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Abstract 

The present study focuses on turn-taking and questions in conversations between deaf-blind 
persons using tactile sign language, i.e. communicating by holding each others hands, and how 
sign language utterances change in the tactile mode when the nonmanual signals characteristic 
of turntaking and interrogative sentences in (visual) sign language are not used. The material 
consists of six video-recorded conversations (four with deaf-blind pairs and two where one 
person is deaf and one is deaf-blind). Parts of the material, viz. 168 sequences with questions 
and answers, has been transcribed and analyzed. 
 The analysis shows that deaf-blind signers use their hands in two different conversation 
positions. In the monologue position both the signer's hands are held under the hands of the 
listener, whereas in the dialogue position both participants hold their hands in identical ways: 
the right hand under the other person’s left hand and the left hand on top of the other person’s 
right hand. It is described how the two positions affect the structure of one- and twohanded 
signs and how back channeling, linguistic as well as non-linguistic (with different kinds of 
tapping), is used in the two positions. 
 The analysis shows that differences in the vertical and the horizontal planes are used in 
turn-taking regulation. Using four different conversational levels the signer can signal e.g. turn 
change by lowering his/her hands from the turn level to the turn change level at the end of 
his/her turn. The horizontal plane is devided into three different turn zones. The turn holder 
uses his/her own turn zone close to the body and finishes the turn by moving the hands to the 
joint zone midway between the interlocutors or into the listener’s zone. 
 The analyzed utterances function as questions, yes/no-questions (82) as well as wh-
questions (55). It is hypothesized that yes/no-questions are marked with the manual signal ex-
tended duration of the last sign of the utterance, one of the interrogative signals of visual sign-
ing, but this was only true for 46 % of the yes/no-questions in the material. Since extended 
duration of the last sign also signals turn change in e.g. statements it is not regarded as an inter-
rogative signal. Additional markers of yes/no-questions are among others the sign INDEX-adr 
('you') with its variant INDEX-adr-long, used as a summons signal, and repetitions of signs or 
sentences. As for the wh-questions a majority are made with a manual wh-sign. Generally, if 
there are no interrogative signals the context and the content of the utterance will account for 
its interpretation as a question. 
     To avoid misunderstandings, questions and non-linguistic signals are used in checking 
turns, where the signer requests back channeling or the listener requests repetition or clarifica-
tion.   
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Inledning 

Ett samtal mellan dövblinda 
Det finns en rad olika slags beskrivningar av dövblindas kommunikation 
och taktila teckenspråk (se t.ex. http://www.fsdb.org). Men 
språkvetenskapliga studier av dövblindas taktila teckenspråk är få. Utöver 
mina egna tidigare studier av det svenska teckenspråket (Mesch 1990; 
1994) finns det egentligen bara också några studier av det amerikanska 
(Reed et al. 1995, Collins & Petronio 1998). Det är därför jag har valt att 
gå vidare med analysen av hur dövblinda samtalar med varandra på taktilt 
teckenspråk. Särskilt har jag intresserat mig för turtagning och frågor för 
att se hur dövblinda avläser tecken och signaler manuellt. 

 

En transkriberad sekvens från den här studiens videomaterial visar hur två 
dövblinda samtalsdeltagare samtalar med varandra: 
 
1 3aDB PEK-f-kort ALLTID PEK-adr-lång-k TECKNA TOLK GE-c-f >  
2  PEK-adr-lång-k FÖRSTÅ INTE STOPPA-fh VAD ((huvud fv-uppe)) 
3 3bDB VAD VAD BRUKA SÄGA PEK-c VAD V-A-D JA UPPREPA PEK-c > 
4  BRUKA PEK-c V-A-D = 
5 3aDB = STÄMMA ((huvud ner)) PEK-adr SÄGA-TILL-f-h 
6 3bDB V-A-D 
7 3aDB MEN DÖVBLIND MÅNGA TYST NICKA-LÄNGE-uppr  LÅT-GÅ >  
8  NICKA-LÄNGE-uppr 
9 3bDB PEK-c IBLAND TECKNA SÄGA-TILL VAD SÄGA > 
10  KOMMA-TILL-MIG I-KVÄLL FEL ((neka)) PEK-c MENA INTE > 
11  SÄGA-TILL UPPREPA LYCKAS FÖRSTÅ IBLAND FEL IBLAND 
   
 3aDB Du brukar meddela tolken när du inte förstår? 
 3bDB Vad, brukar jag säga, vad. 
 3aDB Bra att du säger till. 
 3bDB Jag säger ´vad´.  
 3aDB Men många dövblinda nickar tyst fast de inte förstår innehållet. 
 3bDB Jag tecknar ibland ´vad säger du´. Svaret blev en gång då: ´Hälsar  
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 på dig ikväll´. ´Fel´, sa jag för jag menade inte så. Efter  
  upprepningen lyckades det. Det kan bli missförstånd ibland.  

 

De första raderna är en kommunikativ talhandling, en fråga. På rad 3-4 
återfinns en replik, relevant i förhållande till den föregående. Den 
innehåller ett frågeord. Det handlar om en rapporterad fråga då 3bDB 
beskriver vad hon brukar göra för att be om en upprepning i en 
tolksituation. På rad 5 uttrycker 3aDB en uppföljning. Därefter fortsätter 
3bDB ämnet genom att upprepa bokstaveringen V-A-D. 3aDB beskriver 
dövblindas typiska passiva lyssnarroll på rad 7-8. 3bDB fortsätter med 
ämnet genom att berätta om ett missförstånd i ett tidigare samtal med en 
annan samtalspartner.  

 

Hur kan dövblinda skilja ut vad som är frågor utan tillgång till de 
ickemanuella signalerna som upphöjda eller sammandragna ögonbryn? 
Och hur kan de skilja mellan frågor som är ställda till dem själva och 
rapporterade frågor som i exemplet ovan? Ett manuellt utfört frågeord 
betyder inte alltid att yttrandet är en fråga ställd till samtalspartnern.  

 

Taktilt teckenspråk används av primärt döva dövblinda som av naturliga 
skäl gärna vill behålla teckenspråket och partiellt utnyttja det genom att 
hålla i den andra samtalspartnerns händer och känna av handrörelser. En 
seende döv person har stor kapacitet att ta emot samtidig information via 
synsinnet. Förutom händer, som fungerar som samtidiga artikulatorer, 
medverkar även andra kroppsdelar, bland annat ögonbrynen, ögonen och 
munnen i språkproduktionen. En person som har litet synrester kvar 
använder fortfarande den visuella-gestuella samtalsformen trots sin 
begränsade synförmåga. Denna person kan kompensera sig med den 
taktila samtalsformen vid exempelvis sämre ljusförhållanden. För en helt 
blind person gäller det taktila teckenspråket som den enda samtalsformen. 
Det handlar ofta om personer vars synnedsättning sker successivt, dvs 
synfältet minskar så småningom, så avläsningsmetoden förvandlas efter 
hand från den visuella formen till den taktila. 

 

I mina tidigare analyser av dövblindas teckenspråk har jag beskrivit hur en 
dövblind huvudinformant utförde eller avläste tecken i taktila 
teckenspråkiga samtal, dels med en annan dövblind och dels med en 
seende döv och dessutom med tolk i en tolkningssituation. På grund av det 
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begränsade eller försvunna synfältet har dövblinda kompenserat visuella 
signaler med taktila. De områden som jag behandlade var ansiktssignaler 
generellt, turtagning, uppbackning, pekning, upprepning, satstyper och 
flermorfemiga tecken (Mesch 1990; 1994).  

För den här avhandlingen valde jag att särskilt studera frågor. Hur ställer 
dövblinda frågor till varandra när de inte kan utnyttja de ickemanuella 
frågesignalerna, som är nödvändiga i dövas teckenspråk? Eftersom en 
interrogativ sats utan ickemanuella signaler liknar en påståendesats, var 
jag tvungen att börja med att undersöka turtagningsmekanismer i samtal 
för att se om dövblinda utnyttjar taktila samtalsreglerande signaler då de 
skiljer mellan frågor och påståenden. 

  

Bokens uppläggning  
Denna avhandling behandlar huvudsakligen turtagning och frågor. Kap 1 
handlar om begreppet ´dövblindhet´ och olika kommunikationsmetoder. I 
kap 2 presenterar jag vilket material jag använt för mitt analysarbete. I kap 
3 ger jag en översikt över begreppet ´samtal´ i talspråk och teckenspråk. 
Samtalet består av samtalsstrukturella enheter: sekvens, tur, närhetspar 
och uppbackning.  

 

I kap 4 ger jag en översikt över teckenstrukturen i det svenska 
teckenspråket, hur tecknen är uppbyggda av manuella och ickemanuella 
komponenter. För att beskriva hur dövblinda ställer frågor till varandra 
börjar jag med att beskriva hur de använder sina händer för 
teckenspråkskommunikation: med två händer under en annans händer 
(monologposition) eller med den högra handen under en annans hand och 
den vänstra handen på dennes andra hand (dialogposition). 
Teckenstrukturen beskrivs i båda dessa positioner. I kap 5 beskriver jag 
hur turtagningen sker i det taktila samtalet och hur en dövblind lyssnare 
signalerar uppbackning till en dövblind tecknande.  

 

Inför undersökningen av frågor i de följande kapitlen beskriver jag först, i 
kap 6, form och funktion hos frågor. I samma kapitel ger jag en översikt 
över interrogativa satser i teckenspråket och visar vilka delsignaler som 
används i frågor i det svenska teckenspråket.Den analys som följer bygger 
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på transkriptioner och video-observationer av hur dövblinda avläser frågor 
utan ickemanuella signaler. I kap 7, 8 och 9 analyseras ja/nej-frågor, 
alternativfrågor och frågeordsfrågor. I kap 10 behandlar jag ytterligare en 
grupp, stödfrågor. Det handlar om taktiska knep under samtalet: hur 
samtalsdeltagarna stöder varandra genom att begära uppbackning och 
förtydliganden för att få kommunikationen att fungera. 



  1 Dövblindhet och kommunikation 

  Mesch 1998: 5 
   

 

 
 
 
1. Dövblindhet och kommunikation 

Dövblindhet är ett handikapp som förekommer i varierande grader och 
kombinationer av syn- och hörselnedsättning. Val av kommunikations-
metod beror på vilken typ av syn- och hörselnedsättning det handlar om. I 
detta kapitel beskriver jag dövblindhet mer allmänt och användningen av 
olika kommunikationsmetoder. När det gäller primärt döva dövblinda 
fokuserar jag på deras teckenspråkiga samtal i min avhandling. För dem är 
teckenspråket inte en kommunikationsmetod utan ett språk. På grund av 
synnedsättningen ändrar de sin avläsningsmetod för att kunna avläsa 
teckenspråket taktilt.  

 
 

Dövblindhet 
 

Är ´dövblind´ en synskadad döv, en hörselskadad blind, en dövblindbliven 
eller helt dövblind? Att definiera dövblindhet är komplicerat eftersom 
funktionsnedsättningen är olika för olika personer. ´Dövblind´ är alltså ett 
överordnat begrepp för alla personer med syn- och hörselskada. Dövblinda 
kan indelas i två grupper; dövblindfödda och dövblindblivna. Den 
gemensamma nordiska definitionen för dövblindhet antogs 1980 i 
rapporten ´Bättre livsvillkor för dövblinda i Norden´ (Nordiska nämnden 
för handikappfrågor 1980): 

 

”En person är dövblind när han har en allvarlig grad av kombinerad syn- 
och hörselskada. En del dövblinda är helt döva och blinda. Andra har både 
syn- och hörselrester.  
Kombinationen av handikapp reducerar ömsesidigt möjligheterna att 
utnyttja eventuella syn- och hörselrester. Detta medför att dövblinda inte 
utan vidare kan tillgodogöra sig åtgärder för synskadade, döva eller 
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hörselskadade. Dövblindhet medför därför extrema svårigheter med 
hänsyn till skolgång, vidareutbildning, arbete, familj och socialt liv, samt 
utestänger också från information och deltagande i kulturella aktiviteter. 
 
För de som är födda dövblinda eller blivit dövblinda i tidig ålder 
kompliceras situationen av att de ofta har tilläggssvårigheter av 
personlighets- och beteendemässig art. Sådana komplikationer reducerar 
ytterligare möjligheterna att utnyttja eventuella syn- och hörselrester och 
försvårar utvecklingen av andra funktioner. 
 

Dövblindhet skall följaktligen ses som ett eget handikapp som förorsakar 
behov av särskilda metoder för att kommunicera och klara sig i det dagliga 
livet.”   

 

När det gäller antalet dövblinda i Sverige gjorde Statens handikappråd, 
SHR, en kartläggning av dövblinda i mitten av 1980-talet (Nordström 
1984). Då uppskattades antalet till ca 1.200 personer och av dem var cirka 
hälften över 80 år. Ca 10 procent av det totala antalet är helt döva och helt 
blinda. Någon exakt siffra på antalet dövblinda går inte att ge på grund av 
bristen på en entydig definition. Det är oklart om man ska räkna med de 
personer som är mer eller mindre i viss mån syn- och/eller hörselskadade. 
Senare kartläggning har visat att det finns ytterligare 450 barn och 
ungdomar med syn- och hörselskador, varav 350 finns inom omsorgen 
(Föreningen för Sveriges dövblinda, FSDB 1995). 

 

Att ett barn eller en vuxen blir dövblind finns det många orsaker till. Det 
framgår i FSDB:s (1997) informationsfolder att åldersförändringar av syn 
och hörsel är den vanligaste orsaken till dövblindhet, t.ex. gråstarr och 
följder av bullerskador. En vanlig orsak är Ushers syndrom och andra 
orsaker kan vara t.ex. olycksfall, arbetsskador eller sjukdomar som angripit 
det andra sinnet hos personer som redan har en hörselskada eller synskada. 
Ännu en orsak till dövblindhet är medfödd dövblindhet p.g.a. 
virussjukdomar eller för tidig födsel.  

 

En ärftlig orsak till dövblindhet är Ushers syndrom (USH) med minst 8 
olika genetiska varianter: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a , 2b och 3 som är kända. Av 
dem är USH1b och USH2a de dominerande typerna och svarar sannolikt 
för 80% av samtliga fall av USH (Möller 1998). Usher är alltså ett 
genetiskt syndrom. För USH1 och USH2 kallas kombinationen retinitis 
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pigmentosa (förkortas RP) och hörselnedsättning. RP är en progredierande 
ögonsjukdom som drabbar näthinnan så att synfältet minskar efter hand, 
oftast till kikarseende, eller blir kraftigt inskränkt till total blindhet. En 
person med USH1 föds döv med balansproblem och RP samt dåligt 
kontrastseende och oftast dåligt mörkerseende, dvs nattblindhet. Personer 
med USH2 föds hörselskadade med normal balansfunktion och RP. Både 
USH1 och USH2 är en progredierande synnedsättning, dvs synen blir 
sämre med åren (Kimberling & Möller 1995).  

 

En typisk person med USH1 får problem med mörkerseende och 
kontrastseende vid 4-5 års ålder och synfältsinskränkningar som börjar 
uppträda vid ca 7-8 års ålder. Synskadan diagnostiseras kring 10-14 års 
ålder. De klarar vanligen utmärkt studier vid dövskola. Vid 30-40 års ålder 
stabiliseras synnedsättningen hos de flesta till ett synfält kring ca 10o 
(normalt synfält ca 60-80o). Äldre har kvar ett litet synfält (5o). Ca 30-40% 
av dem blir på sen ålderdom helt blinda (eventuellt ser de ljus och mörker) 
(Möller 1998).  

 

I Sverige beräknas ca 5 procent ha USH1 och USH2 av alla som är födda 
döva eller hörselskadade. I början av 1990-talet kände man till över 200 
personer med Usher i Sverige (Synskadades Riksförbund, SRF 1991). Det 
pågår ganska omfattande forskning om Ushers syndrom. Inom ett svensk-
amerikanskt samverkansprojekt har man funnit ca 400-450 personer med 
USH1 och lika många med USH2, vilket svarar till en förekomst på ca 
4/100.000 födda barn med USH1 och ca 5/100.000 födda barn med USH2 i 
Sverige (Möller 1998).  

 

Det har skett mycket inom Usher-forskningen i många länder och 
ögonläkarna har blivit mer medvetna om de synproblem som hör samman 
med syndromet (se t.ex. Hyvärinen 1995). Man har också upptäckt att det 
finns ytterligare en typ, USH3, med progredierande syn- och 
hörselförsämring som förekommer hos personer med god hörsel och hos 
lindrigt hörselskadade personer (Pakkarinen 1997). USH3 finns främst i 
Finland, men även i Sverige och sannolikt i olika världsdelar (Möller 1998, 
personlig kommunikation). Jag ska inte gå vidare i ögonsymptom och 
genetisk forskning utan går istället över till frågan om språk och 
kommunikationsmetoder. 
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Dövblinda och deras kommunikation 
 

Vilket språk eller vilka kommunikationsmetoder som dövblinda använder 
beror på deras bakgrund och vad de har lärt sig för språk i tidig barndom. 
Det kan vara teckenspråket, svenska eller andra metoder som hemgjorda 
tecken. När dövblindheten inträtt behåller dövblinda ofta samma språk men 
med annan avläsningsmetod (se t.ex. Fuglesang och Mortensen 1997 
angående en enkel kartläggning av europeiska dövblindblivnas övergång 
till nuvarande kommunikationsmetoder). 

 

Dövblinda kan indelas i två undergrupper: dövblindfödda och 
dövblindblivna. Till den sistnämnda gruppen hör personer som har fått det 
ena eller båda handikappen senare i livet (Nordiska nämnden för 
handikappfrågor 1993). Dövblinda kan också grupperas enligt deras 
funktionshinder, vilket som är det primära och i vilken ålder man fått 
funktionsnedsättningen (t.ex. Hyvärinen et al. 1990) eller enligt deras första 
språk. Så kategoriserar Sauerburger dövblinda i USA i sex grupper enligt 
deras språkliga bakgrund och nuvarande kommunikationsmetod 
(Sauerburger 1993:11-12). Lundström (1992) grupperar dövblinda i 
Sverige i tre grupper enligt vilket språk som är inlärt som det första. Jag 
använder här Lundströms enkla indelningsgrund. Alltså enligt första 
språket delas dövblinda in i tre grupper: dövblinda som saknar språk 
(primärt dövblinda), svenskspråkiga dövblinda (hörselskadade dövblinda, 
primärt blinda dövblinda, primärt hörande och seende personer) och 
teckenspråkiga dövblinda (primärt döva dövblinda).  

 

Dövblindfödda 
En del är födda både döva och blinda. De har inte fått samma intryck 
genom hörseln eller synen som de andra dövblinda och får normalt aldrig 
möjlighet att lära sig ett språk. Primärt dövblindfödda har ändå något slags 
möjlighet till kommunikation med omgivningen, om de stimuleras till 
kommunikation på annat sätt, genom taktila signaler (Ahlgren 1996). 
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Svenskspråkiga dövblinda 
Den största gruppen av dövblinda är svenskspråkiga. Det rör sig om 
personer som är födda blinda eller gravt synskadade eller som är 
vuxendöva med synrester och som har svenska som första språk. Dövheten 
inträder efter det att de redan hunnit att lära sig svenska språket. Många 
dövblinda har hörselrester som de ännu kan utnyttja för att uppfatta tal 
under vissa villkor, bl.a. att den som talar måste tala tydligt, att det bara är 
en person i taget som talar, och att det inte finns störande bakgrundsljud 
samt att hörselhjälpmedel fungerar.    

 

Handalfabetet kan utnyttjas för de personer som blivit döva vid vuxen 
ålder. Handalfabetet lånas från teckenspråket där man använder det för att 
bokstavera namn, termer o.s.v. och består av att varje bokstav återges med 
en handform. Den dövblinde avläser varje bokstav i det svenska språkets 
ord genom att hålla i den tecknandes händer. Trots att det går långsamt är 
det ett nödvändigt kommunikationssätt för en del dövblinda. (För sådan 
taktil avläsning av det norska tvåhandsalfabetet, se Fuglesang 1988, av 
amerikanska handalfabet Reed et al. 1990.) 

 

Som tillägg till handalfabetet kan dövblinda använda tecken som stöd, 
förkortat TSS. Kommunikationsformen TSS är svår att definiera exakt men 
den ”används av vuxendöva och hörselskadade för att underlätta 
talförståelsen med hjälp av tecken för vissa ord. Vissa ord tecknas 
samtidigt som de sägs. Talavläsningen utgör grunden för och tecknen ett 
komplement till denna typ av kommunikation” (Nationalencyklopedin 
1995). TSS består av en blandning av handalfabetet och tecken som hämtas 
från teckenspråket men som följer det svenska språkets ordföljd. Tanken är 
att tecken som stöd ska underlätta munavläsningen. I praktiken finns det en 
stor variation av olika TSS-former från att man bokstaverar mer eller 
mindre varje ord till att man tecknar men enligt svensk ordföljd. 

 

Det finns också andra typer av kommunikationsmetoder för svenskspråkiga 
dövblinda. En sådan är punktskriften, Braille, som används för att läsa 
svenska av dövblinda genom att de med fingertoppen känner/avläser 
punktskriftens bokstäver, som består av upp till sex upphöjda punkter i 
olika kombinationer. För en del  teckenspråkiga dövblinda är användningen 
av punktskriften problematisk för den bygger helt på svenskan, men ändå 
läser de mycket (Lundström 1992). 
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Andra metoder är datorer med stor skärm eller svart tusch på vitt papper 
med stor stil. Det gäller de dövblinda som har sådana synrester att de kan 
läsa själva. Pekfingret används också för kommunikation med omgivningen 
på så sätt att man skriver med pekfingret stora bokstäver i handflatan på 
den dövblinda personen. Man kan också använda den dövblindes eget 
pekfinger som ”penna” och skriva i den dövblindes andra flata hand eller 
t.ex. på ett bord (Lundström 1992). Nya metoder eller kombinationer av 
olika taktila metoder, dvs hemgjorda taktila signaler, används ofta för att 
hitta ett bra gemensamt kommunikationssätt inom en ”Usher-familj” 
(Lahtinen & Palmer 1995). 

 

En udda kommunikationsmetod är Tadoma som används i USA. Det är en 
slags taktil munavläsning. Den dövblinde avläser munrörelser genom att 
hålla sin tumme över talarens mun och uppfattar ljudvibrationer genom att 
hålla de övriga fingrarna över talarens kind och hals (Norton et al. 1977). 

 

Teckenspråkiga dövblinda 
En liten grupp dövblinda utgörs av teckenspråkiga dövblinda. Det är sådana 
dövblinda som är födda döva eller blivit döva/hörselskadade i tidig 
barndom och som har teckenspråk som första språk. I Sverige handlar det 
om uppskattningsvis 300 personer. De flesta har Ushers syndrom men 
synskadan kan också ha andra orsaker. När synen blir sämre eller 
försvinner helt fortsätter de naturligtvis att använda teckenspråket genom 
att avläsa det visuellt eller taktilt. 

 

En del kan avläsa teckenspråket i goda ljusförhållanden och kombinerar 
detta med att avläsa teckenspråket taktilt i sämre ljusförhållanden. Trots 
synförsämringen vill teckenspråkiga dövblinda normalt avläsa 
teckenspråket visuellt så länge det är möjligt. De står eller sitter med ett 
visst avstånd, ofta en dryg meter från den tecknande och koncentrerar sig 
på att titta t.ex. rakt fram (vid kikarseende) eller framåt-höger. Den 
tecknande måste utföra tecknen i ett visst mindre område, ofta nära sitt 
huvud. 

 

När synen så småningom helt eller delvis försvinner och de inte längre kan 
använda synen för att avläsa teckenspråket visuellt, övergår de till att hålla  
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2.  Material  

Här presenterar jag det material jag arbetat med i min analys av turtagning 
och frågor i dövblindas samtal. I slutet av kapitlet redovisar jag 
analysproblem i samband med videoanalyserna och avslutningsvis 
presenterar jag det transkriptionssystem jag har använt.  

 

Informanter 
 

Informanterna i denna studie är 9 teckenspråkiga dövblinda. De har använt 
taktilt teckenspråk under olika lång tid, mellan 4-20 år. Efter 
synförsämringen använde de fortfarande teckenspråket utom vid 
begränsade ljusförhållanden, då de gick över till den taktila formen. Senare, 
i vuxen ålder, övergick de helt till den taktila formen när det visuella 
teckenspråket blev för svårt att avläsa. Tre av informanterna kan avläsa det 
visuella teckenspråket i goda ljusförhållanden trots sina begränsade synfält 
och utnyttjar vid behov den taktila formen vid sämre ljusförhållanden eller 
av andra orsaker, t.ex. i gruppsamtal. 

 

Sju informanter har USH1 och en har USH2. En informant har en 
synnedsättning av en annan orsak. Informanterna har flytande 
teckenspråkskommunikation trots olika grader av progredierande 
synskador och hörselskador.  

 

Under inspelningarna sitter två samtalsdeltagare mittemot varandra och 
samtalar på det taktila teckenspråket. Fyra av samtalen består av samtal 
mellan dövblind-dövblind. Grundmaterialet har kompletterats med två 
samtal mellan döv-dövblind men min analys gäller i första hand samtalen 

mellan dövblinda. De två första samtalsparen (1aD-1bDB och 2aD-2bDB, 
se figur 2.1 nedan) utgörs av döv-dövblind. Av de dövblinda samtalsparen 



  2 Material 

  Mesch 1998: 15 
   

 

samtalar det tredje (3aDB-3bDB) och det femte (5aDB-5bDB) helt taktilt. 
Det sjätte samtalsparet (6aDB-6bDB) är finländskt och samtalar helt taktilt 
på finskt teckenspråk. Under det fjärde samtalsparets samtal avläser 4aDB 
delvis 4bDB:s tecken visuellt. 4bDB avläser däremot sin samtalspartners 
tecken taktilt. 1bDB och 3aDB är samma dövblinda person, som alltså har 
deltagit i två samtal, dels med en döv och dels med en dövblind person. 
Totalt återfinns alltså 6 dyader i videomaterialet. Alla par utom 1aD och 
1bDB kände varandra sedan tidigare. 

 

Uppgifter om personerna finns i tabellen (figur 2.1). Den första siffran 
anger vilket samtalspar som personen ingått i. Bokstäverna ´a´ och ´b´ 
betecknar den ena respektive den andra samtalsdeltagaren i dyaden. 
Bokstäverna ´D´ och ´DB´ betecknar döv respektive dövblind.  
 
 

Samtals- 
par 

ålder vid 
inspelning 

från födelsen syn- 
skadan

1.språk primär 
avläsningsmetod 

1aD 26 döv - tsp -
1bDB 54 döv USH 1 tsp taktilt 
2aD 55 hörande 3-4 år - tsp -
2bDB 59 döv annan 

orsak
tsp taktilt 

3aDB* --- --- --- --- ---
3bDB 55 hörande 2 år USH 1 tsp taktilt 
4aDB 55 döv USH 1 tsp visuellt med 

avstånd 
4bDB 59 döv USH 1 tsp delvis visuellt och 

taktilt 
5aDB 39 döv USH 1 tsp delvis visuellt och 

taktilt  
5bDB 47 hörselskadad USH 2 svenska/tsp auditivt och taktilt
6aDB 62 döv USH 1 tsp taktilt  
6bDB 71 döv USH 1 tsp taktilt 
*(För uppgifter om informanten, se 1bDB) 

 
Figur 2.1   Tabell över informanter och deras bakgrund. 
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Inspelningarna 
 

Videoinspelningarna genomfördes på olika platser, i en studio vid 
universitetet, hemma hos informanter och på kursgårdar vid olika tillfällen 
under 1989-1995. Antalet videokameror varierade från en till tre. De första 
inspelningarna (det första och det tredje paret) gjordes med hjälp av två 
kameror och en mixer. Ett par (det fjärde paret) filmades med två kameror 
och ett par (det sjätte paret) med en kamera. De två sista inspelningarna 
(det andra och det femte paret) gjordes med tre kameror i syfte att fånga 
signaler som uppbackningar och andra eventuella ickemanuella signaler. 
Kamerorna utnyttjades med olika vinklar där en kamera var riktad mot en 
av samtalsdeltagarna och en kamera mot den andra och den tredje mot båda 
deltagarna för att i detalj kunna fånga hur händerna byttes under 
turtagningarna och hur deltagarna reagerade på varandras frågor. 
Inspelningen med tre kameror var den bästa metoden och tillgången till det 
materialet underlättade väsentligt det senare analysarbetet. 

 

Samtalsparet fick instruktion att samtala fritt under videoinspelningen. 
Syftet var att få material från så naturliga samtal som möjligt för att studera 
de taktila signalerna i dem. Ett vardagligt samtal är mer komplicerat 
jämfört med ett institutionellt samtal där turerna är mera sekventiella och 
där t.ex. en intervjuare styr samtalet. Dessa vardagliga samtal var helt 
oplanerade i förväg och samtalsämnena varierade från ett samtal till ett 
annat men också inom samtalet.  

 

Videomaterialets speltid uppgick till totalt ca 3 timmar. Det blev alltså gott 
om videomaterial att analysera. Jag började med att titta igenom hela 
videomaterialet flera gånger och valde ett av de sex samtalsparen för att 
göra en analys på makronivån (se sid 25). Det var det tredje paret och det 
hade den längsta samtalsperioden, över en timme. Inspelningen var en av 
de första. För att få en översikt över samtalets gång och för att lära känna 
materialet bättre började jag med att notera makrostrukturen i detta samtal, 
dvs jag delade grovt upp samtalsämnena i samtalsfaser och noterade hur 
och när faserna började (se ämnesindelning figur 2.2). Det finns olika sätt 
att börja en samtalsanalys, bland annat kan man fokusera på 
ämnesintroduktion och ämnesetablering genom att studera hur 
samtalsdeltagarna signalerar start av nya ämnen och avslutning av gamla. 
Att byta ämne liksom att avsluta ett ämne kräver samarbete med andra 
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samtalsdeltagare. (Se t.ex. Adelswärd 1988, Norrby 1996 och se vidare kap 
3 nedan.) 
 

 
Nummer 
för ämnen 

Tidkod Samtalsämnen 

1 1:00- flygplats
2 2:05- dövblindas världskongress
3 4:14- amerikaresan
4 5:30- --avbrott--
5 6:35- barndom
6 8:30- brevväxling
7 11:15- flygplats och höstväder
8 12:25- kanarieöarna
9 12:55- mörker
10 13:20- hjälpmedel, projekt för dövblinda
11 14:50- svårigheter på restaurang
12 16:00- privat samtal under bordet
13 17:00- kommunikationsförbindelser till jobbet 
14 20:00- transport i Stockholm
15 21:40- färdservice
16 24:20- telefonsamtal
17 24:50- kurs i teckenspråk i Härnösand
18  motioner till SDR:s kongress
19 26:00- döva barns kommunikation med dövblinda 
20 27:20- samtal med döva barn
21  döva osäkra i kommunikationen med 

dövblinda
22 32:30- föreläsningar, dövblinda passiva
23 34:55- bortgången vän i x-stad
24 35:55- besök på universitetet   
25 37:40- hörselnedsättning
26 39:50- skolgång och arbete
27 44:50- missförstånd
28 45:20- familj
29 47:40- talövning, hemspråk
30 51:40- --avbrott--
31 54:25- handalfabet och teckenspråk
32 58:40- dövblinda vänner
33 59:10- tolkar på Gotland
34 1:01:10- kongress 
35 1:03:13 tandemcykel
 
Figur  2.2   Grov ämnesindelning av en timmes inspelning av ett samtal.  
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Ämnesindelningen gav en bra översikt och en mjuk start för att analysera 
hur dövblinda uttrycker frågor till varandra under samtalets gång. Det 
skulle också vara intressant att analysera närmare hur dövblinda startar och 
avslutar sina ämnen men det får vänta till en annan, senare rapport. Här har 
jag istället koncentrerat mig på att analysera turbyten och frågor. Förutom 
genom frågor signalerar dövblinda turbyte till varandra genom att växla 
händer och genom att reglera tempot. Turtagning och uppbackning är 
viktiga samtalsenheter som kompletterar frågorna. Därför analyserade jag 
mikrostrukturen (se samtal kap 3) beträffande samtalsturer och 
uppbackning. Det var för att sedan kunna beskriva hur dövblinda signalerar 
frågor.  

 

Efter att ha tittat igenom hela videomaterialet flera gånger valde jag ut de 
yttranden som kunde betraktas som frågor. Dessa yttranden och deras 
kontexter transkriberades för att analyseras närmare.  

 

Sammantaget har totalt 168 yttranden med kontexter transkriberats. Varje 
sekvens innehåller ett yttrande som tolkats som en fråga. För denna 
tolkning har flera yttranden som svar och reaktion tagits med. Detta beror 
på att det kan vara svårt att avgöra om ett yttrande verkligen är en fråga, 
eftersom en del frågor saknar tydliga signaler i det taktila teckenspråket. 
Därför transkriberades även några satser före eller efter varje fråga vid 
behov. Dessutom har jag tagit med 13 rapporterade frågor och tankefrågor 
som jämförelse för analysen av frågesignaler. Alla dessa frågor med 
påföljande tur(er) har översatts till svenska (se appendix 1-5). 

 

Observationsproblem 
När man studerar ett samtal på videoband upplever man ett flytande samtal 
där de två samtalsdeltagarna är starkt engagerade. Att beskriva dövblindas 
teckenspråkiga samtal är inte enkelt, bl.a. för att det är svårt att kunna  
fånga rörelsedynamiken: hur tempot varierar under samtalets gång, när 
pauser hålls för att få uppbackning eller reaktion för att överlämna 
samtalsturen, hur man tar turen när teckenspråket avläses och produceras i 
taktil form. När man analyserar videoinspelat material är det problematiskt 
att upptäcka små handrörelser, t.ex. uppbackningar (se sid 103). En del av 
rörelserna avslöjar känslor eller uttrycker varianter i tempot som i 
utförandet kan uppfattas som t.ex. en uppmaning eller fråga. Det är mycket 
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svårt att avläsa den taktila kommunikationens rörelsevarianter via en TV-
skärm. Det vore bättre att själv ingå i samtalet och därmed få uppleva den 
taktila processen än att som utomstående person forska i teckenspråkets 
taktila form. 

 

För att lösa detta fysiska problem kontrollerade jag då och då det taktila 
teckenspråkets uttrycksmöjligheter vid tillfällen när jag träffade dövblinda 
och samtalade med dem. På så sätt har jag införskaffat egen erfarenhet av 
språkets möjligheter och varianter som ett värdefullt komplement till 
studiet av videomaterialet.  

 

Ett särskilt observationsproblem gäller det som jag har berört ovan, att 
identifiera och kategorisera frågor för närmare analys. Eftersom dövblinda 
inte använder ickemanuella frågesignaler gäller det att hitta taktila 
frågesignaler som kanske ersätter de ickemanuella signalerna eller avgöra 
om det finns andra faktorer som avgör turtagningen. Detta återkommer jag 
till i min undersökning av frågor i kap 6 nedan. 

 

Transkription 
För transkriptionsarbetet behövde jag en mall. Det finns en mall för analys 
av syntaxen i det svenska teckenspråket (Bergman 1982a) som innehåller 
rader för händerna som artikulatorer och för ickemanuella artikulatorer som 
ögon, ögonbryn, huvud och mun. Men jag tyckte att mallen inte var lämplig 
för dövblindas samtal därför att det inte var väsentligt att transkribera alla 
ickemanuella signaler. På grund av turtagningsanalysen ville jag ha en mall 
som skulle användas för att notera dels samtalsdeltagarnas turer, dels 
manuellt producerade tecken. Jag skapade därför en egen mall för 
bastranskription (term från Linell 1994). Se utdrag från bastranskriptionen, 
figur 2.3 nedan. 
  



2 Material 

Mesch 1998: 20 
 

5044  5bDB ...KALL NATT MORGON KALL SOM-SAGT HÅRD SNÖ S-K-Å?? > 
5045   SKIDA-GNIDA MORGON ÅKA-SKIDOR FRAM PÅ DAG PÅ MITTDAG >
5046   BLI SNÖ MJUK ÅKA-SKIDOR-LÅNGSAMT JOBBIGT MEN ÅKA SPÅR > 
5047   OMÖJLIGT ÅKA UTANFÖR-SPÅR YTA SKIDOR-SÄNKA-I-SNÖ-fm > 
5048   EN METER PEK-c VÅGA-INTE MEN BARA VÅGA MORGON > 
5049   FUNGERA BRA 
5050 02.05.23 5aDB ((huvud fram)) MEN  PEK-adr ÅKA-SKIDOR PEK-adr ÅKA-SKIDOR > 
5051  /1.05.48  SJÄLV PEK-adr-dur (0.8) 
5052 /3.02.12 5bDB JA-JA  ÅKA SJÄLV 
5053   * 
5054 02.05.28 5aDB ((huvud fram)) HUR KAN SE SPÅR SVÅRT  SE  HUR 
5055 /1.05.50 5bDB NÄ PEK-c BRUKA ÅKA SAMMA RIKTNING-v-f-h SAMMA SE > 
5056   SKOGEN FÖLJA SE KÄNNA OMRÅDE-fv SE-fv OMRÅDE KÄNNA > 
5057   OLIK MÄRKE PEK-fv PEK-f MINNS ÖPPEN PEK-f-kort PEK-c ÅKA > 
5058   MÅNGA MÅNGA GÅNGER PEK-c VAN PEK-c BLÅSA ÅKA VETA >  
5059   UNGEFÄR RIKTNING HAFT FIN SPÅR BRUKA PEK-c ÅKA SKIDOR > 
5060   JUL TID MÖRK KVÄLL MÖRK SE INTE KÄNNA SKIDOR > 
5061   LÄNGS-TERRÄNG FUNGERA BRA 
5062  5aDB JASÅ PI  
5063   * 
5064 01.06.36 5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D PEK-adr-dur(.)     
5065  5bDB VAD 
5066  5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D  
5067  5bDB JA (a: JA)  JA FÖDD PEK-c BO ÖVER 47 ÅR BORTA ÖVER 40 ÅR  > 
5068   PEK-c GÅ-DIT DÅ DÅ PEK-c BORTA 40 ÅR (a:JA) 
5069   * 
5070 02.06.33 5aDB VAR SKOLA VAR PEK-adr-dur (0.7) 
5071 /3.20.00 5bDB ÖREBRO 
5072  5aDB JA ÖREBRO VÄXA-UPP                                  
5073  5bDB SEX BÖRJA 55 TILL 63 
5074   * 
5075 02.06.43 5aDB FÖRSTA KLASS NEG(ELLER-HUR) 
5076 /1.07.08 5bDB ÖREBRO TILL SLUT 63 BÖRJA 55 GÅ ÅTTA ÅR EFTER YRKE > 
5077   SKOLA VÄNERSBORG PEK-adr (långsamt) GÅ NÄRA HETA > 
5078   TROLLHÄTTAN PEK-f TROLL TROLLHÄTTAN PI TECKNA 
5079  5aDB VÄNERSBORG SKOLA 
5080  5bDB VÄNERSBORG YRKE SAMMA SKA POSS-f GUBBE PEK-c 
5081  5aDB V-Ä-N-E-R-S-B-O-R-G TECKNA VÄNERSBORG 
5082  5bDB VI-TVÅ 
5083  5aDB VÄNERSBORG 
5084  5bDB VI-TVÅ SAMTIDIGT SAMMA SAMMA ÅR PEK-c BÖRJA 63 SLUTA > 
5085   67 68 VI GÅ VÄNERSBORG/  PEK-c LÄRA-MIG SNICKARE OCH > 
5086   ADAM-persontecken POSS-f GUBBE VAD ARBETA METALL 
5087   * 
 
Figur 2.3   Utdrag från bastranskriptionen av dövblindas samtal. 
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Bastranskriptionen användes för att få en översikt över hur 
teckensekvenserna ser ut i samtalsperspektiv och den användes också för 
mer detaljerade analyser. Tecknen som informanterna utförde återges med 
svenska ord. Ett par finländska dövblinda tecknade på finskt teckenspråk 
men jag transkriberade också deras samtal med svenska teckennamn. Namn 
på personer och en del namn på städer har ersatts med fiktiva namn.  

 

Som jag tidigare framfört använder inte dövblinda teckenspråkets 
omfattande ickemanuella signaler. Bastranskriptionen inkluderar dock 
några sådana, som leende och starkt framåtböjt huvud, som ger extra 
information för analysen (transkriberas som t.ex. ´((huvud fram))´ före 
yttrandet).  

 

För att förstå och tolka interaktionen behövs det flera samtalsturer. I 
bastranskriptionen transkriberas alla sekvenser som innehåller parvisa 
yttranden fråga-svar eller flera sekvenser som ingår i frågeprocessen. 
Sammanhangen är också viktiga. Svaren efter frågor transkriberas för att 
man ska kunna se sammanhanget och se vilka frågegrupper det handlar om 
(ja/nej-frågor, frågeordsfrågor, alternativa frågor och stödfrågor samt 
rapporterade frågor och tankefrågor). Också överlappningar mellan 
samtalsdeltagarnas yttranden tas med i bastranskriptionen och markeras där 
med understrykning.  

 

Bastranskriptionen innehåller vissa tecken och symboler som jag hämtat 
från några andra transkriptionsprinciper som passat bra för mitt 
analysarbete, nämligen från Nofsinger (1991), Nordenstam (1994), Linell 
(1994) och Norrby (1996). Jag har valt ut delar av dessa principer och 
anpassat dem till egna principer för dövblindas samtalsanalys och har också 
bildat egna symboler som t.ex. för samtalsnivåer och ”-dur”, följt av 
tidsangivelse inom parentes, för att ange fördröjning hos ett tecken, dvs att 
tecknet hålls kvar i luften. 
 

När pauser inträffar markerar jag dem med (.) om de är längre än 0.3 sek. 
(jämför dessa med den pausmarkering som är vanlig vid analys av talade 
språk, nämligen vid 0.5 sek. och längre, se Norrby 1996 och se vidare 
diskussion sid 134 angående fördröjning i teckenspråket). Yttranden kan 
tecknas långsamt, vilket markeras med vinkelparenteser, <<  >>, för  
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snabba yttranden används >>  <<. För en fullständig redovisning av 
transkriptionsprinciperna, se appendix 6 i slutet av denna bok. 



  3 Att samtala 

  Mesch 1998: 23 
   

 

 
 
 
3. Att samtala 

”Om vi plötsligt berövades möjligheten att prata med andra människor 
skulle vi, precis som bristen på mat och sömn uppenbarligen stör våra 
kroppsfunktioner, uppleva ett socialt tomrum” (Norrby 1996). 
Teckenspråkiga dövblinda behåller därför sitt språk men använder det i 
stället i den taktila formen. Taktilt teckenspråk är alltså inte konstgjort utan 
det uppstår vid samtalsbehov. Innan dövblindas samtal beskrivs behandlas 
samtalet rent allmänt och det teckenspråkiga samtalet kortfattat i detta 
kapitel. Jag tar också upp några centrala begrepp för samtal: 
samtalsenheter, turbyte och uppbackning.  

  

Mina analyserade samtal har flera beröringspunkter med den samtalsstil 
som Tannen (1984) kallar ´conversational style´, eller på svenska ´närhets- 
och engagemangsstilen´ (Adelswärd 1992:146). Då förekommer det bland 
annat personliga ämnen, täta byten av ämnen, samtidigt tal och få, korta 
pauser som alltså är några tydliga drag i denna samtalsstil.  

 

 

Samtalsanalys 
 

Samtalsanalysen har sina rötter i sociologi och antropologi. Idag finns 
omfattande samtalsforskning inom olika områden; talaktsteori (t.ex. Searle 
1969), sociolingvistik, från kontaktspråk till kvinnospråk (t.ex. Tannen 
1984, Norrby 1998), klassrumsspråk (t.ex. Anward 1983), psykolingvistik 
(t.ex. Labov & Fanshel 1977), textlingvistik, pragmatik (t.ex. Levinson 
1983) eller mer detaljerade mikroanalyser angående bl.a. uppbackning 
(Linell & Gustavsson 1987, Green-Vänttinen 1993). I min översikt ska jag 
dock inte inkludera särskilt många olika teoretiska perspektiv. Jag utgår 
från Norrbys ´Samtalsanalys, så gör vi när vi pratar med varandra´ 
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 (1996), Nofsingers ´Everyday Conversation´ (1991) och Tsui´s ´English 
Conversation´ (1994) som introduktion till samtalsanalys, eng. 
Conversation Analysis (förkortat CA). 

