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Tiivistelmä – Sammandrag – Abstract
Tässä tutkielmassa tutkin suomenruotsalaista viittomakieltä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa syksyllä 2018 opiskelleiden
opiskelijoiden näkemyksiä omasta kielitaitotasostaan sekä kielenoppimisestaan. Tutkimusryhmän opiskelijat osallistuivat kukin
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan tulkkikoulutusprojektiin, jonka tavoitteena oli kouluttaa lisää suomenruotsalaista
viittomakieltä tulkkaavia tulkkeja ja siten elvyttää suomenruotsalaista viittomakieltä.
Tutkimuksessa selvitetään, miten opiskelijat arvioivat kielitaitoaan suomenruotsalaisessa viittomakielessä hyödyntäen arvioissaan
Euroopan neuvoston luomia kielitaitotasokuvauksia kolmessa kielen eri osa-alueessa, jotka ovat kielen ymmärtäminen, kielen
tuottaminen sekä vuorovaikutus. Tämän lisäksi selvitetään, kuinka opiskelijat kuvailevat suomenruotsalaisen viittomakielen
oppimistaan.
Tutkimukseen osallistui internetissä julkaistuun kyselylomakkeeseen vastaamalla 15 opiskelijaa, jotka olivat syksyllä 2018 iältään
19–58-vuotiaita. Tulosten analysointia varten jaoin opiskelijat kolmeen ryhmään sen perusteella, kuinka kauan he olivat opiskelleet
suomenruotsalaista viittomakieltä. Ryhmä 1 oli aloittanut kielen opiskelun vuonna 2018 opintojen alkaessa, ryhmä 2 oli opiskellut
kieltä 1–5 vuoden ajan, ja ryhmä 3 oli opiskellut kieltä vähintään 15 vuoden ajan.
Tutkimustulosten mukaan ryhmän 1 valitsemat kielitaitotasot vaihtelivat tasojen A2 ja C1 välillä, ja yleisimmin valitut tasot olivat B1
ja B2. Ryhmässä 2 opiskelijat olivat valinneet kielitaitotasot B1-C1, ja kaikkien opiskelijoiden valitsemat taitotasot olivat keskimäärin
korkeammat verrattuna ensimmäiseen ryhmään. Ryhmä 3 valitsi kaikista opiskelijaryhmistä keskimääräisesti korkeimmat tasot,
joskin taitotasot vaihtelivat ryhmässä tasojen A2 ja C2 välillä. Tutkimustulokset osoittavat, että opiskelijat valitsivat taitotasokseen
sitä korkeamman tason, mitä kauemmin he olivat suomenruotsalaista viittomakieltä opiskelleet. Tulosten mukaan erot eri ryhmien
välillä eivät kuitenkaan olleet kovin merkittäviä.
Opiskelijoiden näkemyksissä omasta kielenoppimisestaan selkeinä yksittäisinä asioina erottuivat muun muassa kasvavan
viittomavaraston merkitys, suomalaisen viittomakielen vaikutus sekä haasteet kommunikoida sellaisten viittojien kanssa, joiden
murre tai kielen tyyli erosi oppijan omasta.
Avainsanat – Nyckelord – Keywords
suomenruotsalainen viittomakieli, viittomakieli, itsearviointi
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1

Inledning

I detta kapitel presenteras först bakgrunden till avhandlingen. Efter detta redogörs för
undersökningens syfte och forskningsfrågor samt hypoteser om undersökningens resultat.
Till sist kommer uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund

Teckenspråk är ett naturligt och visuellt språk som har uppstått och utvecklats spontant i
en kulturell kontext bland språkanvändarna (Andersson-Koski 2015, s. 12; Siltaloppi
2016, s. 1; Östman 2005, s. 9). Teckenspråken är självständiga språk och det finns inget
direkt släktskap mellan omgivningens talade och tecknade språk (Östman 2005, s. 10;
Woll 2013). Till exempel har finskt talspråk och finskt teckenspråk helt olika grammatik,
och det finns även en mängd sådana grammatiska egenskaper i teckenspråken, såsom
tredimensionalitet, som inte finns i de talade språken (Östman 2005, s. 9; Woll 2013).
Teckenspråk är alltså inte ett talat språk i tecknad form.
På teckenspråk kan man uttrycka allt som man behöver uttrycka simultant
med hjälp av en stor mängd hand-, huvud-, ansikts- och kroppsrörelser (Språkpolitiskt
program, s. 10; Siltaloppi 2016, s. 1; Östman 2005, s. 9). Tecken bildas genom fem olika
element: handform, händernas rörelse samt position, händernas och fingrarnas orientering
och icke-manuella element, såsom ansiktsuttryck och munrörelser (Institutet för de
inhemska språken). Grammatiska element uttrycks till exempel genom teckenföljd, olika
huvud- och kroppsrörelser och det tredimensionella rummet (Andersson-Koski, 2015, s.
12; Institutet för de inhemska språken). Variationen är stor inom teckenspråken, och det
finns bland annat specifika dialektala och vardagliga tecken samt variation mellan olika
ålders- och sociala grupper (Språkpolitiskt program, s. 10–11; Östman 2005, s. 11–12).
Varje teckenspråk är kulturellt kontextbundet, vilket betyder att det finns
olika teckenspråk i olika länder och kulturer (Andersson-Koski 2015, s. 12). Det är svårt
att ta reda på hur många olika teckenspråk det finns men det har beräknats att det finns
minst 1 500 olika teckenspråk i världen (Woll 2013; Östman 2005, s. 9). Ändå liknar olika
teckenspråk varandra till strukturen, och det finns till exempel vissa grammatiska likheter
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mellan olika teckenspråk, vilket betyder att det för teckenspråksbrukare är lättare att
överskriva språkgränserna och det också är lättare för dem att kommunicera med varandra
även om teckenförråden är olika (Kuurojenliitto; Andersson-Koski 2015, s. 12; Institutet
för de inhemska språken).
I Finland finns det två nationella teckenspråk: det finska teckenspråket (Finnish
Sign Language, FinSL) och det finlandssvenska teckenspråket (Finland-Swedish Sign
Language, FinSSL). Det finlandssvenska teckenspråket med sitt ungefär 90
språkanvändare är ett av Nordens minsta språk (Andersson-Koski 2015 s. 4; Siltaloppi, s.
1). Språket är då allvarligt hotat och därför måste olika revitaliseringsåtgärder göras för
att stärka språket och dess ställning i dagens samhälle. Den här avhandlingen försöker
åtminstone i liten skala dra uppmärksamhet till det finlandssvenska teckenspråket genom
att undersöka de studenter som lär sig finlandssvenskt teckenspråk.
Jag har alltid varit på något sätt fascinerad av tecknade språk även om jag
inte har någon personlig anknytning till dem och mina egna kunskaper är begränsade
endast till handalfabetet. Mitt genuina intresse för teckenspråk var orsaken till att
bestämma mig för att avlägga en kurs om det finlandssvenska teckenspråket under våren
2018 vid Helsingfors universitet. Under kursens lopp blev jag ännu mer intresserad av
just det hotade finlandssvenskt teckenspråket när jag skaffade lite kunskaper om språket
samt dess historia och situation i dagens samhälle. Kursens lärare Satu Siltaloppi föreslog
mig att jag skulle kunna skriva min magisteravhandling om något tema som har med det
finlandssvenska teckenspråket att göra.
Min

avhandlings

tema,

studenternas

självbedömning

av

sina

språkkunskaper i det finlandssvenska teckenspråket, blev fastställd på ett gemensamt
möte hösten 2018 med Siltaloppi där vi diskuterade olika möjligheter och ämnen som
skulle kunna undersökas. En betydande sak i att begränsa mina undersökningsmöjligheter
var att jag har inga kunskaper i finlandssvenskt teckenspråk. Idén för avhandlingens tema
valdes efter att ett tolkutbildningsprojekt på finlandssvenskt teckenspråk nyss hade
påbörjat

vid

Humanistiska

yrkeshögskolan

Humak,

och

självbedömning

av

språkkunskaper ansågs vara ett lämpligt ämne för undersökningen med beaktande av att
jag inte har några kunskaper i språket.
Jag fick kontaktuppgifter av en kontaktperson vid Humak, lektor Liisa
Halkosaari, som genast började planera undersökningen tillsammans med mig. Idén var
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först att be samma studenter att bedöma sina språkkunskaper igen på våren 2019 för att
se hur de tyckte att de hade lärt sig språket under ett helt studieår, men i stället bestämde
jag mig för att begränsa undersökningen till att granska studenternas självbedömningar
endast när det gäller början av studier och ungefär fem eller sex månader efter att
studierna började. Detta valde jag att göra dels på grund av min egen livssituation, dels
för att begränsa avhandlingens omfattning.
Även om undersökningens informanter är studenter som studerade vid
Humak i tolkutbildning, är det viktigt att nämna att själva tolkutbildningen eller
utbildning på finlandssvenskt teckenspråk inte analyseras eller granskas i den här
avhandlingen, utan synpunkten är endast att beskriva studenternas bedömningar av sina
språkkunskaper och språkinlärning av det finlandssvenska teckenspråket. Den här
undersökningen fokuserar sig inte heller på det finlandssvenska teckenspråket i allmänhet
– i avhandlingen behandlas språket endast som det målspråk som studenterna lär sig under
studierna. Ändå tycker jag att all undersökning som har även någonting med det hotade
finlandssvenska teckenspråket att göra är nyttig för språket, eftersom språket då blir mer
synligt och får den uppmärksamhet som det behövs.

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Undersökningen syftar till att ta reda på hur studenterna vid Humanistiska
yrkeshögskolans utbildning evaluerar sina språkkunskaper av det finlandssvenska
teckenspråket genom att svara på olika enkätsfrågor. Ett av undersökningens syften är
också att ta reda på hur studenterna reflekterar kring sin språkinlärning av det
finlandssvenska teckenspråket.
Mina forskningsfrågor som styr undersökningen är följande:

1. Hur evaluerar eller bedömer studenter sina språkkunskaper i det finlandssvenska
teckenspråket med hjälp av språkfärdighetsnivåer när det gäller kategorier som heter
språkförståelse, språkproduktion och interaktion?
2. Hur beskriver studenter sin språkinlärning av finlandssvenskt teckenspråk?
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Mina hypoteser var att det skulle finnas tydliga skillnader mellan studenterna som nyss
hade börjat lära sig språket jämfört med de som hade en mycket längre historia med
språket, till exempel sådana som var modersmålstecknare eller hade använt språket i
många olika sammanhang i nästan 20 år. Jag förväntade mig att de som nyss hade börjat
studera språket skulle välja anmärkningsvärt lägre nivåer för att beskriva sina
språkkunskaper, såsom nivå A2. Jag tänkte mig att några nybörjare kanske skulle kunna
välja B-nivåer för åtminstone enskilda kategorier. Jag hade också tänkt mig att nybörjare
skulle placera sig på lite högre nivåer när det gäller språkförståelse jämfört med
språkproduktion. Jag tänkte att den avancerade gruppen skulle bedöma sina kunskaper
som höga, och att de skulle välja de högsta nivåerna för sina kunskaper.
Sammanfattningsvis förväntade jag mig att ju mer studenten hade lärt sig språket, desto
högre nivåer skulle hen välja och att skillnaden mellan nybörjare och avancerade skulle
vara tydlig.

1.3 Disposition
I kapitel 2 presenteras undersökningens teoretiska bakgrund: underkapitel 2.1 handlar om
Finlandssvenskt teckenspråk och innehåller information om språket och dess historia
samt en beskrivning om utmaningar i dagens samhälle. I underkapitel 2.2 presenteras
självbedömning av språkfärdigheter bland annat med fokus på självbedömningens
betydelse för språkinlärning. Därefter, i underkapitel 2.3, presenteras språkinlärning av
andraspråk och främmande språk i allmänhet samt inlärning av tecknade språk. Efter
detta, i kapitel 3, redogörs för undersökningens metod och material. Undersökningens
resultat presenteras och analyseras i kapitel 4. Till sist sammanfattas och diskuteras
undersökningen i sin helhet i kapitel 5.

