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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker hur virtuellt teckenspråk uppfattas av svenska 

teckenspråksanvändare i en datorspelsmiljö. I en studie testades olika hanteringar av 

tredjepersonsperspektiv. Bakgrunden behandlar nutida användningsområden för virtuellt 

teckenspråk, avatarer, inkludering, animation, spelperspektiv och svenskt teckenspråk. 

Frågeställningen som undersökningen sökt besvara är vilket perspektiv svenska 

teckenspråksanvändare föredrar vid hanteringen av teckenspråk i spel. Artefakten består av 

tre 3D-animerade spelsimulationer i videoform, där testpersonen får rangordna dem efter 

tydlighet i teckenspråket och vilket perspektiv de helst hade sett i ett teckenspråksspel. 

Urvalsgruppen bestod av svenska teckenspråksanvändare, varav 51 testpersoner svarade på 

enkäten. 27 respondenter svarade att de hade funktionsvariation, 16 personer hade 

närstående med funktionsvariation, och övriga var intresseanvändare. Framtida studier inom 

ämnet kan vidareutvecklas för att förbättra inkluderande speldesign, och ge ytterligare 

tillgänglighet för teckenspråksanvändare.  

 Nyckelord: [Svenskt teckenspråk, kameraperspektiv, datorspel, 3D animation, 

inkluderande speldesign] 
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1 Introduktion 

 

Denna studie har haft målet av att undersöka dövas och hörselnedsattas intryck av 

teckenspråksanimation i spelmiljöer. Detta för att lyfta fram gruppens åsikter och gynna 

framtida arbete inom virtuell hantering av teckenspråk, och specifikt teckenspråk i spel. 

Kopplingen mellan spelare och avatarer har studerats tidigare i ett flertal studier och 

resoneras vara viktigt för spelarens upplevelse. Däremot finns det få studier som undersöker 

hur funktionsvariationer, och specifikt hörselnedsättningar, påverkar spelupplevelsen. I 

Sverige där nivån av undervisning är lättillgänglig, kvarstår dock faktumet att en andel med 

funktionsvariationen exempelvis har det svårt att lära sig att läsa. Att det förekommer textade 

beskrivningar eller dialoger räcker därmed kanske inte för att inkludera en majoritet av döva 

personer i en spelsituation. Ska komplexiteten förstås när det gäller att få likvärdiga 

förutsättningar för döva dataspelare behöver de svårigheter teckenspråksanvändare möter 

analyseras, och sedan jämföras med eftersträvansvärda fenomen som uppstår mellan spelaren 

och spelet. 
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2 Bakgrund 

   

Bakgrunden berör olika forskningsfält och är uppdelad därefter. Den börjar med att redogöra 

för olika teckenspråksverktyg och metoder som används i digitala medier för att inkludera 

personer som är döva eller har hörselnedsättningar. Nästa avsnitt fokuserar på att definiera 

kognitiva fenomen som är eftersträvansvärda mellan spelaren och dess avatar, det vill säga 

vad som krävs för att engagera spelaren. Därefter följer en diskussion kring hur 

kameraperspektiv och inkluderande design påverkar spelarens upplevelse. 

 

2.1 Teckenspråk i digitala medier 

 

Forskning kring teckenspråk i digitala medier kan delas in i två området. Det första området, 

som i denna studie beskrivs som Virtuellt teckenspråk, fokuserar på att bygga verktyg eller 

hitta metoder för att översätta text till animerat teckenspråk. Det andra området, som i denna 

studie beskrivs som Spelbart teckenspråk, har som huvuduppgift att vara lärande eller ha en 

förtydligande funktion. De vanligaste exemplen är att spelarna får lära sig teckenspråk genom 

att spela, något som också kan beskrivas som Serious Games med teckenspråk som tema. Båda 

dessa områden har dock ett perspektiv som huvudsakligen är inriktat på tekniska 

förutsättningar och hur man kan utveckla dessa för att inkludera personer med syn- och 

hörselnedsättningar.  

 

2.1.1 Virtuell hantering av teckenspråk 

 

 

Benämningen virtuellt teckenspråk kan definieras av web-/ eller datorkontrollerat 

teckenspråk. System skapas för det specifika syftet av att kunna hantera 3D-animerat 

teckenspråk. Dessa system tolkar vad som sägs eller textas. Huvuduppgiften är att 

effektivisera översättningen mellan de olika språkformerna. Fastställd terminologi som ofta 

används inom fältet är ”signing avatars”, och hänvisar till 3D-avatarer som använder 

teckenspråk. Signing avatars är den definition som benämns när det forskas om 

teckenspråk i kombination med spel och virtuell verklighet. Antalogin ”Virtual immersive 

and 3D learning spaces - Emerging technologies and trends” (2011), beskriver termen i 

kapitlet ”Signing avatars” av Adamo-Villani & Hayward (2011, ss. 249-267). Processen att 

skapa en avatar påbörjas genom att en humanoid 3D-geometri byggs upp, och hanteras 

sedan med hjälp av ett animerbart skelett. Denna avatar används sedan i ett system som 

implementerar poser från virtuella animationsfiler.  Animationen fullföljs genom att 

kombinera dessa filer för att skapa rörelser. 
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Figur 1 Skärmdump av tuniSigner Signing Avatar (SignWriting Symposium 
2014). 

 

2.1.2 Användningsområden för virtuellt teckenspråk 

 

Huvudområdet för virtuella teckenspråk är att översätta och undervisa, där mjuk-/ och 

hårdvara skapas för att underlätta användare med funktionsvariationen. Bouzid och Jemni är 

upphovsmakarna bakom artikeln ”An Avatar based approach for automatically interpreting 

a sign language notation” (2013) och har en omfattande forskning inom ämnet signing 

avatars och den virtuella tolkningen av teckenspråk. Figur 1 visar hur tuniSigner avataren ser 

ut. Artikeln är skriven i ett lärande syfte och pekar ut en nödvändighet av mer forskning inom 

ämnet. En del av den problematik som artikeln tar upp är brister kring förståelse av text och 

språk. Denna språkbarriär har resulterat i ett högt antal låg- eller outbildade hörselnedsatta 

människor i stora delar av världen. 

Texten visar en av metoderna som kan användas vid skapandet av en 3D-animerad sekvens 

till en avatar. Information och relevant fakta är menad att öppna upp en tidigare svåråtkomlig 

del av den virtuella världen, då stora delar av teckenspråksanvändare är analfabeter. Att 

transkribera text till en signing avatar är det huvudfokus som genomsyrar arbetet. Detta fält 

presenteras i artikeln ”tuniSigner: An avatar based system to interpret SignWriting 

Notations” (Bouzid & Jemni, 2014). Att ge de med hörselnedsättning chansen att 

kommunicera är huvudfokus vid forskning runt signing avatars. Fokus ligger i att undervisa 

och ge tillträde till områden som tidigare varit oåtkomliga. Givetvis varierar stöd och 

hjälpmedel i olika regioner och länder runtom i världen. 

Att skapa en lättåtkomlig översättning från text till SignWriting, och därefter till virtuellt 

teckenspråk, är något som kontinuerligt vidareutvecklas. Den mest utforskade metoden är att 

producera avatar based systems (Bouzid & Jemni, 2014). Detta betyder att system behöver 

utvecklas för att kunna hantera översättningar av text och ljud till animationer hos en avatar. 

Denna artikel, gentemot andra källor, påpekar betydelsen av att utföra dessa i en 

tredimensionell miljö, då videoinspelat material riskerar att tappa djupet av signing space 

som krävs för att skapa absolut förståelse (2014, s. 05). Denna avsaknad av djup är mycket på 

grund av det perspektiv som materialet visas i, det vill säga rakt framifrån. Denna vinkel 

riskerar att inte kunna uppvisa det djup en realistisk representation av kommunikation med 
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aktiva rörelser har. Det tekniska systemet ”tuniSigner™” som föreslås, är även här ämnad för 

förståelse och lärande, vars delmål är avsedd för framtida utveckling. 

 

2.1.3 Animation och teckenspråk 

 

Animation är processen att förmedla rörelse och liv i annars döda ting. Animation är en 

förutsättning för att kunna kommunicera med signing avatars i digitala medier. I huvudsak 

finns det två processer för att skapa animation. Den första metoden kallas för keyframed 

animation och innebär att animatören manuellt poserar en karaktär och sedan sparar de 

enskilda poserna på olika platser i en tidslinje. När tidslinjen spelas upp rör sig karaktären 

mellan de sparade poserna. Rörelsens uttryck beror i hög utsträckning på animatörens 

förmågor och det budskap hen vill förmedla. Den andra metoden kallas för motion capture 

och innebär att spela in rörelser och sedan omvandla dem till animation hos en digital 

karaktär. Att arbeta med motion capture innebär ofta att redigera bort problematiska delar ur 

den inspelade datan och anpassa den till att fungera med andra inspelade sekvenser. En 

nackdel med denna metod är att dagens system inte lyckas spela in alla rörelser, specifikt 

mindre rörelser som exempelvis fingrar. Detta kan i sin tur ge en känsla av obehag hos 

åskådaren när animationen betraktas, något som innefattas i Masahiro Moris hypotes om den 

”obehagliga dalen” (uncanny-valley), översatt av MacDorman och Kageki (2012). Obehagliga 

dalen är i sin grund en särskiljning mellan maskin och människa, och det obehag som kan 

uppstå när något som uppfattas som mänskligt inte rör sig realistiskt eller ser 

verklighetstroget ut och vice versa. Mori sammankopplar detta till en rädsla för döden, livlösa 

objekt och självbevarelsedriften som instinktivt uppfattar onaturliga rörelsemönster (2012, s. 

100). Studier om teckenspråksanvändning i digitala miljöer har ofta använt enklare former av 

motion capture för att animera sina avatarer. 

 

Figur 2 Masahiro Moris mall över kusliga dalen. 

 

Processen som beskrivs i kusliga dalen, är att det uppfattas som en positiv utveckling fram tills 

en kritisk nivå – där det istället inträder en negativ dipp ner i ”dalen”. För att uppgången ur 
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dalen ska ske, krävs det i stort sätt en levande verklig människa. Resonerar man kring signing 

avatars-verktygen och animationerna där inom har forskarna också problematiserat 

animationsprocessen. Adamo-Villani & Hayward nämner ett par grundläggande aspekter som 

de tror kan påverka slutresultatet; rörelsernas realistiska återgivning, rörelsernas filstorlek, 

kunskap om animationsprocessen och tidspress (2011, s. 259). Fourie tar i sin avhandling ”The 

Design of a Generic Signing Avatar Animation System” (2006) upp en exempelprocess på 

skapandet av ett system som hanterar en avatar som använder teckenspråk. Ett stort problem 

som följer denna form av animationshantering, är som tidigare nämnt filstorleken, d.v.s. large 

memory footprint (2006, s. 50). En stor mängd av data som tillkommer till projektet och 

rörelserna är i hög grad icke-cyklande. Data-konfigurerad animation, där polering mellan 

poser är det mest tidseffektiva, har tekniska problem som måste hanteras. Fouries avhandling 

är något daterad gentemot resterande litteratur, och teknologiska aspekter har utvecklats 

drastiskt de senaste 10 åren. Dataanvändningen och storleken på filerna har minskat, men är 

fortfarande för stora för att undvika ett felfritt system. 

I teckenspråk måste även ansiktsuttryck och ackompanjerande kroppsrörelser, s.k. Sign 

language getures (2006, s. 04) förmedlas utöver handsignerandet. Faktorer som signing 

space, bodily movement och facial expressions, är alla nödvändiga för att kommunicera ett 

korrekt språk (Bouzid & Jemni, 2013, s. 01). Enligt Bergman & Ahlgren i ”Översyn av 

teckenspråkets ställning” (2006, s. 21) är vikten av manuella och icke-manuella rörelser inom 

teckenspråk ett måste, då enbart handalfabet inte är tillräckligt för att kunna kommunicera 

effektivt och korrekt. Båda typer av rörelser är essentiella vid teckenspråksanvändning men 

inte alltid synliga på en avatar. Teckenspråksanimation ämnad för spel och web kan ofta 

beskrivas som gross motor movement, där enbart de mest basala delarna av teckenspråket 

visualiseras. Men för att vara tydlig och få en mer detaljerad kommunikation skulle det 

behövas fine motor movements som används i filmindustrin. Tekniska kunskaper inom 

animation och implementering tycks alltså vara nödvändiga vid arbete med signing avatars. 

Animationsriggar och leder i karaktärens skelett bör i bästa fall vara anpassningsbara inom 

systemet, eftersom ett världsomfattande teckenspråk inte finns än (2006, s. 42). 