 

Ett samtal är en mycket komplicerad interaktion. Nofsinger (1991:10)  
beskriver samtalet så här: "Conversation is a process in which people inte-
ract on a moment-by-moment, turn-by-turn basis. During a sequence of 
turns participants exchange talk with each other, but, more important, they  
exchange social or communicative actions". 

 

Inom CA har man studerat hur samtalet går till, t.ex. enligt Sacks et al. 
klassiska modell (1974) där en samtalsprocess beskrivs som bestående av 
ett antal faser med hälsning eller inledning, en rad ämnen, avslutning och 
avsked. Samtalet kan också definieras som en social situation där minst två 
deltagare deltar och som sker sekventiellt med turtagning. Men samtalet 
kan inte beskrivas utifrån en kommunikationsmodell där det endast finns en 
talare, en (eller flera) lyssnare samt ett budskap som förmedlas mellan 
parterna, för det skulle då i verkligheten röra sig om envägs-
kommunikation: först håller en talare en monolog en stund och sedan håller 
nästa talare en monolog osv. Istället beskrivs samtalet helst dialogiskt då 
talare och lyssnare turas om och samtidigt orienterar sig efter varandra. 
Talaren lyssnar alltså efter signaler från lyssnaren under sin tur och 
lyssnaren är alltid redo att bli talare enligt Bakhtins (1986) idéer (Green-
Vänttinen 1993, Norrby 1996, se även Linell 1988:241).  

 

Lyssnaren är en viktig medagerande part vars agerande påverkar talarens 
yttranden i samtalet enligt Goodwin & Heritage (1990:293 enligt Green-
Vänttinen 1993:2). De urskiljer termen lyssnare i tre olika betydelser; 
motsatsen till en talare, adressaten för det som talaren säger samt den som 
utför handlingar, relevanta för en lyssnare (se även Bublitz 1988). 

 

I den språkliga interaktionen turas man om att yttra sig, dvs talaren och 
lyssnaren byter hela tiden roller i ordnade former. Samtalet (vardagligt 
samtal hemma eller på jobbet o.dyl.) kräver på något sätt samarbete mellan 
deltagarna, annars riskerar det att avta i förväg. Båda deltagarna måste 
bidra till att samtalet blir lyckat; välja samtalsämnen som passar, bidra till 
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att samtalssituationen upplevs som tillräckligt trygg, ge bekräftelse som 
”fungerar”.  

 

 

Samtalets struktur 
 

Samtalsenheter: tur, närhetspar och sekvens 
CA betonar att alla samtal har struktur, dvs består av sammanhängande, 
strukturerade sekvenser i någon form i kontext. Formella samtal som 
institutionella samtal, intervjuer, debatt och skolundervisning är 
strukturerade, dvs en ställer en fråga och en annan svarar. Men också 
oorganiserade vardagliga privatsamtal har en tydlig struktur (Norrby 
1996:34).  

  

Med struktur menas en organisatorisk struktur avseende hur 
samtalsdeltagare organiserar samtalet genom t.ex. att ge tur. Turen 
betraktas som den grundläggande strukturella enheten (Sacks et al. 1974). 
Uppbackningar har en viktig roll men de är mindre än själva turen. Större 
strukturella enheter än turen är närhetspar, topikstruktur och hela 
samtalsstrukturen. Samtalsstrukturen urskiljs genom en skala från en 
makrostruktur till en mikrostruktur för olika slags studier (Schiffrin 1988, 
se figur 3.1).  

 
 
Makrostruktur/global struktur  

- samtalsstruktur (t.ex. indelning i olika samtalsfaser) 
- topikstruktur (t.ex. tydliga  ämnesövergångar) 

 - närhetspar 
 
Mikrostruktur/lokal struktur  

- samtalstur 
 - uppbackningar (stödsignaler) 

   (från Norrby 1996) 
    
Figur 3.1 Samtalsstruktur på olika nivåer.  
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I makrostrukturen kan man analysera samtalsstrukturen vilket ger en grov 
indelning i olika samtalsfaser (t.ex. hur man börjar en officiell intervju  
eller ett privat samtal, eller t.ex. korta eller långa samtalsfaser i radio, se 
t.ex. Londen 1996). Eller man är intresserad av topikstrukturen, hur 
ämnesövergångar görs (angående dövblindas samtalsämnen har jag gjort  
en grov ämnessortering av ett samtal, se föregående kapitel). Närhetspar är 
två närliggande turer som är bindande till varandra. I mikrostrukturen går 
man in i detaljer kring hur turer konstrueras utifrån mindre enheter som 
enstaka ord eller flera meningar, och hur turbyten sker, hur talaren 
projicerar, dvs signalerar till lyssnaren att han/hon håller på att avsluta sin 
tur samt vad lyssnaren gör i sin roll som lyssnare (se t.ex. Green-Vänttinen 
1993).  

 

I de följande avsnitten beskrivs de samtalsstrukturella enheterna tur, 
närhetspar och sekvens.  

 

Samtalstur 
En samtalstur är, som nämnts, den grundläggande strukturella enheten i 
samtalet. Turen kan bestå av ett ord eller flera meningar. När en 
samtalsdeltagare har en tur yttrar han/hon något till lyssnaren. Turen 
definieras som en ”sammanhängande tidsperiod då en person har ordet. Att 
ha ordet innebär att man (för tillfället) disponerar talrummet och har rätt 
(och eventuellt skyldighet) att yttra sig” (Linell & Gustavsson 1987:14). 
Kortfattat är ´tur´ något som sägs innan nästa talare börjar enligt Sacks et 
al., 1974. 

 

Sacks et al. ”A simplest systematics for the organisation of turn-taking in 
conversation” (1974) skriver bland annat att det finns två begrepp: att ha 
ordet (turen) - att prata. Förtydligande uttryckt är allt prat inte prat då man 
har ordet och man kan ha ordet utan att prata. Prat utan att ha ordet är en 
slags uppbackning (se sid 29). Man kan ha ordet utan att prata, t.ex. när 
man inte kan eller vill svara på en fråga, eller tydligare uttryckt man har 
ordet men är tyst.  

 

Turen är också den strukturella enheten då adressaten känner igen och blir 
beredd att ta över turen när talaren signalerar att en tur är i ett avslutande 
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moment och att turbytet snart är möjligt. Signaler för detta kan bland annat 
vara avtagande tempo, fallande intonation och dylikt (Norrby 1996:99). 

 

Enligt Wiener & Devoe´s (1974 enligt Baker 1977) beskrivning av 
turtagning i talat språk urskiljs fyra olika typer av samtalsreglerande 
signaler: initiation, hur en talare startar ett utbyte och hur adressaten (den 
tilltalade) ger en klarsignal till talaren; continuation, hur talaren signalerar 
att turen ska fortsätta trots en kort paus och hur adressaten ger 
uppmärksamhetssignaler eller stödsignaler; shift, hur talaren överlämnar 
turen till adressaten samt termination, hur båda samtalsdeltagarna kommer 
överens om att avsluta ett utbyte. 

 

Närhetspar 
Efter en tur kommer nästa tur. Det är två turer av två olika talare. Ett 
klassiskt begrepp inom CA är närhetsparet, eng. adjacency pair (se 
Schegloff & Sacks 1973). Då är två turer närliggande varandra som 
erbjudande -  accepterande eller fråga - svar. Närhetsparet består av två led 
som hör ihop med varandra och för det första ledet förväntas en relevant 
fortsättning.  

 

Men turer bygger inte alltid på dessa led i vardagliga samtal. 
´Närhetsplacering´ kallas en process där nästa yttrande går vidare från den 
närmast föregående diskursen (Norrby 1996:113). T.ex. har talaren två 
olika yttranden i sin tur men lyssnaren anknyter bara till det sista yttrandet. 
Heritage (1989) nämner att alla bidrag till interaktionen - t.ex. ett yttrande i 
ett samtal - är såväl kontextberoende som kontextförnyande (Norrby 
1996:31).  

 

Ett motsvarighet till närhetsparet är replikskiften (exchanges) som delas in  
i tre drag (moves); initiativ, respons och uppföljning (Sinclair &  
Coulthards 1975). T.ex. en lärare tar initiativet vilket eleven reagerar på 
och ger ett drag och till slut följer läraren upp vad eleven har svarat. I 
motsats till CA och dess närhetspar menar Tsui (1994:25) att basenheten i 
det vardagliga samtalet också består av tre led (Tsui 1994:25). Det sista, 
tredje ledet realiseras vanligen ickeverbalt, som t.ex. med en nick eller ett 
ögonkast eller uppbackning. Linell & Gustavsson (1987:72) menar att 
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tredjedragsyttrandets huvudfunktion är att ”avsluta ett delspel och det tillför 
inte något nytt innehåll”. Jag föredrar att räkna med tre turer och inkluderar 
därmed tredjedragsyttrandet, som förekommer även i dövblindas samtal. 

 

Sekvens 
Närhetsparen kan också organiseras till enheter för att genomföra till 
exempel inledningar och avslutningar eller ämnesbyten. Dessa enheter 
kallas sekvenser. T.ex. Schegloff (1972) har studerat öppningsfaser dvs 
sekvenser i telefonsamtal för att kunna formulera regler för hur 
turtagningen går till. Tsui (1994:7) definierar sekvensen: "A sequence is 
made up of more than one turn /…/ Sometimes a sequence is actually a 
pair, at other times it is made up of three or four turns." 

 

 

Turbytesplats 
 

Under en tur kan det hända mycket mera än att lyssnaren bara tar emot 
något som talaren producerar. Som jag nämnt är turen den grundläggande 
strukturella enheten där lyssnaren uppfattar en viss plats för att ta över 
turen eller för att ge en uppbackning genom talarens fallande intonation, en 
avtagande eller avslutande fras, en kort paus eller med kroppsspråk. Platsen 
kallas TRP, transition relevance place efter Sacks et al. (1978), vilket är 
”this place where a transition from one speaker to another becomes rele-
vant” (Nofsinger 1991:81). Svenska termer är turbytesplats eller 
responspunkt (Linell & Gustavsson 1987). Turbytesplats betyder alltså en 
plats i ett samtal där det är aktuellt att byta talare.  

 

Turbytet sker på tre sätt enligt Sacks et al. (1974). Turinnehavaren kan 
direkt utse nästa talare genom att använda namn, ta ögonkontakt osv. Det 
andra sättet är självnominering, att nästa talare utser sig själv, dvs 
turinnehavaren lämnar ordet fritt. Det tredje sättet är förlängd tur, dvs 
turinnehavaren fortsätter med sin tur efter att ha fått lyssnarens 
uppbackning vid en turbytesplats (Nofsinger 1991:82-85). Vidare urskiljer 
Sacks et al. (1978) tre olika sorters pauser vid eller efter turbytesplatsen: 
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samtalsuppehåll (lapse) som ofta sker vid ämnesbyte, reaktionspaus (gap) 
då talaren har tystnat innan nästa talare tar över turen, samt talarpaus 
(pause) som delas in i tre undergrupper. För det första, talaren tar en egen 
kort paus under sin pågående tur för att t.ex. leta efter ord. För det andra, 
talaren signalerar en paus men fortsätter på grund av att lyssnaren inte tar 
över turen. Och för det tredje, talaren har utsett nästa talare men det uppstår 
en tystnad innan nästa talares tur (Nofsinger 1991:94-96). 

 

 

Uppbackning i samtalet 
 

I de föregående avsnitten har jag visat litet om samtalsanalys. Samtalet 
hålls igång med hjälp av uppbackningar. I detta avsnitt handlar det om 
uppbackningar allmänt i talspråket och i slutet av detta kapitel beskriver jag 
också om uppbackningar i teckenspråket. I kapitel 5 återkommer jag till 
uppbackningar i det taktila teckenspråket som används mellan dövblinda.  

 

I samtalet finns det en ständig växelverkan, dvs samtalet är dialogiskt 
mellan samtalsparterna. Den ryske språkfilosofen Michail Bakhtin 
(1986:67) var en av de första som lyfte fram lyssnaren och betonade vilken 
viktig roll en lyssnare har i samtalet (Green-Vänttinen 1993). Lyssnaren 
signalerar hela tiden gentemot talaren genom gester, nickar, tystnad eller 
kroppshållning men även med lyssnarröst (t.ex. ´mm´) som Linell & 
Gustavsson (1987) visat.  

 

Lyssnarens signaler kallas feedback. Feedbacken är en bakåtanknytande 
aspekt av samtal och har därför inte turstatus. Den har karaktären av 
bakgrundssignaler som fungerar som stödjande signaler till talaren (Linell 
& Gustavsson 1987). De kallas av olika forskare back-channel (Duncan 
1973), continuers (Schegloff 1982), returyttranden (Anward 1983), 
stödsignaler (Nordenstam 1987), återkopplingssignaler (Allwood 1988) 
och uppbackning (Linell & Gustavsson 1987, Green-Vänttinen 1993). Den 
sistnämnda termen, uppbackning, används i denna bok.  

 

Uppbackningar är egentligen betydelselösa för innehållet i samtalet men är 
en sorts ”samtalsmässiga fogar”. De bidrar till att samtalet ska flyta mellan 
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samtalsdeltagarna. De utförs av ett slags stödjande tal som yttras när någon 
annan har turen och fungerar som lyssnarens signal om att hon/han inte gör 
anspråk på att ta över ordet (Norrby 1996:131, Linell & Gustavsson 1987: 
62). En av funktionerna hos uppbackningar är fortsättningssignaler, då 
lyssnaren placerar ut små signaler som mm och andra småord på lämpliga 
ställen under samtalet. De vanligaste uppbackningsuttrycken i talspråket är 
jo och mm för de är relativt neutrala och kan användas i olika kontexter (se 
Green-Vänttinen 1993). Primära återkopplingar är ja, nä, nej, jo, nja och 
sekundära bl.a. aj, fy, oj, usch, just (Allwood 1988). Denna andra funktion är 
att signalera dels förståelse, fast det inte handlar om ifall lyssnaren faktiskt 
förstår, dels stark förståelse genom att delar av det sagda upprepas, 
förtydligande begärs osv. Till uppbackningar räknas också instämmanden 
av typen: just det!, det tycker jag med och emotiva utrop som oj då!. Vissa 
uppbackningar är också ifyllningar, upprepningar och korta frågor. En del 
uppbackningar, som så kallade nyhetsmarkörer, t.ex. åh, oj vad härligt,  gör 
att gränsdragningen kan vara svår att göra mellan om det är en slags 
uppbackning eller ej (Norrby 1996:132-135). 

 

Skillnaden mellan ja som uppbackning och som svar är kontexten. Det svar 
som talaren vill ha i sammanhanget är det som behöver markeras minst. - 
Vill du gå på bio? - Ja (vid nej måste man oftast utveckla svaret). Svaret ja 
har därför turstatus.  

 

Figur 3.2 visar hur uppbackningar används under en talares pågående tur 
utan att denna avbryts. Uppbackningar kan alltså ses som en ”snäll” typ av 
samtidigt tal. Signalerna består av uppbackningar (korta enstaka ord) eller 
simultanstöd (flera ord, t.ex. upprepade ord). Både uppbackningar och 
simultanstöd används för att signalera fortsättning, insikt eller medhåll. 
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Samtidigt tal 
 
 
  

 
Vid turgräns                     Under pågående tur 

 (kallas ofta överlappning)  
 
 
 
                       Syfte att ta över turen                 Ej syfte att ta över turen 
                       (avbrott och försök till avbrott)   (uppbackande, stödjande tal) 
 
 
 
     

Uppbackning                     Simultanstöd 
(kort, enstaka ord)             (längre avsnitt, flera ord) 

 
 
 
 

              fortsättningssignal    insiktsmarkör    medhåll  
                     (från Norrby 1996: 130) 

 
 
 
Figur 3.2 Indelning av begreppet samtidigt tal. Uppbackningar är en del av 

samtidigt tal.Samtalsreglerande signaler i teckenspråk 

 

Samtalsreglerande signaler i teckenspråk 
 
I detta avsnitt tar jag upp samtalsreglerande signaler i teckenspråk. De 
skiljer sig delvis från motsvarande signaler i talade språk på grund av den 
visuella-gestuella kanalen. Signalerna gäller inledning, fortsättning eller 
turbyte, uppbackningar och avslutning. Jag går här igenom dem för att 
kunna beskriva vilka samtalsreglerande signaler som används i taktila 
samtal, vilket jag gör i nästa kapitel. 

 

När det gäller samtalsreglerande signaler medverkar några av de 
ickemanuella artikulatorerna för att reglera samtal i grupp (i svenska 
teckenspråket, Wickman 1994) eller samtal mellan två personer (i 
amerikanska teckenspråket, Baker 1977). En av dem är ögonen som är en 
viktig signal i turtagningen och som alltså har samtalsreglerande funktion.  
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Inledningssignaler 
När det gäller inledningssignaler har Mather (1996) studerat två 
inledningssignaler i det amerikanska teckenspråket, ASL; visuella och 
taktila inledningssignaler i dövas klassrumssamtal. Med visuell 
inledningssignal menas att när lyssnaren tittar åt annat håll inleder den 
tecknande med tydliga rörelser med sin hand eller kropp för att synas och 
uppmärksammas. (Se även Svartholm et al. 1993 om svenska 
klassrumssamtal.) Den taktila inledningen, en klappning, används när den 
tecknande inte kan få uppmärksamhet inom lyssnarens synfält. Här 
använder den tecknande klappningen på lyssnarens övre axel eller sidan av 
axeln för att få uppmärksamhet. Mather (1996) citerar ur en artikel av Baer 
(Baer 1991) att det finns olika typer av klappning med lätta (försiktiga) 
eller snabba (t.ex. vid brådska, något akut) tryck på axeln, vilket avslöjar 
vilken typ av inledning sm kommer att följa.  

 

Enligt Baker (1977; i ASL) inleder den tecknande en tur genom att  
han/hon lyfter händerna från viloläget, viftar med handen eller rör vid 
lyssnaren för att få dennes uppmärksamhet. Han/hon kan också luta sig 
framåt. Lyssnaren signalerar att den tecknande får börja en tur genom att 
låta händerna vila. När det gäller gruppsamtal kan en så kallad 
turförmedlare förmedla en tur till en annan när denne inte upptäcker 
singlaer (Wickman 1994; i svenska teckenspråket). 

 

Ögonkontakten etableras mellan den tecknande och lyssnaren oavsett om 
den tecknande använder den visuella eller taktila inledningssignalen innan 
tecknandet börjar (Mather 1996: 117). Blicken är en viktig inledningssignal 
inför turtagningen i samtalet. Lyssnaren signalerar med ögonkontakt att  
den tecknande får börja en tur. Alltså får den tecknande vänta på ett bra 
tillfälle tills lyssnaren ger klarsignal (Wickman 1994). 

 

Fortsättning eller turbyte 
Typiska fortsättningsmarkörer i ASL är de följande: om den tecknande vill 
fortsätta sin tur så undviker han/hon ögonkontakt genom att rikta sin blick 
åt sidan eller delvis åt sidan av teckenutrymmet. Om den tecknande vill 
lämna ifrån sig turen signalerar han/hon detta genom att återta ögonkontakt 
och, om det rör sig om en fråga, genom att ha åtföljande frågeintonation i 
ansiktet (Baker 1977, Martinez 1995: 302). 
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Om den tecknande vill fortsätta sin tur så kan han/hon möjligen öka 
hastigheten på sitt tecknande och återvänder inte till viloläge, dvs lägger 
inte ner händerna. Om den tecknande vill lämna ifrån sig turen signalerar 
han/hon detta manuellt genom att minska hastigheten på teckenutförandet, 
visa uppmärksamhet genom att vända upp handflatorna, genom att peka på 
lyssnaren/adressaten, genom att hålla kvar eller höja sista tecknet som i 
sidorna eller mot kroppen ovanför midjan (Baker 1977).  

 

Uppbackning 
Lyssnaren kan ge uppbackning förutom med manuella signaler också med 
ickemanuella, bl.a. genom att ha kvar ögonkontakt, ge små rörelser som 
nickning, huvudskakning, leende, ändra kroppshållning, ansiktsuttryck och 
manuellt även med en kort pekning efter den tecknandes proposition eller 
genom upprepning av en del av den tecknandes tecken (Baker 1977). I 
svenska teckenspråket kan ett ja uttryckas med bara en ”plutande” 
munrörelse. 

 

Om lyssnaren vill avbryta turen kan han/hon visa detta genom frågande 
ögonbryn (sammandragna eller upphöjda), nekande uttryck eller genom att 
vända bort sin blick från den tecknande (Baker 1977). Eller lyssnaren tar 
över turen smidigt genom att teckna redan under den tecknandes slutfras. 
Sådan överlappning vid slutet av den tecknandes fras förekommer inte ofta 
i amerikanska dövas samtal då de tar sin tur i sekventiell ordning enligt 
Valli & Lucas (1992: 311-313), medan däremot Martinez (1995) och 
Thibeault (1993 enligt Martinez 1995) rapporterar ett högt antal 
överlappningar i vardagliga samtal mellan filippinska döva. Baker-Shenk 
(1983: 261) konstaterar att den ickemanuella signalen, ögonbryn, startar 
innan det manuella tecknet och upphör efter det att det sista tecknet 
slutförts. I några fall kan det vara tvärtom. Överlappningen från adressaten 
vid en turbytesplats kan göra att den tecknande avslutar den ickemanuella 
signalen tidigare och det sista tecknet fördröjs kvar. 

 

Martinez (1995: 295) diskuterar ifall samtidigt tecknande, dvs 
överlappningar, fungerar som uppbackning för att visa samarbetsvilja att 
konstruera fram eller avsluta en sats eller för att begära bekräftelse. Nowell 
(1989: 273-88) menar att det inte finns stora skillnader mellan män och 
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kvinnor när det gäller manuella uppbackningar i ASL men att kvinnor 
uttrycker uppbackning oftare än män. Hon skiljer mellan non-linguistic 
backchannel för ansiktsuttryck t.ex. nickningar och linguistic backchannel 
som inkluderar amerikanska tecken som RIGHT och TRUE samt 
upprepningar.  

 

Avslutning 
Varken Mather eller Baker diskuterar avslutningssignaler mellan 
samtalsdeltagare men Baker (1977) har beskrivit tre olika vilolägen; helt 
viloläge, halvt viloläge och kvartsviloläge. Det första är att händerna 
nedflyttas till knäna och vid halvt viloläge för händerna hänga bredvid 
sidorna eller hålls vid magen. Vid turbytet är handflatorna vända 
uppråt/framåt mot lyssnaren. Det tredje, så kallade kvartsviloläget, används 
vid snabba turbyten då en hand vilar mot kroppen ovanför midjan för att 
kunna ta turen senare.  

 

I det här kapitlet har jag gjort en genomgång av samtalsforskningen och 
dess centrala begrepp. När det gäller det teckenspråkiga samtalet använder 
döva ögonkontakt, hastighet i teckenutförande samt grader av viloläge för 
att markera turbyte. De ickemanuella markörerna samverkar tillsammans 
med de manuella markörerna eller fungerar som självständiga 
turtagningsmarkörerna. 
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4.  Teckenspråk och samtalspositioner  

I kapitel 1 har jag beskrivit kort om teckenspråkiga dövblinda och deras 
teckenspråk. I det här kapitlet ska jag ska jämföra teckenstrukturen i dövas 
teckenspråk med det taktila samtalet där händerna används för både 
sändning och mottagning av tecken. Hur kan dövblinda hantera 
samtalssituationen taktilt? Och hur mycket ändras teckenstrukturen i den 
taktila formen av teckenspråket? 

 

 

Teckenstrukturen 
 

Bergman (1977; 1982a) beskriver tecknets grundstruktur som bestående av 
tre simultana aspekter: artikulator, artikulationsställe och artikulation. 
Denna struktur beskrevs först av amerikanen Stokoe (1960) som skapat den 
simultana aspektmodellen. Den har analyserats och utvecklats av många 
forskare, t.ex. Klima & Bellugi (1979) för amerikanska teckenspråket och 
Brennan et al. (1984) för brittiska teckenspråket. Efter aspektmodellen har 
det skapats också en annan modell, nämligen den sekventiella, av bl.a. 
Liddell (1984) och Liddell & Johnson (1989). För den följande 
framställningen utgår jag dock från Bergman (1982a).  

 

För att ge en översikt över teckenstrukturen beskrivs här tio olika tecken 
(se bild 4.1-4.10) som tas upp igen senare i samband med teckenspråket i 
dess taktila form. Tecknens form  beskrivs med hjälp av teckningar som 
kompletteras med en beskrivning av de tre aspekterna i följande ordning: 
(I) artikulationsställe, (II) artikulator och (III) artikulation. Jag använder 
alltså inte transkriptionssymboler här utan verbala formbeskrivningar (se 
Bergman 1982a, Bergman & Björkstrand 1993). 
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Ett tecken har enkel eller dubbel artikulator. Med enkel artikulator menas 
att en hand är aktiv och antar en viss handform för att bilda ett tecken, t.ex. 
knutna handen i VIKTIG (bild 4.2) eller pekfingret i LÅNGT (bild 4.1). I 
tecken med dubbel artikulator är båda händerna aktiva och har samma 
handform, t.ex. flata händer som i BADA (bild 4.9) eller knutna händer som 
i CYKLA (bild 4.7). De svenska (grund)handformerna för artikulatorn är 36 
till antalet enligt Svenskt teckenspråkslexikon (1998), (se också Bergman 
& Björkstrand 1993). 

 

Artikulatorns attityd, dvs handens orientering i förhållande till den 
tecknande, beskrivs med attitydriktning och attitydvridning. 
Attitydriktningen anger handens/fingrarnas riktning, se exempelvis BRA 
(bild 4.11) där handen är uppåtriktad. Attitydvridningen anger handflatans 
riktning, se samma exempel, BRA, där handflatan är inåtvänd. 

 

Artikulationsstället är ett läge där artikulatorn agerar. Det kan vara någon 
kroppsdel, den andra handen eller neutrala läget som är området framför 
den tecknandes kropp. Jag visar följande teckenexempel på 
artikulationsställen som bröstet i BADA (bild 4.9) och MIN  (bild 4.3) och i 
näsan SE (bild 4.4). Passiva handen fungerar också som manuellt läge, och 
då är en av de vanligaste handformerna flata handen, t.ex. KATT (bild 4.5) 
och SKRIVA (bild 4.6). Även som artikulationsställe antar handen olika 
attityder: i KATT nedåtvänd och i SKRIVA uppåtvänd. I neutrala läget utförs 
tecken med enkel artikulator t.ex. LÅNGT (bild 4.1) eller dubbel artikulator 
t.ex. CYKLA (bild 4.7).  

 

Artikulationen, som är den mest komplicerade aspekten, betecknar rörelse 
av något slag. Bergman (1982a) beskriver tre olika typer av 
artikulationselement: rörelseriktning (t.ex. vänster-fram, ner), 
interaktionsart (t.ex. växelvis, vinkel, kontakt) och rörelseart (t.ex. vrids, 
strör, spelande). Rörelseriktning exemplifieras här med SE (bild 4.4), förs 
framåt, interaktionsarten med INTRESSANT (bild 4.10), förs växelvis nedåt 
i kontakt med bröstet, och rörelsearten med HUR-MÅNGA (bild 4.12), 
spelande fingrar. Flera rörelsearter kan kombineras i samma tecken. T.ex. 
MÅNGA skiljs från HUR-MÅNGA genom att händerna förs ifrån varandra i 
sidled och har spelande fingrar hela tiden.  
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munrörelser, dvs orala komponenter, produceras samtidigt med manuella 
komponenter (t.ex. Bergman 1982a om svenska teckenspråket, Vogt-
Svendsen 1983 om norska teckenspråket, Pimiä 1987; 1990 om finska 
teckenspråket, Baker & Cokely 1980 om amerikanska teckenspråket). 
Munrörelser utformas utan ljud. Exempel på orala komponenter är 
munrörelserna i tecknet VET-INTE, ´vet inte´, där munnen formar ”obs” och 
SÄKERHETS-SKULL, ´för säkerhets skull´ med munrörelserna ”hyff”. 
Enligt Wallin (1994:36) är dessa munrörelser betydelsetomma element och 
det finns få exempel på minimala teckenpar som skiljs åt av munnen. 

 

Det finns också tecken som lånar orala komponenter från talspråket (t.ex. i 
norska teckenspråket, Vogt-Svendsen 1983; i tyska teckenspråket, 
Ebbinghaus & Hessman 1996). Substantiv har vanligen svenska ord på 
munnen, till exempel MÅNDAG ”måndag”, STOL ”stol” o.s.v. Några tecken 
liknar varandra vad gäller artikulator, artikulationsställe och artikulation, 
dvs de är ´manuella homonymer´. De skiljs ifrån varandra genom att man 
använder munrörelser efter motsvarande svenska ord, t.ex. GOLV (”golv”), 
MATTA (”matta”) och BORD (”bord”) som alla utförs med flata händer, 
framåtriktade och nedåtvända, förs ifrån varandra. Polysyntetiska tecken 
har inte svenska ord på munnen utan orala komponenter med adverbiellt 
innehåll (Wallin 1994:44). 

 

Några ickemanuella komponenter kan fungera självständigt utan manuella 
komponenter, till exempel ansiktsuttrycket visar att man får syn på något 
eller sammandragna ögonbryn representerar ´vad´, ´jag förstår inte´.  

 

 

Monologposition 
 

För att beskriva var A:s och B:s händer befinner sig under det taktila 
samtalet skiljer jag mellan två positioner: monologposition och 
dialogposition. I monologpositionen befinner sig A:s händer under B:s 
händer. I denna position är A den tecknande och B lyssnaren. I 
dialogpositionen befinner sig A:s högra hand under B:s hand medan A:s 
vänstra hand däremot befinner sig på B:s handrygg. A kan även här inneha 
rollen som den tecknande trots den vänstra handens position. I 
beskrivningen använder jag beteckningarna den tecknande och lyssnaren 
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Monologposition ur A:s perspektiv 

Att starta med två händer 
A söker med hjälp av sina händer, oftast högra handen, kontakt med B:s 
händer. När A fått kontakten med B sätter A direkt sina händer under B:s 
händer för att ta turen. Alltså har A båda händer i B:s handflator. För att 
börja teckna lyfter A höger hand eller båda händer upp till bröstnivån och 
lyfter därmed samtidigt B:s händer som befinner sig på A:s handryggar. A 
ger en lystringssignal genom att peka med pekfingret, dvs PEK-adr, eller 
flata handen åt B:s håll, vinka eller teckna något för att uppmärksamma B 
att lyssna på A. 

 

När A har flyttat sin hand eller sina händer till en viss höjd framför sig är 
A:s händer redan formade till en handform för det första tecknet innan detta 
intar startpositionen. A:s händer utför sedan tecken efter tecken under B:s 
händer.   

 

För att teckna väljer A en eller två händer i tecken med enkel respektive 
dubbel artikulator. A formar den högra handen för tecken med enkel 
artikulator med eller utan kontakt med någon egen kroppsdel. Den högra 
handen kan ha kontakt med någon egen kroppsdel men inte med B:s övriga 
kroppsdelar utöver B:s hand/händer, dvs den tecknande använder inte 
lyssnarens kropp i tecken med kroppsläge. (I mitt material finns endast ett 
undantag där A berättar hur en citerad person har rört A:s huvud genom att 
röra B:s huvud.) När A tecknar ett tecken som kräver kontakt med 
kroppsdel böjer A sin kropp eller sitt huvud litet framåt för att teckna 
tecknet med kontakt på egen kroppsdel så att A inte behöver dra B:s händer 
för långt fram till A:s kropp. 

 

När den vänstra handen fungerar som artikulationsställe i tecken med enkel 
artikulator kan A i några fall använda B:s hand som artikulationsställe (se 
sid 51). 

 

Under tecknandet känner A av att B:s händer avslappnat och medvetet 
följer A:s teckenproduktion hela tiden. Det är ett samarbete mellan A och  
B som kan liknas vid en danskavaljer på dansgolvet, det är A som leder 
turen och som ibland håller B:s händer i ett lätt ”tumgrepp” (bild 4.15). Det 
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Att ge tur 
A behåller sin tur genom att hålla kvar tempot på utförandet tills A tydligt 
sänker tempot mot slutet av turen för att förbereda B för att ta över turen. 
När A låter sina händer sjunka en aning för att ge turen märker han att B:s 
händer smidigt växlar plats från A:s handryggar till handflatorna. A blir 
lyssnare för tillfället och förväntar sig att B:s yttrande är kopplat till A:s 
tidigare yttrande (se närhetspar kap 3). A får tillbaka turen när A känner av 
att B:s teckenutförande är avslutat och det blir en mycket kort tystnad. Då 
flyttar A sina händer snabbt från B:s handryggar till handflatorna.  
 

Att avsluta samtalet 
A har nu ordet igen genom att teckna under B:s händer. Efter sin tur låter A 
sina händer nedflyttas till viloläget från bröstnivån till knäna och känner av 
att B inte gör något utan låter sina händer följa efter på A:s händer. Det blir 
en avslutning på sekvensen eller ämnet.  

 

 

Monologposition ur B:s perspektiv 

Att vara lyssnare 
I monologpositionen håller B händerna på A:s handryggar för att känna av 
händernas form och deras rörelser. B:s böjda och nedåtvända flata händer 
täcker nästan helt A:s handryggar för A har redan tagit turen åt sig genom 
att sätta sina händer under B:s händer.  

 

Att samtalet (eller det s.k. delspelet) har börjat uppfattar B genom att låta 
sina händer följa transportrörelsen till startpositionen för ett tecken då A 
lyfter händerna från viloläget till turnivån. Och B koncentrerar sig på att 
avläsa de tecken A utför.   
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från A:s handryggar till handflatorna. Mot slutet av turen sänker B tempot 
på sitt utförande för att ge turen tillbaka till A.  

 

Att komma överens om att avsluta samtalet 
B lyssnar hela tiden efter A:s tecknande och ger ibland uppbackningar på 
lämpliga ställen under A:s tur. Efter att ha instämt i A:s yttrande har B inte 
något att tillägga. Då låter B sina händer följa med A:s nedflyttande händer 
ner till avslutningsmomentet. 

 

 

Teckenstrukturen i monologpositionen 
 

I början av detta kapitel har jag beskrivit hur teckenstrukturen ser ut i 
teckenspråket. För att ge en översikt över teckenstrukturen i taktil form 
visas här samma tio exempel. Personen till vänster på alla bilder (bild 4.17-
4.26) är den som utför tecknen. Här redovisas hur monologpositionen 
påverkar teckenstrukturen; artikulator med attitydriktning och -vridning, 
artikulationsställe och artikulation var och en för sig. (Se också Reed et al. 
1995:482 om minimalt kontrasterande teckenpar i ASL och vilka 
avläseproblem som uppstår i taktil form, liksom Collins & Petronio´s 
artikel (1998) om taktilt ASL.) 

 

Artikulator 
Artikulatorn ändras inte särskilt mycket i monologpositionen för A:s två 
händer är under B:s händer och därför kan både enkel och dubbel 
artikulator utföra sina handformer normalt, trots att B:s händer hålls på A:s 
handryggar. Se exemplen LÅNGT (bild 4.17), VIKTIG (bild 4.18), POSS-c 
(bild 4.19), SE (bild 4.20), KATT (bild 4.21),  CYKLA (bild 4.23), TRÄFFA 
(bild 4.24), BADA (bild 4.25), INTRESSANT (bild 4.26).  

 

Artikulationsställe 
Tecken med någon kroppsdel som artikulationsställe är t.ex. MIN, enkel 
artikulator (bild 4.19) eller BADA, dubbel artikulator (bild 4.25). När A 
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tecknar ett visst tecken (se t.ex. BADA som kräver kontakt med kroppsdel så 
böjer A sin kropp eller sitt huvud litet  framåt för att utföra tecknet med 
kontakt med egen kroppsdel. I en del  tecken (t.ex. SE, bild 4.20) kan 
kontakten utebli men B känner av rörelseriktning och läge trots avsaknaden 
av kontakt med A:s kroppsdel.  

 

Passiva vänstra handen som artikulationsställe kan ändra bilden litet om A 
måste använda handryggen eftersom A har sin hand under B:s hand. När A 
tecknar t.ex. KATT (bild 4.21) måste han därför ha B:s högra hand som 
artikulationsställe. Jämför med passiva handen som artikulationsställe där 
tecknet utförs i handflatan. Då vrider A handen uppåt och artikulatorn har 
kontakt med A:s egen handflata som t.ex. i SKRIVA (bild 4.22).  

 

Artikulation 
Det är inte så stor skillnad mellan teckenspråkets artikulation och den 
taktila formens artikulation i monologposition. Teckenexempel som LÅNGT 
(bild 4.17) med enkel artikulator eller INTRESSANT (bild 4.26), med dubbel 
artikulator, utförs som vanligt enligt teckenstrukturen.  

 

Den rörelse A utför är spegelvänd för B. När A tecknar t.ex. CYKLA (bild 
4.23) med framåtriktade cirkelrörelser avläser B rörelseriktningen mot sig. 
Trots att tecknen är spegelvända uppstår inga problem vid avläsningen.  

 

När det gäller kontakt som i t.ex. SKRIVA (bild 4.22) kan B inte känna 
kontakten på sin avläsande hand för kontakten riktar sig mot A:s egen 
vänstra hand. B avläser endast rörelsearten (föres) och rörelseriktningen 
(fram).  
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I dialogpositionen är A och B jämlika. Det kan bli många korta sekvenser 
där A:s och B:s yttranden varvas med varandra eller enstaka långa turer där 
A dominerar ämnet och B för det mesta blir lyssnare. Jag visar nedan hur 
dialogpositionen påverkar samtalet ur A:s respektive B:s perspektiv och 
också hur den taktila formen i dialogpositionen påverkar teckenstrukturen.   

 

 

Dialogposition ur A:s perspektiv 

Att starta ett samtal  
För att börja samtalet sätter A sina händer på de bestämda platserna i 
dialogpositionen där A:s högra hand är under B:s vänstra hand och A:s 
vänstra hand på B:s högra hand. När A vill ha ordet lyfter A snabbt upp 
sina händer, oftast högra handen innan den vänstra. Under  
transportrörelsen formar A handformen för det första tänkta tecknet tills 
artikulatorn är i startpositionen. A kan också flytta händerna upp i 
teckenrummet för att sedan forma händerna i själva startpositionen för 
tecken med enkel eller dubbel artikulator.  

 

Att få uppbackning 
A känner av att B:s händer flexibelt följer efter A:s utförande. När A vill  
ha uppbackning sänker A tempot på sitt utförande eller håller det sista 
tecknet i slutpositionen en stund. A förväntar sig att få en uppbackning  
med sin vänstra hand. A och B behåller sina händer på samma ställe utan 
att behöva byta plats vid uppbackning eller turbyte.  

 

A känner av genom vänstra handen att B ger uppbackning i form av lätta 
klappningar utan att avbryta A:s tur. Under A:s korta pauser kan A få 
uppbackning i form av enstaka tecken. 

 

Att ge/få tur 
För att behålla turen bibehåller A tempot på utförandet efter 
uppbackningen. Mot slutet av turen sänker A tempot på sitt tecknande, 
sänker händerna en aning eller håller sista tecknet kvar i luften litet längre 
för att signalera att A har sagt sitt och för att signalera till B att ta turen. Då 
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känner A av att B tar ordet och börjar teckna till A:s vänstra hand och 
efteråt följer A:s högra hand efter B:s agerande med två händer. A avvaktar 
att få tillbaka turen efter B:s tur. 

 

Att avsluta samtalet 
Efter flera turer nedflyttar A sina händer till knäna och B:s händer följer 
med ner. Det blir en avslutning på delspelet eller ämnet. 

 

Dialogposition ur B:s perspektiv 

Att vara lyssnare  
B har alltså samma handläge som A har på sin sida, den högra handen 
under A:s hand och den vänstra handen på A:s hand. Men B accepterar att 
bli lyssnare när A lyfter sina händer i teckenutrymmet. B håller sina händer 
på olika ställen av A:s händer, en under och en på. B känner av A:s händer 
och deras rörelser. B:s händer rörs nästan efter A:s utförande, de är inte  
helt passiva för då blir det för tungt för A att teckna i händerna. Därför är 
B:s händer flexibelt rörliga. 

 

B koncentrerar sig på att avläsa handformer och rörelser i A:s utförande, 
vilken artikulator och vilka artikulationsrörelser som utförs på vilka 
artikulationsställen. När B:s högra hand befinner sig på undersidan av A:s 
hand kan B inte avläsa på samma sätt som med vänstra handen. Men 
genom rörelsemönster och artikulationsställe får B en helhetsbild av 
tecknet.  

 

Att ge uppbackning 
I lyssnarrollen är B aktiv då B avläser med händerna på olika ställen. B 
märker att A vill ha en uppbackning genom att tempot hos A:s tecknande 
har sänkts en aning och/eller att tecknen får stå stilla i luften en stund. B 
klappar (ickespråkligt) med sin högra tumme på A:s handrygg. Om det blir 
korta språkliga uppbackningar tecknar B också med sin högra hand.  
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Att ge/få tur 
B känner av att A har sänkt tempot på sitt utförande litet och låtit händerna 
bli stilla så B har en chans att ta ordet. B tar ordet genom att lyfta upp sina 
händer litet, oftast högra handen först. B tecknar sitt yttrande precis som A 
i dialogpositionen utan att växla händer från en plats till en annan vid 
turbytet. Under tecknandet kan B ändra litet på teckenutförandet, t.ex. 
handattityden för vänstra handen som artikulator. Då B är färdig med sin 
tur låter B händerna hållas stilla en stund eller sänker händerna för att 
lämna tillbaka turen till A.  

 

Att komma överens om avslutningen 
Det blir ingen fortsättning på ämnet. B känner sina händer nedflyttas med 
A:s händer till bådas knän. Armarna blir avslappnade och nästan raka. 

 

 

Den manuella delen av teckenstrukturen i 
dialogpositionen 
 

Dialogpositionen påverkar den tecknandes vänstra hand som vilar på B:s 
högra hand så att teckenstrukturen ändras för den vänstra handens del. Ett 
tecken med enkel artikulator utförs som vanligt med högra handen under 
B:s vänstra hand. Ett tecken med dubbel artikulator kräver båda händerna 
för sitt utförande. Tecknet utförs i samma rörelsemönster trots att den 
vänstra handen befinner sig på B:s handrygg. Och handformen är inte helt 
fulländat formulerad som den högra handens.  

 

När det gäller teckenstrukturen i dialogpositionen upprepar jag samma 
exempel (bilderna 4.29 - 4.38) som ovan på tecken med enkel och dubbel 
artikulator med olika attitydriktning och -vridning, artikulationsställe och 
artikulation.  
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Artikulator 
I dialogpositionen liknar exempel med enkel artikulator exemplen i 
monologpositionen, t.ex. tecken med enkel artikulator i neutrala läget, t.ex. 
VIKTIG (bild 4.30), eller med kroppsläge, t.ex. MIN (bild 4.31) där 
artikulatorn, A:s högra hand, utförs under B:s hand.   

 

I tecken med dubbel artikulator är båda händerna aktiva och har samma 
handform. A utför dubbel artikulator som vanligt, dvs artikulationen är 
densamma trots att den vänstra handen inte antar precis samma handform 
som den högra. Till exempel tecknar A CYKLA (bild 4.35) med dubbel 
artikulator i cirkelrörelse. A formar sin högra hand till knythanden och  
låter vänstra handen likna knythanden litet men den ”kramar” B:s hand. 
Sen utför A tecknet med båda händer i cirkelrörelse. B avläser kanske inte 
exakt hur artikulatorn ser ut i A:s vänstra hand men B förstår att det är 
samma handform som den högra handen eftersom båda händerna agerar, 
t.ex. knutna handen i exemplet eller pekfingret och långfingret utsträckta i 
KONTAKT (bild 4.44). Övriga exempel är dubbel artikulator i kontakt med 
varandra som i TRÄFFA (bild 4.36) och växelvis med upprepad kontakt på 
bröstet, INTRESSANT (bild 4.38). 

