tecknaren sig helt efter var entiteter finns i hens mentala uppfattning av
situationen och riktar tecknen mot dessa. Det betyder att det snarare finns ett oändligt antal platser i
teckenrummet som tecken kan peka mot, vilket inte innebär att de är morfem, men att de ändå skapar
betydelse. Ett exempel på detta är att den tecknande berättar hur hen gått in i ett klassrum. Då skapas
mentala föreställningar kring många olika föremål som finns i klassrum både hos den tecknande och
mottagaren, vilka är osynliga i teckenrummet, men som den tecknande ändå kan peka mot.
Inom kognitiv lingvistik talar man ofta om olika typer av “rymder” (eng. space). Dessa kan vara
verkliga (eng. real) eller mentala (för en utförlig beskrivning, se t.ex. Dudis 2011; Liddell 2003).
Liddell (2003) menar att den tecknande ofta föreställer sig området omkring sig och sig själv som om
de var något annat. Med andra ord finns den tecknande i verkligheten och ser området omkring sig i
verkligheten (“real space”) samtidigt som hen i huvudet föreställer sig att hen och/eller området är
något annat (“mental space”). Till exempel kanske den tecknande befinner sig på ett café och samtalar
med en vän och beskriver en resa hen gjort till Grekland. Då finns den tecknande fysiskt på plats på
cafét, och utrymmet omkring består av cafémöbler m.m., men hen målar i utrymmet framför sig upp
en mental bild av hur det såg ut på ön och hur hen förflyttat sig där och utfört olika aktiviteter. Detta
innebär att den tecknande kopplar samman den verkliga rymden med den mentala, vilket kognitiv
lingvistik benämner som “real space blend”. Just sådan real space blend har bland annat Nilsson
(2010) studerat avseende STS. Hon har i en av sina studier undersökt orsaker till varför vissa delar av
STS-diskursen framstår som svårare och mer utmanande för teckenspråkstolkar då de tolkar från STS
till talad svenska med utgångspunkt i olika typer av real space blends. I en annan av Nilssons studier
undersöker hon spatiala strategier i deskriptiv diskurs och där tittar hon på vilka typer av real space
blends som den tecknande huvudsakligen använder sig av beroende på vad hen beskriver. Det finns
nämligen två olika typer av real space blend som kallas “token blend” respektive “surrogate blend”.
Token blend handlar om att den tecknande “bokar” platser i rummet framför kroppen som får
representera olika personer, föremål eller koncept och surrogate blend handlar om hur den tecknande
låter sin egen kropp eller delar av kroppen representera personer som säger, tänker eller gör något i
beskrivningen. Studier av real space blend har gjorts även på andra teckenspråk. Till exempel har
Dudis (2004, 2011) beskrivit hur sådana förekommer inom ASL och hur olika delar av kroppen kan
vara del av olika blend. Han hävdar att real space blend erbjuder en omfattande mängd information,
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vilket gör dem så användbara i teckenspråk. Han menar också att möjligheten att inte bara låta hela
kroppen vara del i olika blend, utan också genom att t.ex. bara använda ansiktet eller händerna, så är
användningsområdet ännu större.
Den kognitiva lingvistiken skiljer inte enligt Taub (2001) (som även nämnts i avsnittet om semantik
ovan) skarpt mellan lexikala, morfologiska och syntaktiska delar i språket utan betraktar språket som
en del av den generella mänskliga kapaciteten. Att Taub följer den kognitiva lingvistikens teorier visar
sig för övrigt dessutom i att hon undviker att använda sig av traditionella språktermer som ”morfem”
och istället använder sig av ”byggstenar” och ”ikoniska redskap” (eng. tools). En annan sak som
skiljer kognitiv grammatik från traditionell är synen på topik som grammatisk funktion. I traditionell
grammatik betraktas topik som en del av satsen och dess struktur, men i kognitiv grammatik ser man
istället topik som det som helt enkelt är ämnet man pratar om, vilket inte har någon grammatisk
funktion. En som beskrivit detta är Liddell (2003), som också menar att vem som helst kan introducera
ett ämne i samtalet och sedan vet deltagarna vad man pratar om, så det behöver inte upprepas, utan
förstås av sammanhanget. Topiken är därmed avskild från grammatiska satser och kan inte fungera
som subjekt eller objekt i satsen menar han.

5. Psykolingvistik och
neurolingvistik
Det här avsnittet handlar om psykolingvistik och neurolingvistik. 1 Medan lingvistik eller allmän
språkvetenskap undersöker själva språket, dess struktur och beståndsdelar, så undersöker
psykolingvistik språkets psykologi, dvs. de psykologiska processerna bakom språket. Det handlar om
hur människan förstår, producerar och minns språk, och berör frågor kring hur vi hör, ser, talar och
skriver. Psykolingvistiken är således intresserad av frågor som handlar om hur vi lär och tillägnar oss
språk. Den berör också frågor om de biologiska förutsättningarna för språkförståelse och
språkproduktion, dvs. människans kognitiva psykologi och mekanismerna bakom människans
språktillägnande. Under 2000-talet har också grenen neurolingvistik tagit fart, vilken omfattar frågor
som handlar om hjärnan och språk. Neurolingvistik handlar alltså om att beskriva språkets plats i
hjärnan, hur det ”syns” där, hur hjärnan bearbetar språk, etc. Tack vare den tekniska utvecklingen har
förutsättningarna för neurovetenskapliga studier drastiskt förbättrats. Idag finns det i större
utsträckning möjligheter att undersöka hjärnaktiviteter under språkstimulans, inte minst för
teckenspråk, vilket har medfört att neurovetenskapliga studier har ökat i antal under de senaste åren.
En del av teckenspråkslingvistiken har behandlat psykolingvistiska frågor, vilka handlar om olika
gruppers inlärning av teckenspråk samt om teckenspråksutveckling (se nedan i avsnittet om barns
teckenspråk). I början var denna form av forskning begränsad till barnspråk och barnspråksutveckling,
men på senare år har den vuxit och innefattar numera även en hel del neurovetenskapliga aspekter.
Nedan redogörs för ett axplock av den psyko- och neurolingvistiska forskning som hittills bedrivits
inom tecknade språk.