 

2.2 Spel, perspektiv och karaktärer 

 

När en spelare interagerar med ett datorspel via en avatar, uppstår det en kontinuerlig 

reaktion på spelarens handlingar. Denna interagerbarhet ger spelaren en känsla av närvaro i 

spelet. Gazzard skriver i ”The Avatar and The Player – Understanding the Relationship 

Beyond the Screen ” (2009) om hur denna konstanta rundgång är det lärande medel som 

skapar ansvaret (agency) som spelaren får för sin avatar i spelet. Inom dessa ramar finns 

faktorer som balanseras mellan att hjälpa och stjälpa spelaren i dess sammankoppling med 

spelet. Murphy förklarar i texten ”Why games work and the science of learning” (2014) 

termen ”flyt” (flow), där han påpekar att optimalt flyt innebär att underhållas och dras in i 

spelet. Att uppnå immersion påverkas enligt denna mening av en balansgång mellan 

svårighetsgrad och tid (2015, s. 05). Det är också viktigt att tillföra engagemang. Engagemang 

är en mer påtaglig version av immersion, då immersion ofta benämns i det avseendet av att 

spelaren är passivt involverad i spelets berättelse. Engagemang är den benämning som berör 

det mer aktiva spelandet som exempelvis problemlösningar (Murphy, 2014, s. 07). Veinott m. 
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fl. skriver i ”The Effect of Camera Perspective and Session Duration on Training Decision 

Making in a Serious Video Game” (2013) om hur perspektiv påverkar spelarens 

inlärningsförmåga och uppfattning av det som visas. Den psykologiska inverkan som spelaren 

får av karaktärer och perspektiv kommer då att ses över som följande; vad för koppling 

uppstår, hur påverkar den spelarens upplevelse och slutligen vad för effekt den upplevelsen 

får av olika spelperspektiv. 

 

2.2.1 Spelare och avatarer 

 

En avatar är uppbyggd av egenskaper som; miljöplacering och hur den förmedlar detta, att 

den ska kunna agera och påverka miljön, skapa emotionell relevans och slutligen påvisa ett 

tydligt ”jag” i spelmiljön. Termen ”avatarial display” kan förklaras som karaktärens 

förmedling i spelet och på datorskärmen. ”Avatarial presence” förklaras i hur karaktären visar 

spelarens påverkan i spelet. Utan dessa två egenskaper kan inte ett emotionellt band mellan 

spelaren och avataren uppstå (Gazzard, 2009, s. 02). Kopplingen som ofta uppstår i den 

visuella aspekten är mycket grundad i stereotypiska antaganden och normer som majoriteten 

av världen kan förstå. Dock kan andra medel hjälpa till för att öka förståelsen spelaren får av 

avataren och dess ”jag”. Förståelse för avataren och dess position i spelet kan exempelvis visas 

med hjälp av statusfält, förvridning av kameraperspektiv eller med 

progressionsuppdateringar (2009, s. 03). Denna koppling mellan spelare och avatar är inte 

enbart funnen i virtuella sammanhang, utan kan även finnas i rollspel, kortspel eller interaktiv 

teater. Inlevelsen i en karaktär kan liknas vid symboliserande inom lek, där spelaren i sig vet 

att karaktären är ett så kallat objekt som denne känner för, vilket inte nödvändigtvis behöver 

betyda att spelaren bryr sig om den. En avatar i denna mening kan även betyda flera 

karaktärer, exempelvis ett spellag. Det viktiga är att dessa kan styras av spelaren. Dong, Liau 

och Khoo påpekar även i artikeln ”Player-Avatar Identification in Videogaming” (2013) att 

avatarer kan hittas i både spelbara karaktärer och i rollspelsliknande sammanhang med 

förbestämd dialog som spelaren interagerar med (2013, s. 06). 

Det som definierar bandet mellan spelaren och avataren är baserat i valmöjligheterna som 

avataren medför till relationen. Med detta vill menas att den kognitiva och emotionella 

koppling som uppstår är hur spelaren identifierar med karaktären (Dong, Liau & Khoo, 2013, 

s. 07). Den repetitiva identifiering som spelaren gör med sin avatar har en grund i 

önsketänkande. Verklighetsflykt eller positivt menade stereotyper är den ”dröm” som spelaren 

jagar i avataren (2013, s. 09). När identifiering och känsloband till avataren bryts försvinner 

även den emotionella identifieringen med spelmiljön. Mycket av speldesign är rotad i 

spelhistoria, stereotyper och arketypiska former av berättande. Den är utvecklad för att kunna 

uppskattas av majoriteten av spelarbasen. Detta tillvägagångsätt kan i sin tur leda till en 

exkludering av minoriteter eller även förminska helhetsperspektivet och nyskapandet. 

 

2.2.2 Perspektiv och upplevelse 

 

I datorspel finns det interaktivitet som exempelvis filmmediet saknar. Filmmediet består av 

fasta synvinklar menade för att förmedla ett linjärt narrativ och inte ett interaktivt. Synvinkel, 
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d.v.s. kameraperspektiv, och spelaren positions i synfältet är en kritisk del av 

sammankopplingen och berör även ”avatarial display” (Gazzard, 2009, s. 03). Perspektiv 

inom spel är det som kopplar samman spelaren med spelvärlden, och dess användning 

reflekterar det djup som spelaren befinner sig på. Denna hantering mellan spelarens 

verklighet och den virtuella världen, har i sin tur anknytande betydelse till engagemang och 

immersion. Den information, som position på världskartan eller ihopsamlande poäng som ges 

till spelaren via visuella intryck på skärmen, är även något som fastställer spelaren och dess 

avatar i spelvärlden (2009, s. 04). Perspektiv formar spelarens uppfattning om dennes 

personliga närvaro i spelet, och är även en del av det som fastställer hur spelaren uppfattar 

avataren. 

Gazzard beskriver denna positionering som ”altered positions”, och delar upp dessa positioner 

i fyra olika grader av spelarnärvaro. Dessa innefattar; 

- Första positionen: Ingen eller begränsad avatarial display, e.g. enbart muspekare. 

- Andra positionen: Delvis avatarial display, e.g. händer, utrustning el. armar. 

- Tredje positionen: Helt synlig avatarial display, kopplad till kamerarörelse. 

- Fjärde positionen: Helt synlig avatarial display, dock inte kopplad till 

kamerarörelse. Spelaren har full kontroll över vart perspektivet är, och avatarer 

kan finnas som singular och plural (2009, s. 03). 

Perspektiv bör i bästa fall agera tillsammans med spelets tematik och nivå av avatarial display 

för att sammanfalla med spelnormer. Veinott m. fl. (2013) tar i deras serious games-studie 

upp hur perspektiv i spel påverkar spelares synsätt och beslutsfattande. 

Förstapersonsperspektiv och tredjepersonsperspektiv ökar spelarens engagemang och flyt i 

spel, vilket även har effekt på spelarens inlärningskurva. Tredjepersonsperspektiv, till skillnad 

från förstapersonsperspektiv, inger dock en högre grad av engagemang hos spelaren och 

eventuella åskådare som sitter bredvid (Veinott, m. fl., 2013, s. 06). På samma sätt som 

åskådaren uppfattar narrativ i film och litteratur, är det kamera och perspektiv som hjälper 

till att förmedla berättelsen i spel. Detta är grundat i en social bias som ger spelaren en 

förutfattad mening av att det som visas är sant, då för att det är det enda narrativet som hen 

kan uppleva. Genom att ändra perspektiv och ge en fokuspunkt för spelaren att uppleva, 

uppstår en brytning av åskådarens verklighet och en immersion in i spelet följer (2013, s. 02). 

Problematiken med detta är dock att om spelets perspektiv inte sammanfaller med spelarens 

förväntningar uppstår en frustration hos spelaren som bryter engagemang och flyt. 

 

2.2.3 Inkludering 

 

Teknologin utvecklas ständigt men forskning kring inkludering av personer med 

funktionsvariationer har inte följt med i samma takt. Som i många industrier är det 

produkten och försäljning som har huvudfokus. Färdiga spel skapas, för att sedan adapteras 

med små lösningar som ska kunna nå så kallade ”bonusgrupper”. Problematiken ligger i 

förståelse för publiken med funktionsvariationer och deras behov. ”AbleGamers 

Foundation” (2004), även kallad enbart AbleGamers™ är en ideell organisation som talar 

för personer med funktionsvariationer och förespråkar inkludering inom spel, både i form av 

mjuk-/ och hårdvara. Denna amerikanska organisation arbetar internationellt och ger 

spelföretag tips och råd på hur de kan anpassa sina spel på bästa sätt. Broschyren 
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Includification (2012) innehåller information om de lättaste och viktigaste lösningarna 

spelutvecklare kan använda sig av för att göra sina spel inkluderande. Detta kan göras med 

hjälp av undertexter, vibrationer i handkontroller eller liknande.  

Datorspel använder ofta ljud och/eller musik som ett verktyg för att skapa ett engagemang 

och en immersion hos spelaren. För att kunna gå runt hörselproblemet är det av yttersta vikt 

att miljö-beskriva den ambients som är viktig för att förmedla spelupplevelsen (2012, s. 28). 

Denna form av undertexter kallas för ”closed-captioned” och kan även finna i andra medier, 

exempelvis film. Denna sorts undertexter och miljöbeskrivningar är dock inte alltid det bästa 

alternativet för att skapa immersion hos spelaren. Detta resulterar ofta i att istället tydligt 

visa vad som händer i spelet, med synliga eller textmässiga medel, det vill säga alternativa 

reaktions intag (alternative reactionary input). Det kan exempelvis visas som att skärmen 

blinkar rött när spelaren är skadad eller visar vilket håll spelaren blir skadad ifrån (2012, s. 

30). Dessa visuella och textmässiga faktorer kan även visas med hjälp av hur spelkaraktärer 

beter sig eller ser ut. 

Den psykologiska forskningen runt datorspelare och deras upplevelse är ett relativt ungt 

område. På senare år har efterfrågan för ytterligare forskning ökat, då de framsteg som 

gjorts tagits emot väl. Gerdfeldter skriver i ”Spel på olika villkor – En artikelserie om 

funktionshindrade datorspelare” (2008) om funktionshinder inom dagens spelarbas, då 

ifrån ett mer politisk synfält. Denna text tar upp det viktiga med inkludering inom en såpass 

ny industri som spelbranschen. Den tar även upp den känsla av hopplöshet och utfrysning 

som finns inom den funktionshindrade spelarbasen. Då teknologin har tagit massiva 

framsteg de senaste decennierna har situationen förbättras gentemot den dystra bild som 

Gerdfeldters artikel tar upp. Teknologiska medel som skapats är dock inte felfria, och är 

vanligtvis svåråtkomliga och kostsamma. 

Ellcessor beskriver i boken ”Restricted Access” (2016) om tillgängligheten av hjälpmedel och 

vidare material menad för rekreation och lek i virtuella sammanhang. Ellcessor menar att 

det svåra med detta är att få hjälpmedel att bli användbart både vardagligt och kulturellt, 

men även att de i sin tur når ut till de som behöver dem. Det är en politisk process att öppna 

upp tillgängligheten till det virtuella och mediala i samhället, något som ofta kan te sig som 

en långsam affär. Sammalunda påpekar Smith i boken ”Digital Outcasts” (2013) om termen 

”accessibility” (tillgänglighet), och att den innefattar det stora omfånget av hur det 

vardagliga livets moment ska kunna vara tillgängliga för de med funktionsvariationer. Denna 

tillgänglighet innefattar allt ifrån att funktionsanpassa fordon, byggnader och övrigt 

material, något som de utan funktionsvariationer konstant har möjligheterna att använda sig 

av. 

När det kommer till datorspel, tillkommer givetvis faktorn att minoriteter ofta inte är 

representerade i spel. Hanteringen av speldesign i alla dess former, har i sin grund en 

vinstmaximerad inställning, vilket kan skapa en utfrysning av den funktionsvarierade 

spelarbasen. Åtgärderna är i högsta grad teknologisk, och även om spelindustrin har öppnat 

upp restriktionerna inom stereotypisk speldesign, undviker detta dock inte problemet som 

helhet. 
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2.3 Svenskt teckenspråk, SSL 

 

Då teckenspråk inte är internationellt, och de flesta länder har landspecifika alfabet och 

handrörelser, kommer fokus i denna studie begränsas till Svenskt teckenspråk (SSL). Det 

teckenspråk som i denna tid anses vara mest aktivt hanterat i internationella syften är 

Amerikanskt teckenspråk (ASL).  I detta studiesyfte är det dock inte det språk som är optimalt 

att studera då fokusgruppen använder sig av SSL. SSL har som många andra språk även 

versioner av dialekt-/ och uttrycksrörelser som är säregna och inte vidareförbara till andra 

länders version av teckenspråk. Det svenska teckenspråket är uppdelat i flertalet olika 

komponenter, bl.a. handalfabet, mimik, persontecken och tillhörande syntax, som 

tillsammans formar dessa delar till kommunikation. Bergman och Ahlgren (2006) skriver om 

det svenska teckenspråket, dess användning, och betydelsen av de olika komponenterna. 

 Manuella komponenter 

Dessa manuella rörelser kan definieras i användandet av armar, händer och fingrar för att 

påvisa kommunikation. Som beskrivet i texten är dessa manuella rörelser uppdelade i tre 

olika aspekter; artikulator, d.v.s. den agerande handen, hur den rör sig och vart 

artikulatorn befinner sig (2006, s. 21). Dessa i sin tur är uppdelade i användandet av 

enstaka eller dubbla händer när det tecknas tecken. 

 Icke-manuella komponenter 

Övriga kroppsrörelser och ansiktsuttryck eller inlånat svenskt tal är det som kompletterar 

teckenspråket och gör att tecknen som visas inte misstolkas, på snarlikt sätt som 

frågetecken visar att en mening ska tolkas som en fråga. Med dessa komponenter kan en 

fråga visas med en resning av ett ögonbryn, eller påvisad förvåning genom att höja båda 

ögonbrynen. Munrörelser, utöver de inlånade svenska orden som uttalas, som är viktiga 

för att den manuella rörelsen ska kunna tydas korrekt, kallas även tecken med fast oral 

komponent. De orala komponenterna är uppdelade i tre segment, varav användningen av 

en fjärde påvisar en upprepad tvåkombination (2006, s. 26). 