 

Under samtalet kan det uppstå några otydliga handformer som i följande 
exempel. B uppfattar artikulationsstället vid bröstet och artikulation från 
vänster till höger men B hinner inte uppfatta vilken handform det är fråga 
om. Skälet till missuppfattningen är att när B lyssnar med sin vänstra hand 
på A:s högra hand, känner B inte av hela handen och dess handform (flata 
handen för tecknet VÅR) utan bara några fingrar. Därför gissar B att 
handformen är den s.k. tupphanden, dvs tumme, pekfingret och långfingret 
utsträckta från en i övrigt knuten hand, som används i tecknet för  
Danmark. 

 
(1)  

 2aDB (+h) PÅ VÅR UTSTÄLLNING GANSKA = 
→ 2bDB = DANMARK 
 2aDB NEG PÅ VÅR (b:J-A PEK-f) UTSTÄLLNING GANSKA > 
  MÅNGA INTRESSE ANMÄLA INTRESSE ANMÄLA > 
  UNGEFÄR SEXTON (b:V-A) TILL DÖVBLIND TOLK >   
  UTBILDNING 
    
 2aDB På vår utställning var det ganska = 
 2bDB = Danmark? 
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 2aDB Nej, på vår (b:ja den) utställning var det ganska många   
  intresserade, ungefär sexton (b:va) som ville anmäla sig till   
  dövblindtolkutbildningen.  
    (se appendix, ex. 5.9) 
 

 

Artikulationsställe 
Artikulationsstället är neutrala läget, någon kroppsdel eller passiva handen. 
Tecken med neutrala läget förändras inte. När det gäller någon kroppsdel, 
till exempel näsan, som artikulationsställe kan ett tecken som t.ex. SE (bild 
4.32) startas framför näsan istället för kontakt med näsan som startposition. 
Kontakten med artikulationsstället kan strykas och artikulationsstället 
ändras till neutrala läget men däremot ändras inte artikulationen. Tecknet 
TÄNKA har normalt pekfingret i kontakt på den högra sidan av pannan men 
i samtalet kan det reduceras, dvs artikulationen blir kortare och avstannar 
för en kort stund (dvs med distinkt avslutning, se Wallin 1994) vid hakhöjd 
istället för kontakten med pannan (ex 2). Dövblinda har inte problem att 
avläsa tecken som utförs på detta sätt tack vare rörelseriktningen och 
distinkt avslutning.  

 
(2) 

 3aDB PEK-adr PEK-adr-lång  GÖRA VAD (vä)PEK-adr >  
  BERÄTTA SVARA TECKNA VAD PEK-adr-dur(1.3) 
→  3bDB PEK-c  TÄNKA-hakhöjd (.) JA PRATA O-M K (.) KONFERENS>     
  PEK-c TRÄFFA M-A-R-I-A-N-N-E  PÅ FLYG PLATS > 
  (a:klapp) I SÖNDAGS-dur(.) (a:J-A)  
   
 3aDB Berätta vad du har gjort. 
 3bDB Jag funderar... Jo, jag ska berätta om en konferens. Jag   
  träffade Marianne på flygplatsen i söndags. 
 (3.14) 
 

Några informanter utför tecken med kroppsläge endast med hjälp av 
artikulation för att spara ansträngningen att böja överkroppen eller lyfta 
samtalspartnerns händer till egen kroppsdel. Andra utför tecken med 
kontakt med kroppsdel genom att böja sin överkropp eller sitt huvud framåt 
för att kunna utföra artikulationen på artikulationsstället. På bilden (4.28) 
böjer den tecknande sitt huvud lätt framåt för att utföra SVÅRT (med 
tumhanden nedåtvänd och vänsterriktad som förs åt höger med kontakt 
med pannan) men i samtal kan tecknet även utföras utan kontakt med 
pannan och i neutrala läget.  
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Sammanfattning 

 

Grundprincipen för monologpositionen är att A utför tecken med båda sina 
händer under B:s händer. När man befinner sig vid turbyte måste man  
växla händer från lyssnarläge på samtalspartnerns handryggar till 
undersidan av den andras händer. I dialogpositionen har A och B sina båda 
händer på olika ställen i kontakt med varandra. A har sin högra hand under 
B:s vänstra hand och sin vänstra hand på B:s högra hand. B har samma 
handposition, sin högra hand under A:s vänstra hand och  sin vänstra hand 
på A:s högra hand. Tack vare denna position behöver A och B inte ändra 
händernas lägen vid turbyten.  

 

I dövblindas samtal väljs den position som passar bäst; monologposition 
eller dialogposition. Monologpositionen används vanligen i tolk-
situationer, i dövblindas samtal där samtalspartnern är mest lyssnare hela 
tiden (eller den tecknande är en vänsterhänt dövblind, se kap 5). Dialog-
positionen används oftast i vardagliga samtal mellan dövblinda. I mitt 
material används den också i samtalen mellan en dövblind och en döv 
person.  

 

När det gäller teckenutrymmet framför den tecknande har två dövblinda 
samtalsdeltagare ett gemensamt utrymme, dvs de delar det neutrala läget 
med varandra. 

 

Jag har visat tio teckenexempel i det visuella teckenspråket i monolog- och 
respektive dialogpositionen och hur artikulator, artikulationsställe och 
artikulation blir påverkade i dessa taktila positioner. Den enda större 
förändringen gäller passiva handen som artikulationsställe. I monolog-
positionen är det endast tecken som har kontakt med handryggen som är 
annorlunda eftersom kontakten sker på B:s handrygg. I dialogpositionen 
finns det fler varianter vad gäller kontaktpunkter. 

 

När A utför tecken håller B i A:s händer i såväl monologpositionen som 
dialogpositionen. Men det är faktiskt också så att A hjälper B att följa 
tecknen genom att hålla lätt med tummarna på B:s händer. På detta sätt 
kräver samtalet samarbete mellan de två samtalsdeltagarna. När det gäller 
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uppbackningar är det ingen skillnad mellan monolog- och dialogpositionen 
för ickespråkliga uppbackningar, som lätta klappningar på A:s handrygg,  
men om B vill ge språkliga uppbackningar i monologpositionen måste B 
byta plats för högra handen till undersidan av A:s hand för att kunna yttra 
några enstaka tecken. I dialogpositionen är det smidigare att ge språkliga 
uppbackningar eftersom man inte behöver byta plats för händerna. 
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5.  Taktil samtalsreglering 

I förra kapitlet har jag visat hur dövblinda samtalar på teckenspråket i 
monologposition och dialogposition, taktilt (och/eller delvis visuellt). Och 
de samtalar med varandra, inte i grupp. (I tolkningssituationer är det 
naturligt att den tredje parten är inblandad, i denna analys tar jag upp 
endast äkta dyader.)  

 

I detta kapitel går jag vidare till samtalsreglering: hur dövblindas samtal är 
uppbyggda av turer, hur de reglerar samtalet genom att flytta händerna till 
olika samtalsnivåer, hur de rättar till egna eller andras felsägningar, hur de 
signalerar uppbackning. Jag lämnar också en kortfattad beskrivning av hur 
dövblinda samtalar med döva. 

Samtalsturer hos dövblinda samtalsdeltagare 
 

I beskrivningen av taktil samtalsreglering använder jag beteckningarna den 
tecknande och lyssnaren men när jag vill förtydliga samtalssituationen 
använder jag A och B för att referera till samtalsdeltagarna. I  
bastranskriptionen och exemplen nedan finns det beteckningar för  
specifika samtalsdeltagare, exempelvis 3aDB, se appendix 1-5. Små 
bokstäver, a eller b, betyder här en specifik deltagare i respektive dyad. Jag 
menar alltså inte att 3aDB alltid är den tecknande och inte heller att 3bDB 
alltid är lyssnare. I den språkliga interaktionen turas man om att yttra sig, 
dvs deltagarna byter hela tiden roller i ordnade former.  

  

Dövblindas turer är sekventiella som i alla vardagliga samtal. De fyra 
följande exemplen nedan visar A:s och B:s tur i ordning. Det första 
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närhetsparet (ex 7) är fråga - svar. Det andra (ex 8) och tredje (ex 9) 
närhetsparet är påstående - bekräftande/kommentar. I det fjärde exemplet 
(ex 10) finns det tre turer, den sista turen är ämnesavslutande.  

 
(7) 

 4aDB PEK-adr FÖRUT HAFT ÅKA-SKIDORx2   
 4bDB PEK-c (-h) ALDRIG (a:aldrig) MEN HUVUD BALANS-dur (+h) > 
  (a:ja-klapp) fm-HÅLLA-STAVAR fm-FALLA-NERx3-alt OMÖJLIGT >  
  BALANS  
   
 4aDB Har du åkt skidor förut? 
 4bDB Jag har aldrig gjort det för jag kan inte hålla balansen. (1.51)  
  
(8) 
 5aDB MÅNGA HÖRSELSKADADE MISSAR TECKENSPRÅK 
 5bDB JA SVÅRT JA 
 
 5aDB Många hörselskadade går miste om teckenspråket. 
 5bDB Ja, det är svårt.  
   (bastranskription 
  
 

(9) 

 6bDB fm-KLÄTTRA-UPP BLÅSA HÅRT BLÅSA PEK-c > 
  fm-KLÄTTRA-UPP STÅ  fm-KLÄTTRA-UPP STEN STIG > 
  fm-GÅ-UPP-FJÄLLTOPPEN 
 6aDB STARK PEK-adr MED OMÖJLIGT PEK-c (b:JA-klapp) 
  
 6bDB Jag klättrade upp och det blåste hårt. Jag vilade en stund och 

fortsatte sen att klättra på stigen tills jag nådde fjälltoppen. 
 6aDB Det var starkt av dig! Omöjligt för mig. (b:Ja)  
   (bastranskription) 
  
(10) 
 6aDB VILL MERA GÅ PEK-adr 
 6bDB VET-INTE ((neka)) PEK-c  (.)  PEK-c STANNA-HEMMA 
 6aDB J-A  
 
 6aDB Vill du gå dit igen? 
 6bDB Jag vet inte. Jag stannar nog hemma.  
 6aDB Ja. (1.68) 
 
 

Det andra eller tredje draget kan också vara tystnad eller taktila signaler 
som t.ex. vinkning. I exemplet nedan (9´ och 10´) ger B tredje-
dragsyttrandet med en JA-klapp som är insmält i A:s tur och inte betraktas 
som en egen tur. När det blir dags för B:s tur tar B inte turen utan det blir 
en tystnad som varar 1.0 sek. Efteråt tar A turen och tillägger en fråga. A:s 
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tredjeyttrande med J-A sker efter B:s tur. Det är ibland svårt att dra gränsen 
mellan inpass och tur när yttrandet bara är det bokstaverade tecknet ´J-A´.  

 
(9´ och 10´) 

 6bDB fm-KLÄTTRA-UPP BLÅSA HÅRT BLÅSA PEK-c > 
  fm-KLÄTTRA-UPP STÅ  fm-KLÄTTRA-UPP STEN STIG > 
  fm-GÅ-UPP-FJÄLLTOPPEN 
 6aDB STARK PEK-adr MED OMÖJLIGT PEK-c (b:JA-klapp) 
  (1.0) 
 6aDB VILL MERA GÅ PEK-adr 
 6bDB VET-INTE ((neka)) PEK-c  (.)  PEK-c STANNA-HEMMA 
 6aDB J-A  
 
 6bDB Jag klättrade upp och det blåste hårt. Jag vilade en stund och 

fortsatte sen att klättra på stigen tills jag nådde fjälltoppen. 
 6aDB Det var starkt av dig! Omöjligt för mig. (b:Ja) 
  (1.0) 
 6aDB Vill du gå dit igen? 
 6bDB Jag vet inte. Jag stannar nog hemma. 
 6aDB Ja. (bastranskription/1.68) 
 

Närhetsparet är inte alltid närliggande utan andra yttranden kan komma 
emellan. Det andra ledet behöver alltså inte vara direkt föregånget av det 
första ledet, som framgår av exemplen nedan. Först ställer A en fråga till B 
(ex 11) men det riktiga svaret får vänta till efter många turer tills A 
upprepar sin fråga. I det första exemplet svarar B inte direkt på A:s fråga 
utan kommer med en invändning som yttrande (PEK-c JA PEK-FLAT-adr-
kort) innan B begär tilläggsinformation. Det blir en tystnad på 0.7 sekunder 
efter A:s JA. Det är kanske för att A blir litet förvirrad för att hon får en 
fråga istället för ett svar. I det andra exemplet (12) upprepar A sin fråga 
efter flera turer. 

 
(11) 

→ 5aDB GÖRA PEK-adr SJÄLV PEK-adr-dur(0.3) 
 5bDB PEK-c JA (PEK-FLAT-adr-kort) ÅKA SKIDOR ÄNDÅ > 
  PEK-adr-dur(.) 
 5aDB JA (0.7) 
 5bDB ÅKA PEK-adr SLALOM BARA 
 5aDB SLALOM BARA  
  
 5aDB Vad gjorde du själv? 
 5bDB Jag ja. Åkte du skidor ändå? 
 5aDB Ja (0.7) 
 5bDB Åker du bara slalom? 
 5aDB Slalom bara.  (3.40/1.56/1.57) 
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 (efter flera turer...) 
 
 
(12) 
→  5aDB HUR VAD HAFT GÖRA SJÄLV PEK-adr PÅSK PEK-adr-dur(0.3) 
 5bDB PEK-c JA PEK-c VAR I NORRLAND UPP Z-S-T-A-D... 
   
 5aDB Vad gjorde du själv i påsk? 
 5bDB Jag, ja jag var i Norrland, uppe i Z-stad. (3.41) 
 

Samtalsnivåer i det taktila samtalet 
 

I förra kapitlet har jag beskrivit samtalspositioner och hur den tecknande 
och lyssnaren reglerar turtagningen i monolog- respektive  
dialogpositionen. I detta avsnitt visar jag mera detaljerat hur 
handflyttningen spelar roll när ögonkontakten och andra ickemanuella 
signaler inte är tillgängliga för dövblinda samtalsdeltagare.  

 

Som jag nämnt i kap 3 finns det manuella samtalsreglerande signaler i 
ASL, som hastigheten i teckenutförandet och grader av viloläge (Baker 
1977). När jag utförde videoanalyserna och samlade ihop alla frågor till 
bastranskriptionen upptäckte jag att dövblinda utnyttjar pauser och olika 
slags handflyttningar under samtalets gång. För att utföra samtalet taktilt 
kan de reglera samtalet på olika nivåer. Jag kallar dem för samtalsnivåer 
och delar in dem i fyra olika typer: a) viloläge, b) turnivå, c) tankepausnivå 
och d) turbytesnivå (se figur 5.1).  
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inte närmare in på utan jag koncentrerar mig i det följande på hur 
nivåväxlingen utnyttjas i samtalet. 

 

Turbytesmarkörer 
Jag tar här upp samma exempel som tidigare men nu med turbytesmarkörer 
(symboler för turbytesmarkörer finns inte med i bastranskriptionen och inte 
heller i appendix 1-5). Symbolen ↑ betecknar turnivån då händer lyfts upp 
och  ↓ betecknar turbytesnivån då händer sänks. Symbolerna  ┴  och  ┬  
betecknar start respektive  avslutning av tankepausnivån där den tecknande 
tar en kort paus innan han fortsätter att teckna. Symbolen ⇑  betecknar 
initialisering då händer lyfts direkt från viloläget medan ⇓ betecknar 
viloläget då händer nedflyttas helt till knäna eller midjan. Symbolen  =  
betecknar ett snabbt turbyte då händerna inte har hunnit flyttas ned till 
turbytesnivån och B tar över turen direkt på turnivån. Om B:s högra hand 
är nere under ett snabbt turbyte så markeras det med ↑. Om B:s högra hand 
redan finns på turnivån kan B ta turen direkt utan att lyfta sin högra hand 
alls. Detta markeras med =. Följande exempel får illustrera turbyten: 

 
(9´) 

 6bDB ↑ fm-KLÄTTRA-UPP BLÅSA HÅRT BLÅSA PEK-c > 
  fm-KLÄTTRA-UPP STÅ-dur fm-KLÄTTRA-UPP STEN STIG > 
  fm-GÅ-UPP-FJÄLLTOPPEN ↓ 
 6aDB ↑ STARK PEK-adr MED OMÖJLIGT PEK-c ↓  (b:JA-klapp) ⇓ 
    (1.0) 
 6aDB ⇑  VILL MERA GÅ PEK-adr = 
 6bDB ↑ VET-INTE ((neka)) PEK-c  ↓ (.)↑ PEK-c STANNA-HEMMA ⇓ 
 6aDB ⇑  J-A ⇓ 
  
 6bDB Jag klättrade upp och det blåste hårt. Jag vilade en stund och 

fortsatte sen att klättra på stigen tills jag nådde fjälltoppen. 
 6aDB Det var starkt av dig! Omöjligt för mig. (b:JA)  
  (1.0) 
 6aDB Vill du gå dit igen? 
 6bDB Jag vet inte. Jag stannar nog hemma. 
 6aDB Ja.  (1.68) 
 

 

På första raden lyfter B upp sina händer från turbytesnivån (fortsätter med 
samma ämne från tidigare repliker) och sänker händerna efter sin tur. 
Därefter lyfter A sina händer för att ta turen och ge en kommentar till  
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händelsen som B berättat. B ger uppbackning med klappningssignal (JA-
klapp). A vill inte ha turen längre och lägger händerna mot knäna,  
viloläget. Därpå följer en tystnad på 1.0 sek. A återtar turen och lyfter 
händerna från viloläget och ställer en fråga. B tar turen direkt från  
turnivån, dvs A hinner inte sänka händerna (se markeringen =), och gör 
detta genom att lyfta sin högra hand (se markeringen ↑). Observera att B 
inte lyfter händerna från vilonivån (⇑) eller från turbytesnivån (↑) för A  
har redan lyft B:s vänstra hand till turnivån. B sänker händerna efter sin tur 
till turbytesnivån för en stund för att ge chans till turbyte men fortsätter sen 
sin tur tills händerna sänks till viloläget. A lyfter händerna igen till  
turnivån för att utföra tredjedragsyttrandet J-A och sänker händerna åter till 
viloläget.  

 

I följande exempel (13) begärs uppbackning med en signal, kort 
fördröjning, vid slutpositionen av KONGRESS, vilket är en tänkbar 
turbytesplats. Efteråt fortsätter A sin tur och avslutar med en ja/nej-fråga 
för preannonsering (se Norrby 1996), dvs A kontrollerar om B känner till 
ämnet. För B:s del blir det tre tecken innan A avbryter B:s tur och fortsätter 
sin tur. Observera att A:s sista tecken i preannonseringen, PEK-adr,  har 
fördröjning på turnivån då tar B sin tur och tecknar. Därefter tar A tar turen 
direkt innan B skulle flytta ned händerna. A lyfter sin högra hand upp till 
turbytesnivån samtidigt som vänstra handen avlyssnar B:s replik. 
 

(13) 

 3aDB ↑ OCH PEK-c OCH  PEK-c HAFT LÄST O-M S-D-R  > 
→  KONGRESS-dur(0.4) MOTIONER  HAFT HÖRT PEK-adr-dur(0.4) = 
 3bDB ↑ PEK-c HAFT HÄLFTEN = 
 3aDB = 55 MOTION PUNKT-upp-ner PUNKT-MITTEN MOTION FRÅN > 
  JÄMTLAND  
 
 3aDB Jag har läst SDR:s kongress…motioner. Har du hört om dem? 
 3bDB Jag har läst hälften… 
 3aDB Det var 55 motioner. En av dem var från Jämtland. 
    (5.4) 
 

 

Här följer ett exempel (ex 14) på samtal där det sker en överlappning 
(markeras med understrykning). 3aDB har signalerat turbytesplats genom 
en kort fördröjning hos tecknet UPP-TILL-NÄSA-dur(.) och upprepar sedan 
samma tecken. B börjar teckna redan under A:s upprepning och då uppstår 
överlappningen, dvs B börjar redan innan A har avslutat sitt.  
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(14) 

 3bDB ⇑  HUR BRA POJKE LITEN-dur(.) ↓  
 3aDB ↑ STOR  UPP-TILL-NÄSA-dur(.) UPP-TILL-NÄSA-dur(.) 
 3bDB ↑ HUR GAMMAL ↓  
 3aDB 12 ÅR  (b:JA) ↓  
 
 3bDB Hur mår den lilla pojken? 
 3aDB Nu är han så här stor. Så här. 
 3bDB Hur gammal är han? 
 3aDB 12 år. (b:ja) (3.18/3.19) 
 
   

 

Den tecknande kan hålla händerna uppe en kort stund för att inte överlämna 
turen. Denna tankepausnivå (markeras här med turbytesmarkörna  ┴  och  ┬  
för start respektive avslutning och i appendix med ´(.)´) uppträder vanligen 
mitt i satser. Ett exempel på tankepausnivån då B vill ha en kort tanketid i 
sin tur innan hon börjar teckna återges i exempel (2´) nedan. I satsen 
använder B även tecknet TÄNKA. 

 
(2´) 

 3aDB ↑ PEK-adr  PEK-adr-lång GÖRA VAD (vä)PEK-adr > 
  BERÄTTA SVARA TECKNA VAD PEK-adr-dur(1.3)  ↓ 

→ 3bDB ↑ PEK-c ┴  TÄNKA-hakhöjd  ┬  JA PRATA O-M ┴   K  ┬  >  
   KONFERENS PEK-c TRÄFFA M-A-R-I-A-N-N-E PÅ FLYG PLATS > 
   I SÖNDAGS-dur(.) (a:JA) 

   
 3aDB Berätta vad du har gjort. 
 3bDB Jag funderar...Jo, jag ska berätta om en konferens. Jag träffade 

Marianne på flygplatsen i söndags (a:ja)   
    (3.14) 
 
 

Självreparation (mera om detta på sid 99) kan förekomma på 
tankepausnivån som i följande exempel där A själv upptäcker felet och 
rättar till det efter en kort paus. A flyttar inte ned händerna utan lyfter sin 
hand en aning uppåt och upprepar det bokstaverade tecknet (ex 15). B tar 
över turen genom att lyfta sin högra hand samtidigt som A flyttar ned sin 
högra hand, därmed överlappning. 

 

 

 
(15) 
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 3aDB ↑ PEK-c OCH GUNNAR-persontecken OCH PEK-c SKA > 
  KOMMA-h-f TILL S-D-R KONGRESS  KONFERENS MED >  
  REPRESENTERA MED F-S-D-B ↓ 
 3bDB ↑ JA ↓ ↑ NÄR ↓ 
→ 3aDB ↑ 23 TILL 26  ┴  O  ┬    N-O-V-dur(.) 
 3bDB ↑ N-O-( A:↓) -V  LÄNGRE-I-MÅNAD  JA ↓  
 
 3aDB Jag och Gunnar ska åka till SDR:s kongress för att representera  
  FSDB. 
 3bDB Ja, när? 
 3aDB 23 till 26 okt…november.  
 3bDB Sista veckan av november. (3.20)  
 

 

Tecknande i turzonen 
I avsnittet om samtalsnivåer har jag beskrivit hur händer sänks eller 
uppflyttas under samtalet, dvs jag har beskrivit samtalets nivåer i 
vertikalplanet. Nu tar jag upp ytterligare en aspekt av samtalsregleringen, 
nämligen turzon, zoner i horisontalplanet. I en tidigare rapport (Mesch 
1994) har jag nämnt att dövblinda ibland använder kroppsböjningar för 
samtalsreglering, särskilt i frågor. Men detta är egentligen en felaktig bild. 
De böjer faktiskt inte kroppen vid turbytet. I nästan alla turbyten används 
inte kroppsböjningar alls vid själva bytet, utom vid tecknandet av 
kroppsnära tecken som t.ex. SVÅRT (se bild 4.28 i förra kapitlet) eller för 
att uttrycka en reaktion, t.ex. överraskning. En närmare granskning av 
materialet visar att turbyten sker genom handflyttningar, t.ex. till egen 
turzon, inte genom kroppsböjningar. 

 

Jag börjar med att beskriva den gemensamma turzonen, då någon inte har 
turen än. Då är bådas händer på turbytesnivån och i ett gemensamt 
teckenutrymme (se bild 5.5). 
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artikulator och båda händer för tvåhandstecken/dubbel artikulator. För det 
sista tecknet som utförs med fördröjning i slutet av frasen, används högra 
handen så att 3bDB kan inleda med höger hand,  medan 3aDB håller kvar 
sista tecknet med sin högra hand. 

 

3bDB tar turen genom att byta tillbaka till dialogpositionen (se pilen). 
3aDB avbryter 3bDB:s tur och tecknar då med höger hand kvar i 
dialogpositionen, dvs 3aDB återtar inte monologpositionen. 

    
(13´) 

 3aDB ↑ (byte till monologpositionen) OCH (vä)PEK-c OCH  (vä)PEK-c > 
  HAFT (hö)LÄST (hö)O-M (hö)S-D-R  KONGRESS-dur(0.4) > 
  (hö)MOTIONER  HAFT (hö)HÖRT (hö)PEK-adr-dur(0.4) ↓ 
→ 3bDB ↑ (byte till dialogpositionen) PEK-c HAFT HÄLFTEN =   
 3aDB = 55 MOTION PUNKT-upp-ner PUNKT-MITTEN MOTION FRÅN > 
  JÄMTLAND  
 
 3aDB Jag har läst SDR:s kongress…motioner. Har du hört om dem? 
 3bDB Jag har läst hälften. 
 3aDB Det var 55 motioner. En av dem var från Jämtland.  (5.4) 

 

Även om samarbetet mellan den vänsterhänta och den högerhänta 
dövblinda verkar löpa friktionsfritt finns det exempel på konkurrens mellan 
monolog- och dialogpositionen. I exemplet nedan (16) visas hur talaren 
avslutar sin tur och sänker sina händer till turbytesnivån. B tar över turen 
genom att byta händer till dialogpositionen. Men 3aDB byter tillbaka till 
monologpositionen för att behålla sin tur (på fjärde raden). 3bDB blir 
tvungen att ta fast 3aDB:s vänstra hand som ligger i monologpositionen 
och tecknar VILKEN för att ta över turen (sjätte raden). 3aDB släpper taget 
och byter sina händer till dialogpositionen, dvs med sin högra hand på B:s 
hand och sin vänstra hand under 3bDB:s hand.  

 
(16) 

 3aDB ... (i monologpositionen) (vä)SOL (vä)KALL (vä)SKÖNT > 
(vä)PROMENERA MED SKOG VÄG CYKEL SAMMA > 

  (hö)RIKTNING-f-fv-fh ↓ 
→ 3bDB ↑ (byte till dialogpositionen)  
→ 3aDB ↑ (byte till monologpositionen) 
→ 3bDB    ↑(tar fast A:s vänstra hand i monologpositionen och drar handen upp  
  mot B:s haka) VILKEN (A ändrar sin hand till dialogpositionen)   
  VILKEN TOLK FÖLJA-MED DIG-k VILKEN 
 3aDB  ↑ (hö)X-STAD ↓ 
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 3bDB VILKEN TOLK FÖLJA-MED DIG-k PÅ CYKEL↓ 
 3aDB ↑ (hö)OM-TVÅ-ÅR (byte till monologpositionen) (vä)TOLK > 
  (vä)CENTRALEN DISKUTERA MEN (hö)K-A-R-L  BE (vä)MIG >  
  (vä)GOD (vä)TID (vä)BOKA-h  
  
 3aDB  Det är skönt att promenera på skogsvägen som också är cykelbana 

åt olika håll. 
 3bDB (byte) 
 3aDB (byte) 
 3bDB Vilken (byte). Vilken tolk följer med dig? 
 3aDB I X-stad? 
 3bDB Vilken tolk följer med dig på cykel? 
 3aDB Det är om två år. Jag ska diskutera det med tolkcentralen men Karl  
  bad mig boka i god tid. (3.30/3.31) 
 
 

Samtalsreglering mellan en dövblind och en seende 
döv person 
 

Samtalsregleringen är annorlunda i samtal mellan en dövblind och en döv 
person jämfört med hur den ser ut i samtal mellan dövblinda. I detta avsnitt 
visas kortfattat hur samtalet mellan den dövblinda och den döva personen 
regleras på olika samtalsnivåer; viloläge, turnivå, tankenivå och 
turbytesnivå.  

 

När den döva personen har turen tecknar hon/han med sina händer under 
den dövblinda lyssnarens händer, dvs i monologpositionen 
(dialogpositionen används naturligtvis också ibland) och då är 
handkontakten i gång hela tiden på samma sätt som i monologpositionen 
(eller dialogpositionen) mellan dövblinda. Om den dövblinda blir den 
tecknande och den döva samtalspartnern blir lyssnare så blir inte 
kommunikationen taktil, för den dövblinda tecknar till den döva lyssnaren 
utan handkontakt (i transkriptionen markeras detta med -h och om det finns 
handkontakt mellan dem markeras detta med +h.)  

 

När det gäller inledningssignaler har dövblinda inte samma möjligheter 
vare sig till den visuella inledningen som ögonkontakt och tydliga 
handrörelser eller till den taktila inledningen med axelklappning. Den 
seende personen,  däremot, tar kontakt med den dövblinda personen genom 
den taktila klappningen på axeln eller händerna. Därefter tar den seende 
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Reparationer i det taktila teckenspråket 
 

När jag transkriberade frågor i bastranskriptionen gjorde jag en del 
intressanta observationer av felsägningar och rättelser. Enligt Nofsinger 
(1991:124) har Schegloff et al. (1977) beskrivit att reparation av yttranden 
hör till de företeelser i samtal som följer ett universellt mönster. I samtal 
kan det förekomma felsägningar som talaren själv rättar till. Lyssnaren å 
sin sida kan ha problem att tolka eller höra talarens yttranden och kan 
begära förtydliganden. Eller talaren uttalar ett första yttrande som sedan 
behöver omformas. Naturligtvis är samtalet inte alltid flytande och perfekt. 
Talaren kan göra en kort paus, staka sig, upprepa något eller producera 
tvekljud, t.ex. ´öh´. Sådana fenomen kallas rättelser eller reparation i 
samtal. Reparation beror ofta på att talaren eller eventuellt lyssnaren 
upptäckt att det finns risk för missförstånd och därför producerar en  
rättelse för att peka på och tydliggöra det normala eller förväntade (Norrby 
1996).  

 

Enligt Schegloff et al. (1977) kan reparationsstrategier delas upp i initiativ 
till självreparation, self-initiation/self-repair, och annanreparation, other-
initiation/other-repair, varav det förstnämnda är vanligast i samtal 
(Nofsinger 1991). Det att talaren föredrar självreparation och rättar sig 
innan en annan gör det, kallas själviniterad självreparation. Lyssnaren kan 
också reparera annans felsägning eller rätta till ordet, dvs utföra en 
annaninitierad självreparation. Ytterligare en typ av rättning är en 
annaniniterad annanreparation då en annan sköter rättningen (Norrby 
1996). Här följer några exempel på dövblindas reparationer.  

 

Själviniterad självreparation 
Man föredrar vanligen själviniterad självreparation inom den egna turen, 
vilket  förekommer också i dövblindas samtal. Den tecknande reparerar 
själv sin felsägning genom ett manuellt ´NEG FEL´ i exempel (17) så  
snabbt som möjligt innan turen avslutas och innan lyssnaren tar över eller 
reparerar felet: 

 
(17) 

→ 3bDB POSS-adr TOLK NEG FEL THYRA-persontecken  T-H-Y-R-A > 
  (a:klapp) VÄNTA BARN-form:docka 
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 3bDB Din tolk...nej fel. Thyra (A:ja) väntar barn.  
   (bastranskription)  
 

I följande exempel reparerar den tecknande sin felsägning O efter en 
mycket kort paus till N-O-V (ex 15´). Lyssnaren bekräftar i sin uppbackning 
genom  upprepning av N-O-V.  

 
(15´)  

 3aDB PEK-c OCH GUNNAR-persontecken OCH PEK-c SKA KOMMA-h-f >  
  TILL S-D-R KONGRESS KONFERENS MED REPRESENTERA >  
  MED F-S-D-B 
 3bDB JA NÄR 
→ 3aDB 23 TILL 26 O (.) N-O-V-dur(.) 
 3bDB N-O-V  LÄNGRE-I-MÅNAD JA  
 
 3aDB Jag och Gunnar ska åka till SDR:s kongress för att representera  
  FSDB. 
 3bDB Ja, när? 
 3aDB 23 till 26 okt…november.  
 3bDB Sista veckan i november. (3.20) 
  

En kort, nästan osynlig, paus i första raden i exempel 18 kan tolkas som 
reparation. Efter den korta pausen omformulerar 5bDB sitt yttrande: 

 
(18) 

→ 5bDB VAD HAFT (.) VAD UNDER PÅSK PEK-adr-dur(.) 
 5aDB PEK-c JA POSS-c MORMOR VI-TVÅ-h BIL TILL > 
  D-U-R-A-S-Å-S (b:JA) FÖRE LUNCH RINGA DIT-fv KOLLA >  
  FINNS TILLRÄCKLIGT SNÖ... 
  
 5bDB Vad har…vad har du gjort under påsken? 
 5aDB Jag och min mormor åkte bil till Durasås (b:ja). Före lunch ringde vi 

dit för att kolla om det fanns tillräckligt mycket snö...  
    (2.39) 
 

I exempel (19) nedan upptäcker lyssnaren att hon har uppfattat frågan fel 
och reparerar själv genom att fråga den tecknande om innehållet i frågan. 

 
(19)  
 2bDB (-h) HETA SKÅDESPELARE PERSON PEK-f-ner-kort-dur(0.4) 
→  2aD  (+h) PEK-fh SKÅDESPEL FEM A-K-T HETA (.)  PEK-adr MENA > 
  PEK-adr DÖV  
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 2bDB JA 
 2aD (-h) MAN      
 2bDB (+h) JA  S-K-Å-D-E-S SKÅDESPELARE S-O-M  VISA-TEATER >
  
   PEK-f-kort      
 2aD JA  PEK-c FÖRSTÅ HETA J-I-M-M-Y  
 2bDB (-h) J-I-M-M-Y  JA VETA 
 
 2bDB Vad heter den där skådespelaren? 
 2aD  Pjäsen med fem akter heter...Du, menar du den döva mannen? 
 2bDB Ja  
 2aD  ...mannen?  
 2bDB  Ja, den skådespelaren som agerade. 
 2aD Åh, jag förstår, han heter Jimmy. 
 2bDB Jimmy, ja just han.      
      (3.13/1.15/bastr) 
 

Annaniniterad självreparation 
Lyssnaren kontrollerar sin förståelse genom att upprepa ett tecken för att se 
om han/hon förstått rätt och den tecknande rättar då till missförstånd. I 
följande exempel (1´) rättar den tecknande till lyssnarens DANMARK till 
VÅR. Det är ett exempel på självreparation som initieras av en annan 
samtalsdeltagare som efterfrågar ett förtydligande. 

  
(1´) 

 2aDB (+h) PÅ VÅR UTSTÄLLNING GANSKA = 
 2bDB = DANMARK 
→ 2aDB NEG PÅ VÅR (b:JA PEK-f) UTSTÄLLNING GANSKA MÅNGA > 
  INTRESSE ANMÄLA INTRESSE ANMÄLA UNGEFÄR SEXTON > 
  (b:VA) TILL DÖVBLIND TOLK UTBILDNING 
    
 2aDB På vår utställlning var det ganska = 
 2bDB = Danmark? 
 2aDB Nej, på vår (b:ja den) utställning var det ganska många intresserade,  
  ungefär sexton (b:va) som ville anmäla sig till   
  dövblindtolkutbildningen.  (5.9) 
    

Annaniniterad annanreparation 
Den tecknande kan få en rättelse från adressaten. I nästa exempel förstår 
adressaten  att det rör sig om en fråga till henne men inte vad den 
tecknande menar med bokstaveringen P-T. Efter upprepningen av 
bokstaveringen förstår hon att det handlar om TP (förkortning för  
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databasen TP44) och rättar till bokstaveringen med den korrekta, T-P i ex 
20. Det är ett exempel på annaniniterad annanreparation. 

 
(20) 

 3aDB BRUKA BRUKA PEK-adr-k SKRIVA I  P-T  P-T-dur (1.3) 
 3bDB I  VAD 
 3aDB P-T 
→ 3bDB JA T-P JA 
 
 3aDB Brukar brukar du skriva i PT, PT? 
 3bDB I vad? 
 3aDB PT (eg. TP-databasen). 
 3bDB Ja, ja, TP. (5.20) 
 

Under samtalet kan reparationsstrategien ske från den tecknande som i 
detta exempel. Lyssnaren har förväxlat ett tecken SJÖ med HAV på grund 
av samma teckenform. Dövblinda avläser inte den orala komponenten i det 
homonyma tecknet. Den tecknande reparerar med hjälp av bokstavering att 
det inte är ett hav utan en sjö.  

 
(21)  
 4aDB OCKSÅ HA SJÖ RUND-FORM SJÖ PEK-c BRUKA FISKA MED > 
  GÄDDA OCH A-B-B-O-R-R-E FISKA IBLAND LYCKAS LYCKAS 
 4bDB L-A-X-dur(2.2)  
 4aDB NEJ PEK-c SJÖ 
 4bDB "VAD-ELLER” TORSKx5-dur(1.9)    
 4aDB SJÖ S-J-Ö RUND-FORM NÄRA SOMMARSTUGA PEK-kort > 
  GÄDDA G-Ä-D-D-A 
 
 4aDB Det finns också en rund sjö där jag brukar fiska gäddor och abborrar.  
  Ibland nappar det. 
 4bDB Finns det inte lax? 
 4aDB Nej, det är en sjö. 
 4bDB Eller torsk? 
 4aDB Det är en sjö, en rund sjö nära sommarstugan, där finns gäddor.  
   (bastr/1.53/1.54) 
 
  

Sammanfattningsvis är reparationer väsentliga även i dövblindas samtal. 
För talade språks del konstaterar Green-Vänttinen (1993:48) att 
”reparation bör således ses som en resurs, snarare än som ett bevis för 
talspråkets bristfällighet”. I dövblindas samtal kan man betrakta 
reparationer som ett slags stödturer som minskar risken för missförstånd i 
samtalet. Trots att dialogpositionen försvårar avläsningen när det gäller  
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den passiva vänstra handen, som befinner sig på den andras högra hand, har 
dialogpositionen fördelar i det att den medger olika typer av uppbackningar 
och stödturer. Dialogpositionen minskar alltså risken för missförstånd.  

 

 

Taktil uppbackning 
 

I detta avsnitt kommer jag att först beskriva olika former av uppbackningar 
i dövblindas teckenspråk för att sedan gå in på uppbackningarnas 
funktioner i samtalet. Dövblinda med olika synrester har naturligtvis 
varierande möjlighet att uppfatta de visuella uppbackningar som används i 
teckenspråket, bland annat munnen, ögonen, munrörelser (avläsning) och 
dessutom olika uttryck i ansiktet och kroppshållningar. Därför koncentrerar 
jag mig på de ickespråkliga  uppbackningarna i min analys. 

 

Vid analysarbetet uppstod en del problem eftersom det är svårt att  
upptäcka de minsta taktila signalerna (t.ex. tumklappning) i 
videoinspelningarna. Andra signaler kan vara svåra att skilja från varandra, 
t.ex. det bokstaverade J-A som påminner mycket om JA-klappning (jämför 
t.ex. JA, knutna handen med tummen och lillfingret utsträckta vrids, på 
danska teckenspråket, som tydligt skiljer sig från klappning (se Dalum et 
al. 1997), eller YES på amerikanska teckenspråket som utförs med knutna 
handen,  som nickar - ickespråkliga uppbackningar ges istället genom t.ex. 
klappning (se Collins & Petronio 1998 om amerikanska taktila 
teckenspråket). Ett annat problem gäller själva videoinspelningarna. Det 
händer att några klappningar har hamnat utanför kameran eller är otydliga 
eftersom de utförs under handen av den andra samtalsparten. Men efter ha 
sett videomaterialet otaliga gånger har jag ändå kunnat avgöra vilka 
uppbackningar som används av samtliga samtalsdeltagare.  

 

När det gäller ickemanuella uppbackningar nickar dövblinda ibland fast de 
är medvetna om att den andra dövblinda lyssnaren inte kan avläsa dem. Jag 
kommer dock bara att diskutera manuella uppbackningar i dövblindas 
samtal. Jag skiljer de manuella uppbackningarna i tre kategorier: 
ickespråklig uppbackning, språklig uppbackning och upprepningar. 
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A gör en fördröjning vid det sista tecknet i frasen för att signalera till B att 
ge uppbackning. A har inte sänkt sina händer till turbytesnivån utan 
behåller turnivån: 

 
(22) 

A: TECKEN TECKEN-dur (B: uppbackning) TECKEN TECKEN 

 

A kan också utföra sin fras i långsammare takt som i ex 23. B väntar 
förberedd tills A har avslutat sin tur genom att sänka händerna till 
turbytesnivån. B tar inte över turen utan ger uppbackning för att signalera 
att A kan fortsätta:  

 
 (23) 

A: << TECKEN TECKEN >> ↓ (B: uppbackning) ↑ TECKEN TECKEN 

 

A kan också reglera turbytet genom handflyttningen. B har fått chansen att 
ta över turen men ger bara en uppbackning för att låta A fortsätta turen: 

 
(24) 

A: ⇑  TECKEN TECKEN  ↓  (B: uppbackning)  ↑ TECKEN TECKEN  ⇓ 

 

Användningen av uppbackningar varierar hos informanterna och det hör 
naturligtvis också samman med kontexten, samtalsämnena och det 
allmänna samspelet mellan samtalsdeltagarna. Men poängen är att 
uppbackningar gör att samtalet fungerar och att båda samtalsdeltagarna 
använder dem under samtalets gång. Uppbackningar har inte turstatus och 
därför kan de stöda turinnehavaren utan att avbryta turen. De ges ofta på 
turnivån då tempot hos turinnehavarens tecknande har sänkts en aning. Om 
händerna flyttas ned till turbytesnivån har B möjlighet att ta över turen  
 
 
eller välja att ge endast uppbackning för att låta A fortsätta sin tur. I 
monologpositionen och dialogpositionen används uppbackningarna litet 
olika. 
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I monologpositionen producerar den högra handen ickespråkliga 
uppbackningar, klappningar (om uppbackningarna är språkliga byter 
händerna till talarläget, dvs  till  händer under den andras händer). Normalt 
är B:s båda händer på A:s händer i denna position och då ger B endast 
klappningar utan att avbryta samtalet. När A tillåter turbyte genom att 
sänka tempot på teckenutförandet och sänka händerna till turbytesnivån  
kan B byta sina händer från lyssnarläget till talarläget, dvs flytta händerna 
till läget under A:s händer. Oftast görs flyttningen till dialogpositionen så 
att B flyttar bara sin högra hand till talarläget under A:s vänstra hand för  
att ta ordet eller för att på detta sätt ge språklig uppbackning, t.ex. JASÅ 
´jaså´. Monologpositionen kräver alltså handflyttning om uppbackningen 
uttrycks språkligt. 

 

I dialogpositionen kan den vänstra eller högra handen producera 
ickespråkliga  klappningar fast på litet olika sätt; se vidare figurer nedan. 
Om det blir språkliga  uppbackningar så producerar den högra handen dem 
utan att byta plats. Därför är det enklast att uttrycka språkliga 
uppbackningar i dialogpositionen där man inte behöver flytta händerna, 
men för utomstående kan det verka mera komplicerat då A har sina  händer 
i olika handpositioner, en under och en på B:s händer. Tack vare 
dialogpositionen fungerar uppbackningarna snabbt och smidigt och därför 
flyter samtalet utan onödiga pauser.  