1

Delar av det här avsnittet bygger på Chen-Pichler (2012), Dye (2012) och Corina & Spotswood (2012).
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5.1. Språkinlärning och språktillägnande
Fältet teckenspråksinlärning har främst utgått från barn och hur de lär sig och utvecklar teckenspråk
utifrån olika perspektiv. Man har då beskrivit olika delar av språktillägnande kopplat till ålder
och/eller utvecklingsnivå. Ett exempel är att man kunnat fastställa att döva barn (företrädesvis de som
är födda i döva familjer) går igenom samma stadier i sin teckenspråksutveckling som hörande barn i
sin språkutveckling. Det innebär att de i allra första början ”babblar” och sedan gradvis utvecklar
språk genom olika stadier, eller milstolpar, avseende fonologiska, lexikaliska, morfologiska och
syntaktiska nivåer precis som hörande barn gör (se tabell 3).
Stadie

Ålder

Exempel

Utpekande gester

ca 9–12 mån

Symboliska gester
Första ordet

ca 10–15
mån
ca 1 år

Sträcker sig efter ett föremål med handen, pekar på
föremålet
Klappar händer, vinkar etc.

Första 50 orden

ca 1,5–2 år

-

Ord + gest

ca 1,5–2 år

PEK

Tvåordsyttranden

ca 2 år

MAMMA JOBBA

Ordförrådsspurten

ca 2 år

-

Längre yttranden,
morfologi

ca 2–3 år

VILL TÅG PRO1

LAMPA, HUND

etc.

+ tecken

Tabell 3. Stadier i barns teckenspråksutveckling (efter Bergman 2012)

En del forskare har också intresserat sig för hur barn tillägnar sig teckenstrukturen under den tidiga
utvecklingen och hur tecknets tre fonologiska parametrar förhåller sig till varandra, dvs. artikulator,
artikulation och artikulationsställe. Forskningen på tecknade språk, företrädesvis avseende ASL och
BSL, är överens om att artikulationsställe är den parameter som är lättast att tillägna sig, följd av
artikulation och sist artikulator. Med tiden som barnet växer blir språket allt mer komplext, vilket
också har studerats utifrån olika aspekter. Barnets kommunikationsförmåga ökar gradvis och det klarar
av att kombinera fler och fler tecken, vilket medför att språket växer genom att nya tecken och
kombinationsmöjligheter lärs in (se vidare avsnittet om barns språkutveckling nedan).

5.2. Språkprocessande
En annan aspekt inom psykolingvistiken rör språkprocessande, dvs. hur hjärnan processar språk. Detta
handlar om hur teckenspråkiga personer uppfattar och producerar teckenspråk och hur de mentala
representationerna av teckenspråk ter sig. I jämförelse med studier av språkförståelse är studier av
teckenspråksproduktionen mindre i omfattning. Den senare är mer begränsad till studier baserade på
språkproduktionsfel. I forskning som handlar om mekanismer bakom språkförståelsen har man haft
två utgångspunkter: a) en beskrivning av arbetsminnet och hur detta hanterar teckenspråk (t.ex. vid
språkförståelse) samt b) lexikal access och hur hjärnan arbetar med tecken.
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På senare tid har man lyckats beskriva hur viktiga parametrar i teckenspråk realiseras psykologiskt,
dvs. hur handform, riktning, attityd, rörelse och läge kan kopplas till arbetsminnet samt hur
arbetsminnet samspelar med olika typer av lexikala representationer. Eftersom tecknade språk har
särskilda egenskaper i jämförelse med många talade språk avseende t.ex. uttryckssätt (gestuelltvisuellt), egenskaper (som ikonicitet) och sitt produktiva lexikon, är de intressanta att studera utifrån
psykolingvistiskt perspektiv. Till exempel har studier undersökt hur arbetsminnet bearbetar gestuellavisuella språk i jämförelse med orala-auditiva språk.
Det finns psykolingvistisk forskning som undersöker hur vi människor kan förstå ett yttrande på
teckenspråk. Det handlar om att tecknen måste få en form (och inte vilken form som helst), dvs. de
måste komma i en kodad form, så att den tecknande kan matcha den formen med en representation av
tecknet i långtidsminnet för att på så sätt få tillgång till tecknets betydelse. Det är dock sällan ett
tecken kommer i förväntad och samma grundform. Istället förekommer hela tiden variationer i
teckenyttranden, särskilt på fonetisk nivå. Det kan vara så att olika personer utför ett visst tecken olika,
där någon utför tecknet snabbare medan en annan istället utför tecknet med större artikulation. Ändå
klarar mottagaren av att processa tecknen och koppla dem till deras rätta betydelser. Mottagaren klarar
också av att sätta gränser för vad och när hen förstår och inte förstår och kan skilja mellan s.k.
minimala teckenpar som DÅLIG och NÄRA som endast skiljer sig åt i handformsparametern.