5

2

Teoretisk bakgrund

Detta kapitel redogör för avhandlingens teoretiska bakgrund. Först i kapitlet 2.1
presenteras finlandssvenskt teckenspråk med fokus på språkets utveckling och
utmaningar i dagens samhälle. Därefter i kapitel 2.2 behandlas självbedömning och till
sist i kapitel 2.3 berättas om de relevanta grundprinciperna av språkinlärning med fokus
på multimodalitet samt inlärning av andraspråk, främmande språk och tecknade språk
som främmande språk.

2.1 Finlandssvenskt teckenspråk
Finlandssvenskt teckenspråk (FinSSL) är ett språk som används bland annat bland de
finlandssvenska teckenspråkiga. Antalet språkanvändare är numera circa 90, vilket
betyder att språket är allvarligt hotat (Andersson-Koski 2015, s. 4; Institutet för de
inhemska språken).
Det finlandssvenska teckenspråket är ett riktigt och separat språk som har
en stor intern variation beroende till exempel på tecknarens ålder, bakgrund, ort och
språkkontakt (Suvi). Variationen i språket är så stor att det inte finns ett etablerat
standardspråk i samma grad som det finns till exempel i det finska teckenspråket
(Institutet för de inhemska språken).
Finlandssvenskt teckenspråk utvecklades efter att Finlands första dövskola
grundades i Borgå år 1846. Skolans undervisningsspråk var det svenska teckenspråket, ur
vilket ur det finlandssvenska teckenspråket utvecklades sida vid sida med det finska
teckenspråket (Kuurojenliitto). Det finlandssvenska teckenspråket är alltså släkt med
finskt och svenskt teckenspråk även om dessa språk och deras teckenförråd skiljer sig
från varandra (Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland s. 21). Finlandssvenskt
teckenspråk har tagit väldigt mycket intryck av just det svenska och det finska
teckenspråket men också av de talade omgivande språken, såsom talad svenska vilket
framgår till exempel av munrörelserna och i översättningslån (Institutet för de inhemska
språken).
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Språkplaneringen för teckenspråken liknar språkplaneringen av lågstatusspråk i
allmänhet: den sker till största delen utifrån (Hoyer 2012, s. 31). Finland har ett explicit
organ för språkplanering av de inhemska teckenspråken vid Institutet för de inhemska
språken, och språkvården tas hand om av Finlands Dövas Förbund (t.ex. Hoyer 2012, s.
32; Institutet för de inhemska språken).

2.1.1

Utmaningar i dagens samhälle

I Finland har teckenspråkiga rätt till exempel att få undervisning på och i sitt teckenspråk,
rätten att få tolkning och översättning samt rätt att få information, service och medicinsk
behandling på sitt eget språk. De har som sagt rätt att använda sitt eget modersmål i alla
sammanhang, och de har rätt att få stöd för det. (Finlex; Justitieministeriet; Språkpolitiskt
program för teckenspråken i Finland, s. 25, 28–29).
I praktiken kan det vara svårt att få service på finlandssvenskt teckenspråk,
och i princip får teckenspråkiga betjäning nästan bara på finskt teckenspråk
(Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland, s. 25). Några utmaningar är till
exempel att tolkningstjänsten vid FPA inte har tillräckligt många tolkar som kan det
finlandssvenska teckenspråket (Andersson-Koski 2015, s. 4), det finns inga
finlandssvenskt-teckenspråkiga grundskolor för barn i Finland och servicemöjligheterna
på teckenspråk är mest samlade på vissa orter, till exempel Nyland eller Österbotten
(Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.). De finlandssvenska döva kanske inte har någon
möjlighet att använda sitt eget modersmål i verkligheten, och det kan även vara omöjligt
att klara sig på sitt modersmål i vardagen (Andersson-Koski 2015, s. 22). Deras tillgång
till information är ofta mycket begränsad eftersom de flesta i allmänhet använder svenska
som sitt skriftliga språk, och information på svenska erbjuds i mindre grad än på finska
(Kuurojenliitto).
Många finlandssvenska teckenspråkiga är flerspråkiga just på grund av att
det finns mycket få användningsområden för finlandssvenskt teckenspråk: kunskaper i
skriven finska är ofta en nödvändighet, många kan det finska teckenspråket på grund av
sin umgängeskrets och dessutom erbjuds nyheter och andra medieprogram bara på det
finska teckenspråket eller på det svenska teckenspråket (Andersson-Koski 2015, s. 22).
De finlandssvenska döva och teckenspråkiga anpassar sig ofta då de kommunicerar med
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någon som använder det finska teckenspråket (Institutet för de inhemska språken). Några
finlandssvenska teckenspråkiga har också varit tvungna att helt byta språket till det finska
teckenspråket eller flyttat till Sverige och där istället börjat använda det svenska
teckenspråket (Soininen 2016, s. 11), speciellt eftersom det inte har funnits några
finlandssvenska dövskolor i Finland efter att dövskolan i Borgå lades ner 1993 (Institutet
för de inhemska språken).
Språkpolitiskt sett har det finlandssvenska teckenspråkets ställning
förbättrats till exempel genom att språket fått sitt eget kapitel i Justitieministeriets
rapporter, det nämns i olika lagar, såsom till exempel i Medborgarskapslagen och
Teckenspråkslagen (Andersson-Koski 2015, s. 20; Finlex). Finlandssvenskt teckenspråk
har alltså blivit offentligt erkänt.
Bland de finlandssvenska teckenspråkiga finns det en specifik och viktig
grupptillhörighet, och tillsammans kämpar de för sina rättigheter (Andersson-Koski 2015,
s. 32). De finlandssvenska teckenspråkigas kultur är också starkt knuten till den
finlandssvenska kulturen i allmänhet (Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland,
s. 21). De finlandssvenska teckenspråkiga har ofta en mångfasetterad identitet: de har en
stark gruppidentitet men samtidigt identifierar de sig med de finska döva men också som
sagt med den finlandssvenska (hörande) kulturen i allmänhet (Andersson-Koski 2015, s.
22).

2.1.2

LIVS I och LIVS II som revitaliseringsåtgärder

Olika åtgärder har gjorts och görs för att uppliva det finlandssvenska teckenspråket,
såsom projektet LIVS I (Lev i vårt språk) som var ett utbildningsprojekt i finlandssvenskt
teckenspråk åren 2015–2017. Projektet, som var finansierat av Undervisnings- och
kulturministeriet,

var

den

första

statsfinansierade

revitaliseringsåtgärden

och

genomfördes vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak i samarbete med Finlands Dövas
Förbund r.f., Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. och Finska, finskugriska och nordiska
institutionen vid Helsingfors universitet. (Institutet för de inhemska språken; LIVS
Humak)
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LIVS II: Tolkutbildning är ett tolkutbildningsprojekt på finlandssvenskt teckenspråk
som pågår åren 2018–2020. Även den här utbildningen är finansierad av Undervisningsoch kulturministeriet. Eftersom det finns en stor brist på tolkar som kan det
finlandssvenska teckenspråket, är projektets syfte att utbilda fler tolkar som kan det
teckenspråket och därmed revitalisera språket. Undervisningen är riktad till studenter som
till exempel vill utveckla sina kunskaper i tolkning på finlandssvenskt teckenspråk men
som inte är kvalificerade tolkar, till studenter som redan är utbildade tolkar men som vill
utveckla sina kunskaper och till dem som vill börja studera till teckenspråkstolk.
Studenternas bakgrund är alltså ganska varierande, vilket betyder att bland annat
individuell studieplanering spelar en stor roll. (LIVS Humak).
Utbildningen består av 17 kurser och 90 studiepoäng. Studenterna kan själv välja
vilka kurser de vill avlägga, men för att få en godkänd helhetsmodul i tolkning på
finlandssvenskt teckenspråk, måste de avlägga minst 50 studiepoäng. De studenter som
svarade på den här undersökningens enkät deltog i LIVS II tolkutbildning åtminstone
under hösten 2018. Utbildningen börjades med ungefär 30 studenter. (LIVS Humak). Av
dessa studenter svarade 15 på min undersöknings enkät och bildar därmed
undersökningens informantgrupp.

2.1.3

Tidigare forskning

Det finns brist på omfattande forskning i finlandssvenskt teckenspråk, men ändå finns det
några undersökningar och publikationer inom området. För att ge åtminstone en liten
uppfattning om vad forskningen i och om språket har innehållit under åren, presenteras
några forskare, forskningar och publikationer härnäst. Eftersom det inte finns forskning
som har likadana teman som den här undersökningen, har jag valt att nämna sådana
forskningar, forskare och publikationer som jag anser har varit särskilt nyttiga för mitt
arbete med den här avhandlingen.
Karin Hoyer har skrivit eller forskat om finlandssvenskt teckenspråk ganska
mycket under åren till exempel med fokus på finlandssvenska teckenspråkigas
minoritetsstatus (2000 & 2002), språkets situation i samhället (2004), ordboksarbete
(2010), normering av språket (2010), dokumentation och beskrivning som språkplanering
(2012) och språkets historia (2005).
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När det gäller språkets historia och utveckling, kan Birgitta Wallviks
publikationer publicerade åren 1997, 2005 och 2015 nämnas som viktiga
informationskällor om temat. Historiska perspektiv ger också vissa publikationer av
Nordica vid Helsingfors universitet, såsom de ovan nämnda undersökningarna av Karin
Hoyer, en publikation om teckenspråk er ett socialt och historiskt perspektiv skriven av
Karin Hoyer, Monica Londen och Jan-Ola Östman (2006).
Den aktuella situationen om språket beskrivs till exempel av Maria
Andersson-Koski (2015) som kartlade situationen av finlandssvenskt teckenspråk och
döva finlandssvenska teckenspråkiga i Finland åren 2014–2015. Hennes kartläggning ger
en omfattande insikt om språket, dess historia och dagens situation i samhället.
En del forskning i eller om finlandssvenskt teckenspråk har också gjorts
också som lärdomsprov på yrkeshögskolorna Humak och Diakonia yrkeshögskolan. På
yrkeshögskolor har undersökningar fokuserat mycket på just tolkservice: till exempel
Carita Ajanti (2014) kartlade situationen av teckenspråkstolkar som tolkar på
finlandssvenskt teckenspråk, Inga Kauppi (2016) utarbetade självstudiematerial för
teckenspråkstolkar och Sirpa Pynnönen (2014) kartlade erfarenheter av dem som behöver
och använder tolkservice på finlandssvenskt teckenspråk. De finlandssvenska dövas
identitet har forskats av Suvi Maaria Raitio och Maria Sillanpää (2005). Slut- och
seminarieuppsatser har också skrivits om språket på olika folkhögskolor till exempel av
Jenny Derhokasian (1999) samt Mia Käld (1993) som skrev om tolkning respektive
studiemotivationen under teckenspråksutbildning.
Finlandssvenskt