 

I dialogpositionen har alltså både A och B möjlighet att sända såväl 
ickespråklig (på turnivån) som språklig uppbackning (på turbytesnivån) 
eftersom A har sin högra hand under B:s vänstra hand och sin vänstra hand 
på B:s högra hand. B har samma handpositioner som A. Båda har  
möjlighet till uppbackningar och produktion av yttranden  i samma 
position.  

 

 

 
Lyssnarens uppbackning 
I det följande kommer jag att visa litet mera av vilka lyssnarens 
ickespråkliga och språkliga uppbackningar är: fortsättningssignaler, 
förståelse och instämmande. Lyssnaren själv ger uppbackningar men den 
tecknande kan också begära uppbackning från lyssnaren (se kap 10 
stödturer). I figuren nedan förtydligas  skillnaderna mellan lyssnarens 
uppbackningar: 
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                 Uppbackning 
 

 
 

 
Ickespråklig uppbackning  Språklig uppbackning 
(ofta inpass eller överlappning)  (ibland inpass, överlappning,  

ofta egen tur) 
 
 

Form: 
- Klappning   - Tecken eller korta meningar 
- JA-klappning    t.ex. J-A, STÄMMA 
- Tumklappning - Upprepningar av det tecknade 

 
 
Funktion: 

 
fortsättning  förståelse   instämmande 
 

 
Figur 5.2    Ickespråklig och språklig uppbackning. 
 
 

Fortsättningssignaler 
En viktig förutsättning för att samtalet ska fungera är att lyssnaren placerar 
ut stödjande fortsättningssignaler på lämpliga ställen under det. De 
vanligaste fortsättningssignalerna i dövblindas samtal är klappning och JA-
klappning som  båda är ickespråkliga uppbackningar och J-A, som utgör en 
språklig uppbackning. 

 

Tydliga signaler brukar ges vid det ögonblick då hastigheten på tecknandet 
har sjunkit en aning för att den tecknande förväntar sig en kort signal från 
lyssnaren innan han fortsätter och åter höjer hastigheten på tecknandet.  
 
Klappningar ges ofta på turnivån där A:s händer fortfarande är uppe men 
hålls en mycket kort stund för att få uppbackning från B. Det sker också på 
turbytesnivån där händerna sänks litet efter tecknandet men B inte vill ta 
över turen utan ger bara klappning för att signalera att A får fortsätta sin 
tur. Detta transkriberas som inpass, t.ex. (a:JA-klapp): 

 
 (25) 
→ 5bDB PEK-c JA PEK-c VAR I NORRLAND UPP Z-S-T-A-D  (a:JA-klapp)  > 
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  ÅKA BORTA TIO DAGAR UNGEFÄR TIO DAGAR PEK-c >  
  ÅKA-SKIDOR PEK-c HELA DAG NIO DAGAR 
 
 5bDB Jag ja, jag var i Norrland uppe i Z-stad (a:ja) i tio dagar ungefär tio 
  dagar. Jag åkte skidor hela dagen i nio dagar.  
   (bastranskription) 
 

Förståelse  
En annan funktion hos uppbackningen är att signalera förståelse (oavsett 
om lyssnaren faktiskt förstår eller ej), eller stark förståelse som uttrycks 
genom att delar av det tecknade upprepas. Vanligt är att JA-klappning 
används som förståelsesignal men tumklappning kan också användas (se 
exempel 26). I exempel (27) upprepar 3aDB två tecken (3aDB skojar med 
3bDB) i samförstånd, alltså utan begäran från turinnehavaren. 

 
(26) 
 5bDB ((kropp fram)) VAD-fv SÄGA-fv VÄNTA ((kropp bakåt)) FÖRSTÅ >  
→   INTE PEK-c UPPREPA LÅNGSAM FUNGERA BRA (a:tumklapp) > 

  TECKNA LÄTT (a:tumklapp) 
 
 5bDB ´Vad säger du? Vänta´, reagerar jag när jag inte förstår och ber om  
  en upprepning. Det fungerar bra. (a:ja) Det är lättare med 

teckenspråk. 
   (4.8) 
 
 
(27) 
 3aDB HAFT PEK-adr BADA SIMMA 
 3bDB USCH KALLT 
 3aDB VARMT 
 3bDB INTE BÄST SOMMAR INTE NU  H-Ö-S-T  FÖR  KALLT USCH 
→ 3aDB KALLT USCH 
 
 3aDB Har du simmat? 
 3bDB Usch, kallt. 
 3aDB Varmt (skämt). 
 
 3bDB Inte! Det är bäst på sommaren, inte nu på hösten. För kallt  
  usch! 
 
 3aDB Kallt usch! (1.43/bastr) 
 

Också i nästa exempel (28) används upprepning av den tecknandes tecken 
som förståelsesignal: 

 
(28) 
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 3aDB PEK-c PEK-c V-A-R I AMERIKA IFJOL EN DÖVBLIND TANT-dur() >  
  KVINNA T-A-N-T  
→ 3bDB TANT JA ((lätt skratt)) 
 
 3aDB Jag jag var i Amerika ifjol och träffade en dövblind tant, kvinna. 
 3bDB Tant ja ((lätt skratt)).  
   (bastranskription) 
 

Upprepningar av tecken som signal för förståelse förekommer ganska ofta i 
dövblindas samtal. Om det är ett nytt tecken som A använt upprepar B 
tecknet för att han inte ”sett” det förut och därför vill forma det nya tecknet 
själv. I exempel (29)  berättar 3aDB om en amerikaresa och bokstaverar 
statsnamnet Kalifornien (K-A-L-I-F-O-R-N-I-E-N). 3bDB ger honom tecknet 
som 3aDB sedan upprepar.  

 
(29) 
 3aDB TANT FRÅN USA FRÅN K-A-L-I-F-O-R-N-I-E-N 
→ 3bDB KALIFORNIEN 
→ 3aDB KALIFORNIEN TRÄFFA POSS-fv TOLK HÖRANDE OCH POSS-c >  
   TOLK TRÄFFA TECKNA-HAND TANT TANT VILL KÄNNA > 
   2h-RÖRA-c-KIND 2h-RÖRA-f-BRÖST PEK-c TANT RÖRA-c-KIND >  
   MIG PEK-c BLYG GENERADx2... 
 
 3aDB Tanten från USA, från K-a-l-i-f-o-r-n-i-e-n. 
 3bDB Kalifornien. 
 3aDB Kalifornien, jag träffade hennes tolk och hon min tolk och  
  kommunicerade via tolkarna. Sen ville hon känna på mig och rörde  
  mina kinder och mitt bröst. Jag var blyg och generad. 
   (bastranskription) 
  

 

Reed et al. (1995) redovisar liknande upprepningar i taktilt ASL när 
lyssnaren upprepar den tecknandes tecken men i en annan skepnad/version, 
p.g.a. ett taktilt avläst missförstånd då B uppfattar tecknet fel. Orsaken till 
missförståndet är att tecknen har liknande artikulator eller artikulation, 
 
artikulationsställe eller attityd. Den tecknande reparerar då lyssnarens 
tecken genom att upprepa det rätta tecknet. 

 

Såväl ickespråkliga som språkliga uppbackningar avslöjar också förståelse 
som i följande exempel (30) där 3bDB ber om förtydligande. VAD utförs 
överlappat under fördröjningen av sista tecknet, PEK-adr. På den tredje 
raden finns ännu en  överlappning under A:s tur då B uppfattar innehållet i 
den omformulerade frågan. B ger en hastig JA-klappning för att få turen till 
sig (mera om stödturer i kap 10). 
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(30) 
 5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D PEK-adr-dur(.)     
 5bDB VAD 
→ 5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D  
 5bDB JA-klapp (a:tumklapp) J-A FÖDD PEK-c BO…  
 
 5aDB Är du född i Z-stad? 
 5bDB Vad? 
 5aDB Är du född i Z-stad? 
 5bDB Ja ja. Ja, jag är föddes och bodde… (1.61/62) 
 

Som jag nämnt tidigare är det ibland svårt att dra gränsen mellan ett svar 
eller en uppbackning för tecknet J-A, som t.ex. i (31) nedan där A begär 
uppbackning genom att markera det topikaliserade tecknet (VÄRLD 
KONGRESS) med fördröjning. Jag har analyserat detta som uppbackning 
(JA-klapp) eftersom det är fråga om förståelse. A ger en instämmande 
uppbackning (STÄMMA) som uttrycker att B har utfört tecknet BELGIEN 
rätt. 

 
(31) 
→ 3aDB FÖRSTA VÄRLD KONGRESS-dur(.) (b:JA-klapp) KONFERENS > 
  DÖVBLIND VETA DÖVBLIND FRÅN BELGIEN BELGIEN > 
  B-E-L-G-I-E-N 
→ 3bDB BELGIEN J-A  
→ 3aDB STÄMMA TAKTIL-TECKENSPRÅK INTE 
   
 3aDB Den första världskongressen (b:ja) konferensen för dövblinda där 

fanns det en dövblind från Belgien, B-e-l-g-i-e-n 
 3bDB Belgien ja. 
 3aDB Det stämmer. Han använde inte det taktila teckenspråket.  
    (5.7) 
  

Förståelsesignaler kan uttryckas med flera olika manuella uppbackningar 
som i detta exempel som innehåller både JA, tecken/upprepning och JA-
klappning:  

 
(32) 
 5bDB BETALA 25 KRONA VARJE GÅNG ÅKA 25 KRONA VARJE GÅNG> 
  POSS-adr GUBBE BETALA 
 5aDB TRO ÖVER 100 KRONA NÅGOT DAG KORT 
→ 5bDB J-A  KORT JA-klapp (a:tumklapp)  
 
 5bDB Betalade din gubbe 25 kronor varje gång? 
 5aDB Jag tror det var över 100 kronor för något dagkort. 
 5bDB Jaså kort, ja. (a:ja). (1.59) 
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Mellan den döva A och den dövblinda B förekommer också en del 
upprepade yttranden som betecknar förståelse, som KVINNA i exemplet 
nedan.  

 
(33) 
 2bDB (-h) IBLAND PEK-c FÖLJA KVINNA TOALETT > 
   fm-GÅ-SITTA-BREDVID J-A 
 2aD (+h) ((leende)) J-A (.) J-A PEK-c MINNS PEK-adr PEK-c > 
  FÖLJA I-fh-uppe UTANFÖR JÖNKÖPING 
 2bDB (-h) PEK-f STÄMMA (+h) 
 2aD TVUNGEN FÖLJA TILL KVINNA 
→ 2bDB KVINNA J-A 
 2aD ALLA KVINNA  fm-TITTA-PÅ-OSS-ÖVERRASKANDE  VAD > 
  MAN fm-GÅ-IN 
 2bDB ((skratt)) O-J O-J 
 
  
 2bDB (-h) Ibland följer jag med till damtoaletten och sätter mig där. 
 2aD (+h) Ja, jag minns när du följde med mig på ett ställe utanför  
  Jönköping. 
 2bDB (-h) Det stämmer. (+h) 
 2aD Du var tvungen att följa med till damernas 
 2bDB Damernas ja.    
 2aD Alla kvinnorna tittade överraskade på oss, vad gör en man här. 
 2aD ((skratt)) Oj, oj! (4.2) 
 
 
 
 
 
 
 

Instämmande 
Till uppbackningarna räknas också instämmanden av typen STÄMMA ´det 
stämmer´ och emotiva utrop som O-J ´oj!´ samt också upprepningar och 
korta frågor. Jag fortsätter med samma sekvens som ovan (exempel 33´). B 
uttrycker STÄMMA som instämmande uppbackning (se den första pilen). 
Uppbackningar kan laddas med känslouttryck som yttras manuellt som O-J 
O-J i exemplet. 

 
(33´) 
 2bDB (-h) IBLAND PEK-c FÖLJA KVINNA TOALETT > 
   fm-GÅ-SITTA-BREDVID J-A 
 2aD (+h) ((leende)) J-A (.) J-A PEK-c MINNS PEK-adr PEK-c > 
  FÖLJA I-fh-uppe UTANFÖR JÖNKÖPING 
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→ 2bDB (-h) PEK-f STÄMMA (+h) 
 2aD TVUNGEN FÖLJA TILL KVINNA 
 2bDB KVINNA J-A 
 2aD ALLA KVINNA  fm-TITTA-PÅ-OSS-ÖVERRASKANDE  VAD > 
  MAN fm-GÅ-IN 
→ 2bDB ((skratt)) O-J O-J 
 2bDB (-h) Ibland följer jag med till damtoaletten och sätter mig där. 
 2aD (+h) Ja, jag minns när du följde med mig på ett ställe utanför  
  Jönköping. 
 2bDB (-h) Det stämmer. (+h) 
 2aD Du var tvungen att följa med till damernas 
 2bDB Damernas ja.    
 2aD Alla kvinnorna tittade överraskade på oss, vad gör en man här. 
 2aD ((skratt)) Oj, oj! (4.2) 
 

  

Uppbackningar kan användas som tredjedragsyttrande efter fråga och svar. 
I exemplet nedan (34) återfinns ett sådant instämmande tredjedragsyttrande 
(BRA).  

 
(34) 
 6aDB PEK-adr SAMMA PEK-B:s-VÄNSTRA-HAND SAMMA > 
  PEK-adr-lång 
 6bDB ((vinkning)) 
 6aDB BYTAx3 VAD-gest  PEK-adr 
 6bDB JA-klapp HAFT TECKNA-v FÄRDIG FLYTTA-v-h vä:PEK-h > 
  TECKNA-h PEK-HAND-h TECKNA-h  BYTA  PEK-HAND-v > 
  TECKNA-v 
→ 6aDB BRA 
   
 6aDB Håller du jämt med den ena handen? (i taktil kommunikation) 
 6bDB Va? 
 6aDB Brukar du byta händer? 
 
 
 6bDB Ja jag använder min vänstra hand, sen högra handen och så vänstra  
  handen igen.  
 6aDB Bra. (1.76/1.77) 
 

 

Sammanfattning 
 

I det här kapitlet har jag visat hur taktil samtalsreglering fungerar i 
dövblindas samtal. Jag har beskrivit utnyttjandet av horisontella och 
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vertikala nivåer som samtalsnivåer och turzoner där dövblinda flyttar 
händerna till olika höjder och avstånd för att reglera samtal.  

 

Jag har även kortfattat beskrivit samtalsreglering mellan en vänsterhänt 
dövblind och en högerhänt dövblind och hur den vänsterhänta dövblinda 
undviker "krockar". Vidare har jag kortfattat beskrivit samtalsreglering 
mellan en dövblind och en döv person vad gäller den taktila kontakten, dvs 
hur handkontakten är urkopplad och återkopplad under samtalet. Den 
dövblinda samtalsdeltagaren tecknar utan taktil kontakt med den seende 
döva.   

 

Reparationer, dvs rättelser, förekommer också i dövblindas samtal. Jag har 
beskrivit dem som självreparationer eller annanreparationer.  

 

Uppbackning är en viktig del av samtal. Jag har beskrivit vilka typer av 
ickespråkliga och språkliga uppbackningar som används och i vilka syften. 
Ickespråkliga uppbackningar är klappningar, JA-klappningar och 
tumklappningar. Språkliga uppbackningar är tecken som J-A, STÄMMA och 
upprepningar av det tecknade. Uppbackningens funktion är att uttrycka 
fortsättning, förståelse och instämmande. 
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6.  Frågor 

Här släpper jag turtagningsregler i det taktila samtalet och övergår till 
frågor. I detta kapitel tar jag upp några centrala begrepp för frågor som 
talhandling, form och funktion. I teckenspråket avläses yttranden som 
frågor med hjälp av de ickemanuella signalerna i ansiktet. Men dövblinda 
däremot avläser frågor utan de ickemanuella signalerna. Hur går det till?  

  

 

Frågans funktion och form 
 

I samtalet finns det olika talhandlingar, speech acts  (se t.ex. Searle 1969). 
En typisk talhandling är påståendet som af Trampe (1990:78) definierar på 
följande sätt ”/det har/ den egenskapen att det kan vara sant eller falskt och 
i sin vanligaste form kan påståendets sanningshalt fastställas genom att 
man inspekterar ´verkligheten´”. Lyssnaren avgör påståendets sanningshalt 
för t.ex. satsen ´Det regnar ute´. Fråga är en informationssökande 
talhandling där talaren förväntar sig ett svar från lyssnaren. Uppmaning är 
en talhandling som utförs för att påverka eller styra lyssnarens beteende.  

 

Den kommunikativa talhandlingen ”fråga” är en del av samtalsprocessen 
och används i många sociala aktiviteter som till exempel lektioner, 
undersökningar, förhör, rättegångar, intervjuer och frågesporter men också 
i vardagliga samtal som till exempel hälsningar av typen ´hur mår du?´ 
eller i uppvärmning inför samtalet som i  ´fint väder, eller hur?´ (se 
Ahrenberg 1987). 

 

Med ”fråga” menas alltså en informationssökande talhandling (se Lyons 
1977). I samtalsanalysen definieras frågan som en del av det klassiska 
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närhetsparet där den första delen ska bli besvarad eftersom A förväntar sig 
svar från B (Schegloff & Sacks 1973, Schegloff 1982). En fråga har 
frågekonstruktion som gör yttrandet till fråga men även andra yttranden, 
t.ex. en deklarativ sats, kan tolkas som fråga i kontexten (Ahrenberg 
1987:67). 

 

Jag ska inte fördjupa mig i fråga som talhandling utan går vidare till de 
interrogativa satserna som kan delas in i ja/nej-frågor, frågeordsfrågor och 
alternativa frågor.  

 

Interrogativa satser 
Talhandlingen ”fråga” skiljs från interrogativ sats som är ett yttrande med 
frågekonstruktion. I många språk markeras en interrogativ sats genom 
satskonstruktionen som med speciell frågepartikel, ordföljd, affix, 
intonation, frågeord (Sadock & Zwicky 1985). 

 

Ahrenberg (1987) skiljer ut fyra typer av ja/nej-frågor i det svenska 
språket: typiska ja/nej-satser, deklarativa satser med frågeintonation, 
reducerade ja/nej-satser och inbäddade om-satser. Ja/nej-frågor har 
vanligen verbet i initialpositionen och framflyttat subjekt efter verbet.  

 
(35) Har du semester?   (Ahrenberg 1987:99) 
 

Påståendesatsen har rak ordföljd, dvs med subjektet på den första platsen 
och verbet på andra platsen. Den kan också tolkas som ja/nej-fråga tack 
vare intonationen. Ofta används den då med påhängsfråga, tag-question, 
(´eller hur´), initial konjunktion (´men´) eller adverbiell bestämning (t.ex. 
´så, väl, kanske´). 

 
(36) Men du trivs därnere?   (Ahrenberg 1987:102) 
 

Ett enstaka ord kan tolkas som en ja/nej-fråga. Det förutsätter att detta 
yttrande är  kontextbaserat (från förra sekvensen eller i talsituationen). 
Yttrandet har frågeintonation. 
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(37) A: Jag har bjudit hit Eva och Anders.  
   B: Idag?  (Ahrenberg 1987:105) 
 

Den fjärde typen av frågekonstruktion är inbäddade ja/nej-frågor där 
konjunktion, vanligen ´om´, är obligatorisk.  

 
(38)  Vetenskapsmännen ville ta reda på om det fanns liv på månen.  
 (Ahrenberg 1987:107) 
 

När man vill markera ett yttrande som frågeordsfråga använder man 
vanligen ett  frågeord som fyller en lucka där man saknar information. 
Frågeordsfrågan är enligt Ahrenberg (1987:110) ”a question in which the 
speaker indicates a topical domain without mentioning any of the possible 
specifications for it. The most common vehicle for an x-question is a Wh-
clause.”  

 

I svenska språket skiljer Ahrenberg (1987) ut frågeordsfrågan i olika 
grupper. Jag plockar här ut några typer från Ahrenbergs grupper av 
frågeordsfrågor. Typiska frågesatser med frågeord inleds med frågeord som 
frågepronomen eller frågande adverb. Frågeordet befinner sig i 
initialpositionen av satsen. 

 
(39)  Vem talade du med?  
 Hur ser hon ut?   (Ahrenberg 1987:112) 
  

Förutom frågesatser med frågeord finns det indirekta frågesatser som 
inbäddade frågeordsfrågor. Satser med inbäddade frågeordsfrågor har 
frågeord i initialpositionen. Verb som ´undra´ och ´fråga´ används före 
denna sats. 

 
(40) Vi undrade vem du talade med.  (Ahrenberg 1987:121) 
 

En frågeordsfråga kan bestå av bara ett frågeord, ibland tillsammans med 
negation eller ordet ´då´: 
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(41) A: John sitter därborta.   (Ahrenberg 1987:123) 
 B: Var då? 
 

Det finns fler olika typer av frågeordsfrågor men jag fäster mig här särskilt 
på en typ, nämligen ´vadå- och hurdå-satser´, som jag definierar som 
stödfrågor (se kap 10). Adverbet ´då´ tilläggs till frågeordet. Det används 
för att omfråga eller reagera på något som adressaten missat eller hört fel. 

 
(42)  A: Är det från igår? 
 B: Vad då? 
 A: Är det hackade ägget från igår? 
 B: Det är inget fel på det.  (Ahrenberg 1987:128) 
 

´Vadå´ kan också vara ett speciellt uttryck för en ofta överraskad, 
emotionell reaktion: 

 
(43)  A: Trängs inte så där! 
 B: Vadå TRÄNGS!? Jag stod ju här.  (Ahrenberg 1987:128) 
 

Alternativa frågor innebär två eller flera enheter varav lyssnaren ska välja 
ut en. "The distinctive feature of an alternative question is that it contains a 
disjunction of two or more specifying expressions being candidates for the 
same topical domain" (Ahrenberg 1987:107). Intonation markerar t.ex. två 
alternativa objekt som i exempel (44). Alternativa frågor kan också bestå 
av två hela satser som i exempel (45).  I det tredje exemplet (46) uttrycks 
den alternativa frågan med en påhängsfråga, ´eller´.  

 
(44)  Vill du ha TE eller KAFFE?   
 
(45) Vill du HA ett svar eller vill du INTE ha ett svar?  
 
(46)   Blir du FÄRDIG ikväll, eller?  (Ahrenberg 1987:107-9) 
  
 

Funktion hos interrogativa satser 
Typisk funktion hos interrogativa satser är att söka information. En 
frågeordsfråga lockar fram mera information än en ja/nej-fråga. Ahrenberg 
(1987:97, 1987:110) definierar ja/nej-frågan som ”one in which a  
specification of a simultaneously expressed or tacitly assumed topical  
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domain is explicitly provided by the speaker” och frågeordsfrågan som "a 
question in which the speaker indicates a topical domain without  
mentioning any of the possible specifications for it". Syftet med ja/nej-
frågan är att begära ställningstagande till specifik information. Svaret blir 
förväntat ”ja eller nej” men svaret kan även vara utförligare.   

 

Men interrogativa satser kan användas till helt annat än att fråga, som till 
exempel uppmaning eller påstående (se Tsui 1994). Om ett annat yttrande 
än en interrogativ sats betraktas som fråga, beror det inte bara på 
intonationen utan också på innehållet och den omgivande kontexten. 
Sådana indirekta talhandlingar är mera komplicerade än direkta 
talhandlingar och kräver situationella tolkningar (Linell 1988, se också 
Sadock & Zwicky 1985, Ahrenberg 1987). Jag plockar ut några exempel 
för att illustrera form och funktion hos yttranden, se figur 6.1 nedan. 

 
 
Yttrandets 
form 

Yttrandets av-
sedda funktion 

Exempel 

Påstående 
(deklarativ) 

fråga Du är kanske upptagen ikväll. 
Avsett som fråga om lyssnaren är ledig... 

Fråga 
(interrogativ) 

uppmaning Kan någon säga vad klockan är? 
Avsett som uppmaning åt någon av 
lyssnarna att meddela tiden... 

Fråga 
(interrogativ) 

uttryck för attityd, 
åsikt etc 

Vad är det för mening att städa här?  
(retorisk fråga)  Föräldern som just  
städat barnets rum kommer in en stund 
senare och konstaterar att barnet åter 
stökat till rummet intill oigenkännlighet 
(uppgivet). 

                     (efter Linell 1988) 
Figur 6.1   Yttrandets form jämfört med funktion.  
 
 

Som framgår av figuren kan t.ex. påståendesatser fungera som ja/nej-
frågor. Interrogativa satser kan även utnyttjas som retoriska frågor för att 
uttrycka t.ex. en åsikt. Sammanfattningsvis är ”fråga” inte samma sak som 
frågesats, det handlar alltså både om funktion och form.  
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Ögonbryn:  upp------------------- 
huvud:  böjs fram----------- 
ögon:  (+K-------------------) 

händer:  DÖV   PEK-f------ 
mun:    dö [v-----------------] 

  
  Är du döv? 

 (efter Bergman 1995) 
 
Figur 6.2    Frågemarkörens olika delsignaler i ja/nej-frågan. 

 

Delsignalerna transkriberas i förenklad form med   f som betecknar alla 
delsignaler för ja/nej-frågan och den heldragna linjen deras duration: 

 
(47) __________f 
 DÖV   PEK-f    (Efter Bergman 1995)  
 

De höjda ögonbrynen är en nödvändig signal. Ja/nej-frågan kan användas i 
reducerad form med endast höjda ögonbryn som markerar att yttrandet är 
en ja/nej-fråga. Man brukar dock använda de höjda ögonbrynen 
tillsammans med de andra signalerna, lätt framåtböjt huvud och eventuellt 
också överkropp (Bergman 1995:5).  

 

Blickriktningen (+K) anger ögonkontakt med adressaten men den betraktas 
inte som en obligatorisk signal för ickemanuell interrogativ markör 
(Bergman 1982b:54). I en rapporterad fråga eller tankefråga undviker man 
ögonkontakten med adressaten (Vogt-Svendsen 1990a).  

 

Den manuella fördröjningssignalen förekommer ofta i sista tecknet i  
satsen, som då hålls litet längre än i motsvarande påståendesats (Bergman 
1982b:54). Coerts (1992:134) diskuterar om fördröjningen hellre skulle 
kunna betraktas som en turtagningsmarkör än som en alternativ ja/nej-
interrogativ markör. Fördröjningen sker  också i munrörelsen. I figur 6.2 
förekommer ordbilden ”döv” och den labio-dentala [v]-formen hålls kvar 
till sista tecknet (Bergman 1982b).  

 

Ytterligare en manuell markör, som finns i amerikanska teckenspråket men 
inte i det svenska, är Question Mark Wiggle, förkortas QMwg (böjt 
pekfinger, framåtvänt och snett uppåtriktat med lätt vinkning) (se Valli & 
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Lucas 1992:139-140). Det används ofta när den tecknande vill få 
bekräftelse av adressaten om information som han fått eller vill kontrollera 
vad en annan har sagt. Det används med samma signaler som i ja/nej-
frågan. I svenskt teckenspråk används en liknande signal som är ett 
manuellt tecken,  STÄMMA, som utförs sist i yttrandet.  

 

Frågeordsfråga 
En annan typ av interrogativa satser är frågeordsfrågan. Då använder man 
de manuella tecknen som VAD, VEM, VAR, HUR, NÄR och VARFÖR 
tillsammans med  ickemanuella frågesignaler. Dessa är sammandragna 
ögonbryn och eventuellt lätt framåt-uppåtlutat huvud. Hakan förs framåt-
uppåt och överläppen är uppdragen  (Bergman 1995:8). De ickemanuella 
signalerna återges sammanfattningsvis med   ff vid transkription av 
frågeordsfrågor.  
 

Ögonbryn:  ihop------------ 
huvud:  böj framåt-uppåt 
ögon:  (+K------------) 

händer:  VAR   PLATS  
mun: [var plats----)] 

 Var då? 
  
Figur 6.3 Karaktäriska delsignaler för en frågeordsfråga.  
 
 

 
Bild 6.2   Sammandragna ögonbryn som tydlig delsignal i frågeordsfråga. 
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(48)                   _    ff 
 HUR   ORSAKA 
 Hur kommer det sig?    (Bergman 1995:8) 
 
 
Grammatiska relationer avgör frågeordets position. Det vanliga är att 
frågeordet för subjekt ligger först i satsen och frågeordet för objekt sist i 
satsen. Frågeordsfrågan kan uttryckas också utan det lexikala frågeordet 
och då markeras satsen enbart med sammandragna ögonbryn och framåt-
uppåt förd haka som i detta exempel: 

 
(49)             ff 
 KLOCKA 
 Hur dags?    (Bergman 1995:8) 

 
 
I frågeordsfrågan kan man ibland använda höjda ögonbryn men då 
tillsammans med manuellt frågeord, vilket uppfattas som en artigare form 
av frågeordsfrågan. 

 

En annan manuell signal är fördröjning liksom i ja/nej-frågor, men den är 
betydligt kortare. Bergman (1995) diskuterar inte denna fördröjning. Inte 
heller Coerts  nämner fördröjning som övrig signal fast den syns i några 
exempel i hennes  transkriptioner av det nederländska teckenspråket 
(Coerts 1992:135). 

  

Sammanfattningsvis är de ickemanuella delsignalerna avgörande som 
markörer för att en sats är interrogativ. Låt mig beskriva det med ett 
yttrande bestående av endast ett manuellt tecken, VÄSKA: 

 
(50) VÄSKA Lexikalt tecken som kan tolkas som följande: ´en väska´. 
  (t.ex. svar på frågan "vad har du köpt?"). 
 ______f 
(51) VÄSKA Denna sats med ja/nej-frågans delsignaler tolkas som  
  t.ex. ´är det en väska?´. 
 
 ______ff 
(52) VÄSKA Denna sats skiljer sig från ja/nej-frågan genom att vara  
  markerad med sammandragna ögonbryn. Satsen kan  
  motsvaras av ´var är väskan?´ eller ´vadå väska?´. 
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 ______________________alt 
(59) RÖD VIN VIT VIN VAD-gest 
 Rödvin eller vitvin? 
 
 
 _______________________________________________alt 
(60) MEDLEM AVGIFT SJUTTIO FEM-fv HUNDRA-fh VAD-gest 
 Ska vi ta 75 eller 100 i medlemsavgift? 
 
 
 
 

Frågor i dövblindas samtal 
 

Frågor utan de ickemanuella signalerna? 
Efter synnedsättningen behåller de teckenspråkiga dövblinda teckenspråket 
men med  ”anpassad” teckenstruktur i monolog- eller dialogpositionen i 
samtalet. Dövblinda kan inte avläsa de ickemanuella frågesignalerna när de 
samtalar taktilt. Mitt syfte är att studera om dövblinda använder andra 
signaler för frågor än de ickemanuella. Jag har visat hur dövblinda reglerar 
turtagning (i kap 5) där samtalsnivåer liksom turzoner används i samtalet 
och nämnt att det sker fördröjningar och långsammare handrörelser i slutet 
av yttrandet. Ersätter dövblinda signaler för frågor på ett motsvarande sätt? 

 

Sauerburger (1993:9) konstaterar att det inte är problem för dövblinda att 
använda amerikanska teckenspråket, ASL, trots att ansiktsuttrycken är en 
viktig del av ASL. En del dövblinda som har engelska som första språk 
föredrar PSE, Pidgin Sign English, för att uppfatta en fråga genom 
ordföljden, bokstaveringen ´did´ och bruk av frågetecken. Men  
Sauerburger går inte närmare in på markörer för frågor som uttrycks taktilt 
utan skriver bara: ”the information conveyed by the facial expressions 
would have to be conveyed by the hands. For example, a quizzical facial 
expression can be replaced by the quizzical gesture of turning the palms 
palm up or by the sign for question” (Sauerburger 1993:9).   
 

Enligt Collins & Petronio (1998; om taktilt ASL) innehåller alla 
frågeordsfrågor ett  frågeord. Vidare innehåller frågor tecknet YOU, och 
ja/nej-frågor avslutas med  ett manuellt tecken, QUESTION, se sid 123 
ovan om detta tecken, Question Mark Wiggle.  
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Klart är att signaler och tecken måste vara taktila för dövblinda som  
avläser taktilt. I mitt material förekommer många ja/nej-frågor och 
frågeordsfrågor och dessutom några alternativa frågor. Eftersom dövblinda 
inte använder de ickemanuella frågesignalerna i interrogativa satser utgår 
jag från funktion och ser därefter om dessa satser är frågesatser till formen  
eller om det är helt andra signaler dövblinda använder i sina samtal. När  
det gäller form och funktion för frågor använder jag följande termer:  

 

Funktion Satstyp 
Ja/nej-fråga Ja/nej-form (ja/nej-frågesats) 
Frågeordsfråga Frågeordsform (frågeordsfrågesats) 
 
Figur 6.4    Funktion och satstyp för frågor. 

 

Innan jag valde frågor till ett forskningsobjekt för denna avhandling hade 
jag redan tidigare uppmärksammat hur dövblinda kan formulera och 
uppfatta frågor (Mesch 1990; 1994). Dövblinda utnyttjar inte 
ansiktssignaler vilket ju är en del av frågemarkeringen i teckenspråket. För 
denna avhandling försökte jag hitta egna taktila markörer i dövblindas 
frågor när de inte använder ögonbryn, ögon och huvud för att markera 
frågor. Min första reaktion vid början av analysarbetet var att det var näst 
intill omöjligt att gå vidare i analysen eftersom dövblinda är en heterogen 
grupp och de använder allesammans olika sätt att markera frågor. Men 
småningom upptäckte jag att det trots svårigheter i analysarbetet gick att se  
en viss systematisk markering för de taktila frågorna. 

 

I min pilotstudie (Mesch 1990; 1994) fanns det två dövblinda som samtalar 
med varandra. För att få en klarare översikt över dövblindas frågor ökade 
jag antalet informanter till nio dövblinda i mitt fortsatta material. Som jag 
nämnt ovan syns det en stor variation från individ till individ när det gäller 
signaler för frågor. Var och en gör sitt eget bästa för att markera en fråga. 
En del markerar frågan med en eller flera av de ickemanuella 
frågesignalerna (medan andra inte använder dem alls). I samtalet med den 
seende personen i mitt material uttrycker den dövblinda ofta någon av de 
ickemanuella frågesignalerna något tydligare.  

 

Den centrala uppgiften för mig blev att ta fram vilka enheter som de 
dövblinda samtalsdeltagarna själva utnyttjar för att förstå varandra. Med 
hjälp av beskrivningen av hur dövblindas samtal går till i monolog- och 
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dialogpositionen och hur turtagningen och interaktionen fungerar, kunde 
jag beskriva hur frågor uttrycks i samtalet.  

 

Det totala antalet frågor i materialet är 168. De har delats in i 82 ja/nej-
frågor, 55 frågeordsfrågor och 2 alternativa frågor samt 29 frågor i 
stödturer, se tabell (figur 6.5) nedan. 

 

 DB-DB (4 dyader) D-DB (2 dyader) Summa  

Ja/nej-frågor 64 18 82 
Frågeordsfrågor 41 14 55 
Alternativa frågor 2 0 2
Frågor i stödturer 21 8 29 
Summa 128 40 168 
 
Figur  6.5   Indelning av frågor i basmaterialet för alla samtalspar. 

 

 

Tre grupper av typiska informationssökande frågor beskrivs i vart och ett 
av de följande kapitlen (ja/nej-frågor kap 7, alternativfrågor kap 8 och 
frågeordsfrågor kap 9). Ytterligare en grupp utgörs av frågor i stödturer, 
vars funktion är att begära ett förtydligande eller en uppbackning (se kap 
10). Nedan visas exempel på en typisk ja/nej-fråga (61) och en 
förtydlighetsbegärande fråga (1´).  
 

(61) 
→ 3aDB (PEK-f-kort) HAFT PEK-adr SKRIVA SKICKA-c-fh SKICKA-c-fv-dur(.)  
 3bDB JA 
   
 3aDB Har du skrivit till några? 
 3bDB Ja.  (1.22)  
 
  
(1´) 
 2aDB (+h) PÅ VÅR UTSTÄLLNING GANSKA = 
→ 2bDB = DANMARK 
 2aDB NEG PÅ VÅR (b:JA PEK-f) UTSTÄLLNING GANSKA MÅNGA > 
  INTRESSE ANMÄLA INTRESSE ANMÄLA UNGEFÄR SEXTON >  
  (b:V-A) TILL DÖVBLIND TOLK UTBILDNING 
    
 2aDB På vår utställlning var det ganska = 
 2bDB = Danmark? 
 2aDB Nej, på vår (b:ja den) utställning var det ganska många intresserade,  
  ungefär sexton (b:va) som ville anmäla sig till  
  dövblindtolkutbildningen. (4.1) 
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Övriga yttranden som rapporterade/tankefrågor tas med som jämförelse till 
frågeordsfrågor när det gäller frågeord. Skillnaden gäller t.ex. positionen 
hos frågeordet och bruket av locusmarkörer i dessa satser (se kap 9). Dem 
fördjupar jag mig inte i men det är ändå väsentligt att få en liten översikt 
över hur dövblinda vet att det handlar om adressatriktade frågor och hur de 
skiljer dem från frågor som inte är riktade till adressaten.  
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7. Ja/nej-frågor 

I detta kapitel diskuterar jag de manuella signalerna för ja/nej-frågor, hur 
dövblinda yttrar ja/nej-frågor till varandra utan det visuella teckenspråkets  
ickemanuella delsignaler. Använder dövblinda de manuella frågesignalerna 
effektivare eller finns det andra signaler som dövblinda utnyttjar?  

 

Av bastranskriptionens 168 frågor är 82 ja/nej-frågor. Av dem förekommer 
64 i samtalen mellan dövblinda och 18 mellan en dövblind och en seende 
döv (figur 7.1). 

 

Dyader Antalet  
ja/nej-frågor 

DB-DB  64 
DB-D  18 
Summa 82 
 
Figur 7.1 Antalet ja/nej-frågor i bastranskriptionen. 

 

Som jag tidigare nämnt utgör en av de ickemanuella artikulatorerna i 
teckenspråket, ögonbrynen, en tydlig delsignal i den interrogativa 
markören. Eventuellt kan huvudet vara lite framåtlutat. Exempel (62) 
återger ett yttrande med höjda ögonbryn och lätt framåtlutat huvud.   

 
(62) 
 ___________f 
 DÖV  PEK-fv   
 Är hon döv?  
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I dövblindas frågor saknas de ickemanuella signalerna. Låt mig jämföra 
med vad som händer om de ickemanuella signalerna utelämnas i exemplet:
  
(63)  
 DÖV PEK-fv  
 Hon är döv/Är hon döv? 
 

I ett taktilt samtal uppfattar lyssnaren att yttrandet består av två manuella 
tecken och kan uppfatta det som såväl påstående som fråga. Av kontexten 
eller innehållet kanske lyssnaren ändå uppfattar att det är en fråga fast 
yttrandet saknar de ickemanuella signalerna som ingår i dövas teckenspråk. 

 

Ämneskännedom och också kontexten under en sekvens är avgörande 
faktorer för hur man kommer att formulera en ja/nej-fråga. Det visar sig i 
exemplen i bastranskriptionens material att en fråga (exempel 65) som 
anknyter till det föregående yttrandet inte behöver vara en fullständig sats 
jämfört med inledande frågor (exempel 64 nedan) och omformulerade 
frågor. Den första frågan (64) är en vanlig ja/nej-fråga som tar upp ett nytt 
ämne men svaret blir inte ´ja´ utan adressaten svarar direkt med ett namn, 
(jfr exakterat svar, Linell & Gustavsson 1987). Nästa fråga (65) är en 
reducerad ja/nej-fråga, den tecknas endast ÖREBRO. Sekvensen gör att 
lyssnaren uppfattar turen som fråga.  

 
(64) 
→ 3aDB HA PEK-adr TRÄFFA UNG DÖV SYNSKADAD UNG-dur(.) 
 3bDB AGNETA-persontecken 
   
 3aDB Har du träffat en ung döv synskadad? 
 3bDB Agneta. (1.24) 
   
  
(65) 
→ 3aDB ÖREBRO   
 3bDB AGNETA-persontecken HETA  
   
 3aDB Från Örebro? 
 3bDB Hon heter Agneta. (1.25) 
 

I kontexten tolkas yttrandet i nästa exempel (66) som fråga men det kan 
inte betraktas som en interrogativ sats eftersom det varken finns 
ickemanuella delsignaler eller någon manuell markering av frågan.  
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Yttrandet är en ja/nej-fråga, men kan alltså inte sägas vara en interrogativ 
sats. Svaret blir JA H-E-L-E-N (den sista bokstaven utförs betonat).  
 
(66) 
→ 3aDB HETA DÖV HETA H-E-L-E-N-A  
 3bDB JA H-E-L-E-N  
   
 3aDB Heter den döva Helena? 
 3bDB Ja HeleN.  (1.41) 
 
 
I tidigare artiklar (Mesch 1990; 1994) har taktila frågeord och andra 
signaler för frågor beskrivits, t.ex. fördröjning av sista tecknet i satsen och 
eventuell framåt- eller bakåtlutad kroppshållning samt ett exempel på 
tecknet FRÅGA. Men dessa  analyser är preliminära och därför behövs det 
en fördjupad analys av taktila signaler i ja/nej-frågor. 

 

 

Fördröjning 
 

En manuell signal, fördröjning, förekommer i det sista tecknet av satsen i 
såväl visuellt som taktilt teckenspråk, ofta i samtalsreglerande syfte  
(Mesch 1996). Därför har min första hypotes varit att dövblinda utnyttjar 
enbart den manuella fördröjningen av det sista tecknet för att avläsa eller 
yttra en fråga, alltså att den manuella fördröjningen finns kvar och  
utnyttjas när de ickemanuella interrogativa signalerna inte är tillgängliga.  

 

För att analysera fördröjning närmare mätte jag fördröjningen och dess 
varaktighet i sista tecknet. Fördröjningstiden börjar vid slutpositionen där 
handen börjar hållas kvar i luften tills den börjar röra sig till nästa tecken 
eller handen sänks till turbytesnivån. Det visar sig att fördröjningstiden 
varierar litet  från individ till individ, men oftast rör den sig om ca 0.3 sek.  
I transkriptionen anges fördröjningen med dur(.), till exempel ´BRA-dur(.)´. 
Om fördröjningen är klart längre än 0.3 sek anges det, till exempel ´BRA-
dur(0.7)´.   

 

Enligt Wallin (1994:28) kan tecken ha distinkt början och avslutning i 
tecknets rörelse. Inlednings- och avslutningsfasernas duration kan vara upp 
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till ca 0.2 sekunder, dvs handen hålls stilla ca 0.2 sek i startpositionen  
innan den utför rörelsen respektive då handen avstannar i slutpositionen av 
tecknet. Inom ett yttrande kan distinkt avslutning hos tecknet strykas men 
behålls i yttrandets sista tecken. (Enligt Liddell 1984 brukar slutpositionen  
i tecknet ha längre duration i slutet av frasen eller yttrandet.) I mitt material 
är 0.3 sek den kortaste tiden för varaktigheten av fördröjningen i slutet av 
yttrandet, vilket tycks vara tillräckligt  för att skilja fördröjningen vid 
turbyte från durationen hos tecken med distinkt avslutning.  

 

I ja/nej-frågor finns det fördröjning som varar från dur(.) och längre. 
Diagrammet nedan (figur 7.2)  visar att det är ungefär hälften (46%) av alla 
ja/nej-frågor som har fördröjning i sista tecknet i yttrandet. 

 

Med 
fördröjning

46%Utan 
fördröjning

54%

 
 
Figur 7.2  Fördröjning av sista tecknet i ja/nej-frågor.  

 

I exempel (67) nedan förekommer fördröjning i slutpositionen av sista 
tecknet i yttrandet. 

 
(67) 
→ 3aDB FUNGERA BRA-dur(.)  
 3bDB JA SVARA JA (a:pek-c (avbrott)) MEN IBLAND PEK-c HAFT > 
  SKICKA-c-f-upp ”VÄNTA” PEK-c ”VÄNTA” ...  
   