Bild 3. Tecknen för DÅLIG respektive NÄRA

Tidiga pionjärer som Klima och Bellugi (1979) undersökte bl.a. om minimala formskillnader i
teckenspråk spelade roll utifrån hur de samspelade med minnet. De ville studera relationen mellan
korttidsminnet och yttranden på teckenspråk, eftersom tidigare forskning på talat språk kunnat påvisa
att ord lagrades i korttidsminnet i första hand efter hur de lät (och inte vad de betydde). Klima och
Bellugi visade en lista med tecken som såg både lika och olika ut sett till sin form för försökspersoner
som fick i uppgift att efteråt upprepa dem i en följd. Den förväntade effekten var att en serie med
fonologiskt liknande ord eller tecken skulle vara svårare att upprepa i en följd jämfört med en serie
bestående av fonologiskt olika tecken. Effekten kallas för ”phonological similitarity effect”. Klima och
Bellugi lyckades då visa att döva teckenspråkiga hade svårare att upprepa tecken som liknade varandra
sett till fonologisk struktur än tecken som skilde sig från varandra i detta avseende. De kunde därmed
bevisa att teckenspråkets representationer i minnet påminde om det för talade språk trots att det
handlade om en annan modalitet och teckenstruktur, dvs. om hur man ”tänker i tecken”.
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5.3. Neurolingvistik
Neurolingvistiska studier på teckenspråk undersöker hur teckenspråk är representerade i hjärnan. Det
handlar om frågor som var i hjärnan språket visar aktivitet (jämfört med andra aktiviteter), dvs. vilka
områden i hjärnan som visar aktivitet vid språkstimulans på olika stadier och på olika sätt. Det finns
olika tillvägagångssätt för att identifiera hjärnaktivitet vid språklig stimulus: neuroimaginära (t.ex.
fMRI) och elektrofysiologiska (t.ex. EEG) metoder. Den förra kartlägger vilka områden som aktiveras
i hjärnan och den andra mäter hjärnvågor, dvs. nervcellernas elektriska aktivitet i hjärnan.

Bild 4. Hjärnans vänstra hemisfär. Brocas area och Wernickes area (bild hämtad från NIH publication 974257). 2

Ett resultat från tidiga neurovetenskapliga studier är att olika områden i hjärnan är tillägnade särskilda
typer av aktiviteter. Exempelvis har man visat att den vänstra hjärnhalvan (vänster hemisfär) är
tillägnad språkprocesser medan den högra hjärnhalvan (höger hemisfär) behandlar visuella-spatiala
förmågor. Vidare har man kunnat konstatera att området vid den bakre, nedre delen av främre
hjärnloben, den s.k. Brocas area, är kopplad till språkproduktion medan ett område vid den inre, bakre
delen av tinningloben, den s.k. Wernickes area (se bild 4) är kopplad till språkförståelse. Forskning (se
Corina & Spotswood 2012 för en översikt) har bl.a. visat att döva teckenspråkiga som skadats i dessa
hjärnområden uppvisar språksvårigheter av olika slag, som afasi, i likhet med hörande talare.

2

https://www.nidcd.nih.gov/health/aphasia
(https://www.nidcd.nih.gov/sites/default/files/Documents/health/voice/Aphasia6-1-16.pdf )