Då teckenspråk är ett helt eget språk med grammatik, symboler och övrig uppbyggnad, bör en 

stor kunskap inom språket finnas hos animatören eller skaparen av den virtuella versionen. 

Vid fall där denna kunskap inte innehas av animatören, kan även material skapas på 

ovannämnda sätt, som via aktörer och inspelat referensmaterial, vilket sedan kan finslipas 

eller alternativt efterliknas. Detta sätter då en press på att korrekt språk används av aktörerna, 

att 3D-karaktären kan hantera rörelserna korrekt, och att manus finns tillgängligt för aktören, 

för att minimera komplikationer som kan uppstå vid kunskapsbrist. 

 

2.4 Spel och teckenspråk 

 

Animation, implementering och hantering av detta i en signing avatar är vidare studerat i, 

”Using educational games for sign language learning – A SignWriting learning game: Case 

study” (Bouzid, Jemni, Khenissi, & Essalmi. 2016), gentemot upphovsmännens tidigare 
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arbete. Denna del av undervisande spel faller under termen Serious Games, en term för spel 

vars grundfunktion inte är menad för enbart underhållning. Det är spel som är riktade för att 

undervisa, studera och även rehabilitera. Serious Games är även innefattad i ett brett 

forskningsfält om hur man med hjälp av nya teknologiska medel av spel och alternativa 

interaktiva medel, kan vidga åtkomsten av material till en publik som annars lämnats utanför 

i teknologins framsteg. Huvudmekaniken i dessa spel kretsar runt barn och deras lärande 

genom upprepning, där bilder eller avatarer virtuellt presenterar SLs ord el. meningar, som 

sedan är menade att upprepas av spelaren i verkligheten. Dessvärre har dessa spel kvar 

problemet som ofta kvarstår; språkbarriären. Optimeringen och utvecklingen för flertalet 

språk producerar press på tid och storlek, även i projekt i spel-format. 

Bouzids m.fl (2016) pilotstudie har med hjälp av skript och animationsmotor, producerat ett 

minnesspel som i texten kallas för MemoSign™ (2016, s. 07). Genomgående beskrivning av 

skapande och mätning av intresse och lärande av spelet, är något som har hög relevans till den 

mer psykologiska aspekten av SL-spel, där en mer fysiologisk synvinkel vanligtvis brukar 

förekomma. Sammanfattningen av fallstudien visade att mottagande och engagemang bland 

testpersoner underströks som positivt, dock påpekades det att artefakten och studien som 

helhet var för småskalig för att få ett definitivt slutresultat. Adamo-Villani och Hayward 

skriver om visuella noveller i 3D-format, SMILE™ och Mathsigner™, där animering av en 3D 

karaktär används i syftet av att undervisa barn (Hai-Jew, 2011, s. 259). SMILE beskrivs i texten 

som en immersiv upplevelse, det vill säga en indragande upplevelse menad för spelaren att 

drömma sig in i. Adamo-Villani beskriver denna sorts immersiva spel som VLE (virtual 

learning environment) (2011, s. 259), där SMILE används för att ge barnen ASL terminologi 

och även uppmana användandet av tecknat- och talat språk riktat mot spelets 3D-animerade 

karaktär. MathSigner framställs snarare som ett mjukvarupaket menad för interaktivt lärande 

för såväl barn, vuxna och anhöriga till döva. Av speltiteln att döma, är spelet inriktat på att 

lära ut matte och tillhörande terminologi (2011, s. 259). Som ovanstående spelexempel visar, 

är ett återkommande tema för SLs i spel fokuserat på lärande och användarförståelse. 

 

2.5 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis har här ovan forskning inom en rad områden presenterats; virtuell 

hantering av teckenspråk, den psykologiska aspekten bakom spel och spelare, de olika 

formerna av animationssätt för att visa möjligheterna till att hantera signing avatars, och 

slutligen beskrivningen av de viktigaste komponenterna inom teckenspråk. Virtuell hantering 

av teckenspråk är inte ett stort forskningsområde och studier där även resonemang kring 

avatarer och spel förekommer är ännu färre. Den huvudsakliga forskningen har fokuserat på 

att utveckla hårdvara eller system för att skapa en virtuell upplevelse för hörselnedsatta 

(Fourie, 2006) (Bouzid & Jemni, 2013, 2014). Spelupplevelser och teman i teckenspråksspel 

har ofta syftet att agera som tolk mellan skrift och uppvisade tecken, eller i ett undervisande 

syfte, att lära ut språket till yngre. Detta placerar teckenspråksspel inom ramarna för serious 

games, ett forskningsområde där man undersöker tillvägagångsätt på hur man med spel och 

teknologi kan undervisa eller rehabilitera (Bouzid m. fl. 2013, 2014, 2016) (Hai-Jew, 2011). 

Dessa tidigare exempel innefattar spel som MemoSign (Bouzid m. fl. 2016), SMILE (Hai-Jew, 

2011) och MathSigner (Hai-Jew, 2011), varav alla har fokus på att lära ut via 3D-avatarer som 
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använder sig av virtuellt teckenspråk. Detta visar en brist på situationer med signing avatars 

i inkluderande syfte inom spel utanför läromedel och användarförståelse. Dessa spel har 

framkommit med hjälp av ny teknologi och nya idéer. Något de flesta signing avatars har 

gemensamt är att de i sin grund fortfarande hanteras som visuella objekt och inte som verktyg 

spelaren kan använda sig av för att interagera i en spelvärld. 

Att det finns en undermenad politiskt och psykologisk ståndpunkt inom ämnet är samtliga 

källor eniga om. Att skapa en tillgänglighet till det virtuella och inkluderande datorspel, är ofta 

drivkraften bakom forskningen (Ellcessor, 2016) (Smith, 2013) (AbleGamers, 2004) 

(Gerdfeldter, 2008). Vid hantering av funktionsvariationer, minoriteter och genus inom 

spelbranschen, finns det fortfarande arbete att göra. Det viktiga är att öppna upp ämnet för 

att underlätta för de som är drabbade av utfrysning från teknologins framsteg. Men det är 

samtidigt viktigt att skapa förståelse för hur detta öppnande kan göras. Förståelsen för ämnet 

är väsentligt under skapandet av grundmekanik och utseendeval i spelen som tillverkas 

(AbleGamers, 2004). 

Avatarer inom spel bör fungera som ett verktyg som spelaren kan leva sig in i. För att detta 

ska ske måste både avatarial display och avatarial presence finnas i spelet. Detta innebär att 

avataren ska kunna påverka miljön den befinner sig i och samtidigt vara visuellt utformad för 

att få spelaren att vara engagerad och uppleva flow och immersion (Dong, Liau & Khoo, 2013) 

(Gazzard, 2009) (Murphy, 2014). Den visuella utformningen av karaktären är oftast grundad 

i stereotyper menade att vara det spelaren önskar att vara och därmed blir den lättare att 

relatera till. Avatarer, enstaka eller flera karaktärer, måste kunna vara styrda av spelaren. De 

får inte vara för stötande eller avvikande ifrån normer, då det finns risk för att vara 

förfrämligande hos spelaren och bryta spellusten (Dong, Liau & Khoo, 2013) (Gazzard, 2009).  

För att underlätta spelarens engagemang och immersion in i spelet har perspektiv en viktig 

roll. Tredjepersonsperspektiv ger bäst närvaro för realistiska avatarer, och visar tydlig 

information för både spelaren och eventuella åskådare. Första-/ och tredjepersonsperspektiv 

ger ett synsätt till spelaren som skapar ett antagande av trovärdighet för vad som händer. För 

att ge spelaren en närvaro i spelet måste en fokuspunkt skapas, där kameraperspektiv bör 

agera tillsammans med narrativet, avataren och temat (Gazzard, 2009) (Veinott, m. fl., 2013). 

När det diskuteras 3D-animation i sammanband med teckenspråk (SLs) är det huvudsakligen 

digital animation, motion capture eller keyframe animation som är verktyg. De olika 

metoderna har sina för-/ och nackdelar. Ofta är virtuella teckenspråks-system utvecklade för 

att hantera animationsbibliotek, där fasta poser för tecken ligger lagrade, och interpolerar 

dessa tecken mellan varandra för att skapa rörelser. Denna form är ofta använd inom 

översättningsprogram eller i lärande spel. Då den i grunden hanterar animation på snabbaste 

sättet, det vill säga tar den rakaste vägen mellan rörelser, uppstår det ett mindre organiskt 

rörelsemönster som kan ses som robotiskt och skapa en känsla av olust hos åskådaren. 

(Fourie, 2006) (Mori, MacDorman & Kageki, 2012) (Bouzid & Jemni, 2013, 2014). Motion 

capture skapar det mest realistiska resultatet, dock behövs finputsning av materialet, 

utrustningen är dyr och det måste hyras in teckenspråkskunniga aktörer att spela in. Även om 

materialet finputsas kan dock animationerna fortfarande hamna inom the uncanny valley, då 

finputsningen görs manuellt av en animatör. Keyframe-animation är i sin grund den billigaste 

lösningen, och även det sätt där animatören har full kontroll på vad karaktären gör. Detta 

medför dock risk för brister i form av tid, teckenspråkskunskap och bra referensmaterial 

(Bouzid, Jemni, Khenissi, & Essalmi. 2016) (Hai-Jew, 2011). 
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Virtuellt teckenspråk måste visa upp samma rörelsefaktorer som sker i den vardagliga 

kommunikationen (Fourie, 2006) (Bergman & Ahlgren, 2006). Då alla teckenspråk är 

landspecifika tillkommer en språkbarriär, inte bara mellan tecknat och talat språk, utan även 

mellan de tecknade språken i sig. Denna språkbarriär är även något som skadat undervisning 

och läsförståelse hos de med hörselnedsättning (Fourie, 2006) (Bouzid, m. fl., 2013, 2014, 

2016). Det svenska teckenspråket (SSL) är inget undantag när det kommer till den komplexitet 

som teckenspråk medför, då i den mening att det är ett språk som alla andra, med egen 

grammatik och utformning (Bergman & Ahlgren, 2006).  Huvudsakliga faktorer som måste 

finnas i signing avatars är SLG (signlanguage gestures) det vill säga manuella och icke-

manuella rörelser som hanterar olika kroppsdelar, positioner och rörelser för att ha ett korrekt 

språk (Fourie, 2006) (Bergman & Ahlgren, 2006). 
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3 Problemformulering 

 

Animationsarbetet hos spelbara karaktärer och virtuell hantering av teckenspråk, är 

forskningsområden som ännu inte utforskats grundligt. Idag exkluderas fortfarande 

spelarbaser med funktionsvariationer eftersom kunskapen om dem inte är kända hos 

spelutvecklare. Den hörselnedsatta spelarbasen är en av de minoriteterna som kan få bättre 

spelarupplevelse med hjälp av signing avatars. Att inkludera och därmed även representera 

personer med hörselnedsättning är med dagens teknologi och kunskap möjligt. Vägen till 

inkludering är inte grundligt utforskad, då denna inkludering ofta kommer i form av dyra 

lösningar för spelarna eller med hjälp av lösningar inom visuella medel av färg och form. Den 

metod som breddat vägen för att kunna hantera teckenspråk i spel är forskning om signing 

avatars och den virtuella hanteringen av teckenspråk inom tolkning och undervisning 

(Bouzid, m. fl., 2016). Studierna kommer inte ifrån problematiken att signing avatars oftast 

hanteras som objekt, och inte engagerande karaktärer som interagerar med spelmiljön. En 

viktig del av speldesign går ut på att uppnå immersion och flyt hos spelaren. Något som också 

berör hanteringen av själva avataren och hur denne agerar. Den stereotypiska hanteringen av 

karaktärer är menad att uppfylla en ”önskan” hos spelaren och därmed inge en känsla av 

sammankoppling (Dong, Liau & Khoo, 2013). Detta innebär dock att inkluderingen av 

hörselnedsatta personer enbart sker via visuella medel som färg, undertexter och closed-

captioned miljöbeskrivningar och inte i karaktärerna. 

För att kunna ha en signing avatar i en spelbar miljö, som inte är enbart menad för lärande, 

måste dess visualisering granskas. Perspektiv, och hur en spelare via den kan uppfatta spelets 

narrativ, måste kunna samarbeta med den redan existerande formen av virtuellt teckenspråk. 

Om det då fokuseras på att skapa en förståelig och realistisk form av teckenspråk måste en 

viss nivå av avatarial display finnas (Gazzard, 2009). För att kunna engagera spelaren och 

även kunna skapa immersion i spelet och dess avatar, bör den information som spelaren får 

utifrån kameraperspektivet sammanfalla med de normer som spelets tema finns inom 

(Veinott, m. fl., 2013) (Gazzard, 2009) (Dong, Liau & Khoo, 2013). 

Då tredjepersonsperspektiv är den form av berättande som på bästa sätt kan visa hela och 

tydliga karaktärer, är det även det sätt som ter sig optimalt att använda i studien. 