 3aDB Fungerar det bra? 
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 3bDB Ja, det kommer svar. (a: jag (avbrott)) Men ibland händer det att jag   
  får vänta på svar. (1.23) 
 

När en ja/nej-fråga har fördröjning i sista tecknet kan det bli en 
överlappning, dvs B börjar teckna innan A har avslutat (markeras med 
understrykning), se exempel (68):  

 
(68) 
 3aDB OCH PEK-adr OCH HAFT HAFT PEK-adr HAFT >  
  PEK-adr HÄR UNIVERSITET FÖRR PEK-adr-dur(.) 
 3bDB N-E-J  N-E-J (a:ALDRIG) ÅKA FÖRBI  
   
 3aDB (hörru) Har du, har du varit här på universitetet förut? 
 3bDB Nej, nej. (a:aldrig) Jag har alltid åkt förbi.  
   (1.34) 
 

Om det förekommer upprepningar av samma tecken har sista tecknet 
fördröjning av slutpositionen, se exempel (69). Där upprepas P-T två 
gånger och det sista tecknet har fördröjning i slutpositionen av bokstaven 
T.  
(69) 
→ 3aDB << BRUKA BRUKA PEK-adr-lång-k SKRIVA I  P-T  P-T-dur(1.3) >> 
 3bDB I VAD 
   
 3aDB Brukar brukar du skriva brev i PT, PT? 
 3bDB I vad? (1.21) 
 

Men i en omformulerad fråga finns det ofta inte någon fördröjning. I 
sekvensen nedan (exempel 30´) ingår två frågor, den första har fördröjning 
i sista tecknet men inte den andra frågan: 

 
(30´) 
→ 5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D  PEK-adr-dur(.)     
 5bDB VAD  
→ 5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D 
 5bDB JA-klapp (a:tumklapp) J-A FÖDD PEK-c BO... 
 
 5aDB Är du född i Z-stad? 
 5bDB Vad? 
 5aDB Är du född i Z-stad? 
 5bDB Ja, ja jag föddes och bodde...  (1.61/62) 
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Det finns ytterligare en typ av fördröjning, nämligen att hela yttrandet 
utförs i långsamt tempo, se exempel (69) ovan där det utdragna tempot 
markerats med  <<  >>. Men jag går här inte in på mera detaljer angående 
långsamt tempo i mitt material. 

 

Sammanfattningsvis förekommer fördröjning av sista tecknet i knappt 
hälften av ja/nej-frågorna. Fördröjningen är dock inte enbart en frågesignal 
utan också en turbytessignal som förekommer hos sista tecknet i en tur. 
Fördröjningen kan därför inte i sig betraktas som en interrogativ signal.   

 

 

Pekning på adressaten 
 

I bastranskriptionens material använder dövblinda flitigt PEK-adr som är en 
naturlig del av yttranden som handlar om adressaten (se också Collins & 
Petronio 1998, som anger att ´YOU´ används i frågor i amerikanska taktila 
teckenspråket). I början av analysarbetet funderade jag ett tag på om PEK-
adr också skulle kunna vara en extra markör för frågor precis som 
fördröjning, eftersom PEK-adr förekommer mycket i frågor. Förutom vanlig 
´du´-referens till adressaten skulle alltså PEK-adr också kunna ha en egen 
funktion, särskilt i ja/nej-frågor.  

 

Med PEK-adr menas pekning på adressaten var adressaten än sitter, bredvid 
eller framför den tecknande. Alla samtalspar utom ett i mitt material sitter 
mittemot varandra så PEK-adr är i praktiken PEK-f. Ett par sitter med 
varandra i 90 graders vinkel och då är PEK-adr PEK-fv respektive PEK-fh. 
(För en diskussion om pronominella pekningar i tecknade språk, se t.ex. 
Ahlgren, 1984 och Engberg-Pedersen, 1993.) 

 

Yttranden som innehåller PEK-adr, dvs där den tecknande refererar till 
adressaten, uppfattas rimligen ofta som frågor snarare än som påståenden, 
se exempel (7´): 
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(7´) 
 4aDB PEK-adr FÖRUT HAFT ÅKA-SKIDORx2   
 4bDB PEK-c (-h) ALDRIG (a:aldrig) MEN HUVUD BALANS-dur (+h) > 
  (a:ja-klapp) fm-HÅLLA-STAVAR fm-FALLA-NERx3-alt OMÖJLIGT >  
  BALANS  
   
 4aDB Har du åkt skidor förut? 
 4bDB Jag har aldrig gjort det för jag kan inte hålla balansen. (1.51) 
 
 

Men PEK-adr förekommer inte bara i frågor utan också i andra 
kommunikativa talhandlingar som påstående och uppmaning. Jämför med 
nästa exempel (9´) där PEK-adr förekommer i det andra ledet i närhetsparet. 
Där handlar det inte om en fråga utan om en kommentar som kopplas till 
det första ledet. Yttrandet med PEK-adr avslutas med PEK-c i final position.  

  
(9´) 
 6bDB KLÄTTRA-UPP BLÅSA HÅRT BLÅSA PEK-c KLÄTTRA-UPP STÅ > 
  KLÄTTRA-UPP STEN fm-STIG GÅ-UPP-PÅ-FJÄLLTOPPEN 
→ 6aDB STARK PEK-adr MED OMÖJLIGT PEK-c (b:tumklapp) 
  
 6bDB Jag klättrade upp och det blåste hårt. Jag vilade en stund och  
  fortsatte sen att klättra på stigen tills jag nådde fjälltoppen. 
 6aDB Det var starkt av dig! Omöjligt för mig. (b:Ja)  
   (bastranskription) 
 

Det finns också frågor som handlar om adressaten men där det inte finns 
något PEK-adr. Sådana yttranden, där PEK-adr saknas, finns det 8 till  
antalet i ja/nej-frågor. Låt mig visa ett exempel (70) utan PEK-adr. Att det 
rör sig om en ja/nej-fråga framgår av sammanhanget från förra repliken 
eller sekvensen.  

 
(70) 
 4aDB SEN VÄXA-UPP SEN NU PEK-adr GÅ PÅ VÄSTANVIK > 
  SKOLA-dur(.) NU 
 4bDB NU NU 
→ 4aDB GÅ ANDRA-dur(1.2) 
 4bDB TREDJEx3  FÄRDIGx2  FJÄRDE/HALVx3 FJÄRDE FJÄRDE/HALV > 
  SISTAx2 VÅR 
   
 4aDB Nu när du är vuxen går du på Västanviks folkhögskola, eller? 
 4bDB Ja, just nu. 
 4aDB Går du andra året? 
 4bDB Tre år har jag gått, nu är jag inne på tre och ett halvt år. Det blir sista 
   terminen nu till våren (1.44/1.45) 
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Pekning på adressaten förekommer i 57 av totalt 82 ja/nej-frågor, alltså i 
70% av dem, se diagram nedan (figur 7.3). 

 

Med PEK-adr
70%

Utan PEK-adr
30%

 
 
Figur 7.3  PEK-adr i ja/nej-frågor. 
 
 

Har positionen hos PEK-adr betydelse för avläsningen, dvs är tecknets 
position i yttrandet särskilt viktig i frågor? Teckenspråket har 
karaktäriserats som ett SVO-språk (Bergman & Wallin 1985). Det betyder 
att subjektet vanligen befinner sig i initial position, men pronominella 
subjekt kan förekomma i final position. I satser med initialt subjekt kan 
även en final pronominell kopia förekomma (Bergman 1995). I mitt 
material kan PEK-adr befinna sig i initial position (exempel 7´), i annan 
position, ofta efter ett hjälpverb (27´), final position (exempel 71) och i 
både initial och final position (exempel 72).  

 
(7´) 
 4aDB PEK-adr FÖRUT HAFT ÅKA-SKIDORx2    
 4bDB PEK-c (-h) ALDRIG (a:aldrig) MEN HUVUD BALANS-dur (+h) > 
  (a:ja-klapp) fm-HÅLLA-STAVAR fm-FALLA-NERx3-alt OMÖJLIGT >   
  BALANS  
   
 4aDB Har du åkt skidor förut? 
 4bDB Jag har aldrig gjort det för jag kan inte hålla balansen. (1.51) 
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(27´) 
→ 3aDB HAFT PEK-adr BADA SIMMA 
 3bDB USCH KALLT.  
   
 3aDB Har du simmat? 
 3bDB Usch kallt. (1.43) 
 
 
(71) 
 6aDB TREVLIG ARBETE PEK-adr 
 6bDB J-A  JA-klapp  
   
 6aDB Är arbetet trevligt? 
 6bDB Ja.  (1.70) 
 
 
(72) 
 4aDB PEK-adr INTRESSERAD FISKA VEVA-IN-LINA > 
  PEK-adr-dur(0.5)    
 4bDB JA PEK-c BÖRJA FISKA SENARE IGEN FÅ-SE FISKA JA >  
  INTRESSERAD JA  
   
 4aDB Är du intresserad av att fiska? 
 4bDB Ja jag ska fiska senare igen kanske. Ja, det är jag intresserad av.  
   (1.55) 
  

 

Mitt första intryck var att dövblinda använde PEK-adr i initial position för 
att ge förberedelse åt adressaten. För att kontrollera fakta har jag räknat 
ihop PEK-adr i initial position (det gäller samtliga PEK-adr som befinner  
sig i initial position,  även om det finns andra PEK-adr i annan eller final 
position i samma ja/nej-fråga). Andelen PEK-adr i initial position i ja/nej-
frågor blir inte så stor, bara 28% jämfört med 47% PEK-adr i final position, 
se diagram nedan (figur 7.4). Där redovisas indelningen av materialets 56 
förekomster av PEK-adr i initial, final och annan position i ja/nej-frågor.  
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28%
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25%

 
 
Figur 7.4  PEK-adr i olika positioner i ja/nej-frågor. 

 

Diagrammet (figur 7.4) visar att PEK-adr oftast befinner sig i final position. 
PEK-adr kan då dessutom bli ”fördröjningsbärare” som i exempel (73): 

 
(73) 
 3bDB HAFT PEK-adr-lång-k-dur(.) 
 3aDB ANDRA GÅNG HÄR 
   
 3bDB Har du? 
 3aDB Det är andra gången jag är här. (1.35) 
 

Min hypotes att PEK-adr i initial position ofta skulle utnyttjas för att ge en 
tydlig signal om att yttrandet är en ja/nej-fråga stämmer inte. De flesta 
PEK-adr befinner sig i final position.  

 

Nästa steg blir att undersöka varför dövblinda flitigt använder PEK-adr i 
sina yttranden. Bland ja/nej-frågorna finns det totalt 8 satser med PEK-adr i 
både initial position och som subjektskopia i final position som i exempel 
(72´): 

 
(72´) 
 4aDB PEK-adr INTRESSERAD FISKA VEVA-IN-LINA > 
  PEK-adr-dur(0.5)    
 4bDB JA PEK-c BÖRJA FISKA SENARE IGEN FÅ-SE FISKA JA >  
  INTRESSERAD JA  
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 4aDB Är du intresserad av att fiska? 
 4bDB Ja jag ska fiska senare igen kanske. Ja, det är jag intresserad av.  
   (1.55) 
 

Om PEK-adr förekommer fler än två gånger i ett yttrande består detta 
vanligen av två eller tre satser, som i exempel (74) nedan. 

 
(74) 
 3aDB PEK-adr-lång-k HUR PEK-adr-lång-k FÖRUT PEK-adr FÖTT DÖV > 
  PEK-adr-lång 
 3bDB DÖV SE BRA 
   
 3aDB Hur var det förut, är du född döv? 
 3bDB Jag var döv men såg bra. (1.37) 
 
 

Yttrandet i exemplet kan delas in i tre delar. Den första PEK-adr (PEK-adr-
lång-k) är en inledande lystringssignal. Yttrandets andra del är en 
frågeordsfråga till formen med PEK-adr-lång-k efter frågeordet och den  
sista satsen är en deklarativ sats med PEK-adr på subjektsplatsen och en 
kopia sist i satsen (PEK-adr-lång).  Kombinationen av dessa satser tolkas 
som en ja/nej-fråga.  
PEK-adr-lång-k  
HUR PEK-adr-lång-k FÖRUT  
PEK-adr FÖTT DÖV PEK-adr-lång 
  
En bidragande orsak till hypotesen att pekningar på adressaten är en 
frågemarkör var att dövblinda också utför pekningar långt framför sig, 
ibland ända fram till adressatens överkropp. Sådana långa PEK-adr kallar 
jag PEK-adr-lång eller PEK-adr-lång-k (kontakt med adressatens  
överkropp). Armen är ofta nästan rak, armbågsledsvinkeln avsevärt över  
90 grader. Därför funderade jag på om de långa PEK-adr har någon särskild 
funktion, eventuellt som lystringssignal. Se följande exempel med PEK- 
adr-lång i initial och final position (74´): 

 
(74´)  
 3aDB PEK-adr-lång-k HUR PEK-adr-lång-k FÖRR PEK-adr FÖTT > 
  DÖV PEK-adr-lång 
 3bDB DÖV SE BRA 
   
 3aDB Hur var det förr, är du född döv? 
 3bDB Jag var döv men såg bra. (1.37) 
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I exemplet (74´) är PEK-adr-lång-k i initial position en lystringssignalmen 
granskningen av materialet visar att PEK-adr-lång i initial position normalt 
inte används som lystringssignal. Exemplet är det enda med PEK-adr-lång i 
initial position jämfört med fyra PEK-adr i initial position i mitt material. 

 

Avslutningsvis syns det i tabellen och diagrammet nedan (figur 7.5 och  
7.6) att både PEK-adr och PEK-adr-lång är vanligare i final position i 
yttranden. Av de 18 förekomsterna av PEK-adr i initial position är fem 
lystringssignaler. PEK-adr-lång förekommer mest i final position. Då utförs 
PEK-adr-lång i adressatens turzon för att överlämna turen till adressaten. 
 
Position PEK-adr PEK-adr-lång Summa
Initial position 18 2 20
Final position 19 12 31
 
 
Figur 7.5 PEK-adr och PEK-adr-lång i initial och final position.  
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Figur 7.6  PEK-adr och PEK-adr-lång i initial och final position. 
 
 
 

Övriga kännetecken 
 

Taktila signaler eller tecken i ja/nej-frågor kan vara mer än bara  
fördröjning och PEK-adr. I detta avsnitt tar jag upp övriga möjliga 
kännetecken för ja/nej-frågor som upprepning av sats i ett yttrande, VAD-
gest, att rita ett frågetecken (transkriberas ”?”), tecknet FRÅGA och 
frågeord använda i ja/nej-frågor. Dessutom ges exempel på indirekt fråga, 
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manuellt utförd negation i ja/nej-fråga och, till sist, diskuteras kort 
turnivåns roll.  

 

Ett av de övriga kännetecknen för ja/nej-frågor är upprepning inom ett 
yttrande. I exempel (75) utgörs turen av två satser: 
MEN  PEK-adr ÅKA-SKIDOR  
ÅKA ÅKA-SKIDOR SJÄLV PEK-adr-dur(0.8) 

 
(75) 
→ 5aDB MEN PEK-adr ÅKA-SKIDOR ÅKA ÅKA-SKIDOR > 
  SJÄLV PEK-adr-dur(0.8) 
 5bDB JA PEK-c ÅKA SJÄLV  
   
 5aDB Men du åkte skidor själv? 
 5bDB Ja, jag åkte själv. (1.60) 
 

Nedan följer ytterligare ett exempel på upprepning. 3bDB har en tur som 
innehåller två yttranden. Det första avslutas med turbytesplatsen som 
markeras med K-L-I-A-R-dur(0.8), dvs  med fördröjning vid slutet av 
bokstaveringen: 

 
(76) 
→ 3bDB JA  HA PEK-adr K-L-I-A-R KITTLA-c-HUVUD K-L-I-A-R-dur(0.8) > 
  (b:klapp) KITTLA-c-HUVUD PEK-adr-lång-k-dur(.) 
 3aDB KITTLA-f 
   
 3bDB Kliade det på dig? (b: ja) Kliade det på dig? 
 3aDB Det kittlade i hela kroppen.  (1.20)  
 
 
Flera exempel på upprepning av det här slaget i ett yttrande finns i 
appendix 1: 1.13, 1.26, 1.27, 1.30, 1.39 och 1.59.  

 

I exempel (68´) utförs HAFT PEK-adr två gånger i början av yttrandet. Det 
är ibland svårt att dra en gräns mellan om det rör sig om upprepningar eller 
om osäkerhet att formulera yttrandet. (Den första frasen inom parentes kan 
eventuellt tolkas som lystringssignal. 
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(68´) 
→  3aDB (OCH PEK-adr OCH) HAFT HAFT PEK-adr HAFT > 
  PEK-adr HÄR UNIVERSITET FÖRR PEK-adr-dur(.) 
 3bDB N-E-J  N-E-J (a:ALDRIG) ÅKA FÖRBI.  
   
 3aDB (hörru) Har du, har du varit här på universitetet förr? 
 3bDB Nej, nej. (a:aldrig) Jag har alltid åkt förbi.  (1.34) 
 
 

Den manuellt utförda VAD-gesten kan utnyttjas som en frågesignal i slutet 
av yttrandet vid turbytet. I bastranskriptionen finns det få VAD-gester. (Se 
exempel (77) och (78) nedan.) De förekommer i slutet av yttrandet, vilket 
kan tolkas som ´eller?´: 

 
(77) 
→ 1aD PEK-adr FORTSÄTTA UTBILDNING SAMMA JOBB VAD-gest 
 1bDB ((neka)) SAMMA TRÅKIG 
    
 1aD Ska du fortbilda dig inom samma jobb, eller? 
 1bDB Nej, samma, tråkigt. (1.8) 
 
   
 
(78) 
→  1aD FORTSÄTTA UTBILDNING VAD-gest 
  1bDB VILL LÄRA-c (-h) ÄNDRA FRAMTID ÄNDRA FRAMTID (+h) > 
   (a:PEK-adr) (-h) BYTA NYTT JOBB (+h).  
    
  1aD Ska du fortbilda dig, eller? 
  1bDB Jag vill lära mig mer i framtiden och byta jobb. (1.9) 
 
   

Sauerburger (1993) nämner att man kan använda handflator upp som en 
extra signal för frågor i det amerikanska teckenspråket när man samtalar 
med dövblinda. Men jag har inte funnit några tydliga exempel på VAD-gest 
i samtalen mellan dövblinda utan de förekommer med ett enda undantag 
endast i samtalen mellan den döva och dövblinda i mitt material. Det är  
den döva samtalsdeltagaren som använder VAD-gest. Den enda gång då 
VAD-gest används i samtal mellan dövblinda uppträder det inte i slutet av 
yttrandet:  

 
(34´) 
 6aDB BYTAx3 VAD-gest PEK-adr 
 6bDB JA HAFT TECKNA-v FÄRDIG FLYTTA-v-h vä:PEK-h TECKNA-h > 
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  PEK-HAND-h TECKNA-h BYTA PEK-HAND-v TECKNA-v 
 
 
 6aDB BRA 
   
 6aDB Brukar du byta händer? 
 6bDB Ja jag använder min vänstra hand, sen högra handen och så vänstra  
  handen igen.  
 6aDB Bra. (1.77) 
 

En övrig tänkbar signal för ja/nej-frågor är att man ritar ett frågetecken 
(”?”) i luften efter yttrandet. I det transkriberade materialet förekommer det 
ett enda exempel på detta (se 79 nedan). Det är hämtat från samtal mellan 
den seende döva och en dövblind; sådana frågetecken används alltså inte i 
dövblindas samtal. ”?” är ingen tydlig signal eftersom det finns ett  
liknande tecken med betydelsen ´det ifrågasätter jag´ i dövas teckenspråk. 

 
(79) 
→ 2aD PEK-adr INTRESSERAD DATA ÄN ANDRA  ”?” 
 2bDB J-A ANDRA ÄMNE LIKA INTRESSANT JA DATA LIKA VIKTIG 
   
 2aD Är du mera intresserad av datakunskap än andra ämnen? 
 2bDB Ja andra ämnen är lika intressanta, ja. Datakunskap är lika viktigt.  
   (1.12) 
  

Att teckna FRÅGA skulle kunna vara en annan markör för ja/nej-frågor. 
Men det finns inga sådana exempel i mitt material. Däremot har jag noterat 
att tecknet FRÅGA förekommer i tolkningssituationer eller i gruppsamtal då 
någon meddelar en dövblind deltagare att turinnehavaren vill ställa en 
fråga, t.ex. ´han frågar dig om du vill vara med´. I samtalen i mitt material 
används tecknet FRÅGA endast i rapporterade frågor, se kap 9, sid 168.  

 

Bland ja/nej-frågorna återfinns ett exempel där frågeordet HUR används 
tillsammans med ett PEK-adr i den första delen av yttrandet. I den följande 
delen finns inte PEK-adr, se exempel (80). I början av analysarbetet 
uppfattade jag detta yttrande som en frågeordsfråga men jag ändrade 
kategoriseringen till en ja/nej-fråga. Jag betraktar nämligen yttrandet som 
en kombination av satser som tillsammans bildar en ja/nej-fråga (se samma 
mönster men med ett ensamt HUR i ja/nej-fråga, exempel 81 nedan). 
HUR PEK-adr-lång-k LITEN  
SE BRA MÖRK  
SE BRA 
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(80) 
→ 3aDB HUR PEK-adr-lång-k  LITEN SE BRA MÖRK SE BRA 
 3bDB JA PEK-c KAN SE LAMPA(form:pekfingret)  LYSA KAN SJÄLV > 
  ENSAM GÅ OFTA UTE MEN MÖRK OMÖJLIGT MÅSTE LAMPA > 
  LYSA 
   
 3aDB Kunde du se bra i mörkret när du var liten? 
 3bDB Ja, jag kunde se själv om det var belysning och gick ofta ensam. Men  
  om det var mörkt var det omöjligt.  
   (1.39) 
 

Det finns ytterligare ett exempel med HUR använt i en ja/nej-fråga (se 
exempel 81 nedan och jfr exempel 3.50 i frågeordsfrågor i appendix 3). 
HUR med kort rörelse i exempel (81) är inte en adverbialfras utan en 
lystringssignal (jfr ovan om PEK-adr som lystringssignal):  

 
(81) 
 3aDB HUR FUNGERA BRA-dur(0.3) 
 3bDB BRA 
   
 3aDB Fungerar det bra? 
 3bDB Bra. (1.42) 
 
 

Inbäddade frågor förekommer i satser med verb som ´undra´, ´tro´ osv, t.ex. 
´jag undrar om du kan komma´, ´jag vill veta vad du tycker om det här´ 
(Ahrenberg 1987). I bastranskriptionen finns det ett exempel där den 
seende ställer en indirekt fråga till den dövblinda genom att använda verbet 
TRO: 

 
(82) 
→  2aD (+h) PEK-adr PEK-c TRO PEK-adr HAFT HÖRT TALA O-M > 
  PEK-fv TEATER FÖRFATTARE HETA W-I-L-L-I-A-M-dur(.) > 
  S-H-A-K-E-S-P-A-R-R-E-dur(.) 
 2bDB J-A VET-EJ J-A  
   
 2aD Jag tror du har hört om teaterförfattaren som heter William  
  Shakespeare.  
 2bDB Ja, jag vet inte, ja.  (1.16) 
  
 

I negerade interrogativa satser i det visuella teckenspråket kan den 
ickemanuella artikulatorn, ögonbrynen,  samarbeta med den andra 
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ickemanuella artikulatorn, huvudet, för att utföra negation i ja/nej-fråga.  
Då höjer man ögonbrynen som i ja/nej-frågan och vrider huvudet i sidled 
för att uttrycka negationen, se exempel (83): 

 
(83) 
 ______neg+f 
 DÖV  PEK-f (efter Bergman 1995) 
 Är du inte döv? 
 
 

Dövblinda däremot har inte möjlighet att utnyttja de ickemanuella 
signalerna för negerade ja/nej-frågor. I materialet finns några negerade 
ja/nej-frågor där det manuella tecknet INTE används, se exempel (84) 
nedan:  
 
(84) 
 6aDB HUR FÖRR HAFT BLIND YRKE SKOLA PEK-adr TOLK >  
  MED INTE PEK-adr 
 6bDB INTE  
   
 6aDB Då du var i yrkesskolan för synskadade, hade du tolk då? 
 6bDB Nej.  (1.82) 
    .  

Ett annat negerande manuellt tecken återfinns i exempel (85) (flata handen; 
uppåtriktad, utåtvänd, upprepade rörelser vänster-höger). Det sätts sist i 
yttrandet som ett finalt påhäng och kan användas då den tecknande inte är 
säker om sanningshalten i yttrandet (jfr Nordenstam 1989).  

 
(85) 
→ 5aDB FÖRSTA KLASS NEG 
 5bDB ÖREBRO TILL SLUT 63 BÖRJA 55 GÅ ÅTTA ÅR EFTER YRKE > 
  SKOLA VÄNERSBORG PEK-f-kort 
   
 5aDB Från första klass, eller hur? 
 5bDB I Örebro från 1955 till 1963. Jag gick i skolan i åtta år och sen   
  fortsatte jag på yrkesskolan i Vänersborg. (1.64) 
 

Till sist en kommentar om samtalsnivåer i ja/nej-frågor. Jag har beskrivit 
samtalsnivåer i kap 5 och hur dövblinda reglerar turbytet genom att höja 
och sänka händerna till olika nivåer. Turnivån utnyttjas då den tecknande 
utför tecken men också vid fördröjning då den tecknande förväntar sig ett 
yttrande som är anknutet till det egna yttrandet, vare sig det rör sig om ett 
påstående eller en fråga, och för att begära uppbackning (se bild 7.1).  
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inte betraktas som frågesignal utan som turbytesmarkör men stöder 
utförandet och uppfattningen av frågor. 

En annan signal är pekning på adressaten, PEK-adr, som finns i 70% av 
materialets ja/nej-frågor. PEK-adr refererar till adressaten och en stor del av 
frågorna handlar naturligtvis om adressaten. PEK-adr signalerar också en 
förberedelse till adressaten att ta över turen vid turbytesplatsen. PEK-adr 
används också som lystringssignal i initial position för att uppmärksamma 
lyssnaren. Förutom PEK-adr finns det en annan form av PEK-adr, nämligen 
PEK-adr-lång. PEK-adr befinner sig vanligen i final position i yttrandet i 
ja/nej-frågor. PEK-adr kan förekomma mer än en gång i samma yttrande, 
dvs utöver upprepat i en sats även i flera satser i ett och samma yttrande.  

 

Övriga kännetecken för ja/nej-frågor är upprepningar, då man upprepar 
satsen i ett och samma yttrande. Mycket mindre förekommande är VAD-
gest och ”?” i slutet av yttrandet. I en negerad ja/nej-fråga uttrycker man 
negationen manuellt genom att teckna INTE eller NEG. Kombinationer av 
frågeordet HUR och PEK-adr förekommer också i ja/nej-frågor. Jag har 
också kort beskrivit på vilken samtalsnivå dövblinda utför frågor. Det sker 
en växling mellan turnivån och turbytesnivån när den tecknande har frågat 
och avslutat sin tur. Fördröjningen gör att tecknet dröjs kvar på turnivån  
för att markera t.ex. en ja/nej-fråga.  

 

Efter redovisningen av dessa kännetecken visar jag här en ideal markering 
av ja/nej-frågan, dvs maximal markering, där det finns förutom utnyttjande 
av samtalsnivåer också upprepning av satsen, fördröjning och PEK-adr i 
både initial och final position. Om adressaten inte svarar direkt vid 
fördröjningen av sista tecknet på turnivån kan den tecknande tillägga VAD-
gest och sänker därefter händer ned till turbytesnivån. Här följer två 
konstruerade exempel på ja/nej-fråga i det visuella teckenspråket och 
ja/nej-fråga med maximal markering i taktilt teckenspråk: 

 
(86) _________f 
 SPECIELL 
 
 Vill du göra något speciellt? 
 
 
(87) 

⇑ PEK-adr  VILL  GÖRA  NÅGOT  SPECIELL  NÅGOT S-P-E-C-I-E-L-L-T   
PEK-adr-lång-dur(.)  VAD-gest ↓ 
 
Vill du göra något speciellt? 
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En ja/nej-fråga kan reduceras så att den inte innehåller några frågesignaler 
alls som exempel (88) nedan. Avgörande för tolkningen av yttrandet som 
en ja/nej-fråga  är att det är anknutet till ett föregående yttrande.  
 
(88)   SPECIELL 

Vill du göra något speciellt? 
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8. Alternativfrågor 

I materialet finns det två yttranden som fungerar som alternativfrågor. Ett 
tänkbart manuellt tecken som kan användas i alternativfrågor är ELLER 
men det finns inte i mitt material (se dock ja/nej-frågan i exempel 1.40 i 
appendix 1). 

 

I följande exempel (89) förekommer två alternativ. Satsen beskriver 
alternativen VÄNSTRA-HAND och HÖGRA-HAND för avläsning i 
tolkningssituationer. Den tecknande pekar på adressatens vänstra hand och 
sen på högra handen och använder VAD-gest som visar att det är en fråga.  

 
(89) 
 6bDB PEK-adr VAD-gest PEK-A:s-VÄNSTRA-HAND > 
  PEK-A:s-HÖGRA-HAND VAD-gest PEK-adr 
 6aDB BÅDA (b:JA-klapp) JA-klapp VÄNSTRA-HAND TECKNA JÄMT > 
  HÖGRA-HAND TECKNA JÄMT TRÖTT RÖRA-PÅ-B:s-AXEL > 
  TRÖTT BYTA...... 
   
 6bDB Vilken hand använder du den vänstra eller den högra? 
 6aDB Båda (b:ja) ja jag använder den vänstra handen hela tiden sedan  
  byter jag till den högra handen. När jag blir trött (i axeln) byter jag... 
 (2.1) 
 

Nästa exempel (90) innehåller ett yttrande som består av två satser som var 
och en beskriver ett alternativ. Den tecknande vill veta om adressaten är 
nervös eller inte. De två satserna är: 

 
PÅVERKA NERVÖS PEK-adr  
IBLAND NERVÖS HA PEK-adr INTE  
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Adressatens svar blir indirekt att han inte är nervös. 

 
(90) 
 6aDB PÅVERKA NERVÖS PEK-adr  IBLAND NERVÖS HA > 
  PEK-adr INTE   
 6bDB OM PEK-c GÅ-v HÖRANDE MÄNNISKOR HJÄLPA LEDA-v-fh > 
  RIKTNING-fh 
   
 6aDB Är du nervös ibland och ibland inte?  
 6bDB När jag går (på stan) hjälper hörande människor mig att hitta  
  vägen. 
 (2.2) 
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9. Frågeordsfrågor 

I detta kapitel behandlas yttranden som fungerar som frågeordsfrågor. I 
frågeordsfrågor används vanligtvis de manuella frågeorden vilket gör att 
det inte bör vara några problem för dövblinda att uppfatta frågeordsfrågor.  
I detta kapitel redovisar jag analysarbetet kring dessa frågor och visar vilka 
andra möjliga frågesignaler som används som tillägg till frågeord. 
Frågeorden förekommer inte bara i frågeordsfrågor. Det finns också 
frågeord i rapporterade frågor vilket tas upp som jämförelse till 
frågeordsfrågor.  

 

Vid sidan av det manuella frågeordet är sammandragna ögonbryn den 
viktigaste av delsignalerna i frågeordsfrågan i det visuella teckenspråket. 
Övriga delsignaler kan förekomma, hakan framåt-uppåt, ibland uppdragen 
överläpp. När det gäller interrogativa satser med utelämnade lexikala 
frågeord betraktas de som frågeordsfrågor på grund av de ickemanuella 
signalerna, främst sammandragna ögonbryn (se sid 124).  

 

När det gäller frågeordsfrågor i dövblindas samtal utelämnas de 
ickemanuella signalerna. Kvar blir lexikalt tecken för frågeord som alltså 
utförs manuellt: 

 
(91) 
→ 3bDB VAR PLATS 
 3aDB BORLÄNGE  
   
 3bDB Var då? 
 3aDB I Borlänge.  (3.21) 
 
Sammanlagt 55 av 168 yttranden med frågefunktion är frågeordsfrågor. Hit 
räknas inte alla yttranden med frågeord för frågeord kan användas också 
som lystringssignal i ja/nej-frågor (sid 147), i rapporterade frågor och  
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tankefrågor (se längre fram i detta kapitel) och i frågor i stödturer (kap 10). 
Figur (8.1) visar antalet yttranden i bastranskriptionen som är 
frågeordsfrågor. 

 Frågeordsfrågor
Dövblind-dövblind 41 
Döv-dövblind 14 
Summa 55 
 
Figur 8.1  Antalet frågeordsfrågor i bastranskriptionen.    

 

Frågeord 
 

Logiskt börjar jag med frågeord, det vanliga kännetecknet för  
frågeordsfrågor. Här visar jag en figur (8.2) över frågeordsfrågor med eller 
utan frågeord. Om jag räknar ihop alla samtalspar så blir det 48 
frågeordsfrågor (87%) som innehåller lexikalt frågeord. 7 frågeordsfrågor 
(13%) har inte något lexikalt frågeord.  

 

FRÅGEORDSFRÅGOR DB-DB D-DB Summa
Med frågeord 37 11 48
Utan frågeord 4 3 7
Summa 41 14 55
 
Figur 8.2 Antalet yttranden med och utan lexikalt frågeord i frågeordsfrågor. 

 

Interrogativa pronomen som frågeord är substantiviska (VEM, VAD) eller 
adjektiviska (VILKEN). De andra är frågeadverben HUR, VARFÖR, VAR, 
NÄR. Frågeordet HUR är det vanligaste i mitt material, se figur  (8.3).  
 

Frågeordsfrågor med frågeord Antal
VAD 12
VAR 5
NÄR 6
HUR 21
VILKEN 2
HUR-MÅNGA 2
Summa 48
 
Figur 8.3  Förekomst av frågeord i frågeordsfrågor.  
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Frågeordets position 
Frågeorden befinner sig i initial position i alla talade språk (Sadock & 
Zwicky 1985). I det svenska teckenspråket markeras yttrandet med 
ickemanuella frågesignaler strax innan yttrandet utförs manuellt - det är för 
att tala om för adressaten att det som följer är en frågeordsfråga (eller 
ja/nej-fråga). Dövblinda har inte samma möjlighet att markera frågan 
ickemanuellt innan tecknen utförs. Frågeordet i initial position hjälper den 
dövblinda adressaten att förbereda sig på att svara.  

 

Här följer några exempel på yttranden som innehåller endast ett frågeord 
vilket vanligtvis befinner sig i initial position. Yttranden av det här slaget  
är vanliga när man ska etablera ämnet för samtalet. 

 
(92) 
→ 4aDB VAD GÖRA PEK-adr SOMMAR (.) VAD-gest      
 4bDB PEK-c HEMMA FÅ-SE 
   
 4aDB Vad ska du göra i sommar? 
 4bDB Jag stannar hemma, få se. (3.35) 
 
 
(93) 
→ 3bDB VAR VI SKA HA CYKEL VID NÄSTA NÄSTA-ÅR 
 3aDB VET INTE 
   
 3bDB Var ska vi cykla nästa år? 
 3aDB Jag vet inte.  (3.29) 
 
 
  
(94) 
→ 3aDB HUR POSS-adr FÖRÄLDRAR KONTAKT MED DIG PEK-adr >   
  LITEN 
 3bDB AVLÄSA-PÅ-MUNNENx2  
   
 3aDB Hur kommunicerade dina föräldrar med dig när du var liten? 
 3bDB Jag fick läppavläsa hela tiden.  (3.22) 
 
 

I det följande tittar jag närmare på yttranden som innehåller endast ett 
frågeord. Frågeordets position i yttrandet framgår av figur (8.4).  
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Frågeordets position N=33 Antal
Initial position 24
Annan position 4
Final position 5
 
Figur 8.4  Frågeordets position i yttranden med ett frågeord.  

 

I exempel (14´) har A berättat om sin systerson och B vill veta mera om 
honom. Frågeordet befinner sig i initial position.  

 
(14´) 
→ 3bDB HUR GAMMAL 
 3aDB 12 ÅR (b:JA) 
   
 3bDB Hur gammal är han? 
 3aDB 12 år (b:ja). (3.19) 
 

I följande exempel utför B det manuella tecknet HUR-MÅNGA i initial 
position när B vill veta hur stort A:s stall bredvid sommarstugan är:  

 
(95) 
→ 4bDB HUR-MÅNGA KVADRATx2-dur(0.4)          
 4aDB MENA S-T-A-L-L (b:J-A) FORM-pekfinger-ner-fram SÄGA FYRA >   
  METER SÄGA BETYDA SUMMA 16 UNGEFÄR 16 KVADRAT... 
   
 4bDB Hur många kvadratmeter? 
 4aDB Menar du stallet? (b:ja) Ungefär fyra meter på en sida, det betyder 
  totalt ungefär sexton kvadrat. (3.36) 
 
 

Det lexikala frågeordet kan stå ensamt om det kopplas till det föregående 
yttrandet, som i exemplet nedan:  
 
(15´) 
 3aDB PEK-c OCH GUNNAR-persontecken OCH PEK-c SKA KOMMA-h-f >  
  TILL S-D-R KONGRESS  KONFERENS MED REPRESENTERA >  
  MED F-S-D-B  
→ 3bDB JA NÄR 
 3aDB 23 TILL 26 O (.) N-O-V-dur(.) 
 3bDB N-O-V  LÄNGRE-I-MÅNAD  JA 
   
 3aDB Jag och Gunnar ska åka till SDR:s kongress för att representera   
  FSDB. 
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 3bDB Ja, när? 
 3aDB 23 till 26 okt..november.  
 3bDB Sista veckan i november. (3.20) 
 
 

Final position för frågeordet är naturlig när det handlar om adverbial eller 
objekt, se exempel (96) och (97) nedan.   

 
(96) 
→ 4aDB PEK-adr FLYTTA  HIT  SVERIGE  NÄR-dur(.)               
 4bDB POSS-c POSS-c FAMILJ VI-FYRA FLYTTA SVERIGE 1956 TILL > 
  Z-S-T-A-D MÅNGA ÅR STANNA SAMMA 
   
 4aDB När flyttade du hit till Sverige? 
 4bDB Min familj på fyra personer flyttade till Sverige 1956, till Z-stad där vi   
  stannade i många år. (3.32) 
 
(97) 
 1aD JA-klapp ARBETA VAD 
 1bDB (-h) PEK-c PEK-c ARBETA PÅ SJUKHUS 
   
 1aD Vad arbetar du med? 
 1bDB Jag arbetar på sjukhus. (3.5) 
 
När det gäller frågeordens position i ett yttrande visar det sig att initialt läge 
är vanligast. Initialt frågeord bidrar till att öka förståelsen, det ger en tydlig 
markering av yttrandets funktion och förbereder adressaten att svara på 
frågan i nästa tur. 

 

 

Antal frågeord 
 

I frågeordsfrågor finns två olika typer av upprepningar av frågeord. Den 
första typen består av att ett frågeord som utförs i initial position i satsen 
upprepas i final position. Fem sådana upprepningar förekommer i 
materialet. I exempel  (98) förekommer frågeordet HUR i både initial och 
final position. I exempel (99) är det en topikaliserad sats före 
frågeordsfrågan, som innehåller frågeordet VAD i initial och final position. 
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(98) 
 3aDB HUR SE HUR 
 3bDB BRA SE FRISK GLAD 
   
 3aDB Hur såg hon ut? 
 3bDB Bra, hon såg frisk och glad ut. (3.26) 
 
 
 
(99)   
 4aDB (+h) SLUTA  SKOLA  SLUTA  SEN  HEMMA  VAD  GÖRA  VAD   
 4bDB (-h) PEK-c HEMMA (+h) 
   
 4aDB Vad ska du göra när utbildningen är slut? 
 4bDB Jag ska vara hemma. (3.33) 
 

Vermeerbergen & Vriendt (1994:209; i flamländska teckenspråket) 
konstaterar att dubbelt frågeord kan bero på att den tecknande markerar 
turbytet genom att upprepa frågeordet i initial och final position. I mitt 
material förekommer sådana upprepningar i fyra av totalt 55 
frågeordsfrågor vilket betyder att det manuella utförandet med dubbelt 
frågeord inte räcker för att markera turbytet. 

 

Den andra typen av upprepningar är satsupprepning, dvs en sats med 
frågeord kan upprepas i ett yttrande. När det gäller frågeordets position kan 
det befinna sig i en position i den första satsen och i en annan position i  
den andra satsen. I yttrandet nedan (exempel 100) finns det inte några  
pauser eller växling mellan samtalsnivåer mellan satserna. Yttrandet utförs 
i ganska högt tempo. 

 
(100) 
→ 3aDB >>PEK-adr HUR VETA HUR PEK-adr VETA FÅ-f-c<< 
 3bDB PEK-c VET INTE 
   
 3aDB Hur vet du det? 
 3bDB Jag vet inte.  (3.27) 
 

 

I yttrandet upprepas det lexikala frågeordet HUR på två ställen och det 
skulle kunna tolkas som två satser:  
PEK-adr HUR VETA  
HUR PEK-adr VETA FÅ-f-c 
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Frågeordet kan förekomma två eller tre gånger i ett yttrande som i exempel  
101 nedan.  

 
(101) 
→ 6aDB HUR  FÖRR INTE TOLK MED FÖRR HUR LÄNGE PEK-adr >  
  STUDERA PEK-DÄR-f BLIND SKOLA YRKE HUR > 
  PEK-adr-lång-dur(.) 
 6bDB ((vinkning))  
   
 6aDB Hur studerade du, hur länge var du utan tolk i yrkesskolan för   
  synskadade? 
 6bDB Va? (3.47) 
 

HUR upprepas på tre ställen i yttrandet ovan och detta skulle kunna tolkas 
som tre satser:  
HUR FÖRR INTE TOLK MED FÖRR   
HUR LÄNGE PEK-adr STUDERA PEK-DÄR-fv BLIND SKOLA YRKE   
HUR PEK-adr-lång-dur(.) 
 

Nedan följer ytterligare ett exempel med tre möjliga satser; den första 
satsen har frågeordsform, den andra kan ses som en deklarativ sats och den 
tredje åter har frågeordsform. Yttrandet kan tolkas som uppmaning och 
frågeordsfråga samtidigt.   

 
(2´) 
 3aDB (PEK-adr) PEK-adr-lång  GÖRA VAD (vä)PEK-adr >   
  BERÄTTA  SVARA TECKNA VAD PEK-adr-dur(1.3) 
 3bDB PEK-c TÄNKA-hakhöjd (.) JA PRATA O-M K (.) KONFERENS  >   
  PEK-c TRÄFFA M-A-R-I-A-N-N-E  (a:klapp) PÅ FLYG/PLATS > 
  (a:klapp) I SÖNDAGS-dur(.) (a:J-A)  
   
 3aDB Berätta vad du har gjort. 
 3bDB Jag funderar... Jo, jag ska berätta om en konferens. Jag träffade   
 Marianne på flygplatsen i söndags. (3.14) 
 

Yttrandet kan grovt delas in i tre satser så här: 

(PEK-adr) PEK-adr-lång-k GÖRA VAD  Frågeordsform 
vä:PEK-adr BERÄTTA SVARA  Deklarativ form 
TECKNA VAD PEK-adr-dur(1.3) Frågeordsform 
 

I exempel (102) nedan vill 6aDB veta vilken typ av korgar 6bDB  
tillverkar. Av någon anledning blir svaret ett helt annat, 6bDB anger att 
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han ska öka produktionen om det finns större intresse. Yttrandet med HUR 
är en sats med frågeordsform men inte en fråga till funktionen, jämfört med 
nästa sats som är en frågeordsfråga med frågeordsform. Det finns bara 
några få exempel med HUR och HUR PEK-adr använda på detta sätt i 
frågeordsfrågor. Jämför med motsvarande formulering i ja/nej-frågor, sid 
147 ovan. 