teckenspråk

har

också

undersökts

i

några

magisteravhandligar vid Helsingfors universitet. Monica Londen (1992) undersökte i sin
magisteravhandling döva barn och teckenspråkets betydelse för deras utveckling och
undervisning, medan Satu Siltaloppi fokuserade sig i sin kandidatavhandling (2015) på
finlandssvenskt teckenspråks olika känslouttryck och senare i sin magisteravhandling
(Siltaloppi 2016) på den icke-dominanta handens funktioner. Karin Hoyers (2000)
magisteravhandling behandlade variation i teckenspråk gällande släktskapsterminologi
medan Anna-Maria Slotte (2008) undersökte tillgänglighet och delaktighet ur
finlandssvenska teckenspråkigas synvinkel i sin magisteravhandling.
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2.2 Självbedömning
Enligt Butler och Lee (2010, s. 8) handlar självbedömning om både evaluering av och
reflektion kring sin egen inlärning. Kajander och Alanen definierar självevaluering (de
använder itsearviointi på finska) som mer som en summativ bedömning av sina egna
kunskaper medan reflektion definieras som djupare analys av sin egen inlärning (2011, s.
77–78). I GERS (2009, s. 186) sägs det att självbedömning betyder ”omdömen om egen
färdighet”. I den här undersökningen ses självbedömning just som en kombination av
(själv)evaluering och reflektion. Om ordet självevaluering används i undersökningen,
används den synonymiskt med självbedömning, alltså både som evaluering av och
reflektion kring sin egen inlärning.
Enligt Butler och Lee används självbedömning i skolkontexten dels för
summativ bedömning och dels för formativ bedömning. Summativ bedömning betyder
att måluppfyllelsen summeras till exempel med ett betyg vid fasta tidpunkter, såsom vid
slutet av kursen. Då bedöms inlärarens kunskaper och färdigheter, och bedömningen kan
användas till exempel för att jämföra eleverna eller studenterna med varandra. (Butler &
Lee 2010, s. 6–7; GERS 2009, s. 184). Butler och Lee kallar detta också för assessment
of learning. Självbedömning kan dock också användas som formativa bedömning.
Formativ bedömning betyder en kontinuerlig process för att få information om
inlärningens omfattning samt inlärarens styrkor och svagheter (GERS 2009, s. 184). Då
uppfattas självbedömningens huvudfunktion som att bidra till elevens inlärning eftersom
den då används för att hjälpa inläraren att gå vidare i sin inlärning. Detta kallas också för
assessment for learning. När inläraren kan identifiera sina styrkor och svagheter, kan hen
välja effektivare inlärningsstrategier och planera sina studier bättre. (Butler & Lee 2010,
s. 6–7).
Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) nämner också att
självbedömningen först och främst bidrar till inlärares inlärning genom att till exempel
höja motivationen och öka medvetenheten, hjälpa inlärarna att märka sina styrkor och
svagheter och härigenom göra sin egen inlärning effektivare. (GERS 2009, s. 190).
Självevalueringen kan också få inläraren att ta mer ansvar för sin egen inlärning till
exempel genom att medvetet göra olika val när det gäller inlärning (Kajander & Alanen
2011, s. 69), vilket kan ge inläraren en starkare känsla av kontroll över sin egen inlärning
(Butler & Lee 2010, s. 7) och då kanske höja motivationen.
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När man studerar självbedömning som bedömningsprocess kan man göra
en distinktion mellan vad som egentligen bedöms. Enligt GERS kan man bedöma
måluppfyllelse samt språkfärdighet. Bedömning av måluppfyllelse betyder bedömning av
det som har lärts ut till exempel under kursen. Bedömning av språkfärdighet däremot
betyder bedömning av vad inlärare egentligen kan när ämnet tillämpas i det verkliga livet
utanför skolan. (GERS 2009, s. 181). I den här undersökningen är det den allmän
språkfärdigheten som studenterna bedömer.
Bedömningen kan utföras kontinuerligt eller vid fasta tidpunkter. I princip
är skillnaden mellan dessa två att i kontinuerlig bedömning bedöms till exempel
prestationer under hela kursens gång, medan bedömning vid fasta tidpunkter innebär att
bedömning utförs på en viss dag och avgörande är då vad inlärare kan just då vid den där
tidpunkten. (GERS 2009 s. 183). I den här undersökningen är studenternas evaluering en
blandning av båda dessa bedömningstyper eftersom studenterna ska reflektera kring sin
inlärning under en obestämd tidsperiod men samtidigt ska de placera sina nuvarande
kunskaper på en viss nivå på språkfärdighetsskalan.
När självbedömningens möjligheter evalueras, kan dess subjektivitet sägas
vara en viktig sak. Enligt Butler och Lee (2010, s. 6) har självbedömningens subjektivitet
traditionellt sett ansetts hota dess validitet, d.v.s. trovärdighet. Självbedömningens
validitet och hur självbedömningsresultaten hänger ihop med lärarens bedömningar av
elevernas eller studenternas kunskaper i andra- och främmandespråksinlärning har
intresserat olika forskare (Butler & Lee 2010, s. 6; Huang 2016, s. 803).
Enligt Butler och Lee beror självbedömningens variabilitet, d.v.s.
obeständighet och föränderlighet, bland annat på vilka de färdigheter är som blir
bedömda, formulering av frågorna i självbedömningsuppgifter samt studenternas
individuella egenskaper, såsom till exempel studenternas kunskaper och tidigare
erfarenheter när det gäller målspråket samt studenternas ålder, motivation och
självförtroende (Butler & Lee 2010, s. 7). Huang (2016, s. 803) är enig om att de studenter
som har bättre kunskaper till exempel i målspråket ofta kan bedöma sina kunskaper bättre
än de som har bristfälliga kunskaper, och han även nämner att det finns vissa kulturella
aspekter, såsom anspråkslöshet, som påverkar självbedömningens validitet. Alla dessa
saker förväntas påverka också subjektiva självbedömningar också i den här
undersökningen.

12
Enligt GERS (2009, s. 189) kan självbedömningen komplettera olika prov
och lärarbedömning men viktigt är att den inte ens behöver försöka ersätta dem.
Självbedömningens validitet måste ändå tas i beaktande. Validiteten sägs öka bland annat
om självbedömningen görs med tydliga deskriptorer som anger språkfärdighetsstandarder
och om inlärarna får utbildning om självbedömning (GERS 2009, s. 189–190). När det
gäller den här undersökningen är det viktigt att konstatera att studenter som deltog i
undervisningen genom sina enkätsvar har troligtvis mycket olika erfarenheter av
självbedömning i allmänhet, men dessa erfarenheter har inte granskats eller kartlagts i
undersökningen och tas då inte i beaktande när de språkfärdighetsnivåer som studenterna
valde för sina språkkunskaper beskrivs.

2.3 Språkinlärning
Studenter som svarade på enkäten som utgör materialet av den här undersökningen
bedömde sina språkkunskaper samt analyserade sin språkinlärning när det gäller det
finlandssvenska

teckenspråket,

och

därför

introduceras

språkinlärning

sammanfattningsvis. I detta kapitel introduceras först multimodalitet som en term som
beskriver

avhandlingens

synpunkt

av

språk

som

ett

mycket

mångsidigt

kommunikationssätt som innehåller olika resurser för att skapa betydelser. Därefter
berättas om inlärning av andraspråk och främmandespråk och till sist behandlas teori om
inlärning av tecknade språk som främmande språk.

2.3.1

Multimodalitet

Undersökningens fokus är på självbedömning och därigenom språkinlärning av ett
tecknat språk, vilket enligt min åsikt betyder att det är viktigt att ta kommunikationens
och språkets mångfald i beaktande genom att introducera termen multimodalitet. Språk
har traditionellt sett oftast förknippats med endast tal och därför var det länge som
teckenspråken inte betraktades som ”riktiga språk”, utan de sågs oftast som bara gester
som föreställde talade språk (Wilcox 2013 s. 127). Språk som tal eller text är ändå bara
ett möjligt medium för kommunikation men inte det enda: olika tecken och kroppsrörelser
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kan fungera precis som talat eller skrivet språk, alltså skapa och meddela betydelser i
kommunikation (Norris 2013 s. 279; Jewitt 2008 s. 246).
Multimodalitet är ett synsätt på kommunikation som utgår ifrån att
betydelsen skapas med hjälp av olika typer av semiotiska resurser, såsom till exempel
bilder, gester, blickar, kroppsställning och ljud (Jewitt 2008 s. 246). Dessa resurser kallas
också för kommunikativa teckensystem, alltså modes på engelska (Stöckl 2004 s. 9). De
olika semiotiska resurserna påverkar också språket och ändrar detta eftersom det språk
som används i kommunikation alltid är konstruerat med hjälp av dessa semiotiska resurser
(Jewitt 2014, s. 2; Scollon & LeVine 2004: 1–2). Man kommunicerar alltså inte endast
med ord eftersom kroppar och deras rörelser alltid är en del av kommunikationen.
Rörelserna kan vara en viktig del av olika språk och även bli språk i sig, såsom när det
gäller teckenspråken i världen (Müller 2013 s. 1).
Som sagt ändrar och påverkar dessa semiotiska resurser som används i
kommunikation språket, och samtidigt används dessa resurser på olika sätt i olika
sammanhang. Enligt Tapio (2013) brukar teckenspråksanvändare till exempel anpassa
sina språkliga och icke-språkliga resurser såsom ögonkontakt beroende på
kommunikationssituationens syfte, plats och den använda teknologin. Språket i den här
undervisningen ses alltså ur en multimodalisk synpunkt.

2.3.2

Inlärning av andraspråk eller ett främmande språk

När ett barn lär sig sitt modersmål händer det ofta omedvetet utan synlig ansträngning
genom att hen exponeras för språket till exempel genom sina föräldrar. Detta språk kallas
också för förstaspråk. (Pietilä 2014, s. 69; Abrahamsson 2009, s. 13). Ett andraspråk är
däremot vilket språk som helst som man lär sig efter etableringen av förstaspråket i den
omgivning där språket används som kommunikationsspråk. Man pratar om ett
främmande språk när det gäller sådana språk som man lär sig till exempel genom formell
undervisning i skolan, d.v.s. i en omgivning där språket inte används naturligt.
(Abrahamsson 2009, s. 13–14). Särskilt när det gäller inlärning av ett främmande språk,
lärs de mestadels medvetet och målinriktat, och inläraren ägnar uppmärksamhet medvetet
bland annat åt språkets regler och former (Pietilä 2014, s. 69). Informanterna i den här
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undersökningen lär sig mestadels finlandssvenskt teckenspråk som ett främmande språk,
även om det finns några informanter som har språket som sitt första- eller andraspråk.
När det handlar om inlärning av andra eller främmande språk, har
språkinlärare alltid sitt modersmål och alla andra språk hen kan i bakgrunden, vilket
betyder att de språk som hen redan kan och det nya språket hamnar i språkkontakt. Hen
försöker då bland annat använda det nya språket på samma sätt som hen använder de
språk som redan har etablerats i hens bruk. Då flyttar språkanvändaren till exempel ord
och grammatiska element till det nya språket även om de inte passar ihop med språkets
regler. Detta kallas för transfer. (Pietilä & Lintunen 2014, s. 17). Transfer kan vara
negativ eller positiv, d.v.s. orsaka svårigheter och fel i användning av målspråket
respektive fungera som en resurs vid andraspråksinlärningen (Abrahamsson 2009, s.
236). Om inlärarens språk är väldigt olika, kan det ofta betyda svårigheter med inlärning
på grund av negativ transfer, men om språken påminner om varandra, såsom finskt och
finlandssvenskt teckenspråk, kan det underlätta inlärningen av det nya språket (Pietilä &
Lintunen 2014, s. 17–18). Det är alltså logiskt att utgå ifrån att studenterna i den här
undersökningen också påverkas av transfer av till exempel sitt modersmål eller andra
språk som de kan när de lär sig det finlandssvenska teckenspråket.
Enligt Pietilä är det naturligt att språkinlärning är lättare för vissa människor
jämfört med andra. Detta beror på skillnader i inlärarnas bakgrund och individuella
egenskaper hos inlärarna, vilket påverkar språkinlärningen. (Pietilä 2014, s. 45;
Andersson 2009, s. 197–198). Andraspråksinlärningen påverkas bland annat av olika
sociolingvistiska faktorer, såsom inlärarens socio-ekonomiska status, samt också av den
sociala kontexten, alltså inlärarens egna attityder gentemot målspråket (Abrahamsson
2009, s. 198). Individuella egenskaper har en avgörande inverkan på språkinlärning
särskilt när det handlar om vuxna andraspråksinlärare – deras inlärningshastighet och
slutnivå i andraspråket kan skilja sig väldigt mycket från varandra (Abrahamsson 2009,
s. 197). Sådana påverkande individuella egenskaper som skiljer sig mellan olika
språkinlärare och påverkar inlärningen är bland annat allmän språkbegåvning, motivation
och ålder (Pietilä 2014, s. 45; Abrahamsson 2009 s. 198). Pietilä nämner också inlärarens
personlighet och inlärningsstil som viktiga påverkande saker (s. 45). Studenterna i den
här undersökningen är också påverkade av dessa saker när det handlar om språkinlärning.
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2.3.3