Kombinationen av att hantera tredjepersonsperspektiv och halvbild gör att spelaren får se sin 

karaktär i spelmiljön, samtidigt som den fasta kameravinkeln som signing avatar används 

inom finns med (Hai-Jew, 2011) (Gazzard, 2009). Att hantera perspektiv och avatarer som två 

motpoler för att uppnå engagemang och inkludering, är då menade att undersökas i tre 

stadier. Dessa tre stadier kan ses i figur 3 och kommer visuellt utformas i en skala från vagt 

framförande av teckenspråk, till tydligt framförande. 
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Figur 3  

Denna skala ska sedan kunna korrelera med perspektiv och förståelse, och vad användare 

anser vara viktigast. Studien har som mål att undersöka en metod för att öka tillgängligheten 

till avatarer för teckenspråksanvändare i datorspel, samtidigt som den ska analysera 

teckenspråksanvändarnas generella spelupplevelse. Frågeställningen som kommer 

undersökas är som följande: 

- ”Vilka kameraperspektiv i spel med avatarer som använder teckenspråk, 

föredras av teckenspråksanvändare?” 

 

3.1 Metodbeskrivning 

 

3.1.1 Artefakt 

 

För att ta fram en artefakt att analysera gentemot studiens fråga, var det bäst tillgängliga 

alternativet att hantera keyframed animation då det var det snabbaste och minst invecklade 

sättet att skapa en artefakt. Med detta menas då att tid sparades in, och att inhyrning av person 

till motion capture inspelning inte behövdes. För att utvärdera frågeställningen skapades tre 

3D-animerade videoklipp, i syfte att agera som spelsimulationer. Dessa tre videoklipp visade 

två personer som kommunicerade med hjälp av svenskt teckenspråk (SSL), med variationer 

av kameraperspektiv som sammanföll med användandet av avatarer. För att kunna förmedla 

denna kommunikation producerades ett manus över dialogen, ämnat att även kunna omtolkas 
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till förståeligt teckenspråk. Detta för att teckenspråk är ett eget språk med egen grammatik 

och meningsuppbyggnad (Bergman & Ahlgren, 2006). 

Fast kamera i tredjepersonsperspektiv kan ses i Figur 4, då visad med en stillbild från Final 

Fantasy X/X2 HD Remaster (Square Enix, 2013). Detta perspektiv stannar i fast vinkel och 

fokuserar inte på närbilder vid konversationer. Denna vinkel hade syftet att fokusera på att 

behålla spelkänslan men inte förståelsen för karaktärernas teckenspråk. Teckenspråket kunde 

förnimmas i vaga rörelser, men hade inte fokus. Detta var det perspektiv som representerade 

”vagt framförande av teckenspråk”. 

 

 

Figur 4 Fast kamera: Final Fantasy X/X2 HD Remaster (Square Enix 2013) 

 

Rörlig kamera i tredjepersonsperspektiv i stil med Dragon Age: Origins (Bioware, 2009), kan 

ses i Figur 5. Detta perspektiv lade vikt på att spelaren ska fokusera på karaktären som 

spelarens avatar konverserade med. Den valbara dialogen representerade precis vad spelarens 

avatar frågade och var därför inte lika viktig att förstå. Avataren använde teckenspråk synligt, 

men inte heller här var övertydlighet i fokus. Detta perspektiv stod för mittpunkten av skalan 

och beskrevs som ”visst framförande av teckenspråk”. 

 

 

Figur 5 Rörlig kamera: Dragon Age: Origins (Bioware 2009) 
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Slutligen i Figur 6 visas klassiskt kamerabyte från tredjepersonsperspektiv till 

rollspelsliknande halvbild på karaktärerna som tecknar, med hjälp av Mass Effect (Bioware, 

2007). Detta videoklipp hade ett snarlikt kamerabyte som föregående exempel, men 

fokuserade både på spelarens avatar och på karaktären denne konverserade med. Detta 

exempel lade vikt på att både förmedla avatarens ”jag” och att karaktärerna i scenariot visade 

förståeligt teckenspråk. Detta perspektiv stod för det sista stadiet av skalan, d.v.s. ”tydligt 

framförande av teckenspråk”. 

 

 

Figur 6 Rörlig kamera till halvbild på avatar och NPC: Mass Effect (Bioware 
2007) 

 

Dialogen visade ett scenario där avataren frågar den andra karaktären om vägen till närmaste 

by. För att karaktären skulle svara på avatarens fråga vill hen ha något i utbyte. Videoklippen 

kompletterades med visuella medel för att inge spelkänsla, då i form av spelstatistik, 

undertexter och valbara alternativ av repliker. Dessa spelsimulationer hanterades på snarlikt 

sätt till den arbetsmetod som Adamo-Villani och Hayward tar upp, med keyframed animation 

som tillvägagångsätt (Hai-Jew, 2011). Målet var att nå en trovärdig och passande 

teckenspråksöversättning. Detta ställde höga krav på teckenspråkstolkaren och att 

referensmaterialet där teckenspråkstolken agerade lyckades fånga de nödvändiga 

teckenspråkskomponenterna. I bästa fall skulle detta praktiskt resulterat i ett faktiskt 

spelmoment som testpersonerna skulle kunnat spela, men tidsramen för studien gav dock inte 

den möjligheten. Ett animerat videoklipp som simulerade en spelsituation var det bästa 

alternativet givet förutsättningarna. Det återstår fortfarande en möjlighet att ett animerat 

videoklipp inte kan skapa samma engagemang som är möjligt mellan en spelare och ett spel. 

I resonemanget kring studiens resultat kommer detta att vidareutvecklas. För att efterlikna en 

spelsituation var det främst tredjepersonsperspektiv som undersöktes. Valet gjordes för att 

perspektivet anses kunna ge förutsättningar för immersion utan interaktion. Jämför detta 

med förstapersonsperspektiv som främst uppnår engagemang genom interaktion (Veinott, m. 

fl., 2013). 

 

3.1.2 Utvärderingsmetod och Urvalsgrupp 

 

Att fokusera på en urvalsgrupp som hanterade och aktivt använde sig av SSL var viktig för 

frågeställningen. Som tidigare nämnts är stora delar av världens döva även analfabeter. I 

Sverige är dock antalet analfabeter relativt lågt, mycket på grund av tillgången till stöd och 

utbildning. Den senaste generationen har mindre analfabeter än tidigare, men föregående 

generationer lider fortfarande av en viss nivå av låg utbildning då stöd inte fanns i samma mån 
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tidigare (Bergman & Ahlgren, 2006). För att nå en bredare massa utformades frågorna på ett 

lättförståeligt sätt och var kortfattade för att minska risken för eventuella missförstånd. När 

det kom till hanteringen av perspektiv och huruvida testpersonerna fullständigt kunde veta 

vad dessa innebar, fanns det viss kvarstående problematik. Med detta menas att 

testpersonernas kunskapsnivå och spelvana inte kunde sättas som ett antagande, utan fick 

finnas som fråga i frågeformuläret. Då frågeställningen inte fokuserade på spelvana eller 

kunskap, utav var riktad till engagemang och upplevelse, var den visuella upplevelsen 

viktigast. Dock kvarstår en risk för att de med spelvana redan har existerande tycke om vilka 

sorts spel de gillar och att detta därför reflekterades i svaren. För att kunna bemöta den 

problematiken ställdes frågan om tidigare spelvana, och även om andra teckenspråksspel 

spelats.  

Väsentliga frågor som fanns i enkäten var ålder och kön. Den viktigaste uppdelningen av 

testpersonerna låg dock i frågan om teckenspråkshantering, och hur personen använder det. 

Personen i fråga fick fylla i om denne måste hantera teckenspråk på grund av dövhet, har valet 

att använda det på grund av hörselnedsättning eller använder teckenspråk för att kunna 

kommunicera med personer som är döva eller har hörselnedsättning. Att dela upp 

testpersonerna på detta sätt var för att förtydliga datan och göra den lättare att läsa. Dock har 

denna fråga risken att anses stötande då den är personlig. Hörselboken.se, AbleGamers 

Foundation och SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund var några organisationer som 

tillförde inspiration och testpersoner till undersökningen. Studien strävade efter en jämn 

könsfördelning, men då kvantitativ spridning av enkäter inte kan styras på detta sätt fick 

slutresultatet hanteras med detta i åtanke. Detta bör i teorin inte ha förstört den data som 

samlats in, då fördelningen mellan kön i spelarbasen är någorlunda jämn. Det som var mer av 

intresse var snarare ålder och spelvana, då skillnad i ålder korrelerar med låg utbildning inom 

teckenspråk och textförståelse. Då denna faktor inte kunde förutspås i förtid var det något som 

hade risk att skapa ett bortfall av testpersoner. För att motverka detta fick enkäten innehålla 

en förfrågan att om de hade möjlighet, be närstående att agera tolk. Dock fanns det en risk för 

att testpersonen och deras tolk svarade på enkäten tillsammans istället för att besvara den 

enskilt. 

Datainsamlingen cirkulerade runt användningen av kvantitativ metod, med chans till 

vidareutveckling för de intresserade (Østbye, m. fl., 2004). Arbetet presenterades i en online-

baserad enkät med frågor konstruerade för att testpersonerna skulle ha möjligheterna att 

delge sina personliga åsikter inom ämnet. Valet att använda enkät var huvudsakligen grundad 

i en lätthet av spridning via sociala medier och organisationssidor, samt anonymiteten hos 

testpersonerna. Då artefakten som evaluerades var i videoformat och inte spelbara filer, kunde 

de med lätthet implementeras in i enkäten och var därför inte tidskrävande för testpersonerna. 

Genom att undvika det extra jobbet för testpersonerna att öppna nya internetsidor eller ladda 

ner filer, kan det ha ökat chansen att testpersonerna svarade på alla frågor innan de tappade 

intresset och stängde ner enkäten. Frågorna i enkäten besvarade med hjälp av fyrskaliga 

likertskalor för att undvika en möjlighet att testpersonerna skulle kunna fylla i ett 

mittenalternativ som möjligen inte hade gett relevant data. 

Då frågeställningarna var baserad på att undersöka virtuellt SSL, inkluderades denna 

information på enkätens första sida. Det var viktigt att tydlig information kunde ges och 

formuleras på ett sätt som inte kunde missförstås eller tolkas som stötande. Den rådande 

språkbarriären och den problematik som medfördes, var något som fastställde valet av en 

kvantitativ undersökning. En kvalitativ undersökning hade däremot medfört en djupare 
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personlig åsikt som eventuellt hade passat projektet bättre (Østbye, m. fl., 2004) (Bouzid, m. 

fl., 2016). Dock skulle det i det här fallet även inneburit att en tolk behövts vid intervjuerna, 

för att minska språkbarriären och undvika riskerna för missförståelse. Detta hade i sin tur 

kunnat skapa en ytterligare aspekt av genererad spänd stämning som redan kan finnas i 

intervjusituationer.  

Att utvärdera arbetet via intervjuer hade i detta fall kunnat medföra negativ påverkan, av att 

tolkas, textas och sedan vidareutvecklas. För att undvika den långa rundgången av att tala fritt 

skulle intervjuer kunna ha letts utifrån manus av tolken, detta skulle dock tagit bort friheten 

att vidareutveckla frågor på plats (Østbye, m. fl., 2004). Att ge testpersonerna valet att 

vidareutveckla kan ge en skev data då enbart de som har något att kommentera lägger ner 

tiden på att göra det. Genom att använda en kvantitativ och inte kvalitativ metod sparades tid 

in, som annars gått åt till resor eller sökande efter personer att intervjua. 
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4 Genomförande 

 

För att på bästa sätt besvara projektets frågeställning skapades det en lämplig artefakt, enligt 

frågeställningens ramar. Förarbetet och i rapporten och tidigare refererad information inom 

forskningsområdet, sammanställdes och bidrog till utvecklandet av artefaktens innehåll och 

utseende. Artefakten vilken fungerar som grund för undersökningen är tre 3D-animerade 

videoklipp, med fokus på kamerahantering och virtuellt teckenspråk i en spel-liknande miljö. 

Då miljön i fråga inte var av huvudfokus, skapades det en scen med minimalt antal objekt för 

att inte riskera att distrahera ifrån huvudfokuset som var karaktärernas konversation. 

Den arbetsmetod som Adamo-Villani och Hayward tog upp i sin undersökning, med 

keyframed animation som tillvägagångsätt (Hai-Jew, 2011), var en av de faktorer som lade 

grunden för projektarbetet. Då undersökningen i högs grad var att undersöka teckenspråk, var 

det av vikt att ha med teckenspråket som ett synligt element i artefakten. Då undersökningen 

innehöll animation, var videoklipp ett lämpligt slutresultat för artefakten. 

Tredjepersonsperspektiv är det perspektiv som lättast kan skapa immersion hos spelare och 

icke-spelare (Veinott, m. fl., 2013), vilket även var den främsta anledningen bakom 

kamerahanteringen i artefakten. Som slutgiltig fas i artefaktarbetet, och för att inge en högre 

grad av spelkänsla i videoklippen, skapades grafiska element av sammankoppling till 

avataren. Detta för att kunna förmedla en avatarial presence i ”spelmiljön” (Gazzard, 2009) 

och därmed förtydliga budskapet. 