 
(102) 
→ 6aDB HUR HEMMA FLÄTA-KORG GÖRA VAD PEK-adr-lång-k 
 6bDB FLÄTA-KORG BESTÄLLA VAD-ELLER KANSKE FORTSÄTTA  
   
 6aDB När du flätar korgar hemma, vad gör du?  
 6bDB Korgbeställningarna kanske fortsätter. (3.50) 
 
 

Utan frågeord 
 

En frågeordsfråga i visuellt teckenspråk kan också utföras utan manuellt 
frågeord och med bara de ickemanuella delsignalerna. Även i mitt material 
finns det yttranden utan manuella frågeord som kan beskrivas som 
frågeordsfrågor, sammanlagt 7 stycken, trots att de ickemanuella signalerna 
inte används. De två första exemplen nedan (19´ och 103) är hämtade från 
samtalen mellan en dövblind och en döv, det är den dövblinda som utför 
frågeordsfrågorna utan frågeord och även utan de sammandragna 
ögonbrynen. Av sammanhanget framgår att HETA används för att uttrycka 
frågan ´vad heter´. 2aD:s svar blir två satser, den första är svar på frågan 
och i den andra pekar 2aD plötsligt betonat på 2bDB och formulerar en 
ja/nej-fråga. 

 
(19´) 
→ 2bDB (-h) HETA SKÅDESPELARE PERSON PEK-f-ner-kort-dur(0.4) 
 2aD  (+h) PEK-fh SKÅDESPEL FEM A-K-T HETA (.) > 
  PEK-adr MENA PEK-adr DÖV MAN 
   
 2bDB (Vad) heter den där skådespelaren? 
 2aD  Pjäsen med fem akter heter...Du, menar du den döva mannen? 
   (3.13) 
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Också nästa exempel innehåller en frågeordsfråga fast den inte innehåller 
något frågeord, inte ens i den omformulerade frågan. Det är den dövblinda 
som vill veta vilket tecken den döva använder för ´kiosk´:  

 
(103) 
→ 1bDB (-h) K-I-O-S-K PEK-adr TECKEN (+h) K-I-O-S-K-dur(2.0) 
 1aD K-I-O-S-K JA-klapp 
→ 1bDB (-h) TECKEN (+h) PEK-adr-dur(1.3)   
 1aD KIOSK-på-pannan (b:JASÅ) 
   
 1bDB (Hur) tecknar du kiosk? 
 1aD Kiosk. Ja.  
 1bDB (Hur) tecknar du? 
 1aD Kiosk (b:jaså). (3.1/3.2) 
 
 

Nedan visar jag ett intressant exempel (11´) där den dövblinda 5aDB 
utelämnar ett lexikalt frågeord. Yttrandet tolkas ändå som frågeordsfråga. 
Det beror på sekvensförloppet inom samma ämne. 5bDB etablerar ett 
ämne, påsken, genom att fråga vad adressaten har gjort under påsken 
(exempel 18´). 5aDB berättar om sitt påskfirande ett tag. Efter sin 
berättelse frågar 5aDB tillbaka vad 5bDB själv gjort under påsken 
(exempel 11´). I denna fråga är frågeordet utelämnat (se pilen). Men 5bDB 
vill inte berätta än utan vill höra mera om den andras påskresa. Efter den 
fortsatta berättelsen frågar så 5aDB på nytt vad 5bDB har gjort (exempel 
12´). Denna gång är frågeordet med.  

 
(18´) 
 5bDB VAD HAFT (.) VAD UNDER PÅSK PEK-adr-dur(.) 
 5aDB PEK-c JA POSS-c MORMOR VI-TVÅ-h BIL TILL D-U-R-A-S-Å-S >   
  (b:JA) FÖRE LUNCH RINGA DIT-fv KOLLA FINNS > 
  TILLRÄCKLIGT SNÖ... 
   
 5bDB Vad har du gjort under påsken? 
 5aDB Jag och min mormor åkte bil till Durasås (b:ja). Före lunch ringde  
  vi dit för att kolla om det fanns tillräckligt mycket snö...  
   (3.39) 
 
(11´) 
→ 5aDB GÖRA PEK-adr SJÄLV PEK-adr-dur(0.3) 
 5bDB PEK-c JA (PEK-FLAT-adr-kort) ÅKA SKIDOR ÄNDÅ PEK-adr-dur(.) 
   
 5aDB Vad gjorde du själv? 
 5bDB Jag ja...Åkte du skidor ändå? (3.40) 
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(12´) 
 5aDB HUR HAFT GÖRA SJÄLV PEK-adr PÅSK PEK-adr-dur(0.3) 
 5bDB PEK-c JA PEK-c VAR I NORRLAND UPP Z-S-T-A-D... 
   
 5aDB Vad gjorde du själv i påsk? 
 5bDB Jag, ja jag var i Norrland, uppe i Z-stad. (3.41) 
   

Följande yttrande är både en frågeordsfråga och en villkorssats. 6bDB har 
berättat för 6aDB hur han använder sin kompass som hjälpmedel för att 
orientera sig under promenader. Under sin tur vill 6aDB ha mera 
information och utför yttrandet med ´OM´.    

 
(104)   
→ 6aDB S-Ö-N-D-E-R OM HÄNDA PEK-adr-k 
 6bDB OM KOMPASS MED INTE GLÖMMA SE-EFTER MINNS GRÄNS > 
  SNÖRÖJNING GRÄNS SNÖHÖG-f-c-f PEK-c PEK-f-ner PEK-fh > 
  VET-INTE KÄPP fm-HÅLLA-KÄPP PEK-c GÅ-c-fh vä:FEL VÄG > 
  vä:PEK-f-fv PEK-c fm-GÅ-c-f fm-STÅ fm-GÅ-f-fv HITTA > 
  RIKTNING-f (a: JASÅ) OM PEK-c fm-GÅ-f GRÄNS VAD-gest > 
  fm-GÅ-fFEL GÅ-fv-f-c RIKTNING-f HITTA PEK-f-framåt 
   
 6aDB Om den går sönder vad händer då? 
 6bDB Om kompassen inte är med i ryggsäcken så ser jag efter landmärken 
  till exempel följer jag efter snöröjningen. Kan jag inte det så tar jag  
  käppen och går med hjälp av den. (a:jaså) Om jag råkar på  
  vägkanten funderar jag vad som är fel och hittar sen vägen. 
   (3.55) 
 

Fördröjning 
 

Liksom i ja/nej-frågor förekommer fördröjning hos det sista tecknet i 
yttrandet i frågeordsfrågor. Fördröjningen hos det sista tecknet  
förekommer i 47% av frågeordsfrågorna (26 av totalt 55). Frågeordet 
brukar inte ha någon fördröjning utan ett annat tecken får denna. Undantag  
finns dock som i detta exempel där frågeordet NÄR befinner sig i final 
position: 

 
(96´) 
 4aDB PEK-adr FLYTTA  HIT SVERIGE NÄR-dur(.)               
 4bDB POSS-c POSS-c FAMILJ VI-FYRA FLYTTA SVERIGE 1956 TILL > 
  Z-S-T-A-D MÅNGA ÅR STANNA SAMMA 
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 4aDB När flyttade du hit till Sverige? 
 4bDB Min familj på fyra personer flyttade till Sverige 1956, till Z-stad där vi  
  stannade i många år. (3.32)  
 
 

Av exemplen i bastranskriptionens material framgår att det inte är 
obligatoriskt med fördröjning hos det sista tecknet. Däremot kan tecken ha 
distinkt avslutning i slutet av satsen som i ja/nej-frågor. Fördröjningen 
underlättar turbytet men den är inte en interrogativ markör. I följande  
exempel (14´) förekommer en fördröjning i de sista tecknen, LITEN i 
frågeordsfrågan och UPP-TILL-NÄSA i svaret. 

 
(14´) 
→ 3bDB HUR BRA POJKE LITEN-dur(.)            
 3aDB NU STOR UPP-TILL-NÄSA UPP-TILL NÄSA-dur(.) 
   
 3bDB Hur mår den lilla pojken? 
 3aDB Nu är han så här stor. Så här. (3.18) 
 
 

Pekning på adressaten  
 

Liksom i ja/nej-frågor har PEK-adr i frågeordsfrågor betydelse för 
förmedlingen av förberedelser till adressaten. I 27 av de totalt  55 
frågeordsfrågorna återfinns PEK-adr (se exempel 18´).  

 
(18´) 
→ 5bDB VAD HAFT (.) VAD UNDER PÅSK PEK-adr-dur(.) 
 5aDB PEK-c JA POSS-c MORMOR VI-TVÅ-h BIL TILL D-U-R-A-S-Å-S >   
  (b:JA) FÖRE LUNCH RINGA DIT-fv KOLLA FINNS > 
  TILLRÄCKLIGT SNÖ... 
   
 5bDB Vad har du gjort under påsken? 
 5aDB Jag och min mormor åkte bil till Durasås (b:ja). Före lunch ringde vi  
  dit för att kolla om det fanns tillräckligt mycket snö...  
   (3.39) 
 

I materialet finns också 7 yttranden som saknar PEK-adr fast frågan handlar 
om adressaten. I följande exempel har den första satsen deklarativ form och 
den andra satsen frågeordsform med finalt upprepat frågeord.  
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(99´) 
 4aDB (+h) SLUTA  SKOLA  SLUTA  SEN  HEMMA  VAD  GÖRA  VAD   
 4bDB (-h) PEK-c HEMMA (+h) 
   
 4aDB Vad ska du göra när utbildningen är klar? 
 4bDB Jag ska vara hemma.  (3.33) 
 
 

Denna gång fokuserar jag bara på PEK-adr som befinner sig i initial och 
final position av yttrandet för att kontrollera ifall PEK-adr har viktigare 
uppgift i endera av dessa positioner. Tabellen nedan (figur 8.6) visar att de 
flesta befinner sig i final position i frågeordsfrågor. Till PEK-adr i initial 
position har också räknats två PEK-adr som tolkats som lystringssignaler. 

 

 

Position PEK-adr PEK-adr-lång Summa
Initial position 4 1 5
Final position 9 5 14
 
 
Figur 8.6  PEK-adr i initial och final position i frågeordsfrågor. 
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Figur  8.7  PEK-adr i initial och final position i frågeordsfrågor. 

 

Diagrammet (figur 8.7) visar att det är mycket vanligt i frågeordsfrågor att 
ha pekningar på adressaten i final position. Det är för att frågeord ofta 
befinner sig i initial position.  
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Övriga kännetecken 
 

Yttranden kan tolkas som frågeordsfrågor trots avsaknad av lexikalt 
frågeord. Det finns två yttranden i mitt material som innehåller uttryck för  
två motsatser, TJOCK och TUNN (exempel 105) respektive STOR och LITEN 
(exempel 106). (Den dövblinda tecknande använder höjda ögonbryn för 
adressaten är själv lindrigt synskadad). Båda yttrandena betraktar jag som 
frågeordsfrågor: 

 
(105) 
→ 4bDB HAFT I-S BORRA-ISBORR DJUPT TJOCK-TUNNx2 -dur(.) 
 4aDB BRUKA VARIERA TJOCK -10cm ELLER TJOCK-30cm ELLER >  
  TJOCK-1m KAN VARIERA MEN FJÄLL MYCKET IS TJOCK-1m >  
  EN METER TJOCK SVÅRT BORRA-ISBORR... 
   
 4bDB Hur djup var isen när du borrade hål? 
 4aDB Det kan variera mycket, men i fjällen är isen tjock, uppåt en meter.   
  Då är det svårt att borra igenom.   
   (3.38) 
 
(106) 
→ 4bDB GÄDDA STOR-LITEN-dur(2.0)   
 4aDB VARIERA BRUKA IBLAND STOR-LITEN-STOR VARIERA 
   
 4bDB Hur stora är gäddorna? 
 4aDB Det varierar. Ibland så här stora eller större. (3.37) 
 
 

VAD-gest är ibland svår att skilja från det lexikala frågeordet VAD till 
formen trots att VAD-gest utförs genom att vända handflator upp utan 
rörelse i sidled. Jag har bara funnit ett enda exempel på VAD-gest i 
frågeordsfrågor. I detta exempel (92´) fungerar VAD-gest som en extra 
frågesignal för frågeordsfrågan. Det är också möjligt att här tolka det sista 
tecknet som upprepat frågeord fast det utförs svagare. 

 
(92´) 
→ 4aDB VAD GÖRA PEK-adr SOMMAR (.) VAD-gest      
 4bDB PEK-c HEMMA FÅ-SE 
   
 4aDB Vad ska du göra i sommar? 
 4bDB Jag stannar hemma, få se. (3.35)  
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Rapporterade frågor och tankefrågor 
 

Ovan har jag redovisat vilka lexikala frågeord som förekommer i 
frågeordsfrågor. Frågeord är en tydlig markör för frågeordsfrågor. Men det 
finns lexikala frågeord också i andra yttranden, nämligen i rapporterade 
frågor och tankefrågor. Och dessutom i yttranden där de används för att 
uttrycka känsla.  

 

Rapporterade frågor tas här upp som jämförelse till frågeordsfrågor, för att 
se ifall dövblinda kan uppfatta skillnaden mellan yttranden som innehåller 
VAD SÄGA som i följande exempel: 

 
(107) 
 I frågeordsfråga: I rapporterad fråga: 
 
 VAD SÄGA-adr VAD-fv SÄGA-fv 
 Vad säger du? Man tecknar ´Vad säger du?´. 
 

Det första yttrandet är riktat till adressaten för att be om en upprepning. Det 
andra yttrandet är citerat från en annan samtalssituation. Skillnaden är 
locusmarkören i det andra yttrandet. Locus ´framåt-vänster´ (-fv) 
representerar en annan dövblind. I exempel (26´) berättar 5bDB för 5aDB 
att en annan dövblind har bokstaverat för fort och därför har han bett den 
dövblinda att bokstavera långsammare:  

 
(26´) 
→  5bDB ((kropp fram)) VAD-fv SÄGA-fv VÄNTA ((kropp bakåt)) FÖRSTÅ >   
  INTE PEK-c UPPREPA LÅNGSAM FUNGERA  (a:tumklapp)   
  TECKNA LÄTT (a:tumklapp) 
   
  `Vad säger du? Vänta´ reagerar jag när jag inte förstår och ber om   
  en upprepning. Det fungerar bra. (a:ja) Det är lättare med  
  teckenspråket. 
   (4.8) 
 

I rapporterade frågor används ofta ett anföringsverb, t.ex. SÄGA-TILL eller 
FRÅGA. I materialet finns det narrativa monologer som i följande exempel 
där man återger en situation, vad som hänt och vad som sagts o.s.v. 
Rapporterade frågor skiljs från frågeordsfrågor genom att händerna inte 
nedflyttas till turbytesnivån. 
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(108)    
→  3bDB PEK-c IBLAND TECKNA SÄGA-TILL VAD SÄGA > 
  KOMMA-TILL-MIG I-KVÄLL FEL (neka) PEK-c MENA INTE > 
  SÄGA-TILL UPPREPA LYCKAS FÖRSTÅ IBLAND FEL IBLAND 
  
  Jag tecknar ibland, ´Vad säger du´. Svaret blev en gång: ´Hälsar på   
  dig ikväll´. ´Fel, jag menar inte så´, sa jag och rättade till. Man kan   
  förstå rätt ibland och fel ibland. (4.5)  
 
  
(109)    
 3aDB OM-TVÅ-ÅR TOLK CENTRALEN DISKUTERA MEN K-A-R-L > 
  BE MIG GOD TID BOKA-h OCH PEK-c MÅSTE GÅ-IN TOLK >   
→   DISKUTERA OCH SÄGA TILL HYRA CYKEL TANDEM MED > 
  HUR MÅNGA FRÅGA PEK-c ANTECKNA ANTECKNA SÄGA > 
  HUR MÅNGA TIO STYCKEN  
 
  Det är om två år. Jag ska diskutera det med tolkcentralen men Karl   
  bad mig boka i god tid och jag ska be dem hyra tandemcyklar. De   
  frågade hur många som behövdes och antecknade. Jag sa tio   
  stycken.  (4.6)  
 

Frågeordet kan användas också i tankefrågor. Då utförs anföringsverbet, 
FUNDERA eller ett liknande verb, innan frågeordet. 

 
(110) 
 5aDB 63 DÅ SE PEK-c STOR-fv DÖV TECKNA PEK-c SE-PÅ-fv >   
→   FUNDERA ((huvud fv)) VAD ((huvud c)) TECKNA MEN SNABBT >  
  UPPFATTA-fv-c SNABBT 
   
  1963 såg jag äldre döva teckna. Jag tittade på dem och funderade  
  på vad det var de gjorde men jag lärde mig snabbt.   
   (4.10) 
 
(111) 
 3aDB PEK-c FÖRSTÅ ORSAK ORSAK BARN-fv SE-PÅ PEK-c TOLK > 
→  TECKNA-fh AVLÄSA-fh BARN-fv SE-PÅ FUNDERA VAD TOLK > 
  FÖRKLARA-fv HÄNDER TAKTIL-TECKENSPRÅK KLARNA > 
  FINT FUNGERA BRA 
   
 3aDB Jag förstår. Eftersom barnen tittade på mig och tolken tecknade och   
  jag avläste. De tittade på oss och funderade över vad det var. Tolken    
  förklarade att det var taktil kommunikation. De förstod direkt. Det var   
  fint. (4.7) 
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I följande exempel berättar den tecknande för adressaten om sitt första 
spontana uttal hemma, hur mamma förgäves hade försökt att lära henne att 
tala. Tankeverbet FATTA-INGET före frågeordet uttrycker tanke och känsla. 

 
(112)  
 5aDB TILL SLUT PEK-c FANTASI SÄGA M-A-M-M-A  BRISTA-I-GRÅTA >   
→   GLAD KRAMA PEK-c FATTA-INGET VARFÖR MAMMA GRÅTA >  
  PEK-c FÖRSTÅ INTE.  
  
  Till slut råkade jag säga ´mamma´. Mamma brast i gråt och kramade   
  mig. Jag undrade varför mamma grät. Jag förstod inte. 
   (4.11) 
   

TYCKA är ett verb som används i liknande sammanhang för att uttrycka en 
åsikt, se exempel (113) nedan. 

 
(113) 
→  2aD MEN PEK-c TYCKA LITE KONSTIGT VARFÖR INTE FRÅGA > 
  PEK-adr VILL STÄLLA-UPP UTSTÄLLNING 
 2bDB JA INTE JA PEK-c HAFT JOBBA MED UTSTÄLLNING > 
  PEK-fh-uppe Z-STAD TÄNKA SAMMA PEK-HÄR 
   
 2aD Men jag tycker det är lite konstigt att de inte frågade dig om du ville 
  ställa upp på utställningen. 
 2bDB Ja, det var det. Jag jobbade med utställningen i Z-stad och 
  kunde tänka mig att göra samma här.  (4.1) 
  

Här visas två exempel med det emotionella frågeordet V-A (i exempel 114) 
och VAD (i exempel 33´) som inte betraktas som en frågeordsfråga på grund 
av funktionen. Efter bokstaveringen V-A tecknar 5aDB TACK-fv med 
locusmarkör från den tecknande till framåt-vänster. Detta uttrycker den 
tecknandes tanke och replik till liftskötaren. 

 
(114) 
 5aDB MAN I-fv ARBETA "LÅT-GÅ" BEHÖVA INTE "LÅT-GÅ" GRATIS  > 
→  (b: JA-klapp) PEK-c V-A  TACK-fv  BRA fm-ÅKA-LIFT > 
  fm-ÅKA-SLALOM-upp-ner   
   
  Liftskötaren vinkade förbi mig och tyckte inte jag behövde betala.  
  Jag blev förvånad och tackade och tog liften upp.  
   (4.12) 
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Det andra exemplet handlar om kvinnors reaktion när den kvinnliga döva 
tolken går med den manliga dövblinda till damtoaletten. Här återges flera 
turer, från upplevelsen till det avslutande skrattet: 
 
(33´) 
 2bDB (-h) IBLAND PEK-c FÖLJA KVINNA TOALETT > 
  fm-GÅ-SITTA-BREDVID JA 
 2aD (+h) ((leende)) J-A (.) J-A PEK-c MINNS PEK-adr PEK-c FÖLJA > 
  I-fh-uppe UTANFÖR JÖNKÖPING 
 2bDB (-h) PEK-f STÄMMA (+h) 
 2aD TVUNGEN FÖLJA MED KVINNA 
 2bDB KVINNA J-A 
→  2aD ALLA KVINNA  fm-TITTA-PÅ-OSS-ÖVERRASKANDE  VAD MAN > 
  GÅ-IN 
 2bDB ((skratt)) O-J O-J 
  
 2bDB (-h) Ibland följer jag med till damtoaletten och sätter mig där. 
 2aD (+h) Ja, jag minns när du följde med mig på ett ställe utanför   
  Jönköping. 
 2bDB (-h) Det stämmer. (+h) 
 2aD Du var tvungen att följa med till damernas. 
 2bDB Damernas ja.    
 2aD Alla kvinnorna tittade överraskade på oss, vad gör en man här. 
 2bDB ((skratt)) Oj, oj! 
    (4.2) 
 

Till skillnad från frågeordsfrågor finns det inte signaler som fördröjning, 
PEK-adr och inte heller växling mellan samtalsnivåer i rapporterade frågor 
och tankefrågor. 

 

 

Sammanfattning 
 

Jag har här diskuterat yttranden som betraktas som frågeordsfrågor trots 
avsaknaden av sammandragna ögonbryn. Användningen av frågeord är 
vanligast, de förekommer i 48 av totalt 55 yttranden. Frågeordet före-
kommer vanligen i initial position. Upprepningar av frågeord förekommer 
också i frågeordsfrågor, ofta i final position men upprepningar av frågeord 
uppträder också två eller flera gånger i ett yttrande i form av två eller tre 
satser. Det finns också 7 frågeordsfrågor där frågeordet utelämnats.  
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En av flera samverkande signaler för frågeordsfrågor är fördröjning hos det  
sista tecknet. Liksom i ja/nej-frågor förekommer fördröjning i knappt 
hälften, 47%, av frågeordsfrågorna. En annan signal är PEK-adr som är 
mindre vanlig än i ja/nej-frågor, 27 frågeordsfrågor av 55 innehåller PEK-
adr. Både PEK-adr och PEK-adr-lång förekommer mest i final position. 

 

Det finns även andra typer av frågeordsfrågor. Man kan yttra två motsatser 
(utan frågeord) t.ex. STOR och LITEN för att uttrycka frågan ´hur stor´. I 
materialet finns det ett enda exempel som innehåller VAD-gest.  

 

Maximal markering för frågeordsfrågor skulle vara lexikalt frågeord i 
initial position, fördröjning av slutpositionen i det sista tecknet, PEK-adr i 
final position och turbytesnivå efter yttrandet: 

 
(115) 
 ↑VAD GÖRA SJÄLV PEK-adr-dur(0.3)↓ 
 
 Vad gjorde du själv? 
 
 

Frågeordsfrågor kan också uttryckas utan någon markering alls:  
 
(116)  
 TECKEN 
  
 Vilket tecken? 
 

Jag har även visat hur frågeord används i rapporterade frågor och 
tankefrågor utan att adressaten uppfattar dem som frågeordsfrågor. Det 
avgörande är att utförandet pågår på turnivån utan fördröjning. Också 
locusmarkör på frågeordet avslöjar att ett frågeord som t.ex. VAD-fv inte är 
riktat till adressaten. Sägeverb eller tankeverb används före rapporterade 
frågor eller tankefrågor. 
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10.  Stödturer 

I detta kapitel beskriver jag ett slags samarbete mellan den tecknande och 
lyssnaren som består av att man begär uppbackning eller förtydligande, 
såväl språkligt som ickespråkligt. Det kallar jag stödturer. Gemensamt för 
den tecknandes och lyssnarens stödturer är att man vill undvika 
missförstånd. När det gäller stödturer vill jag dela in dem i två grupper för 
den tecknande och lyssnaren, se figur 10.1: 

 
 

STÖDTURER 
 
 
  

 
 
  den tecknande                     lyssnaren 

 
 
                    begär uppbackning               begär förtydligande 
 
 
 
     
 stödfrågor   fördröjning  upprepning         stödfrågor     ickespråkliga signaler 
 
  
Figur 10.1  Frågor och andra signaler i stödturer från den tecknandes och lyssnarens  

sida. 

 

I de tre senaste kapitlen har jag beskrivit ja/nej-frågor, alternativfrågor och 
frågeordsfrågor som den tecknande ställer för att få information. I detta 
kapitel tar jag upp ytterligare en grupp som jag kallar för stödfrågor. 
Stödfrågor har en särskild funktion jämfört med de andra typerna av frågor, 
nämligen att de begär uppbackning eller förtydligande, trots att frågor i 
stödturer liknar ja/nej- eller frågeordsfrågor till formen. De förekommer  
när den tecknande kontrollerar om lyssnaren hänger med eller när  
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lyssnaren begär förtydligande (jfr ´uppskjutande frågor´, Linell & 
Gustavsson 1987:142). I stödturer finns det också fördröjning och 
upprepning från den tecknandes sida och ickespråkliga signaler, som 
vinkning och tumtryck, från lyssnarens sida. Turen där den tecknande 
upprepar sitt yttrande kallas repetition. 

 

 

Stödfrågor 
 

I det här avsnittet tar jag upp stödfrågor, till antalet 29 i mitt material. Av 
dem förekommer 21 i samtalen mellan dövblinda. Frågor i stödturer liknar 
till formen ja/nej-frågor eller frågeordsfrågor. Stödfrågor från den 
tecknandes sida förekommer ofta i slutet av yttrandet, som t.ex. FÖRSTÅ 
PEK-adr i exempel (117) nedan, för att begära uppbackning från lyssnaren 
(jfr återkopplingsframkallare, Allwood 1992:55).  

 
(117)  
 3bDB MEN PEK-HÄR STOCKHOLM EN BILJETT G-Ä-L-L-E-R >  
  TRE M-I-L O-M PEK-c ÅKA TILL A-R-L-A-N-D-A MÅSTE TA TVÅ > 
  BILJETT BETYDA FYRA MIL MÅSTE TA TVÅ BILJETT (.) JA >  
→  ((nick)) (.) FÖRSTÅ PEK-adr 
 3aDB FÖRSTÅ 
   
 3bDB Men här i Stockholm gäller en biljett bara för tre mil. Om jag åker till  
  Arlanda måste jag använda två biljetter, alltså om det är fyra mil får 
  man använda två biljetter. Förstår du? 
 3aDB Jag förstår.  (5.3) 
 

Från lyssnarens sida förekommer stödfrågor som begäran om 
förtydligande, t.ex. SÄGA PEK-adr-dur(.) i exempel (118), ofta med 
överlappning i den tecknandes tur. När lyssnaren har begärt förtydligande 
upprepar den tecknande ett tecken, en sats eller ett helt yttrande. 

 
(118) 
 2aD FÖRR FRÅN 15 HUNDRA T-A-L-E-T PERIOD 
→ 2bDB SÄGA PEK-adr-dur(.) 
 2aD FRÅN 15 HUNDRA (b:JA) PERIOD. 
    
 2aD Förr från 1500-talet. 
 2bDB Vad sa du? 
 2aD Från 1500-talet.  (5.17) 
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Frågor som begär uppbackning 
Frågor som begär uppbackning förekommer i materialet när den tecknande 
vill kontrollera om lyssnaren förstått eller hängt med genom att utföra en 
stödfråga. I materialet finns åtta stödfrågor från den tecknandes sida, av 
dem sju i samtal mellan dövblinda och en mellan den döva och en 
dövblind. Stödfrågor liknar ja/nej-frågor men deras primära funktion är att 
begära uppbackning. De förekommer efter längre turer. Hälften av 
stödfrågorna har fördröjning av sista tecknet.  

 

Den tecknande i detta exempel (119) använder stödfrågan HAFT SETT PEK-
adr-dur(0.7) som avslutning efter sin tur innan den tecknande fortsätter 
vidare med sitt ämne kring datorn: 

 
(119) 
 3aDB HÄNDER NEG VÄGRA TA-h-f-MASKIN SKRIVA-MASKIN > 
  REKTANGEL-FORM AVLÄSA-FINGRAR HETA > 
  S-A-M-P-A-L DATOR-dur(1.0) FORM-BESKRIVNING > 
→  HAFT SETT PEK-adr-dur(0.7) 
 3bDB J-A 
   
 3aDB Han undviker taktil kommunikation och använder istället en  
  utrustning för avläsning av punktskrift. Den heter Sampal, känner du  
  till den? 
 3bDB Ja.  (5.2) 
 
I fyra av dessa stödfrågor saknas fördröjning. I exempel (117´) sänks 
händerna en aning efter en längre tur för att den tecknande förväntar sig en 
uppbackning och strax efteråt yttras en stödfråga utan fördröjning: 

 
(117´)  
 3bDB MEN PEK-HÄR STOCKHOLM EN BILJETT G-Ä-L-L-E-R >  
  TRE M-I-L O-M PEK-c ÅKA TILL A-R-L-A-N-D-A MÅSTE TA TVÅ > 
   BILJETT BETYDA FYRA MIL MÅSTE TA TVÅ BILJETT (.) 
JA > →   ((nick)) (.) FÖRSTÅ PEK-adr 
 3aDB FÖRSTÅ 
   
 3bDB Men här i Stockholm gäller en biljett bara för tre mil. Om jag åker till  
  Arlanda måste jag använda två biljetter, alltså om det är fyra mil får 
   man använda två biljetter. Förstår du? 
 3aDB Jag förstår.  (5.3) 
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I följande exempel vill 2bDB kontrollera om det är rätt person som 2aD 
pratat om i sitt förra yttrande genom att utföra STÄMMA efter sin 
beskrivning för att begära en uppbackning. STÄMMA på sista raden avslutar 
delspelet. 

 
(120) 
 2aD J-A  PEK-c FÖRSTÅ HETA J-E-S-P-E-R 
 2bDB (-h) J-E-S-P-E-R JA VETA TJOCK FRÅN X-LAND > 
→  X-L-A-N-D  (+h) (a:JA) STÄMMA   
 2aD JA STÄMMA 
 2bDB STÄMMA  
   
 2aD Ja jag förstår, han heter Jesper. 
 2bDB Jesper ja jag vet, tjock och från X-landet, stämmer det? 
 2aD Ja det stämmer. 
 2bDB Det stämmer. (5.1) 
 
   

Frågor som begär förtydligande 
Stödfrågor yttras också från lyssnarens sida, inte för att begära ett ja eller 
nej utan för att begära förtydligande. Ingen av dessa stödfrågor har  
fördröjning. I exempel (1´) nedan avbryter lyssnaren och frågar ”menar du 
Danmarks utställning?” för att försäkra sig om att han förstått rätt innan 
den tecknande fortsätter sin tur. 

 
(1´) 
 2aDB (+h) PÅ VÅR UTSTÄLLNING GANSKA = 
→ 2bDB = DANMARK 
 2aDB NEG PÅ VÅR (b:J-A PEK-f) UTSTÄLLNING GANSKA MÅNGA > 
  INTRESSE ANMÄLA INTRESSE ANMÄLA UNGEFÄR SEXTON > 
  (b:V-A) TILL DÖVBLIND TOLK UTBILDNING 
    
 2aDB På vår utställning var det ganska = 
 2bDB = Danmark? 
 2aDB Nej, på vår (b:ja den) utställning var det ganska många intresserade, 
  ungefär sexton (b:va) som ville anmäla sig till  
  dövblindtolkutbildningen. 
 (5.9) 
 

I stödfrågor som innehåller frågeord kan frågeordet stå självständigt eller 
yttrandet kan bestå av en hel sats. Adressaten begär ett förtydligande 
genom att teckna I VAD i exempel (20´) nedan där adressaten uppfattat att 
det är en fråga men missat det sista bokstaverade tecknet.  
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(20´) 
 3aDB BRUKA BRUKA PEK-adr-lång-k SKRIVA I P-T P-T-dur(1.3) 
→ 3bDB I  VAD 
 3aDB P-T  
 3bDB JA T-P JA 
   
 3aDB Brukar brukar du skriva i PT, PT? 
 3bDB I vad? 
 3aDB PT. (eg. TP-databasen) 
 3bDB Ja, ja, TP.  (5.20) 
  

Lyssnaren i exempel (121) nedan vill ha ett förtydligande av om det är 
”femtiosex gånger” eller ”fem, sex gånger” genom yttrandet med  
frågeform HUR-MÅNGA SÄGA PEK-adr. Det syns en tydlig överlappning 
där lyssnaren avbryter den tecknandes tur för att be om en upprepning. 
Efter överlappningen tecknar lyssnaren en gång till HUR-MÅNGA.  

 
(121) 
 5aDB UPPREPA fm-GÅ-fv BETALA NEG ”LÅT-GÅ”x2 PEK-c UPPREPA > 
  BRAx2 fm-ÅKA-LIFT BLI FEM SEX GÅNG GÅ-RUNT 
→ 5bDB HUR-MÅNGA HUR-MÅNGA SÄGA PEK-adr HUR-MÅNGA GÅNG 
 5aDB FEM ELLER SEX GÅNGER GÅ-RUNT-UPP GRATIS MEN INTE > 
  POSS-c GUBBE BETALA 
   
 5aDB Jag behövde inte betala nästa gång heller utan kunde fortsätta åka  
  gratis. Jag åkte gratis med skidliften fem sex gånger upp.  
 5bDB Hur många hur många sa du, hur många gånger? 
 5aDB Fem eller sex gånger gratis, men min gubbe fick betala.  
   (5.21) 
 
Repetitioner, dvs upprepade yttranden i en sekvens, kan också bestå av två 
turer. I den andra turen kan yttrandet kan vara omformulerat. Exempel 
(122) nedan innehåller en stödfråga där lyssnaren begär förtydligande av 
om det är frågan om X-stad. Den tecknande omformulerar samma yttrande 
genom att tillägga de sista tecknen, PÅ CYKEL.  

 
(122) 
 3bDB VILKEN TOLK FÖLJA-MED DIG-k VILKEN 
→ 3aDB X-STAD 
 3bDB VILKEN TOLK FÖLJA-MED DIG-k PÅ CYKEL 
 3aDB OM-TVÅ-ÅR TOLK CENTRALEN DISKUTERA MEN K-A-R-L  
 
 
  BE MIG GOD TID BOKA-h 
   
 3bDB Vilken tolk följer med dig? 
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 3aDB I X-stad? 
 3bDB Vilken tolk följer med dig på cykel? 
 3aDB Det är om två år. Jag ska diskutera det med tolkcentralen men Karl  
  bad mig boka i god tid. (5.13) 
 

 

Misslyckanden kan förekomma i samtalet och även i sekvenser med 
stödfrågor. I exempel (123) nedan upptäcker den tecknande förmodligen 
inte att lyssnaren tecknar VAD (i inpass) utan fortsätter vidare. Inte heller 
den andra stödfrågan lyckas (på andra raden). 5bDB tecknar VEM efter att 
ha upptäckt att det inte handlar om något utan om någon när 5aDB berättar 
om en person som föredrar bokstavering.  Trots två stödfrågor med 
frågeord fortsätter 5aDB att berätta. Det är inte helt klart för mig om den 
tecknande inte uppfattar lyssnarens begäran om förtydligande eller 
möjligen om den tecknande inte vill släppa turen till lyssnaren, dvs 
dominerar turen.  

 
(123) 
→ 5aDB L-A-S-S-E LASSE-persontecken (b:VAD) BOKSTAVERA SNABBT 
→ 5bDB VEM 
 5aDB PEK-c VÄNTA LÅNGSAMT fm-BOKSTAVERA KÄNNA TRÄNA > 
  JOBBIGT MEN PEK-c VILL ÄNDÅ TRÄNA 
   
 5aDB Ja Lasse Lasse (b:Vad?) bokstaverade snabbt. 
 5bDB Vem? 
 5aDB ´Vänta, bokstavera långsamt´, sa jag. Jag kände att jag behövde  
  träna mera med bokstavering. Det var jobbigt, men jag ville träna 
  ändå.  
 (5.24/5.25) 
   

Ickespråkliga signaler    
Förutom stödfrågor kan lyssnaren också använda ickespråkliga signaler för 
att begära en förklaring eller upprepning. Dessa ickespråkliga signaler är 
små handrörelser som vinkning eller tumtryck. I detta exempel (124) vinkar 
lyssnaren för att be om en upprepning:  

 
(124)  
 6aDB HUR  FÖRR INTE TOLK MED FÖRR HUR LÄNGE PEK-adr > 
  STUDERA PEK-DÄR-f BLIND SKOLA YRKE HUR > 
  PEK-adr-lång-dur(.) 
 
 
→ 6bDB ((vinkning)) 
 6aDB HUR FÖRR HAFT BLIND YRKE SKOLA PEK-adr TOLK MED > 
  INTE PEK-adr 
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 6bDB INTE  
   
 6aDB Hur studerade du, hur länge var du utan tolk i yrkesskolan för  
  synskadade?  
 6bDB Va? 
 6aDB Hur var det i yrkesskolan för synskadade, hade du tolk eller inte? 
 6bDB Inte.  (5.28) 
 

 

 Exempel (125) nedan är hämtat från samtal mellan den seende döva 
tecknande och en dövblind adressat. Den tecknande ställer en 
frågeordsfråga men adressaten ber om en upprepning genom att vinka lätt. 
Den tecknande omformulerar yttrandet genom att tillägga subjektet 
DÖVBLIND. 

 
(125) 
 1aD JA-klapp VAR BO FINLAND  
→ 1bDB ((vinkning)) 
 1aD FINLAND DÖVBLIND VAR BO 
 1bDB BO FINLAND  TAMMERFORS TAMMERFORS 
    
 1aD Var bor hon i Finland? 
 1bDB Va? 
 1aD I Finland, var bor den dövblinda? 
 1bDB Hon bor i Finland, i Tammerfors.  (5.30) 
 

I nästa exempel ställer den tecknande en ja/nej-fråga men adressaten ber 
om en upprepning genom att trycka lätt med tummen en gång, dvs 
tumtryck. Den tecknande omformulerar yttrandet genom att bokstavera. 

 
(126) 
 6aDB JASÅ fm-ORIENTERA-MED-KÄPP PEK-adr-lång-k-dur(0.4) 
→ 6bDB ((tumtryck)) 
 6aDB V-I-T-K-Ä-P-P MED PEK-adr-lång-k-dur(.) 
 6bDB PEK-c MED PEK-fh RYGGSÄCK HÄNGA MED PEK-c.  
   
 6aDB Jaha. Använder du vit käpp? 
 6bDB Va? 
 6aDB Har du vit käpp med dig? 
 6bDB Jag har den hängande i ryggsäcken.  (5.36) 
 
I exempel (127) nedan visar det sig att den tecknande inte har lyckats med 
att begära en uppbackning från lyssnaren. De upprepade yttrandena 
förekommer då 3aDB berättar om hur några döva barn blir bekanta med 
honom och hur de vågar fråga honom direkt om vad taktil kommunikation 
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är för något. 3bDB i sin tur frågar om det fungerar bra att förklara det för 
döva barn. Exemplet innehåller två yttranden. Första yttrandet består av två 
frågesatser där 3bDB börjar med tecknet PEK-c och rättar till genom att 
upprepa satsen. Efter den första frågan skulle det bli 3aDB:s tur men inget 
händer. Samma sats upprepas med bokstaveringen på nästa rad. 3aDB 
upprepar tecknen och påpekar för 3bDB i sin tur att han förstår (PEK-c 
FÖRSTÅ).  

 
(127) 
 3bDB PEK-c FUNGERA BRA  FUNGERA B-R-A-dur(0.5) > 
  F-U-N-G-E-R-A-R B-R-A-dur(0.3) 
 3aDB FUNGERA BRA (b:JA-klapp) PEK-c FÖRSTÅ ORSAKx2 BARN-fv >  
  SE SE-PÅ-f PEK-c TOLK TECKNA-fh AVLÄSA-fh BARN-fv >  
  SE-PÅ-f FUNDERA VAD 
   
 3bDB Jag, fungerade bra. (.) Fungerade det bra?(0.5) Fungerade det  
  bra(0.3)? 
 3aDB Det fungerade bra. (b:ja) Jag förstod. Eftersom barnen tittade  
  på mig och tolken tecknade och jag avläste. De tittade på oss  
  och funderade på vad det var. (1.30) 
  

Här följer ytterligare ett exempel som kan tolkas som en misslyckad fråga. 
Upprepningen förekommer tydligt samt fördröjningen. Efter 
uppbackningen upprepas frågan igen, nu med tillägg av PEK-adr-lång-k-
dur(.). Troligtvis förvirrar bokstaveringen  K-L-I-A-R den andra dövblinda, 
3aDB. Innan 3bDB frågar har 3aDB berättat om hur en amerikansk 
dövblind kvinna rör honom över hela ansiktet och överkroppen för att 
kunna få en bild av hur han ser ut.  

  
(76´) 
→ 3bDB HA PEK-adr  K-L-I-A-R KLIA-c-HUVUD K-L-I-A-R-dur(0.8) > 
  (b:klapp) KLIA-c-HUVUD PEK-adr-lång-k-dur(.) 
 3aDB KITTLA-f 
   
 3bDB Kliade det på dig? (b:ja) Kliade det på dig? 
 3aDB Det kittlade i hela kroppen. (1.20) 
  

Fördröjning och upprepning 
Det finns ytterligare ett sätt att begära uppbackning från lyssnaren. I det 
visuella teckenspråket används det vanligen i början av satsen då den 
tecknande markerar ett topikaliserat led med höjda ögonbryn, framåtböjt 
huvud, indragen haka, ögonkontakt med lyssnaren och kvarhållning av det 
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sista tecknet (Bergman 1995:10). Under en mycket kort paus efter 
topikmarkören ger lyssnaren  vanligen uppbackning med en nick.  

 

Höjda ögonbryn eller ögonkontakt med lyssnaren används inte mellan de 
dövblinda samtalsparterna. I exempel (31´) nedan begär den tecknande 
uppbackning genom att utföra  tecknet KONGRESS i början av yttrandet 
med fördröjning. A håller sina händer kvar i slutpositionen av det sista 
tecknet i det topikaliserade ledet. Efter uppbackningen från lyssnaren 
fortsätter den tecknande att fördjupa ämnet.  

 
(31´) 
→ 3aDB FÖRSTA VÄRLD KONGRESS-dur(.) (b:JA-klapp) KONFERENS >  
  DÖVBLIND VETA DÖV/BLIND FRÅN BELGIEN BELGIEN > 
  B-E-L-G-I-E-N 
 3bDB BELGIEN J-A  
 3aDB STÄMMA TAKTIL-TECKENSPRÅK INTE 
   
 3aDB Den första världskongressen (b:ja) konferensen, den för dövblinda.  
  Vet du? Där fanns en dövblind från Belgien, B-e-l-g-i-e-n. 
 3bDB Belgien ja. 
 3aDB Det stämmer. Han använde inte det taktila teckenspråket.  
   (5.7) 
 

Ett annat sätt att begära uppbackning är att upprepa ett tecken eller att 
bokstavera ett synonymt ord (Mesch 1994). Sådana upprepningar 
förekommer även i det här materialet. I exempel (31´) nedan begär den 
tecknande uppbackning genom att upprepa tecknet BELGIEN i slutet av 
satsen. I samma exempel bokstaveras sedan ´Belgien´ efter upprepningen.  

 
(31´) 
 3aDB FÖRSTA VÄRLD KONGRESS-dur(.) (b:JA-klapp) KONFERENS >  
→  DÖVBLIND VETA DÖV BLIND FRÅN BELGIEN BELGIEN > 
  B-E-L-G-I-E-N 
 3bDB BELGIEN J-A  
 3aDB STÄMMA TAKTIL-TECKENSPRÅK INTE 
   
 3aDB Den första världskongressen (b:ja) konferensen finns det för  
 
 
  dövblinda. Vet du? Där finns en dövblind från Belgien, B-e-l-g-i-e-n. 
 3bDB Belgien ja. 
 3aDB Det stämmer. Han använde inte det taktila teckenspråket.  
   (5.7) 
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Det finns flera exempel i bastranskriptionens material som liknar det 
föregående där den tecknande först bokstaverar stadsnamn (liksom 
personnamn eller nya termer) och sedan upprepar det med tecknet. 