26

6. Sociolingvistik
Sociolingvistik är en inriktning inom lingvistisk forskning som intresserar sig för språket som ett
socialt fenomen. Fokus i sociolingvistiken ligger på hur individer, grupper och samhällen samspelar
med hjälp av språk. Även språkliga variationer som har att göra med t.ex. kön, ålder, ursprung eller
yrke studeras. Språkvård och språkplanering är två andra områden som brukar härröras till
sociolingvistiken.
I Sverige finns endast ett fåtal studier utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv. Som nämnts ovan under
avsnittet om fonetik har Börstell, Hörberg och Östling (2016) studerat teckens frekvens och duration
och då kunnat se en koppling mellan ålder och duration på så sätt att äldre tenderar att utföra tecken
under längre tid än yngre. En annan sociolingvistisk studie är Börstells (2017) undersökning av
förekomsten av persontecken i STS som han genomförde med hjälp av en digital enkät. Totalt kom
data att utgöra svar från 737 informanter och de uppgivna persontecknen kunde sedan delas in i fem
huvudkategorier och 24 underkategorier. Börstell jämförde sedan kategorierna utifrån de
sociolingvistiska variablerna ålder, kön och identitet (döv, hörselskadad eller hörande). Han
konstaterade att det var skillnad i ålder när informanterna erhöll sitt persontecken, till exempel fick
barn till döva föräldrar sitt persontecken tidigt i barndomen medan andra döva och hörselskadade
oftast fick sitt persontecken under skolåren. Avseende kön fann Börstell att kvinnor oftare erhöll ett
persontecken som hörde ihop med utseendet medan män istället fick persontecken kopplat till
personlighet eller beteende.
Internationellt finns också en hel del forskning som fokuserar t.ex. regionala tecken, förändringar av
olika slag, variation avseende kön, ålder och socialklass. Till exempel har en studie av Stamp m.fl.
(2015) fokuserat på lexikal variation och förändring avseende siffertecken i BSL, en studie som
bygger på det brittiska teckenspråkskorpusprojektet. I studien kunde de se att ålder, skolans placering
och språklig bakgrund hade betydelse för hur olika varianter av regionala siffertecken användes. En
annan studie av samma teckenspråkskorpus, av Fenlon m.fl. (2013), har tittat på sociolingvistisk
variation i tecken som använder pekfingerhanden. De kommer fram till att det finns en rad språkliga
och sociala faktorer i BSL som ligger bakom hur pekfingerhanden används, men att det
sociolingvistiskt bara finns variation utifrån region. En annan studie, av Lucas m.fl. (2001), har
undersökt skillnader i ASL mellan afroamerikaner och vita, och Leeson och Grehan (2004) har tittat
på variation inom det irländska teckenspråket avseende kön. Schembri och Johnston (2012) har vidare
gjort en översikt över sociolingvistisk variation och förändring med särskilt fokus på ASL, Auslan,
BSL och nyzeeländska teckenspråket (NZSL), där språkliga, sociala och stilistiska faktorer tas upp.
NZSL har också varit i fokus för en sociolingvistisk studie av McKee och McKee (2011) där den
tecknandes ålder, regional hemvist, kön och etnicitet var utgångspunkt för att undersöka variation
mellan informanter avseende 80 lexikala tecken. I studien kommer de fram till att den största
skillnaden går att hitta avseende ålder och viss variation även beroende på region. McKee och McKee
kommer fram till att många från sydliga regioner och de flesta äldre använde sig av en tidigare variant
av NZSL medan de flesta från nordliga regioner och yngre använde sig av en modern variant.
Eichmann och Rosenstock (2014) har tagit avstamp i att dövskolor ofta setts som platser där regionala
dialekter skapats och har studerat det tyska teckenspråk (DGS) som förekommer på tre dövskolor i
sydöstra Tyskland. De har använt data från såväl vuxna som lämnat dövskolorna och på barn som
fortfarande går där och de konstaterar att det finns regionala skillnader mellan teckenspråken, men att
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skillnaden är större mellan de vuxna informanterna än mellan barnen. De menar därför att det kan vara
så att dövskolorna kanske inte längre spelar samma roll för utvecklandet av regionala dialekter i DGS.
Även användande av handalfabetet har varit föremål för undersökningar ur sociolingvistiskt
perspektiv. Till exempel har Schembri och Johnston (2007) undersökt variation i Auslan avseende
variation i hur tvåhands-alfabetet används. De kommer fram till att ålder och region är de två största
variationskällorna och att det mest är substantiv som bokstaveras och relativt få verb. Schembri och
Johnston säger också att de kan se att det finns en indikation på att kvinnor, äldre och icke infödda
talare av Auslan använder sig av färre andel bokstaverade substantiv till förmån för funktionsord, verb,
adjektiv och adverb, men att deras studie är för liten för att några säkra slutsatser ska kunna dras.
En annan gren inom sociolingvistik fokuserar hur språk uppstår och utvecklas. Genom studier av
teckenspråk i avlägsna regioner som nyligen uppstått eller fortfarande är på väg att utvecklas kan
kunskaper kring detta fördjupas. Studierna ger också fördjupade kunskaper i hur samspelet kan se ut
mellan gester och tecken samt hur kommunikation mellan döva och hörande utvecklas och fungerar i
mindre samhällen. Nyst (2012) beskriver miljöer runt om i världen där det finns samhällen med en
mycket hög andel döva bland befolkningen. Där uppstår en teckenbaserad kommunikation som Nyst
på engelska beskriver som “shared sign languages” – dvs. teckenspråk som delas av döva och hörande
invånare i samhället. Studier har visat att sådana teckenspråk skiljer sig från teckenspråk som
etablerats inom större dövgemenskaper genom att de till exempel använder sig av relativt få
omarkerade handformer, ett större och mer spritt teckenrum där det finns fler platser att placera tecken
på, såsom skinkorna och tungan, mycket mindre frekvent användande av rumsligt modifierade
kongruensböjda verb och mindre andel abstrakta pekningar för referenser till personer. Några exempel
på sådana här delade teckenspråk finner man i Cayman Island, Surinam och Ban Khor för att bara
nämna några av ett större antal (se vidare Nyst 2012).
Safar (2017) studerar en sådan miljö, i Yucatec Maya. Hon beskriver bland annat hur såväl den döva
som hörande befolkningen i fyra olika byar använder sig av ett brett spektrum av semiotiska resurser
för att interagera med varandra. De använder sig då av olika grad av tecknande, tal, gester, pekningar,
ritande och genom att använda sig av olika föremål som finns i omgivningen. Safars doktorandprojekt
i stort handlar om att göra jämförande analyser av teckenspråk som historiskt sett inte är besläktade,
men som har utvecklats inom samma geografiska region och inom samma kulturella bakgrund.