 

4.1 Process 

 

4.1.1 Karaktärerna 

 

Arbetet började med att skapa karaktärer som skulle ingå i artefakten. Dessa skapades via 

Autodesk, Inc. Character Generator (2014), för att lätt kunna välja och modifiera mänskliga 

karaktärer som skulle kunna användas i programvaran Autodesk, Inc. Maya (2016). För att 

snabbt kunna ha realistiska karaktärer var denna hemsida snabb och tydligt utformad. Vid 

utseendevalet av karaktärerna drogs en koppling till den stereotypiska drömmen att 

sammankoppla spelaren till en avatar som anses åtråvärd att vara, och NPCn till att ha ett 

normalt utseende som inte sticker ut (Dong, Liau & Khoo, 2013). Karaktärernas kläder och 

färgval av dessa skulle inte förhindra animationsarbete eller ha möjlighet att förvirra 

åskådaren vid snabba rörelser i armar och händer. I figur 7 och 8 presenteras den manliga och 

kvinnliga karaktären. Karaktärernas kläder har en omättad färgsättning, och är vald för att 

inte vara distraherande eller försvinna in i miljön. Ansikte på karaktärerna har även tydliga 

anletsdrag och ögonbryn för att kunna kommunicera effektivt (Bergman & Ahlgren, 2006). 



20 
 

 

Figur 7 T-pose på Avataren 

 

Figur 8 T-pose på NPC 
 

Dessa karaktärer riggades med det automatiserade HIK-verktyget i Maya (2016). Att skapa 

egna och anpassade skelettriggar bedömdes vara tidsineffektivt i förhållande till vad studien 

undersöker. HIK-riggen har dock vissa nackdelar, den främsta var att rörlighetsförmågan i 

lemmar och fingrar kunde varit större. Andra och tredje stadiet av kamerakontroll, visst och 

tydligt framförande av teckenspråk hos karaktärerna, fokuserade på att spelaren skulle 

kunna tyda minspel. Karaktärerna behövde därför ha ett öppet ansikte som inte täcks av 
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behåring eller liknande. Karaktärernas ansikten styrdes av blendshapes, så utseende och 

tydligt synlig ansiktsstruktur och ögonbrynsfärg låg i fokus. 

 

Figur 9 Ansiktsstruktur – Avatar och NPC 

 

4.1.2 Manus  

 

Då karaktärerna kommunicerade med teckenspråk, var både manus och referensmaterial till 

animationerna viktiga. Piruz Shojadoost, en teckenspråkselev från Västanvik Folkhögskola, 

hjälpte till med grammatiska ändringar i manus och var även den aktör som stod bakom 

teckenspråket i referensmaterialet. Dessa referensfilmer filmade aktörens teckenspråk rakt 

framifrån och i profil, för att få med alla rörelser och det djup som dessa i sin tur måste ha 

(Fourie, 2006). Ett lättförståeligt scenario med enkelt tecknande ord var i fokus, då 

undersökningen var riktad till alla åldrar. Vardagliga ord användes i manuset för att undvika 

risken av kommunikationsproblem (Fourie, 2006) (Bergman & Ahlgren, 2006) (Bouzid, m. 

fl., 2016). För att hänvisa till det rollspelsliknande scenario som artefaktvideoklippen skulle 

simulera, blev manuset uppbyggt på ett klassiskt ”fråga-svara” system, där avataren ställer en 

fråga och NPCn svarar. Teckenspråk skiljer sig i meningsbyggnad från textat och talat språk, 

och Piruz Shojadoost var villig att korrigera manuset för att passa teckenspråk. Nedan i figur 

10 kan scenens manus läsas, då i originalform utan grammatiska teckenspråks-ändringar. 

Dessa textrader finns i slutresultatet av artefakten, då som förtydligande undertexter. 
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Figur 10 Manus 

Det teckenspråks-korrigerade manus som animerades blev som följande: 

 Mannen: [Vinka] Kan hjälpa mig? 

 Kvinnan: Vad behöva hjälp? 

 Mannen: Närmaste stad? 

 Kvinnan: Du hjälper mig hitta ett brev? 

 Mannen: Tack så mycket, jag ska leta efter brevet. 

Det som kommunicerades via teckenspråk hade således en mer kortfattad meningsbyggnad, 

eftersom teckenspråk i sig inte innehåller samma grad av utfyllnadsord som skriven text har. 

Som ovanstående text visar, blev det frågor tillsammans med specifika beskrivande ord som 

bestämde samtalets gång. 

 

4.1.3 Miljö 

 

Spelmiljöns huvudsakliga syfte var att enbart agera som utfyllnad, och inte ta uppmärksamhet 

bort från karaktärerna. För att skapa en generisk miljö producerades det därför en 

utomhusmiljö med få beståndsdelar. Minimalt antal 3D-modeller som behövdes för att skapa 

en trovärdig spelmiljö var; mark och textur, gräs, träd, stenar och himmel. Till detta tillkom 

även ljuskällor som placeras ut för att belysa scenen. Vid skapandet av dessa var det viktigt att 

försöka behålla en viss nivå av realism. Detaljnivån i texturerna och mängd av objekt togs i 

åtanke då de inte skulle riskera att distrahera testpersonerna. 
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Figur 11 Exempel på 3D-modeller i scenen 

 

Figur 12 Skärmdump av scenen 

Scenen var uppbyggd för att rikta åskådarens blick mot avataren, och skapa en fri sikt till 

NPCn. För att kunna skapa en känsla av att karaktärerna har inverkan på scenen, för att uppnå 

en avatarial presence (Gazzard, 2009), fick gräs animeras att ge vika för karaktären. 

 

4.1.4 Animation  

 

För att inge den känsla av spelscenario som artefakten skulle påvisa, bedömdes det vara av 

vikt att den innehöll spelifierande element hos karaktärerna och miljön. Med detta menas 
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bakgrundsanimationer hos NPCn och miljörörelse som var vaga men tillförde liv till scenen, 

som rörelse i träd för att simulera vind. Avatarens animationer innan kommunikationen 

påbörjades behövde ha en spel-liknande betoning. Denna animation fick formen av att NPCn 

vände sig mot avataren när han stannade framför henne. Då avataren simuleras till att vara 

styrd av ”spelaren” ingick det därför i arbetet att ha med spring-animationer för att ge 

förnimmelsen av att karaktären rör sig vidare in i spelmiljön. Att avataren rörde sig inåt i 

”spelvärlden” var ämnad att inge immersion och dra åskådaren in i det fiktiva spelet (Veinott, 

m. fl., 2013). För att skapa en spelliknande känsla hos åskådaren, men samtidigt inte skapa en 

känsla av kusliga dalen, behövde animationerna ha en viss nivå av realism (MacDorman & 

Kageki, 2012). 

 

4.1.4.1 Karaktärsanimation 

 

Den manliga avatarens animationer, utöver teckenspråket, fokuserade på att formas i 

liknande stil som konventionella RPG-spel. Inspirationen bakom detta var tidigare nämnt 

exempel; Dragon Age: Origins (Bioware, 2009). Detta innebar att det animerades en spring-

cykel med variationer av svängningar åt höger och vänster, och en animation där avataren 

saktar ner och ställer sig framför NPCn. Till detta tillhörde även en stillastående cykel som 

repeterades under samtalets gång. Att ha med svängningar i karaktärens spring-cykel, var 

menad att tillföra känslan att det är en spelare som styr avataren i spelmiljön, och undvika en 

onaturligt rak springanimation från startpunkten till NPCn (Dong, Liau & Khoo, 2013) 

(Gazzard, 2009). 

Då avataren är en manlig karaktär var rörelsemönstret format därefter. Jean Newlove och 

John Dalby skriver i boken ”Laban for all” (2004) om Labans ramverk över rörelser och 

ansträngningshandlingar. Animationerna formades med Labans ramverk i kombination med 

Disneys animationsprinciper, som tas upp i Frank Thomson och Ollie Johnstons bok ”The 

illusion of life – Disney animation” (1995). Rörelserna började i en blandning av Labans 

pressing och gliding, tillsammans med principen follow-through. Prioriterat var en tydlig 

rörelse i axlar, då för att förmedla en kraft hos karaktären, samtidigt som detta skulle ge en 

mer självsäker springstil. Detta var kopplat både till karaktärens utseende och även en 

antydan till den stereotypiska hjälterollen inom spelvärlden (Dong, Liau & Khoo, 2013). 

NPCn som i detta spelscenario hade rollen att leta efter ett försvunnet brev, fick därför 

utformas efter ett tydligt letande rörelsemönster. För att detta skulle kunna ses av åskådaren 

även på långt avstånd, var det väsentligt att överdriva rörelserna. Wringing var i detta fall det 

överliggande rörelsemönstret hos karaktären, med ihållande och vridande rörelser (Newlove 

& Dalby, 2004). Dessa rörelser fokuserade på att innehålla tydliga huvudrörelser där 

karaktären såg sig omkring, och även visa blickar mot marken och böjningar i överkroppen. 

Otålig stampning i fötter och händer på höfterna fick vara den definierande rörelsefaktorn hos 

kvinnan. Till hennes animation tillkom även en vändning av hennes kopp mot avataren och 

en stillastående animationscykel som skulle spelas under samtalet när inte teckenspråket 

användes. För att ge känslan av att kunna interagera med karaktären skapades även en 

alternative reactionary input, i form av en liten textbubbla ovanför NPCn och en textruta med 

ordet ”interagera” och ett litet x för att hänvisa till spelkontroll-användning. 
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4.1.4.2 Teckenspråksanimation 

 

Att ha referensmaterial med både sikt framifrån och i profil var en förutsättning för att kunna 

animera teckenspråket. Likt karaktärernas övriga rörelsemönster var rundade och organiska 

rörelsekurvor det föredragna i animationerna. På grund av att teckenspråk hanterar många 

små rörelser i händer med snabba flicking-, dabbing- och luftigare gliding-rörelsemönster 

(Newlove & Dalby, 2004) försvårades arbetet. Specifikt då mjuka rörelsekurvor vidgade 

rörelserna i händerna och bröt takten i teckenspråket. Mycket av arbetet gick ut på försöka 

undvika denna stötande animation för att inte bryta åskådarens immersion i samtalet. Med 

tanke på skelettrigg och begränsade rörelser i handleder och fingrar, hade animationerna 

kunnat utvecklas mer med bättre rigglösningar och mer deformationsmöjligheter. 

Teckenspråket behövde återskapas på ett naturligt och tydligt sätt, där exakt takt och känsla i 

språket skulle vara visuellt synligt. Till dessa tecken tillfördes även SLG (signlanguage 

gestures), sekundära manuella och icke-manuella rörelser som vidrörde olika kroppsdelar, 

deras positioner och övriga rörelser hos karaktärerna (Fourie, 2006) (Bergman & Ahlgren, 

2006). För att behålla känslan av spel, men inte förlora takten fick karaktärerna ett repetitivt 

rörelsemönster med rörelsekurvor som inte var lika organiska som önskat. Då karaktärernas 

minspel styrdes av förbestämda blendshapes, gav det viss svårighet att få ut övertydliga 

rörelser i ögonbryn. Detta gjorde att minspel fick generaliseras i den övre delen av ansiktet. 

Nedanför kan ett exempel av referensmaterial rakt framifrån ses, och sedan hur dess tecken 

ser ut på NPCn. 

 

Figur 13 Referensmaterial – Exempel 

 

4.1.4.3 Kameraanimation 

 

För att kunna producera trovärdig animation av kameran var det viktigt att arbete skulle 

innehålla ett visst svängrum av förskjutning efter karaktärens rörelser. Detta för att knyta an 

till känslan av att en spelare styr avataren. Det var även viktigt att uppnå tillräcklig distans till 

avataren för att kunna ha plats med spelifierande grafiska element som skulle öka 

betraktarens uppfattning om den spelmässiga trovärdigheten. Avatarial display, hur 
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karaktären förmedlas i spelet och på datorskärmen, var i detta stadie av betydelse. Med detta, 

och den tredje positionen av altered positions, synlig avatar kopplad till kamerarörelser, skulle 

påverka graden av simulerad spelarnärvaro (Gazzard, 2009). Dessa kamerarörelser 

fokuserade på att via fast kamera förmedla vagt framförande av teckenspråk, likt Final 

Fantasy X/X-2 Remaster (Square Enix2013) (figur 4). Då det inte låg i fokus att ge ”spelaren” 

hel kontroll över kameravinkeln och vad som var synligt på skärmen, var denna position av 

kamerahantering det bästa alternativet. Snabba kamerabyten användes för att suga in 

åskådaren i samtalet. 

 

Figur 14 Fast kamera 

 

Figur 15 Rörlig kamera till halvbild – NPC 



27 
 

 

Figur 16 Rörlig kamera till halvbild – Avatar 

I ovanstående figurbilder kan obehandlade kameravinklar ses. För att försöka återskapa ett 

tydligt flyt i konversationen inspirerades kamerahanteringen av det tidigare nämnda spelet 

Dragon Age: Origins (Bioware, 2009) (figur 5), där rörlig kamera till halvbild på NPC 

förmedlade visst framförande av teckenspråk. Mass Effect (Bioware 2007) (figur 6) 

inspirerade kamerahanteringen av rörlig kamera till halvbild på avatar och NPC, och 

förmedlade tydligt framförande av teckenspråk. 