 
(128) 
 3aDB PEK-c KÄMPA RINGA PEK-fv PEK-f PEK-fh  PEK-adr TIDIGT > 
→  PEK-adr PEK-c SOMMAR CYKEL LÄGER B-O-R-Å-S BORÅS  
 3bDB BORÅS JA  
 3aDB BORÅS PRATA MED PEK-adr FRÅGA PEK-adr MED KOMMA-
  HIT MED VIDEO MEN PEK-adr ARBETA (x) MEN FÖRST > 
  M-A-R-G-A-R-E-T-A VILL MED PEK-h OMÖJLIGT ISTÄLLET DIG > 
  VILL STÄLLA-UPP PEK-adr KOMMA-HIT FÖR ROLIGT DIG 
 
 3aDB  Jag försökte ringa till många personer. Jag träffade dig tidigare  
  angående sommarcykellägret i Borås.  
 3bDB Borås ja.  
 3aDB Borås. Jag pratade med dig om du kunde komma med till   
  videoinspelningen.  
  Men du arbetade då xxx. I början ville Margareta vara med  
  men hon fick förhinder. Istället ville du ställa upp och komma hit. Det  
  var roligt att du kunde komma.  
   (bastranskription) 
 

Exempel (129) nedan är ett speciellt yttrande. Den tecknande pekar lätt 
med långsamt tempo som om han funderar. I långsamt tempo försöker så 
den tecknande beskriva mera om Vänersborg, att det ligger nära 
Trollhättan, och under tiden förväntar han sig att få en uppbackning från 
lyssnaren.  

 
(129) 
 
→ 5bDB …YRKE SKOLA VÄNERSBORG << PEK-f-dur(.) GÅ NÄRA HETA > 
  TROLLHÄTTAN PEK-f TROLL TROLLHÄTTAN PI TECKNA  >> 
 5aDB VÄNERSBORG SKOLA 
   
 5bDB …yrkesskolan i Vänersborg. Jag gick där, nära Trollhättan.  
  Hur tecknar man det nu då? 
 5aDB Vänersborgsskolan. (5.8)  
 
 

Sammanfattning 
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Under samtalet samarbetar den tecknande och lyssnaren med varandra 
genom stödturer för att förebygga missförstånd. Frågor består inte bara av 
ja/nej-frågor, alternativfrågor och frågeordsfrågor utan också av  
stödfrågor. De tre första typerna av frågor har informationssökande 
funktion och utförs av den tecknande. Stödfrågor liknar ja/nej-frågor och 
frågeordsfrågor. Deras funktion är att begära uppbackning och 
förtydligande och de kan utföras av båda samtalsparterna, den tecknande 
och lyssnaren.  

 

Den tecknandes stödfrågor förekommer vanligen efter ett längre yttrande 
(ofta en beskrivning) då den tecknande begär en uppbackning i form av 
t.ex. FÖRSTÅ PEK-adr. Lyssnarens stödfrågor uppstår under eller efter den 
tecknandes tur då lyssnaren begär förtydligande av den tecknandes 
yttrande, dvs ber den tecknande upprepa eller omformulera sitt yttrande, 
t.ex. med VAD SÄGA PEK-adr.  

 

Förutom stödfrågor finns det andra tecken eller signaler som begär 
uppbackning från den tecknandes sida. Det är fördröjning av det tecken 
som utförs i början av yttrandet liksom upprepning av tecken för att 
kontrollera om lyssnaren hänger med, känner till tecknet osv. Lyssnaren 
kan begära förtydligande genom de ickespråkliga signalerna vinkning och 
tumtryck.



  Avslutning 

  Mesch 1998: 183 
   

 

Avslutning  

 

 

För mig har det varit mycket intressant och lärorikt att analysera det helt 
nya området - dövblindas samtal på taktilt teckenspråk med särskild 
inriktning på turtagning och frågor. Analysarbetet har dessutom gett många 
nya insikter om hur samtalet är strukturerat och hur frågor används för att 
till exempel introducera nya samtalsämnen. Analysarbetet har också skapat 
nya funderingar, till exempel kring hur dövblinda introducerar och avslutar 
ämnen och på vilket sätt de utför berättelser om egna upplevelser till 
varandra genom att använda olika perspektiv. Det får bli en annan uppgift 
framöver.  

 

Och nu sänker jag mina händer för en stunds viloläge  ⇓ 

 



Summary 

Mesch 1998: 184 
 

Summary 

 

Tactile Sign Language – turn-taking and questions in signed 
conversations of deaf-blind people  

 

The subject of this study is the tactile sign language of deaf-blind people, 
with special focus on turn-taking and questions in their conversations. 
When deaf-blind people communicate by holding each other´s hands (i.e. 
tactile signing) the deaf-blind listener cannot receive the non-manual  
signals on the signers face. In visual sign language the eye brows are used 
as articulators, where raised or squinted brows signal interrogative sen-
tences, and the eyes function as turn-taking regulators. If an utterance is 
taken out of context it is difficult to know whether that utterance is an  
interrogative or not without those non-manual signals. Conversation  
analysis shows that questions are used by the deaf-blind interlocutors in  
my material, despite the fact that no interrogative non-manual signals are 
used. 

 

Chapter 1 contains an outline of deaf-blindness, different groupings of 
deaf-blind people, and different methods of receiving sign language or  
other methods of communication. Signing deaf-blind people were born 
deaf, or became deaf in early childhood and sign language is their primary 
language. One common cause of deaf-blindness is an hereditary disease, 
Ushers Syndrome, which affects approximately five percent of all  
profoundly deaf persons. The progressing loss of vision eventually forces 
these persons to switch from using visual sign language to tactile signing.  

 

Chapter 2 describes the material used for the dissertation - 6 videotaped 
dyads recorded between 1989 and 1995. Two of these dyads are between 
one deaf and one deaf-blind person, four are between two deaf-blind  
persons. They have all been asked to converse freely in sign language. 
There is a total of three hours of videotaped conversations. Parts of this  
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material has been transcribed, viz. 168 utterances that function as  
questions, with their preceding or following context. Another 13 utterances 
consisting of reported questions and questions introduced by a verb of 
thinking have also been transcribed. In this chapter I also discuss some of 
the observational problems when viewing these tactile conversations on a 
tv-monitor in order to make the analysis. The problems resulted in me 
meeting some deaf-blind persons now and then, to have conversations with 
them myself using tactile sign language.  

 

Chapter 3 gives an introduction to conversation and some basic concepts in 
conversation analysis such as sequence, adjacency pairs, turn, transition 
relevance place and back channeling in spoken language. There is also a 
short description of turn-taking in signed conversations.  

 

In chapter 4 the different positions used for conversation by deaf-blind  
persons are introduced: the monologue position and the dialogue position. 
In the monologue position both the signer's hands are held under the hands 
of the listener. The dialogue position is the most frequently used  
conversation position between two deaf-blind persons, here the signer's 
right hand is held under the listener's hand and the left hand is held on top 
of the listener's hand. The basic principle when using the monologue  
position is that A articulates a sign holding both hands under the hands of 
B. When B is nearing a turn transition B has to move his/her hands from 
the listening position on top of A's hands and position them under A's 
hands. In the dialogue position A and B have their hands in different  
positions, touching each other. A holds his/her right hand under B's left 
hand, and his/her left hand on top of B's right hand. B's hands are held  
correspondingly, the right hand under A's left hand, and the left hand on  
top of A's right hand. This positioning of the hands means that A and B do 
not have to change the positions of their hands during turn transitions.  
Both the dialogue and the monologue position require an equal amount of 
co-operation from the participants in the conversation, i.e. the signer  
checks whether the listener understands and the listener uses back  
channeling signals during the conversation.  

 

In conversations with deaf-blind persons the position most suitable for the 
situation at hand is chosen - the monologue position or the dialogue  
position. The monologue position is often used in interpreting situations, 
and in conversations between deaf-blind persons when the signer holds a 
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long turn and the listener is receiveing the whole time. It is also used when 
the signer is left handed, in which case his/her left hand will be placed on 
top of the listener's hand in the dialogue position. A left handed person will 
therefore sign in the monologue position with his/her active left hand  
under the listener's hand. The dialogue position is however the one that is 
most frequently used in my material.  

 

Whether the signer's hands are held in the monologue or the dialogue  
position is something that also affects parts of the manual sign structure. 
The listener's hands may constitute obstacles for the signer's articulation of 
the signs. I have extracted ten examples of signs from my material and  
described their structure in visual signing and how they are articulated in 
the monologue position and in the dialogue position. For signs with a  
single articulator the difference is not great between the two positions. For 
signs with a double articulator, however, the left hand of the signer in the 
dialogue position has to be adapted since the listener's hand is held under 
the palm of the signer. For signs with a single articulator and with the other 
hand as the manual place of articulation there are several variants in the 
dialogue position as to where contact is made, e.g. STÄMMA ('that's right') 
(see illustrations 4.46-4.49 p.74-76). In the monologue position only signs 
where the back of the hand is the place of articulation differ, since contact 
then is made on the back of the hand of the listener, see the example KATT 
('cat') in the monologue and the dialogue position: 
 

KATT, ´cat´ single articulator and  manual  place of articulation (see ill. 
4.5 p. 39)  
 I  left: flat hand, directed to the right, palm turned down 
 II   right: flat hand, directed forward, palm turned down 
 III  moved inwards a couple of times in contact with the upper side of 
  the left hand 
 

KATT, ´cat´ in monologue position (4.21 p. 54) 
 I the listeners right flat hand, directed forward, palm turned down 
 II right: flat hand, directed to the left, palm turned down 
 III  moved inwards a couple of times in contact with the upper side of 
  the listener's hand 
 

KATT, ´cat´ in dialogue position (4.33 p. 66) 
 I left: flat hand, directed forward, palm turned down 
 II right: flat hand, directed to the left, palm turned down 
 III  moved inwards a couple of times in contact with  the upper side 
  of the left hand 
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Chapter 5 describes how deaf-blind persons regulate the turn-taking by 
moving their hands in both the vertical and the horizontal plane. The  
vertical plane is divided into different conversational levels: The rest level 
(in the transcription below it is marked with an ⇑ when the hands are 
moved up from the rest level, i.e. initializing and with an  ⇓   when they are 
moved back to the rest level), the turn level (marked by an ↑), hesitation  
level (marked by an ┴  at the beginning and an ┬  at the end of it), and turn 
change level (marked by an ↓ ). See illustrations 5.1-5.4 (p. 83-86) in this 
volume. Quick transitions that are made without lowering the hands are 
marked with an ' = '. Deaf-blind persons regulate turn changes by lowering 
their hands to the turn change level and by slowing down their signing at 
the end of their turn.  

 
 (9´) 

 6bDB ↑ poly-CLIMB-UP BLOW HARD BLOW INDEX-C > 
  poly-CLIMB-UP STAND-dur poly-CLIMB-UP STONE PATH > 
  poly-WALK-UP-MOUNTAINTOP ↓ 
 6aDB ↑ STRONG INDEX-adr WITH IMPOSSIBLE INDEX-c ↓  
   (b:JA('Yes')-tap) ⇓ 
  (1.0) 
 6aDB ⇑  WANT MORE WALK INDEX-adr = 
 6bDB ↑ NOT-KNOW ((neg)) INDEX-c  ↓ (.)↑  INDEX-c STAY-HOME ⇓ 
 6aDB ⇑ Y-E-S ⇓ 
 
 6bDB I climbed up and it was blowing hard. I rested for a while and then 
  continued to climb the path till I reached the top of the mountain. 
 6aDB That was strong of you! Impossible for me. (b: Yes)  
  (1.0) 
 6aDB Do you want to go there again?   
 6bDB I don't know. I think I'll stay home. 
 6aDB Yes.  (1.68) 
 

 

The horizontal plane is divided into three different turn zones: A's own  
turn zone, the joint zone, and B's own turn zone (see illustrations no 5.5- 
5.7 p. 91-92 in this volume). The signing space in front of the signer is  
used by both of the signers, i.e. they have a common signing space. B is 
made aware of A finishing a turn by e.g. A moving his/her hands to the 
joint zone.  

 

The various signals the listener can use to tell the signer to go on, signal 
understanding and signal assent during the signer's turn are called back 
channeling. These signals are divided into different kinds of non-linguistic 
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tactile tap signals: tap, JA('yes')-tap, and thumb tap (see illustrations no 
5.14-5.15 p. 104-105 in this volume). There is also waving and thumb-
press (used to mean 'what'). The most frequent linguistic back channeling  
is the fingerspelled sign J-A ('yes'). The signs JASSÅ ('is that so') and  
ALDRIG ('never') are also used. In the monologue position non-linguistic 
back channeling is made from the listening position by way of lightly 
touching the back of the signer's left, and also right, hand. But if the  
listener wants to give linguistic back channeling s/he must move his/her 
right hand to the position under the left hand of the signer. In the dialogue 
position non-linguistic back channeling is usually given by means of the 
thumb press or the JA('yes')-tap on the signer's left hand. In this position it 
is easier to give linguistic back channeling without having to change the 
positioning of the hands. 

 
(26´) 
 5bDB ((body tilted forward)) WHAT-fl SAY-fl WAIT ((body tilted back)) > 
  UNDERSTAND NOT INDEX-c REPEAT SLOW WORK GOOD > 
  (a: JA('yes')-tap SIGN EASY. 
 
 5bDB ´What did you say? Wait´, is what I say when I don't understand and 
  ask for repetition. That works well. (a:yes) It is easier with sign  
  language.  
   (4.8) 
 

Questions are the focus of the second part of the dissertation. Chapter 6 
contains a detailed description of the term question and interrogative  
structures in sign language. Non-manual signals are crucial to interrogative 
structures, e.g. raised eye brows in yes/no-questions and squinted eye 
brows in wh-questions. In alternative questions the eye brows can be raised 
or squinted. The questions made by deaf-blind persons may not look like 
questions since no non-manual signals are used. By using conversation 
analysis I have located 168 utterances in my material that are perceived as 
yes/no-questions, alternative questions, wh-questions and questions in  
control turns. 

 

Chapter 7 consists of an analysis of the yes/no-questions in conversations 
of deaf-blind persons. When the non-manual signal, raised eye brows, is 
not present the manual signal, holding the last sign longer than usual, is 
what remains. A held sign is however not a question marker but a turn  
taking marker. But the extended duration does support the interpretation of 
the utterance as a question. According to the analysis not quite half, 46%, 
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of the yes/no-questions have a last sign with extended duration (see  
example 130). Of course knowledge of the topic of the discussion and the 
context of the conversation decides how one utterance affects the next. 

 
(130) 
 6aDB IS-THAT-SO poly-ORIENTATE-WITH-CANE > 
  INDEX-adr-long-k-dur(0.4) 
 6bDB ((thumb press)) 
 6aDB W-H-I-T-E C-A-N-E WITH INDEX-adr-long-k-dur(.) 
 6bDB INDEX-c WITH INDEX-fr KNAPSACK HANG WITH INDEX-c 
   
 6aDB Is that so. Do you use a white cane? 
 6bDB What? 
 6aDB Do you have a white cane with you? 
 6bDB I have one hanging from my knapsack.  (1.79/1.80) 
   
 

Another possible signal is pointing at the addressee, abbreviated INDEX-adr, 
which is most frequently used in yes/no-questions, 70%. INDEX-adr in the 
initial position of the utterance also functions as a summons signal. There is 
also a variant of INDEX-adr, viz. INDEX-adr-long, which the signer articulates 
at a distance from his/her body, sometimes even letting the tip  
of the finger  touch the addressee. INDEX-adr-long is used to signal a turn 
change by executed it in the addressee's turn zone. Both INDEX-adr and 
INDEX-adr-long are mainly used in the final position of an utterance.  

 

One other distinguishing feature is the repeating of a clause in an  
utterance. There is also the VAD('what')-gesture (palms up) and the drawing 
of a question mark (?) in the air at the end of an utterance, something that  
is very infrequent in my material. A yes/no-question can be reduced to the 
point where it no longer contains any interrogative signals at all. Crucial  
for perceiveing the utterance as a yes/no-question is its relation to the  
previous utterance.   

 

In chapter 8 I account for the analysis of 55 utterances perceived as wh-
questions. In most cases wh-signs for interrogatives are used, buth in seven 
of these utterances no such sign is used. The wh-sign is usually in the  
initial position (see example 93'), whereas INDEX-adr is usually found in  
the final position. There is also repetition of the wh-sign in some of the  
wh-questions. The last sign is held in 47% of the wh-questions, as was the 
case with yes/no-questions.  
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(93´) 
 3bDB WHERE WE WILL HAVE BICYCLE AT NEXT NEXT-YEAR 
 3aDB KNOW NOT 
   
 3bDB Where will we go bicycling next year? 
 3aDB I don't know.  (3.29) 
  

In chapter 9 co-operation between listener and signer through the use of 
checking turns is described. The signer poses questions with a request for 
back channeling, often at the end of an utterance like e.g. UNDERSTAND 
INDEX-adr (example 117´), or with topic marking using an extended hold of 
the first sign, or with repetition of a sign. The listener in turn asks for  
something to be made clearer by asking for clarification or repetition of a 
sign or an utterance with the help of back channeling signals like e.g.  
waving, thumb press or linguistic back channeling as HOW MANY SAY  
INDEX-adr in example 131 (underlining indicates overlaping signing).  

 
(117´)  
 3bDB BUT INDEX-HERE STOCKHOLM ONE TICKET V-A-L-I-D > 
  THREE M-I-L-E I-F INDEX-C GO TO A-R-L-A-N-D-A MUST TAKE > 
  TWO TICKET MEAN FOUR MILE MUST TAKE TWO TICKET (.) > 
  YES ((nod)) (.) UNDERSTAND INDEX-adr 
 3aDB UNDERSTAND 
   
 3bDB But here in Stockholm one ticket is only valid for three miles. If I go to 
  Arlanda I have to use two tickets. That means if it is four miles you 
  have to use two tickets. Do you understand? 
 3aDB I understand. (5.3) 
 
 
(131) 
 5aDB REPEAT poly-WALK-fl PAY NEG "NEVER-MIND"x2 INDEX-c > 
  REPEAT GOODx2 poly-GO-BY-LIFT TOTAL FIVE SIX TIME > 
  UP-AND-DOWN 
 5bDB HOW-MANY HOW-MANY SAY INDEX-adr HOW-MANY TIME 
 5aDB FIVE OR SIX TIME UP-AND-DOWN FREE BUT NOT POSS-c > 
  HUSBAND PAY 
   
 5aDB I went for free with the ski-lift five or six times up.  
 5bDB How many how many did you say, how many times? 
 5aDB Five or six times for free, but my husband had to pay.  
   (5.21) 
 

The risk of misunderstandings occuring is lessened using the dialogue  
position even though this position makes it more difficult to receive the  
information from the left hand, which is held on the right hand of the other 
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person. But the advantage of the dialogue position is that it makes it  
possible to receive various kinds of back channeling in checking turns.  

 

In the transcribed sequences reported questions and questions introduced 
by a verb of thinking have also been included. They differ from the other 
questions in that the signer uses directional inflections, interrogatives in 
other positions than the initial or the final, verbs of saying and verbs of 
thinking. INDEX-adr is not used in these questions.  
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Ja/nej-frågor 
 
(1.1)  1bDB (+h) HA PEK-adr HAFT (-h) BESÖKA DÖVBLIND CENTRUM > 
  (+h) TAMMERFORS-dur(1.8) 
 1aD JA-klapp EN GÅNG 
   
 1bDB Har du besökt dövblindas servicecentrum i Tammerfors? 
 1aD Ja en gång.  
 
(1.2)  1aD OCH I HELSINGFORS-dur(.) H-E-L-S-I-N-G-F-O-R-S (b:J-A) >  
  HA DÖVBLIND  FÖRBUND-dur(.) (b:nick J-A) PEK-adr > 
  HAFT PEK-adr BESÖKT PEK-adr-dur(.) 
 1bDB UTAN ALDRIG (a:tumklapp) 
   
 1aD I Helsingfors finns Dövblindas förbund. (b:ja) Har du besökt  
  det? 
 1bDB Aldrig.  
   
(1.3) 1bDB (-h) DÖVBLIND FÖRBUND ORDFÖRANDE HETA (.) > 
  MIMMI-persontecken-dur(.)  (+h) M-I-M-M-I (a: JA-klapp) >  
  KÄNNA PEK-adr-dur(0.6)  
 1aD JA-klapp KÄNNA (b: J-A) 
   
 1bDB Ordföranden för Dövblindförbundet heter Mimmi. Känner du  
  henne? 
 1aD Ja, det gör jag.  
   
(1.4) 1bDB HAFT PEK-adr HÖRA HA TRE BARN TRE-dur(2.0) 
 1aD VET-INTE 
   
 1bDB Har du hört att hon har tre barn? Tre. 
 1aD Det visste jag inte.  
   
(1.5) 1aD PEK-adr-lång-k INTE BARN PEK-adr-lång 
 1bDB HA-INTE LAT 
   
 1aD Har du inga barn? 
 1bDB Det har jag inte, jag är lat.  
   
(1.6) 1aD GIFT PEK-adr-lång 
 1bDB ((leende)) LAT J-A 
   
 1aD Är du gift? 
 1bDB ((leende)) Jag är lat.  
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(1.7) 1aD PEK-adr ENSAM BO HEMMA PEK-adr 
 1bDB PEK-c J-A X-STAD BO X-STAD ENSAM PEK-c ENSAM >  
  PEK-c HEMMA X-STAD ENSAM 
   
 1aD Bor du ensam? 
 1bDB Jag bor i X-stad. Jag bor ensam i X-stad.  
 
 
(1.8)  1aD PEK-adr FORTSÄTTA UTBILDNING SAMMA JOBB VAD-gest 
 1bDB ((neka)) SAMMA TRÅKIG  
   
 1aD Ska du fortbilda dig inom samma jobb, eller? 
 1bDB Nej, samma, tråkigt. 
   
(1.9) 1aD FORTSÄTTA UTBILDNING VAD-gest 
 1bDB VILL LÄRA (-h) ÄNDRA FRAMTID ÄNDRA FRAMTID (+h) >  
  (a:PEK-adr)  (-h) BYTA NYTT JOBB (+h) 
   
 1aD Ska du fortbilda dig, eller? 
 1bDB Jag vill lära mig mer i framtiden och byta jobb. 
   
(1.10) 1aD (+h) ENSAM PEK-adr GÅ 
 1bDB J-A 
   
 1aD Går du ensam? 
 1bDB Ja. 
   
(1.11) 1aD JOBB PENDLA 
 1bDB J-A OCH PEK-c PÅ MORGONEN GOD TID BUSS  
   
 1aD Pendlar du till jobbet? 
 1bDB Ja, jag åker buss på morgonen i god tid. 
   
(1.12) 2aD PEK-adr INTRESSERAD DATA ÄN ANDRA ? 
 2bDB J-A ANDRA ÄMNE LIKA INTRESSANT JA DATA LIKA VIKTIG 
   
 2aD Är du mera intresserad av datakunskap än andra ämnen? 
 2bDB Ja andra ämnen är lika intressanta, ja. Datakunskap är lika  
  viktigt. 
   
(1.13) 2aD PEK-adr HA BRA LÄRARE ADAM-personteckenx2 (b:JA)  BRA 
 2bDB J-A 
   
 2aD Är din lärare Adam (b:ja) bra? 
 2bDB Ja.  
   
(1.14) 2bDB (-h) PEK-adr  SAMMA KUNG SOM SKILJAS-initialstopp >  
  A-B-D-I-K-E-R-A-D-E PEK-f-kort-dur(0.4) 
 2aD (+h) NEG (b:NEG)  
   
 2bDB Du, är det kungen som abdikerade? 
 2aD Nej. (b:nej).  
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(1.15) 2aD PEK-adr MENA PEK-adr DÖV MAN  
 2bDB JA S-K-Å-D-E-S SKÅDESPELARE SOM HAFT VISA-TEATER>  
  PEK-f-kort 
   
 2aD Du, menar du den döve mannen? 
 2bDB Ja, den skådespelaren som agerade. 
 
(1.16)  2aD (+h) PEK-adr PEK-c TRO PEK-adr HAFT HÖRT TALA O-M >  
  PEK-fv-kort TEATER FÖRFATTARE HETA W-I-L-L-I-A-M-dur(.) > 
  S-H-A-K-E-S-P-A-R-R-E-dur(.) 
 2bDB J-A VET-INTE J-A  
   
 2aD Jag tror du har hört om teaterförfattaren som heter William  
  Shakespeare. 
 2bDB Ja, jag vet inte, ja.  
   
(1.17) 2bDB (-h) PEK-fh-kort HAFT FILMA MENA PEK-adr-dur(0.6) 
 2aD SKRIVA HAFT TEATER (b:JA) FILM VET PEK-c INTE 
   
 2bDB Menar du att det har gjorts en film? 
 2aD Han har skrivit pjäser (b:ja) men filmer vet jag inte.  
   
 2aDB TVUNGEN MÖRDA PEK-f-kort DÅLIG SAMVETE JA MYCKET > 
  SPÄNNANDE 
(1.18) 2bDB J-A DRAMA PEK-fh-dur(.) D-R-A= 
 2aDB =JA 
   
 2aDB Han blev tvungen att mörda och hade dåligt samvete. Ja det  
  var mycket spännande. 
 2bDB Ja, är det ett drama?= 
 2aDB =Ja. 
   
(1.19) 3aDB IDE FÖRELÄSNING BRA  
 3bDB BRA TALA OM KULTUR OCH HUR GÖRA... 
   
 3aDB Var det en bra föreläsning? 
 3bDB Den var bra. Den handlade om kultur och hur man gör... 
   
(1.20)  3bDB HA PEK-adr  K-L-I-A-R KLIA-c-HUVUD K-L-I-A-R-dur(0.8) > 
  (b:klapp) KLIA-c-HUVUD PEK-adr-lång-k-dur(.) 
 3aDB KITTLA-f 
   
 3bDB Kliade det på dig? (b:ja) Kliade det på dig? 
 3aDB Det kittlade i hela kroppen.  
   
(1.21) 3aDB BRUKA BRUKA PEK-adr-lång-k SKRIVA I  P-T  P-T-dur(1.3) 
 3bDB I VAD 
   
 3aDB Brukar brukar du skriva i PT, PT? 
 3bDB I vad? 
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(1.22)  3aDB (PEK-f-kort) HAFT PEK-adr SKRIVA SKICKA-c-fh >  
  SKICKA-c-fv-dur(.)  
 3bDB JA   
   
 3aDB Har du skrivit till några? 
 3bDB Ja.  
   
(1.23) 3aDB FUNGERA BRA-dur(.)  
 3bDB JA SVARA JA (a:pek-c (avbrott)) MEN IBLAND PEK-c HAFT >  
  SKICKA-c-f-upp ”VÄNTA” PEK-c ”VÄNTA”   
   
 3aDB Fungerar det bra? 
 3bDB Ja, det kommer svar. (a: jag (avbrott)) Men ibland händer det  
  att jag får vänta på svar. 
   
(1.24) 3aDB HA PEK-adr TRÄFFA UNG DÖV SYNSKADAD UNG-dur(.) 
 3bDB AGNETA-persontecken 
   
 3aDB Har du träffat en ung döv synskadad? 
 3bDB Agneta. 
   
(1.25) 3aDB ÖREBRO   
 3bDB AGNETA-persontecken HETA  
   
 3aDB Från Örebro? 
 3bDB Hon heter Agneta. 
   
(1.26)  3aDB T-A-X-I PEK-adr GRATIS GRATIS-redudans >  
  PEK-adr-lång-k-dur(.) 
 3bDB JA MEN HÖGST SJUTTIO TVÅ BILJETT PÅ ETT ÅR  
   
 3aDB Åker du taxi gratis? 
 3bDB Ja, men högst sjuttiotvå biljetter per år.  
   
(1.27)  3aDB ANSÖKA-fh TILLÄGGA PEK-adr T-A-X-I GRATIS >  
  PEK-adr-lång-k-dur(0.4) GRATIS 
 3bDB ((neka)) BETALA SOM MÅNAD KORT SOM FOLK-fv >  
  ANDRA-fv PEK-v-f PENSIONÄR 
   
 3aDB Ansöker du om tillägg till gratis taxi? 
 3bDB Jag betalar som för månadskortet som andra pensionärer  
  använder. 
   
(1.28) 3aDB PEK-c PENDLA TILL JOBB UNGEFÄR 4 K-R DYR PEK-c > 
  BETALA UNGEFÄR 13 14 KRONA 
 3bDB VARJE GÅNG 
 3aDB ENKEL 13 14 KRONA  
   
 3aDB Jag pendlar till jobbet och det kostar ungefär 4 kronor. Dyrt, jag  
  betalar ungefär 13-14 kronor. 
 3bDB Varje gång? 
 3aDB Enkel resa kostar 13-14 kronor. 
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(1.29) 3aDB SÄGA PEK-f-kort TOLK ÄR NÖJD TOLK FUNGERA BRA > 
  DIG-dur(0.3) 
 3bDB JA BRA ALLT BRA JA 
   
 3aDB Är du nöjd med tolkningen? Fungerar tolkningen bra för dig? 
 3bDB Ja, allt är bra.  
 
(1.30) 3bDB PEK-c FUNGERA BRA  FUNGERA B-R-A-dur(0.5) > 
  F-U-N-G-E-R-A-R B-R-A-dur(0.3) 
 3aDB FUNGERA BRA (b:JA-klapp) PEK-c FÖRSTÅ ORSAKx2 BARN-fv >  
  SE SE-PÅ-f PEK-c TOLK TECKNA-fh AVLÄSA-fh BARN-fv >  
  SE-PÅ-f FUNDERA VAD 
   
 3bDB Jag, fungerade bra. (.) Fungerade det bra?(0.5) Fungerade det  
  bra(0.3)? 
 3aDB Det fungerade bra. (b:ja) Jag förstod. Eftersom barnen tittade  
  på mig och tolken tecknade och jag avläste. De tittade på oss  
  och funderade på vad det var. 
   
(1.31) 3aDB PEK-f-kort ALLTID PEK-adr-lång-k TECKNA TOLK GE-c-f >  
  PEK-adr-lång-k FÖRSTÅ INTE STOPPA-fh VAD  
 3bDB VAD VAD BRUKA PEK-c VAD V-A-D JA UPPREPA PEK-c >  
  BRUKA PEK-c V-A-D  
   
 3aDB Brukar du ge en signal till tolken om du inte förstår? 
 3bDB ´Vad´ brukar jag säga, ´vad´, ja jag upprepar ´vad´.  
   
(1.32)     3aDB PEK-c BÖRJA TVÅ DÖVA MEN F-S-D-B REPRESENTERA > 
  BARA INBJUDA-c-f DÖVA 
 3bDB BARNDOM   
 3aDB DÖV BARNDOM  
   
 3aDB Jag först…Två personer ska representera FSDB men bara döva är  
  inbjudna. 
 3bDB Från barndomen? 
 3aDB Barndomsdöva. 
   
(1.33) 3bDB MEN H-O-N Ä-R NU DÖD TRÅKIG 
 3aDB KLASSKAMRAT-dur(.) 
 3bDB MIN BÄSTA VÄN JA 
   
 3bDB Men hon är död nu, tyvärr. 
 3aDB Klasskamrat? 
 3bDB Min bästa vän, ja.  
   
(1.34)  3aDB OCH PEK-adr OCH HAFT HAFT PEK-adr HAFT >  
  PEK-adr HÄR UNIVERSITET FÖRR PEK-adr-dur(.) 
 3bDB N-E-J  N-E-J (a:ALDRIG) ÅKA FÖRBI  
   
 3aDB (hörru) Har du, har du varit här på universitetet förut? 
 3bDB Nej, nej. (a:aldrig) Jag har alltid åkt förbi.  
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(1.35) 3bDB HAFT PEK-adr-lång-k-dur(0.3) 
 3aDB ANDRA GÅNG HÄR 
   
 3bDB Har du? 
 3aDB Det är andra gången jag är här.  
 
(1.36) 3bDB HAFT PEK-adr SETT VIDEO 
 3aDB UTAN   
   
 3bDB Har du sett den videon? 
 3aDB Nej. 
   
(1.37) 3aDB PEK-adr-lång-k HUR PEK-adr-lång-k FÖRUT PEK-adr FÖTT > 
  DÖV PEK-adr-lång 
 3bDB DÖV SE BRA 
   
 3aDB Hur var det förut, är du född döv? 
 3bDB Jag var döv men såg bra. 
   
(1.38) 3aDB UPPVÄXT POSS-adr PAPPA MAMMA JOBBA POSS-adr-k  > 
  PAPPA MAMMA JOBBA 
 3bDB JA JA PEK-c GÅ PÅ FÖRSKOLA F-Ö-R-S-K-O-L-A 
   
 3aDB Jobbade dina föräldrar när du var liten? 
 3bDB Ja, jag gick på förskola. 
   
(1.39) 3aDB HUR PEK-adr-lång-k  LITEN SE BRA MÖRK SE BRA 
 3bDB JA PEK-c KAN SE LAMPA(form:pekfingret)  LYSA KAN SJÄLV > 
  ENSAM GÅ OFTA UTE MEN MÖRK OMÖJLIGT MÅSTE LAMPA >  
  LYSA 
   
 3aDB Kunde du se bra i mörkret när du var liten? 
 3bDB Ja, jag kunde se själv om det var belysning och gick ofta ensam. Men  
  om det var mörkt var det omöjligt. 
   
(1.40) 3aDB B-E-N-N-Y ELLER  (b:JA) MED LEDSAGA B-E-N-N-Y  
 3bDB JA FÖLJA MIG JA TOLKA SVÅRT FÅ TOLK ...  
   
 3aDB Var det Benny eller?! (b:ja) Var Benny med och ledsagade?! 
 3bDB Ja han följde med och tolkade, det var svårt att få tolk... 
   
(1.41) 3aDB HETA DÖV HETA H-E-L-E-N-A  
 3bDB JA H-E-L-E-N 
   
 3aDB Heter den döva Helena? 
 3bDB Ja Helen.  
   
(1.42) 3aDB HUR FUNGERA BRA-dur(0.3) 
 3bDB BRA 
   
 3aDB Fungerar det bra? 
 3bDB Bra.  
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(1.43) 3aDB HAFT PEK-adr BADA SIMMA 
 3bDB USCH KALLT 
   
 3aDB Har du simmat? 
 3bDB Usch kallt. 
 
(1.44)  4aDB SEN VÄXA-UPP SEN NU PEK-adr GÅ PÅ VÄSTANVIK > 
  SKOLA-dur(.) NU 
 4bDB NU NU 
   
 4aDB Nu när du är vuxen går du på Västanviks folkhögskola, eller? 
 4bDB Ja, just nu. 
   
(1.45) 4aDB GÅ ANDRA-dur(1.2) 
 4bDB TREDJEx3  FÄRDIGx2  FJÄRDE-HALVx3 FJÄRDE FJÄRDE-HALV  
  SISTAx2 VÅR 
   
 4aDB Går du andra året? 
 4bDB Tre år har jag gått, nu är jag inne på tre och ett halvt år. Det blir sista  
  terminen nu till våren.  
   
(1.46) 4aDB GÖRA TAPETSERIARBETE  
 4bDB ((neka)) INTE OMÖJLIGTx2 (-h) SEx2 SVÅRT SY SE SVÅRT (+h) >  
  OMÖJLIGT MEN TYG fm-VERTIKAL-TYG fm-LYSA-STARKT-f-c > 
   SY OMÖJLIGT  
   
 4aDB Tapetseriarbete?  
 4bDB Nej, det kan jag inte. Det är svårt att se för det bländar. Jag kan inte 

sy. 
   
(1.47) 4aDB (+h) OCKSÅ PEK-adr KAN OCKSÅ VÄVAx2 
 4bDB JA 
   
 4aDB Du kan väl väva också? 
 4bDB Ja. 
   
(1.48) 4aDB PEK-adr  INTRESSERAD VÄVAx2  
 4bDB JA 
 4aDB BRA 
   
 4aDB Är du intresserad av vävning? 
 4bDB Ja.  
 4aDB Bra. 
   
(1.49)  4aDB SE FRAM VÄVA SLUTA MERA ANNAT NYTT ANNAT TYG NYTT >  
  FÄRG VÄVAx4-dur   
 4bDB JA 
 
 4aDB När du är klar med den här väven ska du väva ett nytt mönster med  
  nya färger då? 
 4bDB Ja. 
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(1.50) 4aDB PÅ MÅNDAG PEK-adr ÅKA TILL SKOLA VÄSTANVIK   
 4bDB J-A (a:JA-klapp)  
   
 4aDB På måndag åker du till Västanviks folkhögskola då? 
 4bDB Ja (a:ja). 
   
(1.51) 4aDB PEK-adr FÖRUT HAFT ÅKA-SKIDORx2    
 4bDB PEK-c (-h) ALDRIG (a:aldrig) MEN HUVUD BALANS-dur (+h) > 
  (a:ja-klapp) fm-HÅLLA-STAVAR fm-FALLA-NERx3-alt OMÖJLIGT >  
  BALANS  
   
 4aDB Har du åkt skidor förut? 
 4bDB Jag har aldrig gjort det för jag kan inte hålla balansen. 
   
(1.52) 4aDB MENA S-T-A-L-L 
 4bDB J-A 
   
 4aDB Menar du stallet? 
 4bDB Ja.  
   
(1.53) 4bDB L-A-X-dur(2.2)  
 4aDB NEJ PEK-c SJÖ 
   
 4bDB Finns det inte lax? 
 4aDB Nej, det är en sjö.  
   
(1.54) 4bDB VAD-ELLER TORSKx5-dur(1.9)    
 4aDB SJÖ S-J-Ö RUND-FORM NÄRA SOMMARSTUGA PEK-kort >  
  GÄDDA G-Ä-D-D-A  
   
 4bDB Eller torsk? 
 4aDB Det är en sjö, en rund sjö nära sommarstugan, där finns gäddor.  
   
(1.55)   4aDB PEK-adr INTRESSERAD FISKA VEVA-IN-LINA > 
  PEK-adr-dur(0.5)    
 4bDB JA PEK-c BÖRJA FISKA SENARE IGEN FÅ-SE FISKA JA  
  INTRESSERAD JA  
   
 4aDB Är du intresserad av att fiska? 
 4bDB Ja jag ska fiska senare igen kanske. Ja, det är jag intresserad av.  
   
(1.56) 5bDB PEK-FLAT-adr-kort ÅKA SKIDOR ÄNDÅ PEK-adr-dur(.) 
 5aDB JA 
   
 5bDB Åkte du skidor ändå? 
 5aDB Ja.  
   
(1.57) 5aDB ÅKA PEK-adr SLALOM BARA 
 5bDB BARA SLALOM BARA 
   
 5aDB Åkte du bara slalom? 
 5bDB Bara slalom.  
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(1.58)  5bDB PEK-adr  BERÄTTA MIG FÖRR PEK-adr ÅKA SLALOM > 
  GRATIS PEK-adr-dur(.) 
 5aDB JA STÄMMA JA DÅ FINT VÄDER FREDAG...  
   
 5bDB Du berättade för mig att du hade åkt slalom gratis. 
 5aDB Ja det stämmer. Det var fint väder på fredagen... 
 
(1.59) 5bDB BETALA 25 KRONA VARJE GÅNG ÅKA 25 KRONA VARJE > 
  GÅNG POSS-adr GUBBE BETALA 
 5aDB TRO ÖVER 100 KRONA NÅGOT DAG KORT 
 5bDB J-A KORT JA-klapp  (a:tumklapp) 
   
 5bDB Betalade din gubbe 25 kronor varje gång? 
 5aDB Jag tror det var över 100 kronor för ett dagkort. 
 5bDB Jaså kort, ja. (a:ja).  
   
(1.60) 5aDB MEN PEK-adr ÅKA-SKIDOR ÅKA ÅKA-SKIDOR > 
  SJÄLV PEK-adr-dur(0.8) 
 5bDB JA PEK-c ÅKA SJÄLV 
   
 5aDB Men du åkte skidor själv? 
 5bDB Ja, jag åkte själv.  
   
(1.61) 5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D  PEK-adr-dur(.)  
 5bDB VAD 
(1.62) 5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D 
 5bDB JA-klapp (a:tumklapp) J-A FÖDD PEK-c BO... 
   
 5aDB Är du född i Z-stad? 
 5bDB Vad? 
 5aDB Är du född i Z-stad? 
 5bDB Ja, ja jag föddes och bodde… 
   
(1.63) 5aDB ÖREBRO VÄXA-UPP  
 5bDB SEX BÖRJA 55 TILL 63. 
   
 5aDB Gick du i Örebro hela tiden? 
 5bDB Från sexårsåldern, jag började 1955 och slutade 1963.  
   
(1.64) 5aDB FÖRSTA KLASS NEG 
 5bDB ÖREBRO TILL SLUT 63 BÖRJA 55 GÅ ÅTTA ÅR EFTER YRKE >  
  SKOLA VÄNERSBORG PEK-fv-kort 
   
 5aDB Från första klass, eller hur? 
 5bDB I Örebro från 1955 till 1963. Jag gick i skolan i åtta år och sen  
  fortsatte jag på yrkesskolan i Vänersborg. 
 
(1.65) 5aDB PEK-adr BÖRJA SKOLA ÖREBRO DÅ TID TECKENSPRÅK-dur(.)  
 5bDB VAD  
(1.66) 5aDB DÅ PEK-adr BÖRJA SKOLA ANVÄNDA PEK-adr > 
  TECKENSPRÅK-dur(.) 
 5bDB JA ANVÄNDA TECKENSPRÅK BARA PÅ RAST FRITID 
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 5aDB När du började skolan i Örebro använde du teckenspråk? 
 5bDB Vad? 
 5aDB När du började skolan använde du teckenspråk? 
 5bDB Ja, jag använde teckenspråk, bara på rasterna. 
 
(1.67) 6aDB PEK-adr ENSAM PEK-DÄR-f 
 6bDB ((nick)) SE LITE SE PEK-c  
   
 6aDB Var du ensam där? 
 6bDB Jag hade lite synrester kvar då.  
   
(1.68) 6aDB VILL MERA GÅ PEK-adr 
 6bDB VET-INTE ((neka)) PEK-c (.) PEK-c STANNA HEMMA  
 6aDB J-A 
   
 6aDB Vill du gå dit igen? 
 6bDB Jag vet inte. Jag stannar nog hemma.  
 6bDB Ja. 
   
(1.69) 6aDB BRÅTTOM PEK-adr 
 6bDB JA 
   
 6aDB Har du mycket att göra? 
 6bDB Ja. 
   
(1.70) 6aDB TREVLIG ARBETE PEK-adr 
 6bDB J-A  JA-klapp  
   
 6aDB Är arbetet trevligt? 
 6bDB Ja. 
   
(1.71) 6aDB BÖRJA SEMESTER ALDRIG PEK-adr-dur(.) 
 6bDB ((tystnad 1.3)) JA SEMESTER IBLAND SEMESTER SEN JOBBA =  
 6aDB =SEMESTER ALDRIG 
 6bDB SEMESTER SEN BESTÄLLA VAD-gest  SLUT  PEK-c VÄNTA >  
  BESTÄLLA KOMMA  PEK-c ARBETA 
  
 6aDB Tar du aldrig semester? 
 6bDB Jo, jag tar semester då och då, sen jobbar jag= 
 6aDB =aldrig semester. 
 6bDB Semester tar jag sen när beställningarna tar slut, och när jag får  
  beställningar igen jobbar jag. 
   
(1.72) 6aDB FÖRR TOLK BESÖKA KONTOR HAFT PEK-adr-lång 
 6bDB PEK-c BESÖKA-c-f  U-L-R-I-K-A  BESÖKA-c-f OCKSÅ HAFT >  
  KOMMA-c-f NÅGRA  HAFT  
   
 6aDB Har du besökt tolkcentralen? 
 6bDB Jag har besökt Ulrika och också några andra. 
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(1.73) 6aDB SERVICE HUS TRÄFFA-VARANDRA HAFT PEK-adr 
 6bDB PEK-c HAFT MÅNGA Y-STAD SKOLA POSS-ner Y-STAD > 
  POSS-ner (a:JA-klapp) 
   
 6aDB Har du träffat några på servicehuset? 
 6bDB Jag har träffat många från Y-stads skola (a:ja). 
 