Inlärning av tecknade språk som främmande språk

Det finns inte så mycket forskning om inlärning av teckenspråk som främmande språk,
åtminstone när det handlar om de teckenspråk som används i Finland, nämligen finskt
teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. De flesta undersökningar om inlärning av
teckenspråk handlar om förstaspråksinlärning av barn (Jäntti 2005 s. 50). Eftersom finskt
och finlandssvenskt teckenspråk är ganska nära relaterade till varandra och innehåller
som sagt likadana särdrag, ska jag berätta om vad som har undersökts när det gäller
inlärning av finskt teckenspråk som främmande språk. I Finland har inlärning av
teckenspråk som främmande språk undersökts till exempel av Bertold Fuchs (2004) i sin
doktorsavhandling samt Päivi Jäntti (2005) och Outi Pääkkönen (2001) i sina
magisteravhandlingar.
Inlärning av teckenspråk liknar inlärning av talade språk, då inläraren måste
bland annat lära sig målspråkets vokabulär, grammatik och fonetik. Skillnaden mellan
inlärning av talade och tecknade språk har mest med olika kommunikationskanaler och
modalitet att göra. (Fuchs 2005 s. 406). De flesta som har ett talat språk som modersmål
tänker oral-auditivt, d.v.s. fungerar genom att tala och lyssna, och när de lär sig
teckenspråk måste de börja tänka mer visuellt och byta till visuell-gestuell tänkande, d.v.s.
fungera genom att gestikulera och titta. Då krävs det att studenten blir bättre på att
fokusera sig visuellt på sin omgivning och på det sättet lära sig se kommunikationen i
stället av att endast höra den. (Fuchs 2004 s. 406). Det är alltså viktigt att studenterna
tillägnar sig en mer multimodalisk synsätt på språket och kommunikation.
Som jag konstaterade i kapitel 3.2 påverkar språkinlärens språkliga
bakgrund inlärningen av nya främmande språk till exempel genom transfer men också
genom sättet att tänka. Den som har ett talat språk som modersmål är nödvändigtvis inte
van vid att tänka visuell-gestuellt och då använda sina händer på det viset som de används
i teckenspråk, vilket betyder att bland annat olika precisa handformer kan vara svåra att
uppfatta. Olika visuella element i tecknade språk, såsom placeringen, d.v.s. lokaliseringen
av tecken i teckenutrymmet, och ansiktsuttryck tycks vara svåra eftersom deras
användning i ett talat modersmål inte är så betydande. Eftersom studenten behöver lära
sig visuell-gestuellt tänkandet, kan det vara så att i början av sin inlärning av teckenspråk
kan studenten inte bara se och märka alla olika kommunikativa tecken. (Fuchs 2004 s.
406; Pääkkönen 2001 s. 59–61). Att orientera sig visuellt kan också kännas krävande för
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studenter eftersom de måste fokusera sig också mer på att hålla oavbruten ögonkontakt
(Jäntti 2005 s. 51).
För att förbättra studenternas rymduppfattningsförmåga, är de tecken som
inlärningen ofta börjas med ganska ikoniska tecken som vem som helst kan förstå: till
exempel ordet ”boll” tecknas med båda händer som gör en rörelse som liknar en boll
(Siltaloppi 2016 s. 10). Enligt Pääkkönen (2001 s. 61) kan detta betyda att inlärning av
olika tecken kan känns lätt i början av studier just på grund av att tecken som lärs är
visuella och ikoniska. Ändå konstaterar Jäntti (2005 s. 69) att i början av studier kan
studenterna uppfatta inlärningen belastande och krävande eftersom det är svårt att
uppfatta alla särskilda drag av tecknandet, såsom handformer, placering och orientering.
Först måste studenten alltså lära sig att se språket men därigenom måste hen
lära sig kommunicera med hela kroppen, vilket kan vara svårt för vuxna studenter som
till exempel i Finland kan vara vana vid att kommunicera ganska stillsamt och
anspråkslöst när det gället gester och ansiktsuttryck. Studenterna måste lära sig att iaktta
sina egna handformer och hur de placerar sina händer samt hur de rör dem, vilket kan
vara svårt i början eftersom de flesta kanske inte är vana vid att producera så precisa
rörelser. Detta betyder att det kan först kännas lite styvt och onaturligt att teckna. (Fuchs
2004 s. 406; Jäntti 2005 s. 69).
Enligt Fuchs (2004 s. 406–407) kan teckenspråkets grammatik vara svårt
att lära sig eftersom den skiljer sig från grammatik i talade språk. Studenterna kan alltså
då inte dra nytta av sina tidigare kunskaper i olika talade språk. Ytterligare konstaterar
Fuchs att eftersom det inte finns en skriven version av teckenspråk, kan detta göra
inlärningen av grammatik lite svårare eftersom skrivet språk kanske skulle kunna
förtydliga grammatik och till exempel olika grammatiska regler bättre och då stöda
självständigt studerande.
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3

Metod och material

Undersökningen är metodiskt sett en fallstudie av 15 studenter som lär sig det
finlandssvenska

teckenspråket

vid

Humanistiska

yrkeshögskolan

Humak.

Undersökningen gäller alltså bara dessa 15 enskilda studenter vid utbildningen. Jag
skriver och analyserar endast deras självbedömningar och språkinlärning utan att försöka
dra några generella slutsatser om språkinlärning eller självbedömning av språkkunskaper
i allmänhet.
Undersökningen har två delar och den första är en kvalitativ innehållsanalys
av enkätsvar. Med hjälp av innehållsanalys försöker man bilda en sammanfattad
beskrivning av det fenomen som undersöks (Tuomi och Sarajärvi 2002, s. 105). Jag
analyserade studenternas svar genom att använda tre innehållanalytiska metoder
presenterade av Tuomi och Sarajärvi (2002, s. 111–112, s. 15): först reducerade jag allt
material som inte är relevant för min undersökning, sedan grupperade jag materialet enligt
vissa hittade tendenser som redan finns i materialet och till sist abstraherade jag dessa
grupper i större kategorier för analys.
Reduceringen av materialet i min undersökning är ett viktigt moment
eftersom nästan hela enkäten bestod av öppna frågorna bara för att få så mycket
information som möjligt. I enkäten finns det också några frågor som jag inte kommer att
använda i min avhandling, till exempel frågor som är relaterade med hur studenterna fick
veta om tolkutbildningen på finlandssvenskt teckenspråk. För grupperingen använde jag
inte några färdiga grupper, utan formade grupperna utifrån det som jag ser i materialet, i
praktiken beroende på hur länge studenterna hade studerat eller lärt sig det
finlandssvenska teckenspråket. Jag formade totalt tre grupper: studenterna i grupp 1
började lära sig språket när studierna vid Humak började år 2018, studenterna i grupp 2
hade lärt sig språket mellan 1–5 år och grupp 3 består av studenter som hade sysslat med
eller lärt sig språket i mer är 15 år.
Undersökningens andra del är en kvantitativ listning och analys av
materialet som samlas in via de slutna frågorna i enkäten, nämligen frågorna som gäller
studenternas evalueringar av sina språkfärdighetsnivåer i det finlandssvenska
teckenspråket. Den här delen visar studenternas subjektiva uppfattningar om sina
kunskaper under hösten 2018.
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Undersökningens material samlades in via en enkät under hösten 2018
mellan oktober och november. Studenterna svarade på enkäten på nätet på Webropol.
Enkätens frågor utformade jag tillsammans med Humanistiska yrkeshögskolans lektor
Liisa Halkosaari som ville inkludera den här självevalueringsenkäten på något sätt i sin
kurs Språkperspektiv: språkets mångfald och språkmedvetenhet. I början av enkäten
frågade jag om lov att använda studenternas svar i undersökningen, vilket betydde att de
kunde neka att delta i undersökningen även om alla fyllde i enkäten under kursen. Såvitt
jag vet ville alla studenter som svarade på enkäten delta i undersökningen och gav mig
lov att använda svaren i undersökningen. Jag fick sammanlagt 15 svar på enkäten.
Enkäten bestod av två delar: den första delen bestod av öppna frågor om
studerandens bakgrund, såsom utbildning, språkkunskaper i talade och tecknade språk
samt hur länge de har använt det finlandssvenska teckenspråket och i vilka sammanhang.
Den andra delen bestod av både slutna och öppna frågor som gällde självevaluering av
studenternas språkkunskaper och reflektion kring språkinlärning. Självevalueringsdelen
var indelad i tre olika grupper, nämligen språkförståelse, språkproduktion och interaktion
i situationer där språket används. Studenterna evaluerade sina språkkunskaper i det
finlandssvenska teckenspråket i dessa tre kategorier med hjälp av den Gemensamma
europeiska referensramen för teckenspråk (Sign languages and the Common European
Framework

of

Reference

for

Languages

på

engelska),

ett

verktyg

för

språkfärdighetsbedömning som publicerades år 2016 av Europeiska rådet och finns
tillgänglig på nätet. I sin självevaluering använde studenterna de allmänna nivåerna A1C2 av den Gemensamma referensramen för språk (GERS) men som är alltså avpassade
till evaluering av kunskaper i teckenspråk, vilket betyder att nivåbeskrivningarna
beskriver kunskaper i tecknade språk. Studenterna hade fått nivåbeskrivningarna på
förhand och kunde också läsa dem samtidigt när de fyllde i enkäten. GERS användes som
ett verktyg för självbedömning av språkkunskaper i den är undersökningen eftersom det
under planeringsfasen ansågs vara ett allmännyttigt och lätt tillgängligt materialpaket på
nätet som studenterna skulle kanske kunna ha nytta av under sina studier i allmänhet.
För att ge studenterna möjlighet att evaluera sina språkkunskaper mera
omfattande och också för att samla in så mycket material som möjligt, bestämde jag mig
för att dela dessa in de ovan nämnda tre grupperna, d.v.s. språkförståelse,
språkproduktion och interaktion, i olika underkategorier. Dessa underkategorier valde jag
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tillsammans med Humaks lektor Liisa Halkosaari beroende på hurdana saker som verkade
vara nyttiga för studenterna själva att fokusera sin självbedömning på. Alla dessa
underkategorier hade sina egna beskrivningar i den Gemensamma europeiska
referensramen för teckenspråk.

Språkförståelse består av tre olika underkategorier som heter:
1) allmän språkförståelse
2) att följa och förstå instruktioner och anmälningar
3) att förstå infödda interlokutörer.
Språkproduktion i sin tur delades in i fyra olika grupper som är:
1) allmän språkproduktion
2) långa monologer
3) sociolingvistisk lämplighet
4) flyt
Till sist delades interaktion in i tre underkategorier, nämligen:
1) allmän interaktion
2) diskussion och samtal
3) kooperation och samverkan.

Att förstå infödda interlokutörer är översatt från engelskans ”understanding a native
signer interlocutor”. Interlokutör betyder samtalspartner, d.v.s den person som man
samtalar med.
Enkätens idé var alltså att kartlägga studenternas språkliga bakgrund och ta
reda på hur de evaluerar sina språkkunskaper i finlandssvenskt teckenspråk. Studenternas
uppfattningar av sin språkinlärning under hösten 2018 blev också kartlagda. Materialet
består alltså av studenternas subjektiva uppfattningar om sina kunskaper och sin
språkinlärning, vilket betyder att de valda nivåbeskrivningarna endast är studenternas
egen subjektiva syn på sina språkkunskaper. Studenterna kunde själv välja vilken nivå
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som helst enligt sin egen bedömning. Tyvärr var det inte möjligt att få med en
språkfärdighetsbedömning av studenternas språkkunskaper gjord av en lärare, vilket
skulle ha kunnat erbjuda en möjlighet att jämföra de subjektiva självbedömningarna med
bedömningar gjorda av någon som kanske har mera erfarenhet av att bedöma
språkkunskaper.