7. Korpuslingvistik
För skrivna språk är korpuslingvistik en språkteknologisk inriktning där man skapar en resurs för
språkvetenskapliga studier genom att samla ett representativt urval språkdata i maskinläsbar form. Ett
exempel på detta är Språkbanken i Göteborg som är en forskningsenhet som tillhör Göteborgs
universitet (se Språkbanken). Det behövs en stor mängd data för att man statistiskt säkert ska kunna
dra slutsatser och bedöma om det finns synliga mönster i språket. I en korpus är det datorn som sköter
jobbet, dvs. datorn söker och sorterar data på ett objektivt sätt. Det kan innebära att man t.ex. tittar på
hur ett specifikt ord eller tecken i korpusen används i sin aktuella kontext. Rent generellt är
korpusstudier oftast kvantitativa, men kan också ha kvalitativa inslag. I teckenspråk är dock
korpusstudier än så länge främst kvalitativa, dels på grund av tekniska begränsningar (tecken är till
skillnad från bokstäver inte lätta att läsa av maskinellt) och dels på grund av korpusens storlek (i
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Språkbankens korpusar finns flera miljoner ord, medan den svenska teckenspråkskorpusen består av
avsevärt mycket mindre antal tecken). Arbetet med teckenspråkskorpus är tidskrävande och innebär
bland annat annoteringsarbete (manuell inmatning av tecken i datafiler), lagring av videodata och
kopplingar för maskinläsbarhet (skapande av sökbara annoteringar som är kopplade till videofiler)
samt tillgänglighetsarbete (göra det tillgängligt på webbsida).
Korpuslingvistik är den senaste trenden i teckenspråksforskningen internationellt sett. Den är mer
empirisk jämfört med andra studier som bygger på elicitering och ett fåtal informanter. De tillgängliga
annoteringarna (t.ex. glosa, ord i översättningar, mun, dubbel artikulator eller blickriktning) kan sökas
med hjälp av söksträngar. För annoteringsarbete och sökning av korpusdata används numera det
multimodala annoteringsverktyget ELAN (Crasborn & Sloets 2008).
Det europeiska samarbetsprojektet ECHO, som pågick under 2003–2004, är det första som utvecklat
ett s.k. korpusbyggnande inom teckenspråksforskningen (Bergman & Mesch 2004; Crasborn m.fl.
2012). Här i Sverige startade det treåriga projektet Korpus för det svenska teckenspråket med medel
från Riksbankens Jubileumsfond år 2009 (se Mesch m.fl. 2012). Syftet med projektet var att
dokumentera och skapa en språkresurs för STS. Även om projektet avslutats, så pågår fortfarande idag
en uppbyggnad av den svenska teckenspråkskorpusen. Korpusdata från denna korpus har använts i ett
antal studentuppsatser inom teckenspråk, allmän språkvetenskap och datorlingvistik (bland annat
Börstell 2011; Thofelt 2011; Mårtensson 2012; Sjons 2013; Fallkvist 2014; Bäckström 2015; Ivarsson
2015; Ryttervik 2015; Drapsa 2017; Gärdenfors 2017; Petersdotter 2018; Bark 2018) 3 samt i en
doktorsavhandling i datorlingvistik (Östling 2015) respektive allmän språkvetenskap (Börstell 2017).
Utöver detta har korpusdata använts i internationella studier om STS (Fenlon 2010), i lexikonarbete
(Mesch 2018; Riemer Kankkonen m.fl. 2018) och undervisning (Leeson m.fl. 2019).
Korpusdata, som är annoterad med teckenglosor och deras lexiko-grammatiska kategorier har även
legat till grund för mer metodologiska publikationer (t.ex. Mesch, Wallin & Björkstrand 2012), och
lingvistiska forskningspublikationer om uppbackningar (Mesch 2016), ordklasstaggning (Östling,
Börstell & Wallin 2015), lexikal frekvens (Börstell, Hörberg & Östling 2016), huvudrörelser
(Jantunen m.fl. 2016, Puupponen m.fl. 2016) och transitivitet (Börstell m.fl. kommande). Alla som är
intresserade av svenskt eller andra nationella teckenspråk har nytta av korpusdata om de vill undersöka
t.ex. hur ett tecken är formulerat, hur det används i en mening/kontext eller hur det förekommer i
naturligt språkbruk. Teckenspråkslärare, forskare och studenter kan använda korpusmaterialet för att
genomföra olika studier eller för att utveckla undervisningsmaterial och lexikon.
Delar av det svenska korpusmaterialet är tillgängligt online här. Mer om den svenska
teckenspråkskorpusen finns också att läsa i Mesch (2015).

3

Studentuppsatserna kan hittas i DiVA via https://www.su.se/biblioteket/
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Bild 5. Annoteringsverktyget ELAN med fönstren för media, annoteringsrader och annoteringar (glosor och
översättningar) synliga.