 

4.1.5 Grafiska element 

 

De grafiska elementen som skapades hade som huvuduppgift att förstärka spelarens närvaro 

i spelmiljön. Fokus låg på att ge en synlig koppling mellan spelaren och avataren. Denna 

avatarial presence (Gazzard, 2009), grundades i konventionellt RPG-skärmupplägg; avatar-

porträtt med antydan till extra menyåtkomst, livslinje och en rörlig karta med avatarens 

position. Utöver dessa element tillkom även de ”valbara” kommunikationsalternativen och 

respektive animationer, då menade att blinka för att antyda att ”spelaren” väljer vad denne vill 

teckna. För att förstärka känslan av spelsimulering var även animationer utformade att inge 

en viss svårighet för ”spelaren” att välja vilket alternativ denne vill ha, genom att alternera 

mellan de olika replikerna innan slutgiltigt val. Denna grafik skapades i Adobe Photoshop CS6 

(2012), och animerades i Adobe After Effects CS6 (2012) i enskilt lager, efter att videoklippen 

renderats ut ifrån Autodesk Maya (2016). 
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Figur 17 Några exempel på skärmgrafik 

4.2 Enkät utformning 

 

För att undvika kommunikationsproblem utformades enkäten med korta meningar och tydligt 

text. Enkäten delades upp i fem olika delar, varav del ett bestod av grundinformation och del 

två till fyra bestod av vardera animerat videoklipp och tillhörande frågor. Den femte och sista 

delen visade videoklippen ytterligare en gång, och fokuserade på att få testpersonerna att 

rangordna videoklippen efter smak och förståelighet. I Bilaga 01 – Enkät, figur 01 och 02, 

kan grundinformationsfrågorna hittas. De lade fokus på kön, ålder, teckenspråks-/ och 

spelvana. Genom att dela upp frågorna på detta sätt tänktes de olika sektionerna dela upp 

svaren i lätthanterliga sektioner av data. 

Bilaga 01:s Figur 03 visar vilka frågor som fanns i videoklippssektionerna. För att inte skapa 

tvetydigheter i uppsamlandet av data, hade alla videoklipp samma frågor och svarsalternativ. 

Frågor om teckenspråkets tydlighet, videoklippets perspektiv och förståelsen lades till där. 

Dessa frågor hade formen av fyrtaliga likertskalor, där 1 var negativt och 4 var positivt. I slutet 

av varje sida innan testpersonen gick vidare lades en frivillig textruta till, där personen i fråga 

skulle kunna skriva egna tankar. Denna frivilliga del lades till för att få in så mycket personliga 

åsikter som möjligt som kan granskas under analysen. 

Ordningen på videoklippen kom löpande, där videoklipp 01 enbart visade fast kamera på 

avstånd, d.v.s. vagt framförande av teckenspråk. Videoklipp 02 innehöll ett kameraperspektiv 

sett över avatarens högra axeln, med fokus på NPCn i halvbild, d.v.s. visst framförande av 

teckenspråk. Videoklipp 03 innehöll kameraperspektiv sett över höger axel, med halvbild på 

båda karaktärerna under konversationen, d.v.s. tydligt framförande av teckenspråk. I 

videoklipp 03 var fokus på den karaktär som använde teckenspråk för att fråga eller svara 

under konversationens gång. Att ha denna fasta ordning kan däremot verka ledande för 

testpersonerna, då de är i succesiv ordning från mindre tydligt till tydligt teckenspråk. 

Femte och sista sektionen i frågeformuläret kan hittas i bilaga 01 under figur 04. Denna del 

fokuserade på att testpersonerna fick rangordna vad de personligen tyckte var mest tilltalande 

i perspektiv och teckenspråk. Dessa två rangordnade frågor hade som mening att se om 

perspektivet hade korrelation med vilket teckenspråk som föredrogs. För att förtydliga och ge 

ett koncist svar från användare av svenskt teckenspråk (SSL), fanns även frågan om 

teckenspråket var korrekt och om de skulle vilja spela spel som hanterar teckenspråkiga 

karaktärer. För att avrunda frågeformuläret fanns även en frivillig textruta om vad 
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testpersonerna tyckte om undersökningen och vad de själva skulle vilja se inkluderas inom 

spel och teckenspråk. Denna frivilliga fråga var personligt riktad till den intresserade och även 

till för att kunna diskuteras i rapporten. 
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5 Utvärdering 

 

5.1.1 Pilotundersökning 

 

Pilotundersökningen innefattade 10 testpersoner som fick svara på den online-baserade 

enkäten och även utvärdera artefakten. Enkäten gjordes i Google Formulär (Google Inc, 2017). 

De testpersoner som svarade på enkäten tillhörde bland annat Institutionen för lingvistik i 

Stockholm, personal hos Hörselboken.se, och elever medverkande i SDUF – Sveriges Dövas 

Ungdomsförbund. Figur 18 visar testpersonernas uppdelning och erfarenheter av teckenspråk 

och spelvana. Testpersonerna valdes ut för att försöka fylla de olika åldersgrupper och 

kunskapsnivåer inom teckenspråksanvändare som undersökningen var riktad åt. Detta för att 

optimera utvärderingen av undersökningens artefakt och enkätformulering (Østbye, m. fl., 

2004). Undersökningens lättförståelighet och artefaktens teckenspråkshantering var i fokus 

för att skapa ren data och möjlig vidareutveckling. Enkätens uppbyggnad delades upp i 

obligatoriska frågor och tillvalsfrågor som testpersonerna själva fick svara på om de önskade 

(Se Bilaga 01).  

 

 

Figur 18 Pilotundersökning – Testpersonernas uppdelning 

Det framkom snabbt att enkätens text var förståelig, då misstolkningar och otydlig data inte 

beskrevs. Instruktioner och formuleringar gav en tydlig insikt i vad som krävdes av 
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testpersonen. Det medium som artefakten undersöktes med uppskattades av samtliga, där 

även enkäten beskrevs som snabb att genomföra. Det som dock hade tvetydigheter var 

artefakten och hanteringen av det virtuella teckenspråket. Data som framkom visade att 

perspektivet med vagt teckenspråk uppskattades minst av testpersonerna. Tydligheten i 

teckenspråket och varav det behövdes undertexter gav mest personliga åsikter. Dessa åsikter 

hanterade videoklippens ljussättning och felaktigheter i det virtuella teckenspråket. Takten i 

handrörelserna påvisades behöva finputsning, då tydligheten och förståelsen ansågs viktigast. 

Videoklipp 01 visade vagt framförande av teckenspråk, d.v.s. fast kamera i 

tredjepersonsperspektiv på avstånd. Datan visade att detta perspektiv upplevdes som för 

avlägset och svårtydligt vid hanteringen av teckenspråk, men behöll ändå ett visst värde vid 

tanken på att spela ett datorspel i liknande perspektiv. Videoklipp 02 visade visst framförande 

av teckenspråk, d.v.s. kameravinkel över avatarens högra axel med fokus på NPCn i halvbild. 

Då närmare åtkomst till teckenspråket kunde ses av testpersonerna, framkom även en 

förbättring av förståelsen av karaktärernas konversation. Denna vinkel gav dock inte en 

fullkomlig förståelse eller synlighet till båda karaktärernas tecken. Gentemot videoklipp 01 

började en trend av data peka mot att ökad spelbarhet kom i kombination med förståelsen av 

teckenspråket.  

Videoklipp 03 visade tydligt framförande av teckenspråk, d.v.s. kameravinkel över 

karaktärernas högra axel med fokus på den karaktär som använde teckenspråk under 

konversationens gång. Även här ökade spelbarheten i samma takt som tydligheten och 

förståelsen av teckenspråket. Detta perspektiv ingav en trend av mest förståelse över vad 

konversationen handlade om, även utan undertexter. Dock visade detta videoklipp de brister 

i teckenspråket som animerats. Testpersonerna påpekade att då pek-riktningar och tecken 

inte sågs rakt framifrån skapades det en viss otydlighet. Otydligheten i teckenspråket tvingade 

respondenterna att läsa undertexterna för att förstå allt som visades.  

 

Figur 19 Pilotundersökning - Slutresultat 

I figur 19 kan slutresultatet av sista sektionen i enkäten ses, där testpersonerna fick rangordna 

vilka perspektiv och teckenspråkshanteringar de föredrog. Här frågades det även om huruvida 

teckenspråket var korrekt, och om de personligen skulle vilja se fler datorspel som hanterar 

teckenspråk. Tydligheten av teckenspråket hade viss korrelation med det föredragna 
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perspektivet. Dock var videoklipp 03 med det tydliga framförande av teckenspråket, inte det 

som föredrogs, då videoklipp 02 med vagt framförande verkade uppskattas mer. Ålder och 

kön hade även en inverkan på resultatet, då yngre personer verkade mer intresserade av 

datorspel som hanterar teckenspråk. Äldre personer svarade dock oftare på de tillvalsfrågor 

som ställdes, och visade på en trend av att enbart fokusera på lärande spel, i liknelse med de 

spel som Adamo-Villani och Hayward uppvisar (Hai-Jew, 2011, s. 259). Med dessa olika 

komponenter som uppvisades i pilotundersökningen kan även vidare data analyseras utifrån 

genus och kunskapsnivå inom svenskt teckenspråk. De personliga åsikterna som 

testpersonerna kom fram med, visar på att även kunna innefatta en djupare insikt i ämnet.   

Kombinationen av testpersonernas personliga åsikter och de svar som pilotundersökningen 

gav, visade på en mestadels positiv inställning till att vidareutveckla teckenspråk inom spelets 

värld. Övervägande var testpersonerna positiva till att öppna upp en tillgänglighet av 

teckenspråk inom spel, där det även framkom att det i sin tur måste hanteras korrekt. Detta 

gav en inblick inom etiska och samhälleliga aspekter som behöver kunna hanteras inför vidare 

forskning.  

 

5.1.2 Ändringar 

 

Med hjälp av personliga åsikter ifrån testpersonerna framkom ett tydligt flöde av data, där 

även återkoppling i e-post, gav ett tydligt tecken på vad som skulle behöva ändras. Enkäten 

påvisade inga brister i upplägg, och fick behålla sin utformning. Prioriteten var att förtydliga 

teckenspråket för att skapa en mer lättförståelig konversation, då brister i hanteringen 

framkom. Dessa ändringar fanns inom de manuella komponenterna av teckenspråket, d.v.s. i 

hand och armrörelser (Bergman & Algren, 2006). Orala och andra icke-manuella 

komponenter uppvisades tydligt och var enligt testpersonerna tillräckliga. Då de manuella 

komponenterna av teckenspråket hade brister, fick de därför kombineras med undertexterna 

för att fullständigt förstås. Fokus lades därför på att förbättra artefaktens ljussättning och det 

animerade teckenspråkets pek-riktningar och tempo. En av testpersonerna påpekade även 

rörligheterna i fingrar och handleder, vilket var något som redan innan påpekats som 

begränsat. Denna begränsning var dock något som inte kunde åtgärdas i denna undersökning 

och kräver vidarearbete som kan hanteras vid framtida studier. Frågeställningen om hur de 

olika perspektiven upplevdes, visade i datan tecken på att kunna analyseras och bearbetas 

inför den slutgiltiga undersökningen. 
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5.2 Resultatredovisning 

 

5.2.1 Data - Bakgrund 

 

  

 

 

Figur 20  

 

Figur 20 visar att antalet testpersoner som svarade på enkäten var 51 stycken. En relativt jämn 

könsfördelning uppkom, och även variation av åldersskillnader kunde ses. Detta var inte 

huvudfokus med undersökningen, men var en lyckligt sammanträffande. Enkäten besvarades 

av 21 kvinnor, 29 män och en transexuell (man till kvinna). 

Här kan även åldersuppdelningen ses. 3 personer var 12 år eller under. 7 stycken var mellan 

13 – 18 år. 11 personer var mellan 19 – 25 år. 15 personer var mellan 26 – 35 år. 10 stycken var 

mellan 36 – 50 år. Enbart 3 personer var 50 år eller över. Flest respondenter var dock mellan 

13 – 35 års ålder, varav yngre och äldre personer inte haft samma svarsfrekvens. Denna 

uppdelning beror främst på den spridning av enkäten som gjordes. Online-grupper för 

teckenspråksanvändare var främsta källan av testpersoner. 
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Figur 21  

Uppdelningen mellan användningsområde av teckenspråk visade en väntad spridning. Främst 

antal testpersoner hade funktionsvariation eller närstående med det. I figur 21 kan dessa 

siffror återfinnas. 27 respondenter svarade att de hade funktionsvariation, varav ytterligare 16 

personer hade närstående med funktionsvariation. Även här han tydas att enkätens spridning 

haft fokus i online-grupper. 7 svarade att de använde teckenspråk på grund av intresse, och 1 

person svarade lärare i sektionen för övrigt. 

 

 

Figur 22  

I ovanstående figur 23, svarade 30 personer att de var mästare på teckenspråk, 6 stycken ansåg 

sig som nybörjare och 15 personer ansåg sin vana att vara medelmåttig. 23 av de personerna 

med funktionsvariation svarade att de var mästare på teckenspråk. Med hjälp av denna fråga 

kan härmed nivån av kunskap vägas mot förståelsen av teckenspråket för att se hur det 

uppfattas i vardera delsektioner av enkäten.  
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Figur 23  

Vid frågan av spelerfarenhet var det endast 2 respondenter, 1 kvinna och 1 man i 

åldersgruppen 50 eller över, som svarade att de inte haft tidigare erfarenhet. Denna fråga 

fanns med för att kunna se om en korrelation mellan spelvana och spelperspektiv kunde tydas, 

eller om ett mer filmatiserat perspektiv föredrogs. Att ha med denna fråga kunde även ge skäl 

till att hitta eventuella bortfall vid oförklarlig data och åsikter.  