3.1 Sammanfattning av nivåbeskrivningar i GERS
Innan studenternas svar och bedömningar av sina språkfärdighetsnivåer i olika
underkategorier presenteras, introduceras nivåerna A2-C2 kortfattat för att erbjuda en
sammanfattad överblick över språkfärdighetsnivåerna i GERS för teckenspråk. Jag
beskriver nu de allmänna språkfärdighetsnivåerna för teckenspråk bara för att ge en
uppfattning om vad de egentligen handlar om och kommer inte att i detalj beskriva de
nivåer för de underkategorier som används i undersökningen. Dessa nivåbeskrivningar
för olika underkategorier kan läsas i bilagor på engelska.
På nivå A1 kan språkanvändaren sammanfattningsvis förstå och använda
vardagliga och enkla vältecknade uttryck samt till exempel introducera sig själv och
andra, svara på och ställa enkla frågor om olika personuppgifter. På nivå A2 är
kommunikationen ännu enkel och behövs vara vältecknad, språkanvändaren kan
diskutera saker såsom familj, shopping och arbete. Nivåerna A1 och A2 beskrivs som
grundnivåer.
Nivå B1 betyder att språkanvändaren förstår grundläggande saker om klart
och standardspråkligt tecknande om bekanta ämnen till exempel på jobbet, skolan eller
fritiden samt klarar sig i de flesta situationer på teckenspråk. Hen kan också teckna enkelt
om sina erfarenheter, drömmar och ambitioner samt till exempel enkelt motivera sina svar
och åsikter. På nivå B2 kan hen därtill förstå lite komplexare tecknande om både konkreta
och abstrakta teman, teckna mer flytande och spontant och teckna klart och detaljerat om
många olika teman. Nivåerna B1 och B2 beskrivs som nivåer för en självständig tecknare.
Till sist finns nivåerna C1 och C2 för skickliga och kunniga tecknare. C1
betyder att språkanvändaren kan förstå olika krävande och längre tecknade texter samt
implicita betydelser. Hen kan teckna spontant och flytande utan att särskilt mycket behöva
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leta efter de rätta uttrycken. Hen kan teckna flytande och välstrukturerat till exempel om
akademiska och professionella teman. På nivå C2 kan hen förstå i princip allt tecknande,
dra ihop information om olika källor och argumentera logiskt. Hen uttrycker sig spontant,
väldigt flytande och klart i komplexa situationer. (GERS för teckenspråk s. 9)
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4

Resultat och analys

I det här kapitlet redogörs först informanternas bakgrund. Därefter motiveras och
presenteras grupperingen av informanter. Studenternas svar på enkäten behandlas i olika
undertitlar, nämligen 4.3 Språkförståelse, 4.4 Språkproduktion och 4.5 Interaktion. Under
varje titel presenteras och analyseras studenternas valda språkfärdighetsnivåer samt deras
svar på frågor kring sin språkinlärning när det gäller dessa tre kategorier.

4.1 Informanternas bakgrund
Som nämnts ovan svarade sammanlagt 15 studenter på enkäten i oktober
och november 2018. Alla informanterna studerade finlandssvenskt teckenspråk vid
Humanistiska yrkeshögskolan år 2018. Informanterna var under hösten 2018 mellan 19
och 58 år gamla och hade varierande utbildningsbakgrund. I gruppen finns det sju
studenter som var redan utbildade till teckenspråkstolk, varav fem nämner att de har
använt finlandssvenskt teckenspråk i sitt arbete som tolk. Det finns också tre studenter
som nämner att de nu studerar till tolk vid Humanistiska yrkeshögskolan och därigenom
syftar till att avlägga tolkexamen. Fem studenter berättade att de har deltagit i LIVS I
instruktörsutbildning mellan åren 2016 och 2017.
Sammanlagt hade åtta studenter inte använt finlandssvenskt teckenspråk i
sitt arbete, medan sju berättade att de hade använt språket i någon mån i sitt arbete – som
nämndes ovan har alltså fem av dessa sju studenter arbetat som tolk. Några hade använt
språket i sitt arbete till exempel i ett eller två år medan andra hade använt språket i nästan
30 år. En av dessa studenter berättade att hen hade använt språket i sitt arbete som tolk i
flera år men att hen ”inte har varit medveten om vad skillnaden mellan finskt och
finlandssvenskt teckenspråk är”. En student berättade att hen började använda språket för
mer än 20 år sen men då ”pratade man inte om finlandssvenskt teckenspråk som ett eget
språk.”
Studenterna berättade om sina kunskaper i olika språk. När det gäller
tecknade språk finns det sammanlagt två studenter som nämner att finlandssvenskt
teckenspråk antingen är deras modersmål eller att de är tvåspråkiga. Det finns endast två
studenter som kan bara det finlandssvenska teckenspråket, medan de flesta (12) också kan
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det finska teckenspråket. Andra tecknade språk som informanterna angav att de har
kunskaper i är svenskt teckenspråk (tre informanter, ytterligare en som förstår det men
inte kan teckna), internationellt teckenspråk (två informanter) samt amerikanskt, danskt
och brittiskt teckenspråk (en informant). När det gäller talade språk kan alla informanter
svenska, finska och åtminstone grunderna i engelska. Andra talade språk som nämndes
av informanterna var tyska, spanska, estniska, norska, danska och franska.
När studenterna beskrev sina språkkunskaper i det finlandssvenska
teckenspråket före studierna vid Humanistiska yrkeshögskolan eller när de började år
2018, berättade sammanlagt sju informanter att de inte hade några kunskaper i språket
eller bara kunde några enskilda tecken. Resten av informanterna, d.v.s. åtta studenter,
hade varierande kunskaper i språket: några hade enligt deras egen utsago ”redan kommit
i gång med språket ganska bra” eller ”behärskade många tecken” och kunde förstå
språket medan andra nämnde att de redan hade mycket bra kunskaper i språket och kunde
teckna flytande.

4.2 Gruppering av informanter
För att kunna analysera informanternas svar effektivt, bestämde jag mig för att forma tre
grupper av studenterna beroende på hur länge de hade studerat eller lärt sig
finlandssvenskt teckenspråk. Om det finns några undantag i val av grupper, berättar jag
dem separat under varje gruppintroducering. Anmärkningsvärt är också att gruppernas
namn berättar endast hur länge studenterna hade sysslat med språket och försöker inte
beskriva studenternas språkkunskaper på något sätt.
Grupperna som formades är:
▪

Grupp 1: Nybörjare av studenter som började lära sig språket under tiden då
studierna vid Humak började år 2018

▪

Grupp 2: Mellangrupp av studenter som hade lärt sig språket mellan 1–5 år

▪

Grupp 3: Avancerade av studenter som hade sysslat med eller lärt sig språket i
mer är 15 år
Enskilda studenterna hänvisas till med en kombination av två bokstäver av

gruppens namn, nämligen Ny-, Me- eller Av-, samt nummer som endast avskiljer

24
studenterna från varandra utan några bibetydelsen. I praktiken refereras till enskilda
studenter till exempel som Ny1, Me4 och Av6.
Studenterna i grupp 1: Nybörjare ansågs alltså vara helt nybörjare i språket
när utbildning vid Humanistiska yrkeshögskolan började år 2018. Dessa studenter hade
sysslat med språket i under ett års tid då de svarade på enkäten hösten 2018. Grupp 1
innehåller sammanlagt fyra studenter. I den här gruppen finns det en utbildad
teckenspråkstolk (Ny1) och en blivande teckenspråkstolk (Ny4). Alla studenter utom en
(Ny2) kan också det finska teckenspråket. Två studenter (Ny2, Ny4) hade inga
språkkunskaper i språket innan studier vid Humak började, medan två (Ny1, Ny3) visste
några tecken.
Den andra gruppen kallar jag för Mellangrupp. Studenterna i grupp 2:
Mellangrupp hade lärt sig finlandssvenskt teckenspråk i 1–5 år. Det finns sammanlagt
fem studenter i den här gruppen. I gruppen inkluderade jag också en sådan student, som
hade sysslat med språket på något sätt mer än 20 år sen, men som enligt sin egen utsago
inte visste vilka tecken var finlandssvenskt teckenspråk och vilka var finskt teckenspråk
och som ansåg att hen endast kunde finskt teckenspråk då studier började. I gruppen är
eller blir alla studenter teckenspråkstolkar: tre (Me2, Me4, Me5) är färdigutbildade tolkar
och två (Me1, Me3) studerar till teckenspråkstolk och inkluderade studier på
finlandssvenskt teckenspråk i sin pågående tolkutbildning. Alla studenter i gruppen kan
också det finska teckenspråket.
Den tredje och sista gruppen består av studenter som hade sysslat med eller
lärt sig språket i mer är 15 år. Sammanlagt finns det sex studenter i gruppen, varav tre
(Av2, Av4, Av5) är utbildade teckenspråkstolkar. I gruppen finns det en student som
anger att finlandssvenskt teckenspråk är hens modersmål (Av1). Det finns också en till
som nämnde att hen är tvåspråkig och har ett teckenspråk som ett av sina modersmål
(Av3). Alla studenter utom en (Av6) kan också det finska teckenspråket, men en berättar
att hen endast kan förstå finskt teckenspråk (Av1). I gruppen finns det också totalt tre
(Av1, Av2, Av3) studenter som har kunskaper i det svenska teckenspråket.
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4.3 Språkförståelse
Informanterna evaluerade sina kunskaper i språkförståelse i tre olika underkategorier, i
1) allmän språkförståelse, 2) att följa instruktioner och anmälningar samt 3) att förstå
infödda interlokutörer.
I det här kapitlet berättar jag om hur de tre olika informantgrupperna
bedömde sina kunskaper i dessa tre underkategorier. Sist presenteras studenternas
reflektion kring sin språkinlärning när det gäller språkförståelse.

De valda nivåerna för grupp 1: Nybörjare är följande:
GRUPP 1:
Student Ny1

Student Ny2

Student Ny3

Student Ny4

Allmän
språkförståelse

B2

B1

B2

B1

Att följa
instruktioner och
anmälningar

B2

B1

A2

A2

Att förstå infödda
interlokutörer

B2

B1

B2

A2

Nybörjare

Tabell 1. Språkfärdighetsnivåer valda av grupp 1: Nybörjare gällande språkförståelse.

Som kan ses i tabell 1, finns det variation i grupp 1 mellan nivåerna A2 och B2, medan
de flesta placerade sig på nivåer B1 och B2 i de tre underkategorierna. Student Ny1 valde
nivå B2 för att beskriva sina kunskaper i varje underkategori, och student Ny2 valde nivå
B1 för varje underkategori. Studenterna Ny3 och Ny4 hade lite variation mellan olika
underkategorier: student Ny3 valde nivå A2 för att följa instruktioner och anmälningar
och nivå B2 för allmän språkförståelse och att förstå infödda interlokutörer. Student Ny4
valde nivå B1 för allmän språkförståelse och nivå A2 för att följa instruktioner och
anmälningar samt att förstå infödda interlokutörer. Alla studenterna hade alltså valt
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antingen nivå B1 eller B2, som anses vara nivåer för självständiga språkbrukare, för att
beskriva sina kunskaper i allmän språkförståelse.
Den utbildade tolken i den här gruppen, nämligen student Ny1, hade valt
högre nivåer i språkförståelse än andra studenter i gruppen. Den blivande tolken (Ny4)
hade valt de lägsta nivåerna i gruppen för att beskriva sina kunskaper. Alla studenter i
gruppen utom student Ny2 kan finskt teckenspråk, men enligt min åsikt verkar det inte
vara en betydande sak när de gäller studenternas val av nivåer: studenterna Ny3 och Ny4,
som kan det finska teckenspråket, har valt lägre nivåer än Ny2.

Studenterna i grupp 2: Mellangruppen valde följande nivåer för att beskriva sina
kunskaper:
Student

Student

Student

Student

Student

Me1

Me2

Me3

Me4

Me5

Allmän
språkförståelse

B2

B2

B2

B1

C1

Att följa
instruktioner och
anmälningar

B2

B2

B2

B1

B2

Att förstå infödda
interlokutörer

B1

C1

B1

B1

B2

GRUPP 2:
Mellangrupp

Tabell 2. Språkfärdighetsnivåer valda av grupp 2: Mellangrupp gällande språkförståelse.

Nivåer valda av studenterna i grupp 2 varierade mellan B1 och C1 (se tabell 2). Bara en
student, Me4, hade valt samma nivå, nämligen B1, för att beskriva sina språkfärdigheter
medan de andra studenter hade lite variation i sina val av nivåer. Student Me1 valde nivåer
B1 och B2 för sina kunskaper, student Me2 valde B2 och C1, student Me3 valde nivåer
B1 och B2 och student Me5 valde B2 och C1.
Som sagt ovan, är eller blir alla studenter i grupp 2 tolkar. Studenterna Me1
och Me3 studerade till teckenspråkstolk under hösten 2018 medan de andra studenterna
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redan har avlagt tolkexamen. Det finns inga anmärkningsvärda skillnader mellan de
blivande tolkarna och de redan utbildade tolkarna i min åsikt när det gäller de valda
nivåerna. Alla studenterna i den här gruppen nämnde att de kan det finska teckenspråket.

Den avancerade gruppen svarade på följande sätt:
Student

Student

Student

Student

Student

Student

Av1

Av2

Av3

Av4

Av5

Av6

Allmän
språkförståelse

C1

C1

C1

B1

B1

A2

Att följa
instruktioner och
anmälningar

C1

B2

C1

C1

B1

A2

Att förstå infödda
interlokutörer

C1

B2

C1

B2

B1

A2

GRUPP 3:
Avancerade

Tabell 3. Språkfärdighetsnivåer valda av grupp 3: Avancerade gällande språkförståelse.