8. Barns teckenspråk
I början av 1970-talet började forskningen intressera sig för barns teckenspråk, men den är fortfarande
förhållandevis begränsad och omfattar inte så många teckenspråk (Bergman 2012). Flest studier
avseende barns tillägnande av teckenspråk har enligt Hatzopoulou (2008) gjorts på ASL, men även på
brittiska, nederländska och italienska teckenspråken. Utöver dessa finns det studier i de australienska
(de Beuzeville 2006) och grekiska (Hatzopoulou 2008) teckenspråken. Här i Sverige är det främst
Ahlgren (1979, 1980, 1996) och Bergman (2012) som studerat barns teckenspråk. Det finns också en
doktorsavhandling som huvudsakligen fokuserar barns teckenspråk av Simper-Allen (2016).
Att studera barns teckenspråk är inte lätt, eftersom det är sådan variation inom gruppen döva barn
avseende deras bakgrund och språkkunskaper. Döva barn kan ha hörande eller döva föräldrar, vilket
avgör vilken språklig input de får från födseln (se t.ex. Lu, Jones & Morgan 2016). Andra faktorer
som påverkar är graden av hörselnedsättning, vid vilken ålder den upptäcks, vilken typ av
kommunikation barnen får (t.ex. teckenspråk eller tecken som stöd), etc. (Anderson 2006).
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Hatzopoulou (2008) menar att när man utgår ifrån forskning på ASL, så är det viktigaste resultatet från
studier avseende barns teckenspråkstillägnande att döva barn till döva föräldrar tillägnar sig
teckenspråk på samma sätt och i samma takt som hörande barn tillägnar sig talat språk, att de går
igenom samma utvecklingsfaser vid samma ålder och gör ungefär samma slags fel. Hon undersöker i
sin studie utvecklingen hos ett dövt barn med döva föräldrar, som tillägnar sig grekiskt teckenspråk.
Huvudfokus ligger på hur pekningar används för att referera till sig själv och andra och Hatzopoulou
drar slutsatsen att pronominella pekningar redan från början används utan fel och att användningen
och betydelsen av pekningarna gradvis växer fram i barnets interaktion med vuxna. Anderson och
Reilly (2002) och Anderson (2006), som bland annat tittat på när tecken uppkommer hos barn i ASL
drar liknande slutsatser som Hatzopoulou avseende likheterna med hörande barns språktillägnande.
Bland annat kommer Anderson (2006) fram till att substantiv, särskilt sådana som betecknar
människor, djur och livsmedel i hög grad överstiger antalet verb (eller predikat) i barnens tidiga
vokabulär. Det finns dock också olikheter mellan ASL och engelska visar Anderson, som t.ex. då det
gäller uttryck för kroppsdelar. I engelska lär sig nämligen små barn tidigt ord för dessa, medan ASL
saknar individuella lexikala tecken för kroppsdelar och istället använder pekningar. Det förekommer
också enligt Anderson en högre frekvens av predikat i ASL än i engelska, men dessa har ofta en tydlig
ikonisk eller gestuell form som gör det svårt att säkert uttala sig om ifall det rör sig om gester eller
tecken hävdar hon. En annan sak som Anderson lyfter fram är att språkdebuten förefaller ske tidigare
hos teckenspråkiga barn än hos barn som tillägnar sig talat språk.
Bergmans (2012) studie är en annan som undersöker hur barns teckenspråksutveckling ser ut avseende
en rad saker, såsom vilka handformer som används, hur barn använder imitation och avbildande
tecken, hur de utvecklar frågande, uttrycker tid och negationer, m.m. Studien bygger dels på
inspelningar från två specialförskolor för döva och hörselskadade barn åren 2003–2007 och dels på
några äldre inspelningar från 1970- och 1980-talen. För en närmare beskrivning hänvisas till Bergman
(2012).
En annan sak som rönt intresse inom området barns teckenspråk är barns tillägnande av hur riktade
verb kan uttryckas och kongruera i plural (Hou 2013). Hou (2013) visade att barn använder detta mer
sällan än vuxna och att de ofta uteslöt plural eller använde sig av andra former för att uttrycka dessa än
vad vuxna i studien gjorde.
Simper-Allens (2016) huvudfokus är att beskriva avbildande verbkonstruktioner hos vuxna och barn, i
den form de förekommer när de beskriver separationsaktiviteter med och utan olika verktyg, liksom
utan aktör. Framför allt tittar Simper-Allen på förekomsten av antal händer, handformskategorier och
olika handaktiviteter. Hon identifierar med hjälp av eliciteringsmaterial inom “Cut and Break”domänen hur informanterna använder sig av tre handformskategorier: substitutor, manipulator och
deskriptor. Dessa handformer motsvaras av entitetshandform (handen representerar en entitet),
handlingshandform (handen representerar hur handen hanterar ett föremål) och FOS-handform (formoch storleksbeskrivande handform). Då det gäller barn kommer Simper-Allen fram till att i de
beskrivningar som barnen i hennes studie gör använder de främst avbildande verbkonstruktioner och
att en majoritet av dessa utgörs av beskrivningar av händelser utan verktyg och utan aktör. Dessutom
visar barnen en förkärlek för att använda sig av handformskategorin substitutor, särskilt i
beskrivningar med verktyg. Simper-Allens studie är den första som tillämpar en kognitiv analysmodell
för att studera barns utveckling av handformskategorier då det gäller avbildande verbkonstruktioner.
Den senaste forskningen som handlar om barns teckenspråk har fokuserat ikonicitet och dess betydelse
i barns utveckling av ett teckenspråkigt förstaspråk. Olika studier kommer dock fram till lite
motsägande resultat avseende detta, men flera har landat i slutsatsen att ikonicitet i sig inte har någon
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större eller avgörande betydelse för barns teckenspråksutveckling (se t.ex. Baus, Carreiras och
Emmorey 2013; Meier m.fl. 2008). Samtidigt visar andra studier att ikonicitet kan ha effekt för
språkutveckling och språkprocessande som när tecknet och dess referent i hög grad överlappar – dvs. i
sådana fall då tecknet består av en hand som representerar sig själv, som i DRICKA (Ortega 2017).
Ortega, Sümer och Özyürek (2016) hävdar att typen av ikonicitet har betydelse både vid
teckenspråksinlärning och i barnriktat tecknande. De menar till skillnad från Simper-Allen (2016) att
barnen i deras studie föredrar handlingsbaserade varianter av tecknen (dvs. de föredrar tecknet som
visar hur man håller i en penna snarare än tecknet med pekfinger som representerar pennan). De
föreslår att detta beror på att barnen då kan koppla samman sina egna handlingar och erfarenheter med
en språklig representation (dvs. att de tecknar PENNA genom tecknet som visar hur de själva håller i en
penna när de ritar). Ortega, Sümer och Özyürek konstaterar också att barnens döva föräldrar i högre
grad valde sådana tecken när de interagerade med barnen än vad som sker när vuxna döva interagerar
med andra vuxna. De olika resultaten från Simper-Allens (2016) och Ortega, Sümer och Özyüreks
(2016) studier kan dock ha att göra med vilken typ av eliciteringsmaterial som använts och vad som
fokuseras i tecknandet. Simper-Allen använde filmsekvenser som visade separationsaktiviteter som
barnen skulle beskriva medan Ortega, Sümer och Özyürek istället använde bilder där barnen skulle
beskriva den rumsliga relationen mellan två objekt.