 

 

Figur 24  

 
Huvuddelen av respondenterna hade ingen tidigare erfarenhet av spel som innehöll 

teckenspråk. De 8 som svarade ja på frågan lämnade dock inga speltitlar och frågan kunde 

inte följas upp. Då denna fråga inte hade fokus på att hitta andra spel är ändå svaret 

acceptabelt. Detta fördjupar bakgrundsinformationen menad att dela upp respondenterna i 

hanterbar data.  
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5.2.2 Data – Delsektioner – Videoklipp 01, 02 och 03 

 

Figur 25 visar resultatet av testpersonernas tycke av videoklipp 01, vagt framförande av 

teckenspråk, i enkäten. Svaret i första frågan visade på en stark trend av att fast 

kameraperspektiv på håll hade en förståeligt negativ inverkan på teckenspråkets tydlighet. 

Enbart 8 personer svarade ja på att de kunde tyda vad konversationen handlade om i detta 

perspektiv. Vid förfrågan om testpersonerna skulle vilja spela ett teckenspråksspel i liknande 

vinkel var de tveksamma. Majoriteten, 26 personer placerade sitt val på nummer 2, alltså i den 

negativa delen av skalan. Enbart perspektivet placerades som mer positivt när inte 

teckenspråket räknades in. Teckenspråkets tydlighet visade på att vara minimalt, något som 

korrelerade med viljan att spela ett spel i detta perspektiv. 

 

 

Figur 25 Data – Vagt framförande av teckenspråk hos karaktärerna – Videoklipp 
01 
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Figur 26 visar resultatet från videoklipp 02 som visade, visst framförande av teckenspråk, 

d.v.s. kameravinkel över avatarens högra axel, med fokus på NPCn i halvbild. Fler 

respondenter svarade att de kunde tyda vad konversationen handlade om, där 17 personer 

svarade ja på frågan. Denna version av kamerahantering uppskattades mer än föregående del. 

38 personer svarade i den positiva delen av skalan då de fick svara på om de skulle vilja spela 

ett teckenspråksspel i detta perspektiv. Själva perspektivet uppfattades även som positivt, då 

36 personer fortfarande uppskattade kameravinkeln. Tydligheten i teckenspråket visade dock 

ett mer neutralt svar. 

 

 

Figur 26 Data – Visst framförande av teckenspråk hos karaktärerna – 
Videoklipp 02 

 

  



38 
 

Figur 27 visar resultatet från videoklipp 03, tydligt framförande av teckenspråk. 46 

testpersoner svarade att de kunde tyda konversationen. En tydlig trend på den positiva delen 

av likertskalan kunde ses. 6 personer var tveksamma till att spela spel i denna vinkel, och 8 

personer var negativt inställda till perspektivet. Teckenspråkets tydlighet uppnådde inte full 

poäng, 30 personer kunde fortfarande inte tyda konversationen till 100 %. 

 

 

Figur 27 Data – Tydligt framförande av teckenspråk hos karaktärerna – 
Videoklipp 03 

 

5.2.3 Data – Resultat 

 

I enkätens sista sektion ombads testpersonerna att rangordna perspektiven gentemot 

varandra. Detta tänktes ge en djupare inblick där personligt tycke av perspektiv kunde 

jämföras mot personligt tycke av bästa hantering av teckenspråk, menad att stärka analysen. 

I denna sektion beskrevs videoklippen som spelfilmer, för att anknyta videoklippen till en 

simulerad spelsession. I figur 28 kan det tydligt ses en indikation att videoklipp 01, vagt 

framförande av teckenspråk, var det perspektiv som var minst tilltalande. De två resterande 

perspektiven var dock jämna, 23 personer tyckte bäst om videoklipp 02, och 23 personer 

tyckte om videoklipp 03.  
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Figur 28  

Figur 29 visar resultatet av det teckenspråk som uppskattades mest i undersökningen visade 
med svag maginal att videoklipp 03, tydligt framförande av teckenspråk hos karaktärerna, var 
gav 30 positiva röster. På nära andraplats videoklipp 02, visst framförande av teckenspråk, 
med 28 röster. 

 

 

Figur 29  

Figur 30 visar att över 60% av respondenterna svarade på att de skulle vilja se fler spel som 

innehåller karaktärer som använder teckenspråk. Av de 28 personer som hade 

funktionsvariation (figur 21) svarade 19 av dem Ja till att de ville se fler spel med teckenspråk, 

varav 1 person svarade Nej med anledningen att det var onödigt. 

 

Figur 30  
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Figur 31  

Den sista figuren i denna sektion, figur 31 visar resultatet av frågan om korrekt teckenspråk 

användes i sekvenserna. Denna tvetydighet infanns i alla nivåer av teckenspråkskunskap och 

kräver vidare undersökning. I bilaga 02 kan sammanställningen över svarsresultaten hittas. 

 

5.3 Analys 

 

I datan som samlats in kan en tydlig trend av tydligt teckenspråk via kameraperspektiv anses 

som mest positivt, d.v.s videoklipp 02 och 03. Detta kan både ha en relation till en huvudsaklig 

ung målgrupp inom de slutgiltiga respondenterna, och även komma från nuvarande exempel 

av signing avatars och det material som finns digitalt. Den traditionella hanteringen av 

avatarer har grund i att vara så tydlig som möjligt, och visar även i denna undersökning att 

tydlighet är mer intressant för de som ska inkluderas, och inte enbart att teckenspråket ska 

finnas i spelet utan omsorg. Det som skiljde videoklipp 02 och 03 åt kunde finnas i 

testpersonernas personliga åsikt. Att dessa två hanteringar av perspektiv är de mest använda 

inom rollspel är något att ta i åtanke vid vidareutveckling. Dessa två perspektiv hanterade 

altered positions och avatarial display, men kommenterades inte i enkäten under 

undersökningen. Det klassiska upplägget verkade ge ett spelifierat intryck hos testpersonerna. 

Videoklipp 01, att ha med teckenspråk utan att det tydligt kan avläsas, mottogs inte lika 

positivt som de versionerna med tydligare teckenspråk. Statistiken visade att videoklipp 01, 

vagt framförande av teckenspråk, ansågs som otydlig och minst spelbar. Att det i videoklipp 

02 och 03 föredrogs att agera som karaktären, eller att se sin karaktär agera, spelade in på den 

sammankoppling och önskan som bör infinnas hos en spelare och dess avatar (Dong, Liau & 

Khoo, 2013). Detta sammanföll dock här med teckenspråkets tydlighet, och kan skapa en 

konkurrerande uppfattning hos spelare i en blandad spelarbas. Denna aspekt är väl värd att 

utveckla inför vidare arbete. 

Några av testpersonerna nämnde teckenspråksspel i sammanband med lärande, där de kunde 

tycka att yngre barn skulle tänkas vara mer intresserade av spel. Detta sammanknyter med de 

nuvarande spel som finns, samtidigt som det antyddes i denna undersökning att 

testpersonerna över 35 års ålder inte var intresserade av teckenspråksspel till sig själva. 

Reaktioner angående övriga animationer och användningen av spelifierande element, 

återfanns inte i enkätundersökningens svar, men antydan av viss oro kunde tolkas. De grafiska 
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element som infanns i artefakten hade ett enkelt uttryck, vilket kan uppfattas som barnsligt. 

Detta i sin tur bryter mot resterande grafik, och kan ha bidragit till att äldre testpersoner inte 

visade samma intresse.  

Den konventionella hanteringen av signing avatars och de medium de hanteras i (Bouzid 

m.fl., 2016) (Hai-Jew, 2011), är fast rotad i att bevara perspektiv och användningsområde. Att 

utvidga detta område kan av denna undersökning utläsas som att teckenspråkets tydlighet i 

viss mån kan offras för att normalisera utseendet på slutresultatet. Att normalisera är dock 

inte ett optimerat sätt att hantera inkludering, då det kan ge ett negativt mottagande av den 

tänkta publiken. Vidare undersökning och vidareutveckling behöver göras för att tillgänglighet 

och inkludering inte ska tappas bort.  

Då endast 2 personer i undersökningen inte hade spelvana var variablerna för små för att ta 

med dem i beräkningarna om spelvana speglades i valet av perspektiv. Av antalet testpersoner 

som använde teckenspråk för att anhörig hade funktionsvariationer, svarade 8 av 16 personer 

att de skulle uppskatta fler teckenspråksspel. 20 personer var tveksamma till att det skulle 

utvecklas spel med teckenspråk, något som kan antyda en oro över hur teckenspråket i sig 

porträtteras. Vid hantering av inkludering och information till det virtuella fungerar enbart 

äkta inkludering, då det är det enda som kan ses i ett positivt ljus (Ellcessor, 2016). Om ett 

försök till inkludering och tillgänglighet inte görs korrekt, blir motreaktionen mer negativ än 

om inte försöket gjorts överhuvudtaget. Risk för utfrysning och hopplöshet hos de exkluderade 

i samhället är något som konstant bör motverkas (Gerdfeldter, 2008).  

De tillvalsfrågor som fanns i enkäten besvarades inte i den grad som var förväntat. Folk var 

positivt inställda, men vidareutveckling och personlig förklaring skrevs inte av alla. 

Kommentarerna var få och korta, vilket är något som både kan tyda på att videoklippen var 

för långa, inte mottogs väl, eller att intresset hos testpersonerna inte var högt. På samma sätt 

skapade även den fyrskaliga likertskalan ett hinder. Detta hinder hade kunnat motverkas med 

hjälp av fler testpersoner som skulle kunna ge en tydligare skillnad mellan svarsalternativen. 

Möjligen kunde också en kompletterande kvalitativ analysmetod använts – ett mindre antal 

informanter kunde intervjuats om personliga åsikter. Den progressiva uppbyggnaden av varje 

videoklipp kan även bero på den ordning som de visades i enkäten. Att skapa en slumpartad 

ordning för videoklippen, hade kanske kunnat ge bättre variabler som gett ytterligare 

svarsresultat. 

Teckenspråket i videoklippen, även i det tydliga framförandet uppfattades fortfarande som för 

otydligt. Detta kan kontribueras till perspektivet eller låg kunskapsnivå. Detta kräver mycket 

mer undersökning, då det är nyckeln till forskningen. Att denna punkt inte kunde uppnå 100% 

förståelighet i det tydliga framförandet av teckenspråk hos karaktärerna, är något som skapar 

missvisande data och kan vidareanalyseras till en oro som skulle kunna gjort att 

testpersonerna svarade Kanske på frågan om de vill se fler teckenspråksspel. 

Studiens kvalité hade kunnat förbättras. Tidspress inverkade negativt på projektet, och 

artefakten kunde inte återspegla den kvalité som en undersökning som denna kräver. 

Hanteringen av animerade sekvenser kan i efterhand uppfattas som otillräcklig, då faktiskt 

spelmoment kunnat skapa bättre resultat. Detta är dock något som enbart kan spekuleras 

kring, då analyserbart material inte finns i den mängd som behövs för att utvärdera till fullo. 
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5.4 Slutsatser 

 

Tydligt teckenspråk i datorspel med rollspelstema, var enligt undersökningen det föredragna 

av alternativen som studerades. Liten skillnad skiljde mellan videoklipp 02 - visst framförande 

av teckenspråk, och videoklipp 03 - tydligt framförande av teckenspråk. I överlag var 

statistiken riktad åt ett positivt håll, med viss antydan av likgiltighet. Inga bortfall skedde på 

grund av enkätens utformning, men vidareutveckling skadar inte. Att dela upp urvalsgruppen 

i användningsområde och kunskapsnivå visade på en förbättrad insikt i analysen. Ett fortsatt 

arbete på upplägget av enkäten och vidareutveckling av artefakten var något som även visades 

i de frågor som frågade om testpersonen kunde tyda samtalet. Undertexter fick i detta 

anseende agera som stöd för att förståelse av konversationen skulle ske.  

Undersökningar inom kunskapskrävande områden av inkludering behöver ingående kunskap 

hos forskaren för att underlätta projektets process. Enkätens spridning gav inte en optimal 

variation av åldersgrupper, men gav dock en relativt jämn fördelning mellan könen. Att även 

inkludera en kvalitativ analysmetod i arbetet, hade kunnat ge möjligheterna till en djupare 

insikt i urvalsgruppens åsikter inom ämnet. Specifikt då det ger möjligheterna att skapa en 

frågeriktning där åsikter kan komma spontant och vid förfrågan, något som testpersonerna 

inte hade krav på i denna studies enkät. Undersökningen samlade in analyserbar data, men 

gav inga större resultatskillnader mellan två av de tre videoklippen. Studien pekar på att det 

finns möjligheter att studera ämnet vidare, där effektivisering av signing avatars måste finnas 

med.  
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6 Avslutande Diskussion 

 

6.1.1 Sammanfattning 

 

Undersökningen fokuserade på att hitta ett föredraget spelperspektiv med avsikt att kunna 

optimera tillgängligheten för teckenspråksanvändare. Frågeställningen som skapades ur 

litteraturstudien löd enligt följande; 

- ”Vilka kameraperspektiv i spel med avatarer som använder teckenspråk, 

föredras av teckenspråksanvändare?” 