Som ses i tabell 3 ovan, varierade den tredje gruppens val av nivåer mellan A2 och C1.
Det finns sammanlagt två studenter, nämligen studenterna Av1 och Av3, som har valt
nivå C1 för varje underkategori. Student Av5 valde nivå B1 för sina kunskaper. Student
Av6 hade också valt endast en nivå, nämligen nivå A2, för varje underkategori. Andra
studenterna hade lite variation i sina val: student Av2 valde nivå C1 för allmän
språkförståelse och nivå B2 för både att följa instruktioner och anmälningar och att
förstå infödda interlokutörer. Student Av4 valde nivå B1 för allmän språkförståelse, nivå
C1 för att följa instruktioner och anmälningar och till sist nivå B2 för att förstå infödda
interlokutörer.
Utbildade teckenspråkstolkar i den här gruppen är som ovan redan sagt
studenterna Av2, Av4 och Av5. Alla studenter utom student Av6 berättade att de kan
också finskt teckenspråk, och studenterna Av1, Av2 och Av3 har åtminstone några
kunskaper i det svenska teckenspråket. Student Av1 har finlandssvenskt teckenspråk som
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sitt modersmål, och student Av3 är tvåspråkig och har ett teckenspråk som ett av sina
modersmål, vilket kan påverka studenternas höga bedömningar i språkförståelse, även
om det är viktigt att komma ihåg att de här valda nivåerna motsvarar endast studenternas
egna uppfattningar av sina språkkunskaper.
I enkäten bads studenterna också reflektera över sin språkinlärning när det
gäller språkförståelse. De kursiverade texterna är direkta citat ur studenternas svar och
har inte förändrats på något sätt. Som gjort ovan med nivåbeskrivningar, hänvisas till
enskilda studenter med samma koder beroende på sin grupp, nämligen Ny1, Me2, Av3
osv.
Många studenterna nämner att de lär sig att förstå språket mer och mer hela tiden genom
att se när språket används och genom att själv använda språket:
”Bara jag ser och använder det mer är det lättare. Men viktigaste är att
våga!” (Ny4)
”Ju mer man iakttar desto mer lär jag mig.” (Ny2)
Att lära sig nya tecken nämns också som en viktig del av språkinlärning när det gäller
språkförståelse. Många studenter berättade att under hösten 2018 har de lärt sig många
nya tecken. En informant nämner även att för hen är det lätt att lära sig enskilda tecken
och sedan senare komma ihåg dem när hen ser dem. Repetition och övning nämns några
gånger i studenternas svar som en viktig sak i att lära sig nya tecken. En viktig sak sägs
vara också det att man lär sig nya tecken och teckenspråkets byggstenar när man samtidigt
både ser tecknandet och lyssnar på talad tolkning:
”När jag följer med teckenspråk och samtidigt får en talad tolkning
har jag möjlighet att snappa upp många nya tecken och lära mig hur
helheter byggs upp i språket.” (Ny2)
”Speciellt enskilda tecken i fisvtsp har hjälpt mig den senaste tiden.” (Me3)
”Alltid måste ett nytt tecken ses flera gånger förrän det fastnar i min hjärna
och händer.” (Av2)
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Ett tema som förekom många gånger i studenternas svar oberoende av hur länge de hade
lärt sig språket var svårigheter i att förstå tecknare med olika bakgrunder eller språkstilar,
vilket enligt min åsikt var ganska intressant och som skulle vara intressant att undersöka:
”Det kan också vara svårt att förstå när jättegamla människorna
tecknar.” (Ny3)
”För mig är det ganska lätt att förstå bekanta tecknare men stöter jag på
en ny fsv person varierar det jättemycket. [...] Det är också svårt att följa
med i en diskussion mellan två döva infödda tecknare.” (Me4)
”Dock kan det hända att till exempel under olika medlemsträffar så möter
jag någon som jag inte förstår lika bra. Kanske det är "handstilen",
artikulationen eller att personen är inte lika medveten om sitt språk som
dom som föreläser. [...] Om jag är in i konteksten förstår jag bra, men olika
stilar eller dialekter har stor påverkan.” (Me1)
”Jag tycker att det överlag är svårare att förstå främmande personers
tecknande än de som man känt sen länge tillbaks.” (Av2)
”Förstå infödda interlokutörer [...] beror lite på hur stark dialekt personen
har.” (Av4)

När det gäller dialekter eller språkstilar osv., nämnde två studenter att deras kunskaper i
andra tecknade språk kan påverka deras språkförståelse i finlandssvenskt teckenspråk,
vilket hänger ihop med teorin om finlandssvenskt, finskt och svenskt teckenspråk som
ganska nära relaterade språk:
”I början av hösten hade jag problem med att om samma tecken (handform,
rörelse) har en annan betydelse på finskt teckenspråk, så tolkade min hjärna
automatiskt in det finska teckenspråkets betydelse i meningen, vilket gjorde
att jag kunde missförstå helheten.” (Av4)
”Det underlättar i situationer då tecknarens språk influeras av det svenska
teckenspråket.” (Av5)
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Några studenter reflekterade också kring andra svårigheter de har och har haft, såsom till
exempel behov på upprepning samt att inlärningen kräver koncentration och kan därmed
kanske vara tröttsam:
”Detaljer kan jag ofta ännu inte uppfatta, och många gånger behöver jag
be om upprepning, eller att den som tecknar tar det långsammare, men
sammanhanget blir klart för det mesta.” (Av6)
”Ännu måste jag koncentrera mig för att förstå men mindre än i juni.”
(Ny1)
”Det har blivit lättare att följa med på lektionerna på finlandssvenskt
teckenspråk, jag blir inte mera lika trött som tidigare.” (Me2)
En student berättade att hen tycker att utvecklingen har varit ganska snabb i början av
studier. En student nämnde att hen tycker att hens utveckling i språkinlärning har länge
stannat på samma nivå fast hen lärde sig mycket i början av studier. Dessa hänger ihop
med teorin om att teckenspråksinlärningen i början av studier kan känns lätt (Pääkkönen
2001, s. 61):
”I början lärde jag mig mycket (nya tecken/nya strukturer och allt möjligt)
men nu känns det som min utveckling har stannat på samma nivå för några
månader.” (Me4)
”Jag tycker att jag har utvecklat mig ganska snabbt under de här första
månaderna.” (Me2)

4.4 Språkproduktion
Informanterna evaluerade sina kunskaper i språkproduktion i fyra olika underkategorier
som heter 1) allmän språkproduktion, 2) långa monologer, 3) sociolingvistisk lämplighet
och 4) ledighet, flyt.
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I det här kapitlet berättar jag hur de tre olika informantgrupperna bedömde sina kunskaper
i dessa tre underkategorier. Sist presenteras studenternas reflektion kring sin
språkinlärning när det gäller språkproduktion.
Den första gruppen valde följande nivåer för att beskriva sina kunskaper i
språkproduktion:
GRUPP 1:
Student Ny1

Student Ny2

Student Ny3

Student Ny4

Allmän språkproduktion

B1

B1

B2

B1

Långa monologer

B1

B1

C1

A2

Sociolingvistik
lämplighet

B1

B1

B2

A2

Ledighet, flyt

B1

B1

B2

A2

Nybörjare

Tabell 4. Språkfärdighetsnivåer valda av grupp 1: Nybörjare gällande språkproduktion.

Grupp 1 hade valt nivåer från A2 till C1 för att beskriva kunskaper i språkproduktion (se
tabell 4). Studenterna Ny1 och Ny2 hade båda valt nivå B1 för varje underkategori, medan
student Ny3 valde nivå B2 för kategorierna allmän språkproduktion, sociolingvistisk
lämplighet och ledighet, flyt och nivå C1 för långa monologer. Student Ny4 hade valt
nivå B2 för allmän språkproduktion och nivå A2 för de andra underkategorierna. Student
Ny3 hade valt högre nivåer medan student Ny4 hade valt lägre nivåer än andra i gruppen.
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Grupp 2: Mellangruppen i sin tur hade valt följande nivåer för att beskriva sina kunskaper
i språkproduktion:
GRUPP 2:

Student
Me1

Student
Me2

Student
Me3

Student
Me4

Student
Me5

Allmän
språkproduktion

B1

B1

B2

B2

C1

Långa
monologer

B1

B1

B1

B2

B2

Sociolingvistik
lämplighet

B2

B1

B1

B1

C1

Ledighet, flyt

B1

B1

B1

B2

B2

Mellangrupp

Tabell 5. Språkfärdighetsnivåer valda av grupp 2: Mellangrupp gällande språkproduktion.

Som ses i tabell 5, hade grupp 2 valt nivåer från B1 till C1 för att beskriva sina
språkkunskaper när det gäller språkproduktion. Student Me2 hade valt nivå B1 för alla
underkategorier medan andra studenterna i gruppen hade åtminstone lite variation i sina
val: student Me1 valde nivå B1 för allmän språkproduktion, långa monologer samt
ledighet, flyt medan hen valde nivå B2 för sociolingvistisk lämplighet. Student Me3 valde
nivå B2 för allmän språkproduktion och nivå B1 för de andra underkategorierna. Student
Me4 valde nivå B1 för sociolingvistisk lämplighet och sen nivå B2 för andra
underkategorier. Student Me5 valde också två olika nivåer, nämligen B2 för långa
monologer och ledighet, flyt medan C1 för de två andra underkategorier. I den här
gruppen har alla studenterna valt ganska likadana nivåer för sina kunskaper, men student
Me5 hade högsta nivåer.
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Grupp 3: Avancerade valde däremot följande nivåer:
GRUPP 3:

Student
Av1

Student
Av2

Student
Av3

Student
Av4

Student
Av5

Student
Av6

Allmän
språkproduktion

C1

C1

C2

B2

B2

A2

Långa
monologer

C1

B2

C1

B2

B2

B2

Sociolingvistik
lämplighet

C1

B2

C1

B2

B2

A2

Ledighet, flyt

B2

B2

C2

B2

B2

A2

Avancerade

Tabell 6. Språkfärdighetsnivåer valda av grupp 3: Avancerade gällande språkproduktion.

Grupp 3 valde nivåer A2 till C2 för att beskriva sin färdighet i språkproduktion (se tabell
6). Studenterna Av4 och Av5 hade båda valt nivå B2 för varje underkategori. Andra
studenterna hade alla valt två olika nivåer för sina språkkunskaper: student Av1 valde B2
för ledighet, flyt medan nivå C1 för allmän språkproduktion, långa monologer samt
sociolingvistik lämplighet. Student Av2 valde nivå C1 för allmän språkproduktion och
nivå B2 för andra underkategorier. Student Av3 placerade sig på nivå C1 i långa
monologer och ledighet, flyt och på nivå B2 i de två resterande kategorierna. Student Av6
valde nivå B2 för långa monologer och nivå A2 för andra underkategorier, vilka är tydligt
de lägsta nivåerna i gruppen.
När alla studenterna till sist reflekterade kring språkproduktion och
inlärning med öppna svar, nämns inlärning av nya finlandssvenska tecken som den
viktigaste saken, vilket verkar vara logiskt eftersom kommunikationen blir lättare eller
möjlig när man har ord som kan användas när man umgås med andra människor. Nästan
alla informanter berättade att de har lärt sig nya tecken vilket har gjort det lättare att
använda språket. Några studenter berättade vidare att deras artikulation har blivit bättre.
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Som svårigheter vid språkproduktion nämner studenter till exempel att det är svårt att
komma ihåg olika tecken, att tecknandet ännu är lite långsamt och att det är svårt att
teckna flytande:
”Jag har lärt mig många nya tecken som jag inte alltid kommer ihåg när
jag tecknar.” (Ny1)
”Min tanke går ännu snabbare än vad mitt tecknande hinner med.” (Ny2)
”Jag tycker att jag har ganska bra förståelse av teckenspråken på teoretiskt
plan men det kommer inte alltid ut genom händerna.” (Me1)
”Jag har i första hand utvecklats då det gäller att våga producera och
använda språket. Att få flyt i tecknandet upplever jag som svårt och mitt
tecknande blir ofta "hackigt" och med pauser.” (Av6)
Kunskaper i finskt teckenspråket kan anses påverka inlärning och användning av
finlandssvenskt teckenspråk till exempel genom att de två språken blandas ihop när det
gäller tecken eller munrörelser samt språkets pragmatik. Studenterna berättar att ibland
händer transfer och språkbyte även omedvetet, särskilt i situationer som är stressande:
”[...] men det kan hända att det är finska tsp som kommer, inte fisv tsp. [...]
svårt att veta om det är finska eller fisv tsp som jag använder mera när jag
tror att jag tecknar fisv tsp.” (Ny1)
”Man måste ganska mycket konsentrera sig på att välja finlandssvenska
tecken istället för finska då man tecknar.” (Me2)
” [...] kämpar för att ännu förbättra mig i målspråket så att det blir mer
pragmatiskt korrekt, frigöra mig från källspråkets inverkan.” (Av3)
”Om jag blir stressad, faller jag tillbaka på det finska teckenspråket.”
(Av4)
”Mitt teckenspråk blir lätt påverkad av finskt teckenspråk. Kan man
använda samma tecken men svenska i munnen är svårt att veta och det gör
jag ganska ofta delvis medvetet [...] men ibland också omedvetet.” (Me4)