9. Andraspråksinlärning
Till skillnad mot förstaspråksinlärning, dvs. den tidiga språkinlärningen hos barn och den process och
utveckling som beskrivits i kapitel 5 och 8, så handlar andraspråksinlärning om inlärning av ett nytt
språk utöver det språk individen redan behärskar. Något förenklat kan man säga att den huvudsakliga
skillnaden mellan förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning ligger i hur tidigt språket lärts in,
dvs. startåldern för språkinlärning, samt hur långt man kommit i den kognitiva utvecklingen, dvs. den
kognitiva mognadsgraden. Ett spädbarn som börjar lära sig språk har inte samma kognitiva
förutsättningar som en vuxen som håller på att lära sig ett andra- eller tredjespråk utöver sitt
förstaspråk. Förstaspråksutvecklingen går hand i hand med den kognitiva utvecklingen medan
andraspråksinlärningen alltså kännetecknas mycket av en senare (successiv) inlärning och av att
individen redan kan ett språk innan.
Inom andraspråksforskningen diskuteras olika faktorer som påverkar inlärningsprocessen, varav en
sådan är förstaspråket (fortsättningsvis L1) och i vilken mån detta inverkar på inlärarens språkliga
produktion. För en bred och allmän genomgång av andraspråksinlärning på svenska rekommenderas
Abrahamsson (2009). I det här kapitlet har ett urval av forskning gjorts som handlar om teckenspråk
som andraspråk (fortsättningsvis L2), ett forskningsfält som under 2010-talet rönt ett allt större
intresse såväl i Sverige som internationellt. I första hand presenteras här språkvetenskapliga studier
kring teckenspråk som L2.
Till skillnad från talade språk uttrycks tecknade språk inom den gestuella-visuella modaliteten. Detta
innebär lite förenklat att den tecknande använder händer, kropp och ansiktsuttryck för att producera
språket, såväl avseende innehåll som grammatik. Och istället för att uppfatta språket genom hörseln,
så används synen. Inom andraspråksforskningen avseende teckenspråk är just detta av särskilt intresse.
Detta att inlärarna, som oftast är hörande vuxna, inte bara lär sig ett nytt språk utan också att detta
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språk uttrycks i den gestuella-visuella modaliteten benämns ofta som M2L2 inlärning (inlärning av ett
L2 inom en annan modalitet än förstaspråket). Detta står i kontrast till M1L2 inlärning som handlar om
inlärning av ett L2 inom samma modalitet som förstaspråket (Chen Pichler & Koulidobrova 2016).
Det är alltså så att forskarna intresserar sig för modalitet som en faktor för språkinlärningen. Bland
annat fokuseras frågor som rör språkliga universalier, som är en återkommande fråga inom
andraspråksforskningen. Det handlar om vilka språkliga parametrar som är lika (eller olika) svåra för
andraspråksinlärare, och huruvida svårigheten att lära sig dessa skiljer sig åt beroende på inlärarnas
L1. För dem som lär sig ett teckenspråk som L2 tillkommer alltså ytterligare en parameter, att språket
uttrycks i den gestuella-visuella modaliteten, och detta har betydelse för deras andraspråksinlärning.
Trots en relativt lång tradition av att undervisa hörande i teckenspråk på olika nivåer runt omkring i
världen så befinner sig den språkvetenskapliga forskningen kring teckenspråk som L2 fortfarande i en
relativt tidig fas, även om den under 2010-talet vuxit kraftigt i intresse.
En av svårigheterna med att lära sig ett språk inom den gestuella-visuella modaliteten, utöver att lära
sig att bemästra den spatiala organisationen, är att lära sig att behärska de icke-manuella markörerna
(Chen Pichler & Koulidobrova 2016; Holmström, Ryttervik & Schönström 2019; Mayberry 2006). En
annan sak som andraspråksinlärare av teckenspråk brottas med är att de antar att varje ord motsvaras
av ett tecken och de vill därför ofta veta hur varje enskilt ord tecknas. Och för att komma ihåg tecknet
frågar de ofta varför ett tecken tecknas si eller så. Om det går att förklara tecknet, t.ex. utifrån dess
ikoniska egenskaper, kan det vara lättare att komma ihåg det (jfr. avsnitten om ikonicitet ovan).
När det gäller möjligheterna att lära sig teckenspråk, så finns det en paradox i att gruppen som lär sig
teckenspråk som L2 ofta är många till antalet i förhållande till språkets primära talare (Almqvist 2016;
Nilsson & Schönström 2014). Detta medför utmaningar för inlärarna eftersom det kan vara svårt för
dem att få tillgång till informella miljöer där teckenspråket används. Bland annat medför detta att
behovet av kontakttimmar i klassrummet på teckenspråksutbildningarna är stort (se även Holmström
2018).
Trots att det finns ett stort forskningsfält kring andraspråksinlärning har tillämpningen av existerande
andraspråksteorier och -metoder varit i det närmaste obefintliga inom forskningen kring teckenspråk
som L2. Istället har mycket av forskningen utgått ifrån ett relativt normativt förstaspråksperspektiv.
Man har studerat inlärarnas fel och avvikelser på olika språkliga nivåer och har jämfört dem med
förstaspråkstalare. Ofta har dessutom L2-forskningen använt data från icke-teckenspråkiga (eng. nonsigners) eller från de som är nybörjare i teckenspråk och inte från inlärare som kommit längre i sin
inlärning. Metoderna för studierna har dessutom ofta varit experimentella.
Den forskning som finns kring andraspråksinlärning av teckenspråk har främst varit inriktad på att
beskriva inlärarnas fonologi. Man har då tittat på produktionen av tecknens parametrar; dvs. handform
(artikulator), artikulation, artikulationsställe och handens orientering (attityd och riktning). Detta har