Kombinationen av att hantera virtuellt teckenspråk, avatarer och perspektiv skulle då kunna 

hänvisa till en utvidgning, eller utveckling, av redan existerande teckenspråksspel. Specifikt 

då teckenspråk inom datorspel visar på en trend av att enbart agera som hjälpmedel inom 

lärande. Därför baserades undersökningen på att skapa en inkludering menad att utformas 

som traditionella datorspel i rollspelsformat. Detta för att ge en vidare inblick i vad som krävs 

för att det ska kunna uppnås, vad som önskas ses av användare, och hur dessa perspektiv 

påverkar förståelse för teckenspråket. Syftet med frågeställningen var att undersöka vad den 

tänkta spelarbasen vill se för perspektiv i ett 3D-animerat spelscenario, och om det finns ett 

behov av att det ska utvecklas sådana datorspel. För att kunna specificera områden tillhörande 

frågeställning, påbörjades arbetet med att leta efter litteratur som vidrörde virtuellt 

teckenspråk, användningsområden för dessa, spelperspektiv i kombination med 

spelkaraktärer, versioner av animation för att skapa detta och slutligen grundläggande 

komponenter inom svenskt teckenspråk. Dessa områden var alla relevanta till studien, då en 

mer inriktad forskning inom teckenspråk i spel inte kunde hittas.  

Att vidareutveckla användningen av virtuellt teckenspråk och att samtidigt behålla den 

konventionella hanteringen av signing avatars fick agera bas för ämnets utveckling. De fåtal 

tidigare studier som gjorts inom teckenspråk och spel har utformats på en lärande nivå, ämnad 

för att hanteras som läromedel för yngre. Att hantera virtuellt teckenspråk i spel som bortser 

ifrån den fasta vinkeln av avataren sedd rakt framifrån, var därför fokus. Detta för att avatarer 

i datorspelssammanhang är menade att agera som den bro som för spelaren in i spelet och 

skapa engagemang (Murphy, 2014). Avatarial display, avatarial presence och signing 

avatars behandlades därför för att passa ramarna av tydligt teckenspråk. Artefaktens 

huvudfokus var att förmedla spel med teckenspråk, och då ett spelbart moment inte fanns 

inom tidsramarna fick spelsimulationer i videoformat användas istället. Detta i sin tur ställde 

då kravet på att avataren skulle uppfattas som spelbar, dock inte verka ointressant för 

eventuella åskådare. Veinott m.fl. (2013) beskriver tredjepersonsperspektiv som positiv vid 

denna aspekt. Detta sammanfaller även med den altered position som måste innehas vid 

hanteringen av avatarer (Gazzard, 2009). 

Då signing avatars är animerade till att förmedla teckenspråk, var även litteratur inom ämnet 

animation relevant. Då 3D-animation har flertal olika former, hittades information och 

inspiration hos tidigare studier av lärande spel. Spel som SMILE och MathSigner (Hai-Jew, 

2011) visade på att keyframed animation sparade på prestanda och tid. Svenskt teckenspråk 

var nyckeln för att studien skulle kunna genomföras på rätt sätt. Förståelse av grundstenarna 

i språket behövdes för att kunna återskapa en teckenspråkskonversation. Inkluderingen av 
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funktionsvariationer som använder teckenspråk var även tvunget att hanteras på korrekt sätt. 

Inte bara för att kunna förmedla rätt plattform och språk, utan även för att skapa förståelse 

för den grad av inkludering som redan finns som hårdvara och virtuellt. Dessa olika 

ämnesområden ämnar då att tillsammans tillföra den information som var nödvändig för att 

skapa artefakten som skulle besvara frågeställningen. 

Undersökningen som denna rapport utrett är hur de olika perspektiven förändrar 

teckenspråkets förståelse. Detta fortsatte sedan vidare mot respondenternas personliga åsikt 

om vilket perspektiv de föredrog i teckenspråksspel och huruvida de vill se liknande spel i 

framtiden. Anledningen bakom detta är att upplägget var menat att besvara om tydligt 

teckenspråk resulterade i högre spelbarhet. Artefakten resulterade i tre 3D-animerade 

videoklipp med olika variationer av perspektiv (se figur 03), som sedan utvärderades via en 

kvantitativ undersökning i form av online-baserad enkät. 

Pilotundersökningen genomgicks av 10 testpersoner som var kunniga inom ämnet 

teckenspråk, och som gett åsikter under förarbetet. Då stor vikt lagts ner på att skapa en tydlig 

enkät behövde vidare iteration på den inte göras. Att använda okomplicerat språk, korta frågor 

och fyrskaliga likertskalor undvek missvisande data och eventuella bortfall. Artefakten visade 

dock brister i ljussättning och tempo i det animerade teckenspråket. Då kameraperspektivet 

inte föll rakt framifrån uppfattades en del tecken som otydliga, vilket var något som behövde 

itereras.   

Slutundersökningen indikerade på att tydligt teckenspråk var föredraget över vagt 

teckenspråk. Frågeställningen besvarades, men visade även att undersökningen skulle behöva 

vidareutvecklas. Resultatet antydde att testpersonernas förståelse av konversationen var 

viktigare än att spelets flyt skulle fortsätta (Murphy, 2014). Skillnaden mellan könsspecifika 

svar var minimal, dock visades en viss korrelation mellan ålder och viljan av att spela 

teckenspråksspel. Yngre generationer var generellt mer positiv till spelifierat teckenspråk, 

medan äldre gärna såg att spel är för barn och ska fundera som lärande medel. Brister i 

artefakten fanns, tillsammans med att perspektiven av några testpersoner uppfattades som 

svårläsliga vid hanteringen av teckenspråket. Positiv inställning till undersökningen fanns hos 

flertalet i urvalsgruppen, och viljan av att utveckla spel som hanterar teckenspråk kunde också 

tolkas som positiv. 

 

6.1.2 Diskussion 

 

Något som tidigt framkom i arbetet var att försök till att uppnå inkludering utan förståelse för 

ämnet, medför risken att skapa en motverkande effekt som kan upplevas som stötande. Redan 

i förarbetet och i kontakt med ämneskunniga lades det stor vikt på inte skapa en negativ bild 

av teckenspråk. I detta inkluderades även hur själva karaktärerna skulle porträtteras. 

Uppmaningen från samtliga ämneskunniga var att undvika antydan till att karaktärerna skulle 

se konstiga ut, eller agera på ett ointelligent sätt. Detta sammanföll med avatarens roll att 

agera på ett exemplariskt vis (Dong, Liau & Khoo, 2013). Att försöka förmedla artefakten på 

ett positivt sätt som inte kunde misstolkas var av vikt. 

Vid arbete som grundas i inkludering kommer det alltid vidröra en viss nivå av stigma. En 

undersökning som denna kan skapa starka motreaktioner om den inte hanteras på rätt sätt. 
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Vid försiktigt arbete kan det även uppkomma möjligheten av att väsentlig data inte kan 

åstadkommas vid rädslan för att skapa negativa reaktioner (Ellcessor, 2016) (Smith, 2013). 

Att basera en studie med bakgrundsfakta kan i många fall inte vara nog, då ämnet kan kräva 

att forskaren innehar tidigare erfarenheter inom området. Vid sådana fall kan en önskan av 

inkludering inte uppnås på ett optimalt sätt, då kunskapsnivån inte kan hålla det mått som 

krävs för att ge studien rätt utseende. 

För att vidga gränserna för undersökningens urvalsgrupp, och för att nå en världsomfattande 

publik krävs det en komponent som inte kan hittas idag. Arbetet med att skapa ett universellt 

teckenspråk som går bortom de landspecifika teckenspråken, är i nuläget inte fullbordat. 

Därefter tillkommer en period av spridning av information och utlärning som kan pågå i 

flertalet år. Om denna möjlighet fanns, hade det varit spännande att jämföra olika nationers 

inverkan på arbetet.    

De etiska och samhälleliga aspekterna som denna studie kan ge, är att rikta testpersonernas 

personliga åsikter mot en produktiv och inkluderande riktning. Då ämnesområdet i stor del är 

outforskat, måste mer data och specifika inriktningar på teckenspråk i spel göras. Stickprovet 

som denna undersökning tillför är att öppna upp ämnet för vidare diskussion, snarare än att 

agera som ett faktum över hur projekt ska se ut. Att fokusera på att använda 

teckenspråkshanterande avatarer i 3D-spelmiljöer kan utvecklas på olika sätt. Spelets tema, 

dess karaktärer och utseende ska kombineras i otaliga kombinationer. Användandet av 

rollspel och tredjepersonsperspektiv, kan i detta anseende mer tolkas som ett exempel på hur 

denna inkludering kan skapas. Utformningen av artefakten tolkades som ett spel, även med 

sina brister. Hanteringen av avatarial display och avatarial presence (Gazzard, 2009) gav en 

uppfattning av spelbarhet, och avatarens rörelse in i spelvärlden kunde uppfattas som 

engagerande (Veinot, m.fl., 2013).  

Att normalisera teckenspråk och att skapa karaktärer som använder virtuellt teckenspråk i 

spel, är en väg som både kan vara informativ och uppskattad. Genom att uppvisa teckenspråk 

i spel menad för blandad publik, ger det möjligheterna att utveckla tillgängligheten för 

teckenspråksanvändare inom spelvärlden. Detta kan samtidigt ge ett tillfälle att försöka 

bearbeta den samhörighet som inkluderande spelutveckling kan inge. Denna undersökning 

togs emot positivt av den tänkta publiken, och många av respondenterna ansåg att det var ett 

bra initiativ. Då undersökningen hade teckenspråksanvändare som urvalsgrupp, finns det 

dock möjligheter av negativt mottagande av icke-användare, då ovana av teckenspråk kan 

bryta spelarens sammankoppling till avataren. Särskiljningen mellan behovet av att använda 

teckenspråk delades upp mellan: 

- Användning på grund av funktionsvariation.  

- Närstående relation till funktionsvariation. 

- Av intresse.  

Dessa olika grupper kan inte innefattas i beräkningarna på hur spelare som är ovana vid 

teckenspråk kan tänkas reagera. 

Det mest eftersträvningsvärda resultatet denna studie skulle kunna få, är att vidarestudier 

skapas för att fortsätta inkluderingen av funktionsvariationer i spelvärlden. Om inspiration 

från detta arbete skulle leda till att ett faktiskt spelmoment skapas eller undersökas, vore det 

ett stort framsteg för ett mindre studerat område. Motpolen skulle vara om undersökningen 

mottogs som irrelevant eller ofokuserat. Att hämna inkluderande forskning genom att uppvisa 
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ett oförstående för ämnesområdet skulle kunna skapa en dålig informationsgrund som speglar 

ämnet på ett negativt sätt.  

 

6.1.3 Framtida Arbete 

 

Vid optimerad forskning skulle denna undersökning inneburit ett faktiskt spelbart scenario, 

där testpersonerna skulle ägt möjligheterna att spela som karaktären. Detta är även ett av 

stegen som framtida arbete kan innebära. Att nå fler inom testgruppen hade visat tydligare 

data och gett en stadigare grund för ämnesområdet. Vidareutveckling av enkätfrågor, även i 

kombination med en kvalitativ undersökning, skulle kunna ge en bättre insyn i hur denna form 

av inkludering kan förbättras och utvecklas på ett konstruktivt sätt. Att undersöka och hantera 

en tydligare form av teckenspråk, och hur den traditionella signing avatar kan utformas mot 

ett spel för blandad publik, skulle även ge en bredare informationsgrund som spel kan 

utvecklas ifrån.  

Animationshantering och även grafisk stil på artefakten kan i det stadiet förbättras drastiskt 

gentemot denna undersökning. Riggning och animationsval kan då skapas för att vara 

teckenspråksinriktad och inte tidseffektiviserad. Detta för att skapa bästa möjliga version och 

tydlighet i manuella och icke-manuella teckenspråksrörelser hos de animerade karaktärerna. 

Tidshantering och tillförd arbetskraft med kunskap inom flertalet spelområden skulle kunna 

påverka vidare forskning på ett positivt sätt. Specifikt för att optimera kunskapsnivån vid 

skapandet av den spelbara artefakten. Detta kan även innebära spel skapade för Virtual 

Reality, eller innefatta spel med sidokaraktär som använder teckenspråk. Att jämföra hur 

huvudkaraktärer som hanterar teckenspråk upplevs gentemot sidokaraktärer som använder 

teckenspråk skulle vara intressant att utforska. Speciellt då de flesta inkluderande 

spelkaraktärer hanteras på detta sätt. 

Då undersökningen hanterade 3D-grafik, och var menad att hänvisa till traditionella rollspel, 

skulle det även vara intressant att utforska en mer 2D-grafisk stil som inte är ämnad för enbart 

undervisning. Att försöka skapa en rolig och inkluderande spelupplevelse hos 

funktionsvariationer, har möjligheterna att både vidröra lek och serious games på ett 

användarvänligt sätt. Att långsiktigt även inkludera icke-användare av teckenspråk skulle 

kunna ge en inblick i hur inkludering och tillgänglighet kan normaliseras. Eftersom området 

är relativt nytt och ännu inte grundligt utforskat, är möjligheterna för framtida arbete i stort 

sätt obegränsat. 
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7 Bilaga 01 – Enkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 01 – Grundinformation 01 
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Figur 02 – Grundinformation forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 03 – Videoklipps-frågor 
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Figur 04 – Slutfrågor 
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8 Bilaga 02 – Resultat 
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