35
En informant reflekterade kring finskt teckenspråks inverkan på sin inlärning av
finlandssvenskt teckenspråk och konstaterade att hennes språkmedvetenhet har utvecklats
under studier:
”Jag har lärt mig mera om att kunna skilja finska och finlandssvenska
tecken från varandra.” (Me2)

4.5 Interaktion
Informanterna evaluerade sina kunskaper i interaktion i tre olika underkategorier som
heter 1) allmän interaktion, 2) diskussion och samtal och 3) kooperation och samverkan.
I det här kapitlet berättar jag hur de tre olika informantgrupperna bedömde sina kunskaper
i dessa tre underkategorier kategorier. Sist presenteras studenternas reflektion kring sin
språkinlärning när det gäller interaktion.

Den första gruppen valde följande nivåer för att beskriva sina kunskaper i interaktion:

GRUPP 1: Nybörjare

Student Ny1

Student Ny2

Student Ny3

Student Ny4

Allmän interaktion

B1

B1

B2

B1

Diskussion, samtal

B1

B1

C1

A2

Kooperation, samverkan

B1

B1

B2

A2

Tabell 7. Språkfärdighetsnivåer valda av grupp 1: Nybörjare gällande interaktion.

Som kan ses i tabell 7, varierade gruppens val mellan A2 och C1, alltså mellan grundnivå
och skicklig nivå. Studenterna Ny1 och Ny2 placerade sig båda på nivå B1 i alla
underkategorier medan de två andra studenterna valde två olika nivåer för sina kunskaper.
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Student Ny3 valde nivå B2 för allmän interaktion och kooperation, samverkan och nivå
C1 för diskussion, samtal. Student Ny4 valde istället nivå B1 för allmän interaktion och
nivå A2 för de andra två underkategorierna.

Grupp 2: Mellangrupp valde istället följande nivåer:
GRUPP 2:

Student
Me1

Student
Me2

Student
Me3

Student
Me4

Student
Me5

Allmän
interaktion

B1

B1

B1

B2

C1

Diskussion,
samtal

B1

B2

B1

B2

B2

Kooperation,
samverkan

B1

B1

B1

C1

C1

Mellangrupp

Tabell 8. Språkfärdighetsnivåer valda av grupp 2: Mellangrupp gällande interaktion.

Grupp 2, som ses i tabell 8, hade valt nivåer mellan B1 och C1. Studenterna Me1 och
Me3 valde samma nivå, nämligen B1, för varje underkategori, student Me2 valde B1 för
allmän interaktion och kooperation, samverkan och nivå B2 för diskussion, samtal.
Student Me4 placerade sig på nivå C1 i kooperation, samverkan medan valde nivå B2 för
de andra underkategorier. Student Me5 däremot valde nivå B2 för diskussion, samtal och
nivå C1 för resterande kategorier.
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Den tredje gruppen valde däremot nivåer som är:

GRUPP 3:
Avancerade

Student
Av1

Student
Av2

Student
Av3

Student
Av4

Student
Av5

Student
Av6

Allmän interaktion

C1

B2

-

B2

B2

A2

Diskussion, samtal

C1

B2

C2

B2

B2

A2

Kooperation,
samverkan

C1

B2

C1

B2

B2

A2

Tabell 9. Språkfärdighetsnivåer valda av grupp 3: Avancerade gällande interaktion.

Som tabell 9 visar, finns det nivåer mellan A2 och C2, d.v.s. det finns stora skillnader i
gruppens självbedömningsnivåer. I den här gruppen hade de flesta studenterna valt bara
en nivå för att beskriva varje underkategori, nämligen nivå C1 för student Av1 för att
beskriva alla underkategorier, alltså allmän interaktion, diskussion, samtal och
kooperation, samverkan.
När studenterna berättade om sin inlärning när det gäller interaktion i
situationer där språket används, berättade många studenter att antingen deras erfarenheter
inom arbetsliv eller kunskap i andra teckenspråk gör det lättare att vara i interaktion med
andra tecknare:
”Allmän interaktion är ganska lätt för mig för att jag arbetat som tolk över
20 år och har ofta tecknat med döva utlänningar och vi har förstått oss.”
(Ny1)
”När det gäller interaktion är inte så stor skillnad mellan olika teckenspråk.
Det som jag har lärt i finskspråkig dövvärlden kan jag utnyttja också inom
den finlandssvenska.” (Me4)
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Ändå berättade en student som jobbar som teckenspråkstolk att hen lärt sig mer genom
att umgås fritt med andra språkanvändare utan att vara med som tolk, eftersom då kan
det handla om olika samtalsämnen:
”Jag har fått umgås med språkanvändare utan att vara med som tolk. Det
har varit möjligt att diskutera också om andra saker, inte bara tolkning och
saker omkring tolkning. Jag har lärt mig mycket genom att jag har fått
möjlighet att teckna om mina egna åsikter och erfarenheter.” (Me2)
Att umgås med andra tecknare och språkanvändare tycks alltså vara en viktig faktor i
inlärning av interaktion. En student betonade att det är lättare att kommunicera på
teckenspråk om det inte finns möjlighet att använda ett talat språk. Att våga kommunicera
förekom ganska ofta i studenternas svar:
”Jag lär mig bäst genom "riktiga kontakter" och att vara bland människor
som använder teckenspråk på modersmåls nivån.” (Me1)
”Jag klarar mig också bättre när det inte finns möjligheten att tala. Då
stänger man den känseln och fokuserar på ett annat sätt.” (Me1)
”All konversation bidrar till utvecklingen.” (Ny2)
”Jag har blivit säkrare, jag vågar använda språket, för jag vet att jag kan
så pass mycket, att jag gör mig förstådd.” (Me5)
”Jag har vågat kommunicera mera, och har vid flera tillfällen själv tagit
initiativ att teckna också med döva personer.” (Av6)
En annan tendens som förekom i studenternas svar är att de har lärt sig att anpassa språket
bättre, till exempel beroende på samtalspartner och dess kunskaper eller dialekt, och att
andra anpassar sitt språk när de kommunicerar med dessa studenter:
”Jag märker att många ändrar sitt språk för att visa mig hänsyn. Det är en
raritet att få ta del av äkta, naturligt teckenspråk bland nativa. Språket är
vanligtvis anpassat, åtminstone lite. Jag anpassar även mitt eget uttryck för
att alla ska ha möjlighet att förstå och kontrollerar att jag blir förstådd.”
(Av4)
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”Jag har sett mer på egna sätt att uttrycka mig och att välja rätt uttryckssätt
mot samtalsparter eller målgrupp.” (Av3)
”Jag kan säga mina åsikter och anpassa mig efter den person jag talar
med.” (Me5)

4.6 Sammanfattning av resultat
För att effektivt kunna jämföra studentgruppers svar med varandra, gjorde jag tre tabeller
som innehåller studenternas svar för sina kunskaper i varje språkfärdighetskategori utan
att ha alla tre underkategorierna synlig. Om en student hade valt olika
språkfärdighetsnivåer för olika underkategorier, ses de båda i tabellerna.
Den första gruppen hade alltså valt nivåer på följande sätt:
GRUPP 1:
Student Ny1

Student Ny2

Student Ny3

Student Ny4

Språkförståelse

B2

B1

A2/B2

A2/B1

Språkproduktion

B1

B1

B2/C1

A2/B1

Interaktion

B1

B1

B2/C1

A2/B1

Nybörjare

Tabell 10. Språknivåer valda av studenter i grupp 1.

Mestadels hade studenterna i den första gruppen alltså placerat sig på B-nivåer, som
beskriver språkkunskaper av en självständig språkanvändare. Student Ny1 hade valt nivå
B2 för språkförståelse men placerade sig på nivå B1 i språkproduktion och interaktion.
Student Ny2 hade valt nivå B1 för varje kategori. Student Ny3 hade lite mer variation i
sina val av nivåer, och hen hade valt A2 och B2 för språkförståelse samt B2 och C1 för
de andra kategorierna. Student Ny4 hade valt A2 och B1 för alla kategorier. Av dessa
studenter är Ny1 tolk och NY4 blivande tolk.
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Den andra gruppens svar var följande:
Student

Student

Student

Student

Student

Me1

Me2

Me3

Me4

Me5

Språkförståelse

B1/B2

B2/C1

B1/B2

B1

B2/C1

Språkproduktion

B1/B2

B1

B1/B2

B1/B2

B2/C1

Interaktion

B1

B1/B2

B1/C1

B2/C1

B2/C1

GRUPP 2:
Mellangrupp

Tabell 11. Språknivåer valda av studenter i grupp 2.

Jämfört med grupp 1 var den andra gruppens nivåer lite högre. Alla studenter hade
placerats sig på åtminstone nivå B1, men den högsta valda nivån var C1, som valdes av
tre enskilda studenter. Student Me1 valde nivåer B1 och B2, student Me2 B1, B2 och C1,
studenterna Me3 och Me4 valde B1, B2 och C1 medan student Me5 valde nivåer B2 och
C1. Alla dessa studenter är eller blir teckenspråkstolkar.

De resultat av sista gruppens svar var följande:
Student

Student

Student

Student

Student

Student

Av1

Av2

Av3

Av4

Av5

Av6

Språkförståelse

C1

B2/C1

C1

B1/C1

B1

A2

Språkproduktion

B2/C1

B2/C1

C1/C2

B2

B2

A2/B2

Interaktion

C1

B2

C1/C2

B2

B2

A2

GRUPP 3:
Avancerade

Tabell 12. Språknivåer valda av studenter i grupp 3.
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Grupp 3 hade i medeltal valt de högsta nivåerna av alla tre grupper. I den här gruppen
finns det totalt fyra studenter som hade valt C-nivåer för sina kunskaper. Även om
gruppens nivåer i medeltal var högre än andra gruppers svar, finns det ändå en student
som hade valt A2 nivåer för sina kunskaper (Av6). I den här gruppen är studenterna Av2,
Av4 och Av5 teckenspråkstolkar, medan student Av1 har finlandssvenskt teckenspråk
som sitt modersmål och student Av3 berättar att hen är tvåspråkig döv. Det är tydligt att
studenterna Av1, Av2 och Av3 har valt högre nivåer än de andra i grupp 3.
Det finns inte så stora skillnader i val av språkfärdighetsnivåer mellan alla
dessa tre grupper. De valda nivåerna visar ändå att studenterna placerar sig på åtminstone
lite högre nivåer om de har lärt sig språket länge, särskilt när man jämför nybörjare i
grupp 1 och de studenter som har lärt sig språket i mer än 15 år (grupp 3). Det verkar inte
vara en stor skillnad mellan grupp 1 och grupp 2. Grupp 2 hade däremot åtminstone lite
lägre nivåer än grupp 3. Detta betyder att studenter som hade lärt sig språket i minst 15
år placerade sig på högre språkfärdighetsnivåer än de som nyss hade börjat studera språket
eller som hade studerat språket i 1–5 år.
I studenternas svar kring sin språkinlärning i de tre kategorier som
undersökts i undersökningen, nämligen språkförståelse, språkproduktion och interaktion,
förekom det vissa tendenser. Nästan alla studenterna tyckte att det viktigaste i deras
inlärning är och har varit att lära sig nya finlandssvenska tecken som kan utnyttjas i
kommunikationen. Det nämndes många gånger att utvecklingen var eller hade varit
ganska snabb i början då det kändes lätt att lära sig nya tecken osv., medan en student
nämnde att utvecklingen sedan hade sen blivit långsammare. Påverkan av finskt
teckenspråk, vilket nästan alla studenterna har kunskaper i, blev ett viktigt och betydande
tema i studenternas svar. Det berättades att man ibland blandar ihop dessa två språk
antingen medvetet eller omedvetet, och att det krävs koncentration för att inte blanda ihop
språk. Att förstå olika dialekter och språkstilar nämndes många gånger som en utmaning
i kommunikationen.
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5