gjorts för en rad teckenspråk, såsom ASL, BSL, NGT (holländskt teckenspråk) och nyligen även för
STS (Bochner, Christie, Hauser & Searls 2011; Chen Pichler 2011; Holmström, Ryttervik &
Schönström 2019; Ortega 2013; Rosen 2004). Gemensamt för studierna är att de kommit fram till att
artikulationsställe tycks vara enklare att tillägna sig och att det i större utsträckning utförs korrekt än
övriga parametrar. Resultaten stämmer väl överens med vad man funnit i studier kring tidig
förstaspråksinlärning (Chen Pichler & Koulidobrova 2016).
En annan sak som också undersökts är inlärarnas motoriska förmåga. I en studie av Mirus, Rathmann
och Meier (2001) fann forskarna att nybörjare i teckenspråk ofta uppvisade mönster på
proximalization i rörelsen i sin teckenproduktion. Detta innebär t.ex. att rörelsen utgår från en punkt
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nära torso, dvs. från axlarna istället för från armbågarna och handvristerna. Ett (hypotetiskt) exempel
på detta är tecknet REGN, vars rörelse i STS utförs genom upprepat slående med händerna
tillsammans med viss rörelse av armbågarna. Om man följer Mirus m.fl. (2001) skulle en inlärare
istället kunna utföra sina rörelser i tecknet med axlarna istället, så att hela armarna förs upp och ned.
Man har funnit liknande mönster hos tidiga L1-inlärare av teckenspråk. Det handlar om att motoriska
förmågor måste läras in och att det finns ett typiskt mönster hos tidigare teckenspråksinlärare som
försvinner med tiden.
En annan sak inom andraspråksforskningen avseende teckenspråk som fått stor uppmärksamhet är
förekomsten av och möjligheterna till transfer (för en översikt se Jarvis & Pavlenko, 2008). I korthet
handlar det om tvärspråkliga influenser mellan inlärarnas L1 och L2, oftast om huruvida språkliga
förmågor i L1 överförs till L2 eller inte, och vilka strukturer som är överförbara. Det är vanligt att man
kan hitta spår av inlärarens L1 i andraspråket. Det finns många faktorer som har betydelse för transfer,
t.ex. hur stort språkligt avstånd det är mellan L1 och L2 (dvs. hur lika eller olika de är varandra). För
en svensk är det skillnad om hen ska lära sig danska eller kinesiska. Ju mer lika språken är, desto
lättare är det att lära sig språket eftersom många saker kan överföras (“transfereras”), samtidigt som
överföringen kan medföra olika typer av fel på olika nivåer. Till exempel kan ordföljdsmönstret i
andraspråket likna förstaspråkets, och då kan det medföra att inläraren använder sig av ett
ordföljdsmönster hen redan känner till när hen uttrycker sig på andraspråket, dvs. en syntaktisk
influens. En annan sak som ofta överförs mellan nära besläktade språk är ord som ser likadana ut. Till
exempel finns i svenskan ordet “rolig” (´kul´) liksom samma danska ord “rolig” (´lugn´), men
eftersom orden har helt olika semantiska betydelser kan det bli fel om inläraren inte insett ordens olika
betydelser.
Chen Pichler och Koulidobrova (2016) behandlar ämnet transfer avseende M2L2 inlärning. De tar upp
att det finns en diskussion om möjligheterna att överföra fonologi från ett talat språk (som L1) till ett
tecknat språk (som L2) och vice versa med tanke på språkens olika modalitet. En del forskare menar
nämligen att det inte är möjligt att överföra fonologi mellan olika modaliteter. En annan sak som Chen
Pichler och Koulidobrova tar upp är diskussionen som handlar om huruvida hörande inlärares tidigare
erfarenheter av att använda gester och andra gestuella/visuella uttrycksformer kan överföras och stötta
inlärningen av ett tecknat språk. En del forskning visar att så faktiskt är fallet. Dock kan effekterna av
överföringen inverka på själva formen, hur tecknen utförs. Till exempel fann Ortega att inlärarna
gjorde fler fonologiska fel i sin produktion av tecken under ett experiment där de ombads återge
tecken som visades för dem. Intressant var också att de gjorde fler fel när de producerade ikoniska
tecken jämfört med arbiträra tecken. Ortega med kollegor drog slutsatsen att inlärarna drog nytta av
sina gestuella kunskaper i samband med ikoniska tecken och att de då var mindre uppmärksamma på
formen. Istället producerade de sina egna varianter på ikoniska tecken baserade på sina egna gester,
vilket leder till fler fonologiska avvikelser (Ortega 2013; Ortega & Morgan 2015).
När det gäller gränsmarkörer, dvs. var yttranden börjar och slutar i teckenspråk, kan också hörande
M2L2 inlärare dra nytta av tidigare visuella-gestuella kunskaper eftersom icke-manuella markörer
(huvudrörelser, blickriktningar, m.m.) för sådana liknar de som används i talade språk. Vidare bidrar
också gestuella kunskaper till att stödja inläranas förståelse av tecken, särskilt tecken med hög grad av
ikonicitet (Ortega, Schiefner & Özyürek, 2019). Så sammanfattningsvis så tycks det finnas kunskaper
som är överförbara mellan talade och tecknade språk.
Sammanfattningsvis kan sägas att forskning kring teckenspråk som L2 ännu är i sin linda. Det finns
behov av mycket mer forskning. Särskilt gäller det inom andra domäner såsom lexikon och
morfosyntax (vilket en stor del av L2 forskningen numera ägnar sig åt) men också avseende
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modalitetsspecifika strukturer för teckenspråk, t.ex. icke-manuella markörer och spatial organisation.
Flera studier i STS som andraspråk pågår för närvarande, tack vare en nyligen uppbyggd
andraspråkskorpus för STS (Mesch & Schönström 2018; Schönström & Mesch 2017) och genom
forskning kopplad till andraspråksundervisning (Holmström 2018, 2019).
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