Sammanfattning och diskussion

Finlandssvenskt teckenspråk är ett hotat språk (Andersson-Koski 2015, s. 4) och olika
åtgärder borde göras för att säkra språket och förbättra dess ställning i dagens samhälle.
Språket har inte forskats särskilt mycket och med den här avhandlingen försökte jag ge
finlandssvenskt teckenspråk mer uppmärksamhet även i en liten skala.
Min undersökning syftade till att ta reda på hur studenterna vid
Humanistiska yrkeshögskolans utbildning under hösten 2018 evaluerade sina
språkkunskaper av det finlandssvenska teckenspråket. Ett av undersökningens syften var
att ta reda på hur studenterna reflekterade kring sin språkinlärning av det finlandssvenska
teckenspråket. Med hjälp av kontaktpersonen lektor Liisa Halkosaari vid Humanistiska
yrkeshögskolan skickades en online enkät till en studentgrupp som hade under hösten
2018 börjat studera finlandssvenskt teckenspråk vid en tolkutbildning vid Humak. Den
här tolkutbildningen är en del av tolkutbildningsprojektet LIVS II som är finansierat av
Undervisnings- och kulturministeriet och som syftar till att utbilda tolkar som kan tolka
på finlandssvenskt teckenspråk.
Sammanlagt 15 studenter med olika bakgrund svarade på enkäten mellan
oktober och november 2018. Alla studenter var under hösten 2018 mellan 19 och 58 år
gamla. I hela gruppen fanns det totalt sju studenter som var redan utbildade till
teckenspråkstolk, varav fem nämner att de har använt finlandssvenskt teckenspråk i sitt
arbete som tolk. Det finns också tre studenter som nämner att de nu studerar till tolk vid
Humanistiska yrkeshögskolan och därigenom syftar till att avlägga tolkexamen. Fem
studenter berättade att de har deltagit i LIVS I instruktörsutbildning mellan åren 2016 och
2017.
För att kunna analysera studenternas svar effektivt, delade jag dem i tre
grupper endast beroende på hur länge de hade studerat eller lärt sig finlandssvenskt
teckenspråk. De tre grupperna som formades var grupp 1: Nybörjare av studenter som
började lära sig språket under tiden då studierna vid Humak började år 2018, grupp 2:
Mellangrupp av studenter som hade lärt sig språket mellan 1–5 år och till sist grupp 3:
Avancerade av studenter som hade sysslat med eller lärt sig språket i mer är 15 år.
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Enligt undersökningens resultat finns det inte så stora skillnader i val av
språkfärdighetsnivåer mellan de tre studentgrupperna (se tabellerna 10, 11 och 12). De
valda nivåerna visar ändå att studenterna placerar sig på åtminstone lite högre nivåer om
de har lärt sig språket länge, särskilt när man jämför nybörjare i grupp 1 och de studenter
som har lärt sig språket i mer än 15 år i grupp 3. Det verkar inte vara en stor skillnad
mellan grupp 1 och grupp 2. Grupp 2 hade däremot lite lägre nivåer än grupp 3. Detta
betyder att studenter som hade lärt sig språket i minst 15 år placerade sig på högre
språkfärdighetsnivåer än de som hade nyss börjat studera språket eller som hade studerat
språket i 1–5 år.
I studenternas svar kring sin språkinlärning i de tre kategorier som
undersökts förekom det vissa tendenser, såsom betydelsen av ett växande teckenförråd,
påverkan av finskt teckenspråk samt utmaningar i kommunikation med tecknare vars
dialekt eller språkstil skiljer sig från inlärarens.
Jag förväntade mig att det skulle finnas tydliga skillnader mellan
studenterna som hade nyss börjat lära sig språket jämfört med de som hade en mycket
längre historia med språket, vilket verkar vara visat enligt min undersökning. Jag
förväntade mig att de som nyss hade börjat studera språket skulle välja anmärkningsvärt
lägre nivåer för att beskriva sina språkkunskaper, såsom nivå A2, men i verkligheten
valde de ganska höga nivåer såsom de andra grupperna. Jag hade också tänkt mig att
nybörjare skulle placera sig på lite högre nivåer när det gäller språkförståelse jämfört med
språkproduktion, men det verkade inte vara så enligt materialet. Jag tänkte att den
avancerade gruppen skulle bedöma sina kunskaper som höga, och att de skulle välja de
högsta nivåer för sina kunskaper, men ibland hade de också valt B-nivåer och även Anivåerna för sina kunskaper. Jag förväntade mig att ju mer studenten hade lärt sig språket,
desto högre nivåer skulle hen välja och att skillnaden mellan nybörjare och avancerade
skulle vara tydlig. När man jämför grupperna 1 och 3, hade nybörjarna valt lite lägre
nivåer än de avancerade, men skillnaden var enligt min mening inte betydande.
Det kan finnas många olika orsaker till studenternas val av vissa enskilda
språkfärdighetsnivåer för sina språkkunskaper. Självbedömningen av språkfärdighet
påverkas till exempel av frågorna i självbedömningsuppgifter samt studenternas
individuella egenskaper (Butler & Lee 2010, s. 7) och betydande är också att de studenter
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som har bättre kunskaper i målspråket ofta kan bedöma sina kunskaper bättre än de som
har bristfälliga kunskaper (Huang 2016, s. 803).
För att studenterna skulle få möjligheten att evaluera sina språkkunskaper
mera omfattande och också för att samla in så mycket material som möjligt indelade jag
de tre ovan nämnda grupperna vidare i olika delar. Till exempel delades
språkproduktionen in i fyra olika grupper: 1) allmän språkproduktion, 2) långa
monologer, 3) sociolingvistisk lämplighet och 4) flyt. Alla dessa undertitlar har sina egna
beskrivningar i den Gemensamma europeiska referensramen för teckenspråk. Det finns
studenter som hade valt samma nivå för varje underkategori medan andra hade mera
varierande självbedömningar. Man kan fundera på om dessa självbedömningar på riktigt
föreställer den verkliga språkfärdighetsnivån. Några studenter känner att de verkligen är
på samma nivå i varje grupp, medan andra tycker att de har varierande språkkunskaper
när det gäller språkproduktion. Det är också möjligt att svaren påverkades av enkätens
innehåll, till exempel att studenterna tyckte att det fanns för många underkategorier och
valde en nivå för alla bara för att vara snabbare.
Som sagt finns det vissa grammatiska likheter mellan olika teckenspråk,
vilket betyder att det är lättare för teckenspråksbrukare att överskriva språkgränserna och
kommunicera med varandra även om teckenförråden är olika (Kuurojenliitto; AnderssonKoski 2015, s. 12; Institutet för de inhemska språken). Några studenter berättade att de
inte kunde känna igen skillnaden mellan finlandssvenskt och finskt teckenspråk och att
de brukade blanda dessa två språk när de kommunicerade på teckenspråk. Några studenter
nämnde att de blandar ihop språken antingen medvetet eller omedvetet. Då kan det vara
svårt för dessa studenter att evaluera och bedöma sina kunskaper i just det finlandssvenska
teckenspråket. Det är alltså svårt att säga hur de andra tecknade språken som studenterna
behärskar påverkar självbedömningar av kunskaper i det finlandssvenska teckenspråket
med tanke på att det finns likheter och att finlandssvenskt teckenspråk ibland blandas ihop
med andra teckenspråk.
Nivåbeskrivningar som finns i den Gemensamma europeiska referensramen
för teckenspråk var tillgängliga endast på engelska, vilket naturligtvis kan ha påverkat
studenternas svår om till exempel deras kunskaper i engelska var begränsade. Ändå kunde
studenterna be om hjälp ifall de behövde hjälp på grund av språket som används i
beskrivningarna. Studenterna berättades också i samband med enkäten att de kunde
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utnyttja CEFR för det talade språket på svenska för att få en uppfattning om vad
nivåbeskrivningar handlar om, även om det är tydligt att man kanske ibland evaluerar lite
olika aspekter när det gället tecknade och talade språk. Jag tycket att det är viktigt att
påpeka att hela GERS med sina nivåbeskrivningar antingen för talade eller tecknade språk
kan ha varit främmande för några studenterna i allmänhet.
Självbedömning handlar om individens egen uppfattning om sina kunskaper
till exempel i det finlandssvenska teckenspråket, vilket betyder att bedömningen alltid är
subjektiv. Studenternas individuella egenskaper, såsom till exempel subjektiva
uppfattningar om språkkunskaper och om vad det egentligen betyder att ”kunna”
någonting i allmänhet samt självkritik kan naturligtvis påverka deras svar på frågor
gällande deras språkkunskaper (Butler & Lee 2010, s. 7). I mitt material förekommer det
till exempel att några studenter som antingen nämner finlandssvenskt teckenspråk som
sitt modersmål eller berättar att de är tvåspråkiga (finlandssvenskt teckenspråk och
svenska) har valt samma nivå för sina språkkunskaper som några studenter som hade
studerat språket i sex månader, vilket är ganska intressant. Naturligtvis är det så att några
lär sig snabbare än andra, men i det här fallet föreslår jag att det snarare handlar om olika
uppfattningar och individuella egenskaper, såsom självkritik.
Det är också viktigt att komma ihåg att alla studenter kanske inte var vana
vid att bedöma sina språkkunskaper i allmänhet, vilket påverkar deras svar. Andra saker
som kan ha påverkat studenternas svar är till exempel hur mycket de egentligen vet om
självevaluering i allmänhet och hur mycket tid de använde för att till exempel läsa
nivåbeskrivningarna och sedan analysera och evaluera sina kunskaper. Som sagt ovan
kunde studenterna själva välja vilken nivå som helst enligt sin egen bedömning. Tyvärr
var det inte möjligt att få med en språkfärdighetsbedömning av studenternas
språkkunskaper gjord av en lärare, vilket skulle ha kunnat erbjuda en möjlighet att
jämföra de subjektiva självbedömningarna med bedömningar gjorda av någon som
troligtvis har mera erfarenhet av att bedöma språkkunskaper.
Som konstaterats många gånger är finlandssvenskt teckenspråk ett allvarligt
hotat språk med dess 90 modersmålstecknare i Finland och i hela världen (AnderssonKoski 2015, s. 4). I praktiken finns det till exempel brist på tolkar som tolkar på
finlandssvenskt teckenspråk, vilket kan naturligtvis vara en mycket stor utmaning för dem
som behöver få service på finlandssvenskt teckenspråk. Därför är LIVS 2
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tolkutbildningsprojektet vid Humanistiska yrkeshögskolan med alla sina kunniga och
ivriga studenter mycket viktig. De studenter som svarade på min undersöknings enkät
deltog i LIVS 2, som kan anses vara en av de nödvändiga revitaliserinsåtgärderna som
finlandssvenskt teckenspråket i dag behöver för att förstärka dess ställning i samhället.
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Bilagor
Bilaga 1. Enkät.
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Bilaga 2. Nivåbeskrivningar på engelska.
Språkfärdighetsnivåer och nivåbeskrivningar i Sign languages and the Common
European Framework of Reference for Languages (2016) för
•

språkförståelse i underkategorier allmän språkförståelse (s. 21), att följa
instruktioner och anmälningar (s. 23) och att förstå infödda interlokutörer (s.
31).

•

språkproduktion i underkategorier allmän språkproduktion (s. 13), långa
monologer (s. 16–17), sociolingvistisk lämplighet (s. 38) och ledighet, flyt (s.
45).

•

interaktion i underkategorier allmän interaktion (s. 29), diskussion och samtal (s.
25) och kooperation och samverkan (s. 33).
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