(1.74)     6aDB DÖVBLIND KLUBB EN-GÅNG MÅNAD SISTA ONSDAG VAD > 
  HUR KOMMA-HIT-f-m PEK-adr 
 6bDB KANSKE FÅ-SE 
   
 6aDB Dövblindklubben har träff sista onsdagen i månaden. Tänker du  
  komma? 
 6bDB Kanske, får se.  
 
(1.75) 6bDB PUNKTSKRIFT PEK-adr TELEFON vä:PEK-adr  IBLAND > 
  VAD-gest vä:PEK-adr-lång-dur(.) 
 6aDB J-A PUNKTSKRIFT MYCKET IBLAND DÖV RINGA IBLAND >  
  HÖRANDE OCKSÅ TEXT SKRIVA TELEFON ALLTID >  
  FORTFARANDE J-A 
   
 6bDB Använder du telefon för punktskrift? 
 6aDB Ja jag använder punktskriftstelefon mycket, ibland ringer jag till döva,  
  ibland till hörande. Jag använder också texttelefon fortfarande.  
   
(1.76) 6aDB PEK-adr SAMMA PEK-B:s-VÄNSTRA-HAND SAMMA > 
  PEK-adr-lång 
 6bDB ((vinkning)) 
(1.77) 6aDB BYTAx3 VAD-gest  PEK-adr 
 6bDB JA-klapp HAFT TECKNA-v FÄRDIG FLYTTA-v-h vä:PEK-h >  
  TECKNA-h  PEK-HAND-h TECKNA-h  BYTA  PEK-HAND-v >  
  TECKNA-v 
 6aDB BRA 
   
 6aDB Håller du jämt med den ena handen? (i taktil kommunikation) 
 6bDB Va? 
 6aDB Brukar du byta händer? 
 6bDB Ja jag använder min vänstra hand, sen högra handen och så vänstra  
  handen igen.  
 6aDB Bra. 
   
(1.78) 6aDB LÄTT 
 6bDB PEK-c BE SKRIVA LAPP SKRIVA MAT vä:PEK-fv MAT LISTA  
  STÄNGA-LAPP I-FICKAN PENGAR I-FICKAN VÄSKA   > 
  FORM-VÄSKA PEK-c HATT UT fm-GÅ-I-KURVOR MÅSTE STÅ >  
  LYSSNA BILAR fm-KÖR-FÖRBI. 
   
 6aDB Var det lätt? 
 6bDB Jag bad någon skriva en matlista. Jag stoppade den i fickan, tog  
  väskan och hatten och gick ut. Jag måste stå vid gatan och lyssna på  
  förbipasserande bilar. 
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(1.79) 6aDB JASÅ fm-ORIENTERA-MED-KÄPP PEK-adr-lång-k-dur(0.4) 
 6bDB ((tumtryck)) 
(1.80) 6aDB V-I-T-K-Ä-P-P MED PEK-adr-lång-k-dur(.) 
 6bDB PEK-c MED PEK-fh RYGGSÄCK HÄNGA MED PEK-c 
   
 6aDB Jaha. Använder du vit käpp? 
 6bDB Va? 
 6aDB Har du vitkäpp med dig? 
 6bDB Jag har den hängande i ryggsäcken.  
   
(1.81) 6aDB JASÅ LÄRA-c HAFT PEK-adr-lång-k-dur(.) 
 6bDB PEK-c LÄRA-c SJÄLV S-J-Ä-L-V PEK-c LÄRA-c 
 6aDB JASÅ PEK-c KAN INTE PEK-c  
   
 6aDB Jaså. Har du lärt dig det? 
 6bDB Jag lärde mig det själv. 
 6aDB Jaså, det kan inte jag.  
   
(1.82) 6aDB HUR FÖRR HAFT BLIND YRKE SKOLA PEK-adr TOLK >  
  MED INTE PEK-adr 
 6bDB INTE  
   
 6aDB Då du var i yrkesskolan för synskadade, hade du tolk då? 
 6bDB Nej. 
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Appendix 2 

Alternativfrågor 
 
(2.1) 6bDB PEK-adr VAD-gest PEK-A:s-VÄNSTRA-HAND > 
  PEK-A:s-HÖGRA-HAND VAD-gest PEK-adr 
 6aDB BÅDA (b:JA-klapp) JA-klapp (.) VÄNSTRA-HAND TECKNA > 
  JÄMT HÖGRA-HAND TECKNA JÄMT TRÖTT  > 
  RÖRA-PÅ-B:s-AXEL TRÖTT BYTA 
   
 6bDB Vilken hand använder du den vänstra eller den högra? 
 6aDB Båda (b:ja) ja jag använder den vänstra handen hela tiden sedan  
  byter jag till den högra handen. När jag blir trött (i axeln) byter jag... 
   
(2.2) 6aDB PÅVERKA NERVÖS PEK-adr  IBLAND NERVÖS HA > 
  PEK-adr INTE   
 6bDB OM PEK-c GÅ-v HÖRANDE MÄNNISKOR HJÄLPA LEDA-v-fh >  
  RIKTNING-fh 
   
 6aDB Är du nervös ibland och ibland inte?  
 6bDB När jag går (på stan) hjälper hörande människor mig att hitta vägen. 
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Appendix 3 

Frågeordsfrågor 
 
(3.1) 1bDB K-I-O-S-K PEK-adr (-h) TECKEN (+h) K-I-O-S-K-dur(2.0) 
 1aD K-I-O-S-K JA-klapp 
(3.2) 1bDB (-h) TECKEN (+h) PEK-adr-dur(1.3) 
 1aD KIOSK-på-pannan (b:JASÅ) 
   
 1bDB (Hur) tecknar du kiosk? 
 1aD Kiosk. Ja.  
 1bDB (Hur) tecknar du? 
 1aD Kiosk (b:Jaså). 
   
(3.3) 1aD JA VAR BO FINLAND  
 1bDB ((vinkning)) 
(3.4) 1aD FINLAND DÖVBLIND VAR BO 
 1bDB BO FINLAND  TAMMERFORS TAMMERFORS 
   
 1aD Var bor hon i Finland? 
 1bDB Va? 
 1aD I Finland, var bor den dövblinda? 
 1bDB Hon bor i Finland, i Tammerfors. 
   
(3.5) 1aD JA-klapp ARBETA VAD 
 1bDB (-h) PEK-c PEK-c ARBETA PÅ SJUKHUS 
   
 1aD Vad arbetar du med? 
 1bDB Jag arbetar på sjukhus. 
   
(3.6) 1aD ANNAT JOBB VAD 
 1bDB (-h) ARBETA TÄNKA FUNDERA DATA O-M DÖVBLIND DATA > 
  UNDERSÖKA-fv DATA D-A-T-A (+h) (a:tumklapp) FRAMTID 
   
 1aD Vilket annat jobb? 
 1bDB Jag funderar på att jobba inom dataområdet för dövblinda i framtiden.  
   
(3.7) 1aD NÄR PEK-adr VILL BYTA JOBB 
 1bDB (-h) MEN PEK-c SE MEN PEK-c TÄNKA TILL HÖST PEK-c >  
  SKRIVA SKICKA-fh TILL A (.) A-M-S KONSULENT (+h) 
   
 1aD När vill du byta jobb? 
 1bDB Men jag ser.. men jag tänker skriva brev till AMS-konsulenten i höst.  
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(3.8) 1aD HUR-MÅNGA ÅR PEK-adr JOBBA PEK-adr SAMMA JOBB 
 1bDB SAMMA JOBB 18 ÅR 
   
 1aD Hur länge har du jobbat på samma ställe? 
 1bDB På samma jobb i 18 år.  
   
(3.9) 2aD (+h) VAD SKA PEK-adr GÖRA IMORGON 
 2bDB VAD SKA GÖRA IMORGON I-MORGON 
 2aD PEK-adr J-A PEK-adr  
 2bDB J-A-S-Å (-h) J-A PEK-c SKA JOBBA SKOLA VANLIGT JA 
   
 2aD Vad ska du göra imorgon? 
 2bDB Vad ska göra imorgon, imorgon. 
 2aD Du, ja du. 
 2bDB Jaså. Jo, jag ska vara i skolan som vanligt. 
   
(3.10) 2aD (+h) J-A VAD ÄMNE 
 2bDB (-h) ÄMNE JA TÄNKA TA-UPP BÖRJA ALLTID NYHETER SEDAN  
  SAMHÄLLE KUNSKAP SEDAN SVENSKA 
   
 2aD Vilka ämnen? 
 2bDB Ämne ja...Jag tror de tar upp..., de börjar alltid med nyheter och   
  sedan blir det samhällskunskap och svenska.  
   
(3.11) 2bDB JA (-h) TEATER JA (.) VAD HANDLA O-M PEK-fh-kort-dur(0.3) 
 2aD JA O-M R-O-M-E-O  (b:R-O-M-E-O JA) OCH J-U-L-I-A   
  (b:J-U-L-I-A JA) 
   
 2aD Ja teaterpjäsen, vad handlar den om? 
 2bDB Ja om Romeo (b:Romeo) och Julia (b:Julia).  
   
(3.12) 2bDB R-I-K-A-R-D J-A R-I-K-A-R-D KUNG  N-Ä-R FÖDD > 
  PEK-fh-kort-dur(0.4) 
 2aD VET-INTE PEK-c DÅLIG J-A 15 HUNDRA (b:J-A) T-A-L-E-T PERIOD 
   
 2aD Kung Rickard, när föddes han? 
 2bDB Jag vet inte. Jag är dålig på årtal. Ja, på femtonhundratalet.  
   
(3.13) 2bDB (-h) HETA SKÅDESPELARE PERSON PEK-fh-kort-dur(0.4) 
 2aD  (+h) PEK-fv SKÅDESPEL FEM A-K-T ÄR HETA (.)  
  PEK-adr MENA PEK-adr DÖV MAN 
   
 2bDB (Vad) heter den där skådespelaren? 
 2aD  Pjäsen med fem akter heter...Du, menar du den döve mannen? 
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(3.14) 3aDB PEK-adr PEK-adr-lång  GÖRA VAD (vä)PEK-adr >  
  BERÄTTA  SVARA TECKNA VAD PEK-adr-dur(1.3) 
 3bDB PEK-c TÄNKA-hakhöjd (.) JA PRATA O-M K (.) KONFERENS  > 

PEK-c TRÄFFA M-A-R-I-A-N-N-E  (a:klapp) PÅ FLYG PLATS > 
(a:klapp) I SÖNDAGS-dur(.) (a:J-A)  

   
 3aDB Berätta vad du har gjort. 
 3bDB Jag funderar... Jo, jag ska berätta om en konferens. Jag träffade  
  Marianne på flygplatsen i söndags. 
 
(3.15) 3aDB BRA HUR BRA HUR  
 3bDB BRA 
   
 3aDB Hur gick det? 
 3bDB Bra.  
   
(3.16) 3aDB (HUR) HUR HAFT GÅ PÅ vä:DÖV hö:DÖV BLIND IDE FÖRESLÅ > 
  DEBATT I Z-S-T-A-D I HELG 
 3bDB JA PEK-fv DISKUTERA IDE VILL FÖRESLÅ HUR HJÄLP/MEDEL >  
  SKICKA TILL INDIEN HA-INTE HJÄLP KÄPP ... 
   
 3aDB Hur gick det med nya förslag från dövblinda under debatten i Z-stad i  
  helgen? 
 3bDB Jo, de diskuterade idéer och föreslog att de kunde skicka hjälpmedel 

till Indien som har brist på käppar... 
   
(3.17) 3aDB (vä:PEK-f-kort) HUR GÅ PEK-adr KOMMA-HIT PEK-HÄR > 
  IDAG-dur(.) 
 3bDB JA I-R-E-N-E RINGA PEK-c GÅ TILL P (.)  TYCKA TALA MED > 

P-E-R-N-I-L-L-A  P-E-R-N-I-L-L-A  HEMMA RINGA VILL FÖLJA > 
MIG SOM KOMMA-HIT GÅ BRA... 

   
 3aDB Hur gick det när du skulle komma hit idag. 
 3bDB Jo, Irene ringde mig. Efteråt gick jag till P... talade med Pernilla. Hon 
  var hemma. Jag ringde och frågade om hon ville följa med mig hit.  
  Det gick bra.  
   
(3.18) 3bDB HUR BRA POJKE LITEN-dur(.) 
 3aDB NU STOR UPP-TILL-NÄSA UPP-TILL NÄSA-dur (.) 
   
 3bDB Hur mår den lilla pojken? 
 3aDB Nu är han så här stor. Så här. 
   
(3.19) 3bDB HUR GAMMAL 
 3aDB 12 ÅR (b:JA) 
   
 3bDB Hur gammal är han? 
 3aDB 12 år (b:ja). 
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(3.20) 3aDB PEK-c OCH GUNNAR-persontecken OCH PEK-c SKA KOMMA-h-f >  
  TILL S-D-R KONGRESS  KONFERENS MED REPRESENTERA >  
  MED F-S-D-B  
 3bDB JA NÄR 
 3aDB 23 TILL 26 O (.) N-O-V-dur(.) 
 3bDB N-O-V  LÄNGRE-I-MÅNAD  JA 
   
 3aDB Jag och Gunnar ska åka till SDR:s kongress för att representera 

FSDB. 
 3bDB Ja, när? 
 3aDB 23 till 26 okt..november.  
 3bDB Sista veckan i november. 
  
(3.21) 3bDB VAR PLATS 
 3aDB BORLÄNGE 
   
 3bDB Var då? 
 3aDB I Borlänge. 
   
(3.22)  3aDB HUR POSS-adr  FÖRÄLDRAR KONTAKT MED DIG > 
  PEK-adr-kort LITEN 
 3bDB AVLÄSA-PÅ-MUNNENx2  
   
 3aDB Hur kommunicerade dina föräldrar med dig när du var liten? 
 3bDB Jag fick läppavläsa hela tiden.  
   
(3.23) 3aDB ÄTA-pekfinger+långfingerx3  BETYDA VAD 
 3bDB ÄTA-pekfinger+långfinger VAD-gest GLASS 
   
 3aDB ´tecken´, vad betyder tecknet? 
 3bDB ´tecken´, kanske glass? 
   
(3.24) 3aDB HUR DÖVBLIND TECKENSPRÅK FRAMTID LEVA FUNGERA > 
(3.25)  F-R-A-M-T-I-D-E-N  (a: JA)  HUR KRÄVA TECKENSPRÅK TOLK 
 3bDB HOPPAS GÅ BRA PEK-c HA MÅNGA DÖV VÄN GÅ BRA... 
   
 3aDB Hur ser dövblindas teckenspråk ut i framtiden? (a:ja) Vad krävs det   
  för teckenspråkstolkar? 
 3bDB Hoppas att det går bra. Jag har många döva vänner... 
   
(3.26) 3aDB HUR SE HUR 
 3bDB BRA SE FRISK GLAD 
   
 3aDB Hur såg hon ut? 
 3bDB Bra, hon såg frisk och glad ut.  
   
(3.27) 3aDB >>PEK-adr HUR VETA HUR PEK-adr VETA FÅ-f-c<< 
 3bDB PEK-c VET INTE 
   
 3aDB Hur vet du det? 
 3bDB Jag vet inte.  
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(3.28) 3aDB TRÄFFA TOVE-persontecken SE HUR SÄGA-TILL-c-f HUR-dur(0.5)  
 3bDB DÅ B-E-N-N-Y SÄGA UPPTÄCKA B-E-N-N-Y SE FÖRVÅNAD > 
  SÄGA-f-c FÖRVÅNAD PEK-c V-A 
   
 3aDB När du träffade Tove hur kunde du se det eller sa hon det? 
 3bDB Benny sa att han upptäckte det och blev förvånad. Han berättade det  
  för mig och jag blev förvånad.  
   
(3.29) 3bDB VAR VI SKA HA CYKEL VID NÄSTA NÄSTA-ÅR 
 3aDB VET INTE 
   
 3bDB Var ska vi cykla nästa år? 
 3aDB Jag vet inte.  
 
(3.30) 3bDB VILKEN TOLK FÖLJA-MED DIG-k VILKEN 
 3aDB X-STAD 
(3.31) 3bDB VILKEN TOLK FÖLJA-MED DIG-k PÅ CYKEL 
 3aDB OM-TVÅ-ÅR TOLK CENTRALEN DISKUTERA MEN K-A-R-L > 
  BE MIG GOD TID BOKA-h 
   
 3bDB Vilken tolk följer med dig? 
 3aDB I X-stad? 
 3bDB Vilken tolk följer med dig på cykel? 
 3aDB Det är om två år. Jag ska diskutera det med tolkcentralen men Karl  
  bad mig boka i god tid. 
   
(3.32) 4aDB PEK-adr FLYTTA  HIT  SVERIGE  NÄR-dur(.)               
 4bDB POSS-c POSS-c FAMILJ VI-FYRA FLYTTA SVERIGE 1956 TILL >  
  Z-S-T-A-D MÅNGA ÅR STANNA SAMMA 
   
 4aDB När flyttade du hit till Sverige? 
 4bDB Min familj på fyra personer flyttade till Sverige 1956, till Z-stad där vi  
  stannade i många år.  
   
(3.33) 4aDB (+h) SLUTA  SKOLA  SLUTA  SEN  HEMMA  VAD  GÖRA  VAD   
 4bDB (-h) PEK-c HEMMA (+h) 
   
 4aDB Vad ska du göra när utbildningen är slut? 
 4bDB Jag ska vara hemma.  
   
(3.34) 4aDB VAD 
 4bDB SOV RUM M-A-T-T-A MATTA-f MATTA-fh. 
   
 4aDB Vad? 
 4bDB Mattor till sovrummet. 
  
(3.35) 4aDB VAD GÖRA PEK-adr SOMMAR (.) VAD-gest      
 4bDB PEK-c HEMMA FÅ-SE 
   
 4aDB Vad ska du göra i sommar? 
 4bDB Jag stannar hemma, få se.  
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(3.36) 4bDB HUR-MÅNGA KVADRATx2-dur(0.4)  
 4aDB MENA S-T-A-L-L (b:J-A) FORM-pekfinger-ner-c-f SÄGA FYRA >  
  METER SÄGA BETYDA SUMMA 16 UNGEFÄR 16 KVADRAT. 
   
 4bDB Hur många kvadratmeter? 
 4aDB Menar du stallet? (b:ja) Ungefär fyra meter på en sida, det betyder 
  totalt ungefär sexton kvadrat. 
   
(3.37) 4bDB GÄDDA STOR-LITEN-dur(2.0)   
 4aDB VARIERA BRUKA IBLAND STOR-LITEN-STOR VARIERA 
   
 4bDB Hur stora är gäddorna? 
 4aDB Det varierar. Ibland så här stora eller större.  
 
(3.38) 4bDB HAFT I-S  BORRA-ISBORR  DJUPT TJOCK-TUNN-x2-dur(.) 
 4aDB BRUKA VARIERA TJOCK -10cm ELLER TJOCK-30cm ELLER >  

 TJOCK-1m KAN VARIERA MEN FJÄLL MYCKET IS TJOCK-1m >  
 EN METER TJOCK SVÅRT BORRA-ISBORR... 

   
 4bDB Hur djup var isen när du borrade hål? 
 4aDB Det kan variera mycket, men i fjällen är isen tjock, uppåt en meter.  
  Då är det svårt att borra igenom.  
   
(3.39) 5bDB VAD HAFT (.) VAD UNDER PÅSK PEK-adr-dur(.) 
 5aDB PEK-c JA POSS-c MORMOR VI-TVÅ-h BIL TILL D-U-R-A-S-Å-S >  
  (b:JA) FÖRE LUNCH RINGA DIT-fv KOLLA FINNS > 
  TILLRÄCKLIGT SNÖ... 
   
 5bDB Vad har… Vad har du gjort under påsken? 
 5aDB Jag och min mormor åkte bil till Durasås (b:ja). Före lunch ringde  
  vi dit för att kolla om det fanns tillräckligt mycket snö... 
   
(3.40) 5aDB GÖRA PEK-adr SJÄLV PEK-adr-dur(.) 
 5bDB PEK-c JA (PEK-FLAT-adr-kort) ÅKA SKIDOR ÄNDÅ PEK-adr-dur(.) 
   
 5aDB Vad gjorde du själv? 
 5bDB Jag ja. Åkte du skidor ändå? 
   
(3.41) 5aDB HUR VAD HAFT GÖRA SJÄLV PEK-adr PÅSK PEK-adr-dur(.) 
 5bDB PEK-c JA PEK-c VAR I NORRLAND UPP Z-S-T-A-D... 
   
 5aDB Vad gjorde du själv i påsk? 
 5bDB Jag, ja jag var i Norrland, uppe i Z-stad.  
   
(3.42) 5aDB HUR KAN SE SPÅR SVÅRT SE HUR 
 5bDB NÄ PEK-c BRUKA ÅKA SAMMA RIKTNING-v-f-h SAMMA SE >  
  SKOGEN FÖLJA SE KÄNNA OMRÅDE-fv SE-fv OMRÅDE... 
   
 5aDB Hur kan du se spåret? Är det inte svårt? 
 5bDB Nä, jag brukar åka samma spår och jag ser skogen och känner igen  
  mig.  
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(3.43) 5aDB VAR SKOLA VAR PEK-adr-dur (1.3) 
 5bDB ÖREBRO 
   
 5aDB Var gick du i skolan? 
 5bDB I Örebro.  
   
(3.44) 5bDB SNART BÖRJA 40 Å-R NÄR 
 5aDB VAD-gest  
   
 5bDB Du fyller snart 40 år. När? 
 5aDB Tja. 
 
(3.45)  5bDB JA PEK-adr ALDRIG TECKNA HUR PEK-adr > 
  HUR-redundans KLARA PEK-adr UTAN TECKENSPRÅK > 
  FÖRE PEK-adr BÖRJA ÖREBRO SKOLA (a:JA) > 
(3.46)  HUR LÄRA-DIG PEK-adr TALA BARA-dur(.) 
 5aDB KONSTIGT SPEGEL FORM TITTA BARA MUN MUN HELA TID > 
  MINNS PEK-c LITEN TITTA-fv-upp POSS-c MAMMA SÄGA >  
  ALLTID VARJE-DAG SÄGA M-A-M-M-A 
  
 5bDB Hur klarade du dig utan teckenspråk innan du började skolan i  
  Örebro? (a:ja) Hur lärde du dig något när ni bara använde talspråk? 
 5aDB Det var konstigt. Jag tittade bara på munnen i en spegel hela tiden. 

Jag minns att när jag var liten tittade jag på min mamma som 
formade sin mun till ´mamma´ varje dag. 

   
(3.47) 6aDB HUR  FÖRR INTE TOLK MED FÖRR HUR LÄNGE PEK-adr >  
  STUDERA PEK-DÄR-f BLIND SKOLA YRKE HUR > 
  PEK-adr-lång-dur(.)  
 6bDB ((vinkning)) 
   
 6aDB Hur studerade du, hur länge var du utan tolk i yrkesskolan för   
  synskadade? 
 6bDB Va? 
   
(3.48) 6aDB PEK-adr-lång-k  NÄR SKOLA PEK-adr-lång-dur(.) 
 6bDB 1938 SLUTA HAFT PEK-c 
   
 6aDB När gick du i skolan? 
 6bDB Jag slutade 1938. 
   
(3.49) 6aDB HUR PEK-adr (.) HUR DÖVFÖREN.. (.)  DÖVBLIND KLUBB  
  MÅNADx2  HUR KÄNNA PEK-adr-lång 
 6bDB ((vinkning)) 
   
 6aDB Vad tycker du om dövfören…dövblindträffen en gång i månaden?   
 6bDB Va? 
   
(3.50) 6aDB HUR HEMMA FLÄTA-KORG GÖRA VAD PEK-adr-lång-k 
 6bDB FLÄTA-KORG BESTÄLLA VAD-KANSKE KANSKE FORTSÄTTA  
   
 6aDB När du flätar korgar hemma, vad gör du?  
 6bDB Korgbeställningarna kanske fortsätter. 
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(3.51) 6aDB MÄRKLIGT SAK BERÄTTAx2 PEK-c KUNNA SOM ENSAM STAN  > 
  HANDLA AFFÄR VITKÄPP REAGERA  HUR PEK-adr-k-lång > 
  ENSAM PEK-adr-k-lång GÅ PEK-adr-k-lång 
 6bDB ((tumtryck)) 
(3.52) 6aDB HUR PEK-adr-k-lång  ENSAM PEK-adr GÅ PEK-adr-k-dur(.) 
 6bDB ENSAM PEK-c GÅ AFFÄR HAFT PEK-c.  
   
 6aDB Jag tycker det låter konstigt som någon sa att man kan gå ensam på  
  stan och handla med vit käpp. Hur gör du om du går ensam? 
 6bDB Va? 
 6aDB Hur gör du om du går ensam? 
 6bDB Jag går ensam till affären, det gör jag.  
   
(3.53) 6aDB G-A-T-A Ö-V-E-R GATA ÖVER HUR PEK-adr-kort 
 6bDB T-G-A-T-A  Ö-V-E-R RIKTNING-FRAMÅT-f  P-G-A-T-A  > 
  RIKTNING-FRAMÅT-f  vä:RIKTNING-fv-f fm-GÅ-RUNT-fh-f 
   
 6aDB Hur går du över gatan då? 
 6bDB Över T-gatan mot P-gatan, därifrån till höger... 
   
(3.54) 6aDB JASÅ HUR BIL HUR 
 6bDB tumklapp  PEK-c HÖRA vä:HÖJA-VOLYM-PÅ-HÖRAPPARAT > 
  PEK-c HÖRA STÅ LYSSNA BIL LUGN PEK-c GÅ-ÖVER PEK-c > 
  OM BILAR MÅNGA fm-KÖRA-FÖRBI  PEK-c STÅ HÖRANDE > 
  MÄNNISKOR PEK-c LEDA ÖVER 
   
 6aDB Jaså, hur gör du med bilar då? 
 6bDB Jo jag höjer volymen på hörapparaten och står och lyssnar. Om det  
  är lugnt på gatan går jag över. Om det är många bilar som kör förbi   
  står jag kvar tills någon hörande förbipasserande leder mig över.  
   
(3.55) 6aDB S-Ö-N-D-E-R OM HÄNDA PEK-adr-k 
 6bDB OM KOMPASS MED INTE GLÖMMA SE-EFTER MINNS GRÄNS > 
  SNÖRÖJNING GRÄNS SNÖHÖG-f-c-f PEK-c PEK-f-ner PEK-fh > 
  VET-INTE KÄPP fm-HÅLLA-KÄPP PEK-c GÅ-c-fh vä:FEL VÄG > 
  vä:PEK-f-fv PEK-c fm-GÅ-c-f fm-STÅ fm-GÅ-f-fv HITTA > 
  RIKTNING-f (a: JASÅ) OM PEK-c fm-GÅ-f GRÄNS VAD-gest > 
  fm-GÅ-f VAD-gest FEL GÅ-fv-f-c RIKTNING-f HITTA PEK-f-framåt 
   
 6aDB Om den går sönder vad händer då? 
 6bDB Om jag inte har kompassen så ser jag efter landmärken 
  till exempel följer jag snöröjningen. Kan jag inte det så tar jag  
  käppen och går med hjälp av den. (a:jaså) Om jag råkar på  
  vägkanten funderar jag vad som är fel och hittar sen vägen. 
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Appendix 4 

Rapporterade frågor och tankefrågor  
 
(4.1) 2aD MEN PEK-c TYCKA LITE KONSTIGT VARFÖR INTE FRÅGA >  
  PEK-adr VILL STÄLLA-UPP UTSTÄLLNING 
 2bDB J-A INTE J-A PEK-c HAFT JOBBA MED UTSTÄLLNING >  
  PEK-fh-uppe Z-STAD TÄNKA SAMMA PEK-HÄR 
   
 2aD Men jag tycker det är lite konstigt att de inte frågade dig om du ville 
  ställa upp på utställningen. 
 2bDB Ja, det var det. Jag jobbade med utställningen i Z-stad och 
  kunde tänka mig att göra samma här.  
 
(4.2) 2bDB (-h) IBLAND PEK-c FÖLJA KVINNA TOALETT  > 
  fm-GÅ-SITTA-BREDVID J-A 
 2aD (+h) ((leende)) J-A (.) J-A PEK-c MINNS PEK-adr PEK-c > 
  FÖLJA I-fh-uppe UTANFÖR JÖNKÖPING 
 2bDB (-h) PEK-f STÄMMA (+h) 
 2aD TVUNGEN FÖLJA TILL  KVINNA 
 2bDB KVINNA J-A 
 2aD ALLA KVINNA  fm-TITTA-PÅ-OSS-ÖVERRASKANDE  VAD > 
  MAN fm-GÅ-IN 
 2bDB (-h) ((skratt)) O-J O-J 
 
 2bDB (-h) Ibland följer jag med till damtoaletten och sätter mig där. 
 2aD (+h) Ja, jag minns när du följde med mig på ett ställe utanför  
  Jönköping. 
 2bDB (-h) Det stämmer. (+h) 
 2aD Du var tvungen att följa med till damernas 
 2bDB Damernas ja.  
 2aD Alla kvinnorna tittade överraskade på oss, vad gör en man här. 
 2aD ((skratt)) Oj, oj! 
 
(4.3) 3bDB TIDNING SOM HETA A-L-L-E-R-S (a:R-dur) VÄNTA HAFT FÖRST > 
  FRÅGA POSS-c MAMMA FUNGERA HUR PEK-c VARIT PEK-c >  
  LITEN FRÅGA FUNGERA BRA MED FÖRÄLDRAR DÖV MAMMA >  
  DÖV PEK-c VARIT FÖRR PEK-c SE BRA PEK-c SKÖTA TVÅ 
   BARN SJÄLV 
   
  Tidningen Allers (b: R?) Vänta. Intervjuade först min mamma om 
  hur det fungerade när jag var liten. Sen frågade de barnen hur det  
  fungerade med döva föräldrar. Jag såg bra då och skötte mina två  
  barn själv. 
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(4.4)   3bDB VADx2  BRUKA SÄGA PEK-c VAD V-A-D JA UPPREPA >  
  PEK-c BRUKA PEK-c V-A-D  
  Brukar du ge en signal till tolken om du inte förstår? 
   
(4.5) 3bDB PEK-c IBLAND TECKNA SÄGA-TILL VAD SÄGA > 
  KOMMA-TILL-MIG I-KVÄLL FEL ((neka)) PEK-c MENA INTE > 
  SÄGA-TILL UPPREPA LYCKAS FÖRSTÅ IBLAND  FEL IBLAND 
   

Jag tecknar ibland, ´Vad säger du´. Svaret blev en gång: ´Hälsar på 
dig ikväll´. ´Fel, jag menar inte så´, sa jag och rättade till. Man kan 
förstå rätt ibland och fel ibland.        

   
(4.6)   3aDB OM-TVÅ-ÅR TOLK CENTRALEN DISKUTERA MEN K-A-R-L >  
  BE MIG GOD TID BOKA-h OCH PEK-c MÅSTE GÅ-IN TOLK > 
  DISKUTERA OCH SÄGA TILL HYRA > CYKEL TANDEM MED > 
  HUR MÅNGA FRÅGA PEK-c ANTECKNA ANTECKNA SÄGA >  
  HUR MÅNGA TIO STYCKEN  
   
  Det är om två år. Jag ska diskutera det med tolkcentralen  
  men Karl bad mig boka i god tid och jag ska be dem hyra  
  tandemcyklar. De frågade hur många som behövdes och  
  antecknade. Jag sa tio stycken. 

   
(4.7)   3aDB PEK-c FÖRSTÅ ORSAK ORSAK BARN-fv SE-PÅ PEK-c > 
  TOLK TECKNA-fh AVLÄSA-fh BARN-fv SE-PÅ FUNDERA VAD > 
  TOLK FÖRKLARA-fv HÄNDER TAKTIL-TECKENSPRÅK >  
  KLARNA FINT FUNGERA BRA 
   
  Jag förstod. Eftersom barnen tittade på mig och tolken  
  tecknade och jag avläste. De tittade på oss och funderade  
  vad det var. Tolken förklarade att det var taktil kommunikation.  
  De förstod direkt. Det var fint. 
   
(4.8)   5bDB ((kropp fram)) VAD-fv SÄGA-fv VÄNTA ((kropp bakåt)) >  
  FÖRSTÅ INTE PEK-c UPPREPA LÅNGSAM FUNGERA  >  
  (a:tumklapp) TECKNA LÄTT (a:tumklapp) 
   
  ´Vad säger du? Vänta´ reagerar jag när jag inte förstår och  
  ber om en upprepning. Det fungerar bra. (a:ja) Det är lättare med 
  teckenspråk (a:ja) 
   
(4.9) 5bDB JA PEK-c BEKVÄM VAD SÄGA PEK-fv PEK-c TYCKA > 
  TECKENSPRÅK BÄTTRE 
   
  Ja, jag säger ofta ´vad sa du?´. Jag tycker det är lättare att  
  avläsa teckenspråk.  
 
(4.10)   5aDB 63 DÅ SE PEK-c STOR-fv DÖV TECKNA PEK-c > 
  SE-PÅ-fv FUNDERA ((huvud fv)) VAD ((huvud c)) TECKNA MEN > 
  SNABBT UPPFATTA-fv-c SNABBT 
   
  1963 såg jag äldre döva teckna. Jag tittade på dem och  
  funderade vad det var de gjorde men jag lärde mig snabbt. 
   



  Appendix 4 

  Mesch 1998: 223 
   

 

(4.11)   5aDB TILL SLUT PEK-c FANTASI SÄGA M-A-M-M-A  > 
  BRISTA-I-GRÅTA GLAD KRAMA PEK-c FATTA-INTE VARFÖR > 
  MAMMA GRÅTA PEK-c FÖRSTÅ INTE 
   
  Till slut råkade jag säga ´mamma´. Mamma brast i gråt och  
  kramade mig. Jag undrade varför mamma grät. Jag förstod  
  inte.  
 
(4.12)   5aDB MAN I-fv ARBETA "LÅT-GÅ" BEHÖVA INTE "LÅT-GÅ" GRATIS >  
  (b: JA-klapp) PEK-c V-A  TACK-fv  BRA fm-ÅKA-LIFT > 
  fm-ÅKA-SLALOM-upp-ner   
   
  Liftskötaren vinkade förbi mig och tyckte inte jag behövde  
  betala. Jag blev förvånad och tackade och tog liften upp.  
 
(4.13) 6aDB S-Ö-N-D-E-R OM HÄNDA PEK-adr 
 6bDB OM KOMPASS MED INTE GLÖMMA SE-EFTER MINNS >  
  GRÄNS SNÖRÖJNING GRÄNS SNÖHÖG-f-c-f PEK-c >  
  PEK-f-ner PEK-fh VET-INTE KÄPP fm-HÅLLA-KÄPP  PEK-c > 
  GÅ-c-fh vä:FEL VÄG vä:PEK-f-fv PEK-c fm-GÅ-c-f  fm-STÅ > 
  fm-GÅ-f-fv HITTA RIKTNING-f (a: JASÅ) OM  PEK-c > 
  fm-GÅ-f GRÄNS VAD-gest fm-GÅ-f VAD-gest FEL  GÅ-fv-f-c > 
  RIKTNING-f HITTA PEK-f-framåt 
   
 6aDB Om den går sönder vad händer då? 
 6bDB Om jag inte har kompassen så ser jag efter landmärken 
  till exempel följer jag snöröjningen. Kan jag inte det så tar jag käppen 
  och går med hjälp av den. (a:jaså) Om jag råkar på vägkanten  
  funderar jag vad som är fel och hittar sen vägen. 
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Appendix 5 

Stödturer 
 
Frågor som begär uppbackning 
 
(5.1) 2aD J-A  PEK-c FÖRSTÅ HETA J-E-S-P-E-R  
 2bDB (-h) J-E-S-P-E-R JA VETA TJOCK FRÅN X-LAND > 
→  X-L-A-N-D (+h) (a:JA) STÄMMA   
 2aD JA STÄMMA 
 2bDB STÄMMA  
   
 2aD Ja jag förstår, han heter Jesper. 
 2bDB Jesper ja jag vet, tjock och från X-landet, stämmer det? 
 2aD Ja det stämmer. 
 2bDB Det stämmer. 
   
(5.2) 3aDB HÄNDER NEG VÄGRA TA-h-f-MASKIN SKRIVA-MASKIN > 
  REKTANGEL-FORM AVLÄSA-FINGRAR HETA > 
  S-A-M-P-A-L DATOR-dur(1.0) FORM-BESKRIVNING > 
→  HAFT SETT PEK-adr-dur(0.7) 
 3bDB J-A 
   
 3aDB Han undviker taktil kommunikation och använder istället en  
  utrustning för avläsning av punktskrift. Den heter Sampal, känner du  
  till den? 
 3bDB Ja. 
   
(5.3) 3bDB MEN PEK-HÄR STOCKHOLM EN BILJETT G-Ä-L-L-E-R >  
  TRE M-I-L O-M PEK-c ÅKA TILL A-R-L-A-N-D-A MÅSTE TA TVÅ >  
  BILJETT BETYDA FYRA MIL MÅSTE TA TVÅ BILJETT (.) JA > 
→  ((nick)) (.) FÖRSTÅ PEK-adr 
 3aDB FÖRSTÅ 
   
 3bDB Men här i Stockholm gäller en biljett bara för tre mil. Om jag åker till  
  Arlanda måste jag använda två biljetter, alltså om det är fyra mil får  
  man använda två biljetter. Förstår du? 
 3aDB Jag förstår. 
 
(5.4) 3aDB OCH PEK-c OCH PEK-c HAFT LÄST O-M  S-D-R > 
→  KONGRESS-dur(0.4) MOTIONER HAFT HÖRT PEK-adr-dur(0.4) 
 3bDB PEK-c HAFT HÄLFTEN= 
 3aDB  = 55 MOTION PUNKT-upp-ner PUNKT-MITTEN MOTION FRÅN > 
  JÄMTLAND 
   
 3aDB Jag har läst SDR:s kongress…motioner. Har du hört om dem? 
 3bDB Jag har läst hälften. 



  Appendix 5 

  Mesch 1998: 225 
   

 

 3aDB Det var 55 motioner. En av dem var från Jämtland. 
 
(5.5) 3aDB PEK-c BRUKA OFTA MAN "SOM-SAGT" FÖRELÄSA MEN TOLK > 
  TECKNA S-Y-N-O-N-Y-S-Y-N-O-N-Y-M BETYDA SPRÅK > 
  "SOM-SAGT" B-E-(x) TECKEN SE AVLÄSA SÄGA PROJEKT  > 
  P-R-O-J-E-K-T ANDRA TEKNIK T-E-K-N-I-K TEKNIK TREDJE > 
→  P-L-A-N-E-R-A-dur(1.0) VETA PEK-adr-dur(0.4) > 
  SAMMA TECKEN SAMMA-dur(0.5) 
 3bDB SAMMA PÅ ETT ORD 
   
 3aDB Ofta på föreläsningar använder tolken synonymer. Det innebär att när 
  man ser tecknen för ´projekt´, ´teknik´ och ´planera´ ser de likadana  
  ut. Vet du? Samma tecken. 
 3bDB Samma för ett ord. 
   
(5.6) 3bDB PEK-c HAFT PÅ A-M-I OCKSÅ PEK-c HAFT I ETT ÅR MED > 
→  1980 81 MED A-M-A-N-D-A  KÄNNA PEK-adr-dur(0.3) 
 3aDB AMANDA-persontecken  
   
 3bDB Jag har varit på AMI jag också. Jag var där i ett år 1980-81 med  
  Amanda. Känner du henne? 
 3aDB Amanda. 
   
(5.7)  3aDB FÖRSTA VÄRLD KONGRESS-dur(.) (b:JA-klapp) KONFERENS >  
→  DÖVBLIND VETA DÖVBLIND FRÅN BELGIEN BELGIEN > 
  B-E-L-G-I-E-N 
 3bDB BELGIEN J-A  
 3aDB STÄMMA TAKTIL-TECKENSPRÅK INTE 
   
 3aDB Den första världskongressen (b:ja) konferensen, den för dövblinda. 
  Vet du? Där fanns en dövblind från Belgien, B-e-l-g-i-e-n. 
 3bDB Belgien ja. 
 3aDB Det stämmer. Han använde inte det taktila teckenspråket.  
   
(5.8) 
→ 5bDB …YRKE SKOLA VÄNERSBORG << PEK-f-dur(.) GÅ NÄRA HETA > 
  TROLLHÄTTAN PEK-f TROLL TROLLHÄTTAN PI TECKNA  >> 
 5aDB VÄNERSBORG SKOLA 
   
 5bDB …yrkesskolan i Vänersborg. Jag gick där, nära Trollhättan.  
  Hur tecknar man det nu då? 
 5aDB Vänersborgsskolan.  
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Frågor som begär förtydligande 
  
(5.9) 2aD (+h) PÅ VÅR UTSTÄLLNING GANSKA = 
→ 2bDB = DANMARK 
 2aD NEG PÅ VÅR (b:J-A PEK-f) UTSTÄLLNING GANSKA MÅNGA > 
  INTRESSE ANMÄLA INTRESSE ANMÄLA UNGEFÄR SEXTON > 
  (b:V-A) TILL DÖVBLIND TOLK UTBILDNING 
    
 2aD På vår utställning var det ganska = 
 2bDB = Danmark? 
 2aD Nej, på vår (b:ja den) utställning var det ganska många intresserade, 
  ungefär sexton (b:va) som ville anmäla sig till  
  dövblindtolkutbildningen. 
    
(5.10) 2aD JA PEK-fv SIST SKRIVA O-M STORMEN SIST PEK-fh SENARE DÖ 
→ 2bDB (-h) BLÅST 
 2aD S-T-O-R-M-E-N (b:JA) 
    
 2aD Ja, han skrev den sista pjäsen ´Stormen´ innan han dog. 
 2bDB Blåsten? 
 2aD S-t-o-r-m-e-n (b:ja). 
   
(5.11) 3bDB JA MEN HÖGST SJUTTIOTVÅ BILJETT PÅ ETT ÅR 
→ 3aDB SJUTTIOTVÅ 
 3bDB SJUTTIOTVÅ MÅSTE PEK-c ANSÖKA MERA TRETTIO BILJETT 
   
 3bDB Ja, men högst sjuttiotvå biljetter per år. 
 3aDB Sjuttiotvå? 
 3bDB Sjuttiotvå, jag måste ansöka om ytterligare trettio biljetter. 
   
 (5.12) 3bDB B-O-R-L-Ä-N-G-E  PEK-c HAFT PEK-DÄR MÅNGA GÅNG 
→ 3aDB B-O-R-L-Ä-N-G-E 
 3bDB PEK-c HAFT V-A-R-I-T PEK-DÄR MÅNGA GÅNG DÅ… 
  
 3bDB Borlänge där har jag varit många gånger. 
 3aDB Borlänge. 
 3bDB Jag har varit där många gånger och då ... 
 
(5.13) 3bDB VILKEN TOLK FÖLJA-MED DIG-k VILKEN 
→ 3aDB X-STAD 
 3bDB VILKEN TOLK FÖLJA-MED DIG-k PÅ CYKEL 
 3aDB OM-TVÅ-ÅR TOLK CENTRALEN DISKUTERA MEN K-A-R-L > 
  BE MIG GOD TID BOKA-h 
   
 3bDB Vilken tolk följer med dig? 
 3aDB I X-stad? 
 3bDB Vilken tolk följer med dig på cykel? 
 3aDB Det är om två år. Jag ska diskutera det med tolkcentralen men Karl  
  bad mig boka i god tid. 
   
(5.14) 4bDB SOV RUM M-A-T-T-A MATTA-f MATTA-h 
→ 4aDB M-A-T-T-A  
 4bDB J-A J-A SAMMA LÄNGD  
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 4bDB Mattor till sovrummet. 
 4aDB Matta. 
 4bDB Ja i samma längd.  
  
  
 
Frågor som begär förtydligande, (med frågeord) 
  
(5.15) 1bDB (-h) PAPPA FÖRR PAPPA MONTÖR BIL MONTÖR MÄSTARE > 
  OCH MAMMA K-I-O-S-K KIOSK-dragna-fönster > 
  KIOSK-dragna-fönster 
→ 1aD (+h) VAD  
 1bDB K-I-O-S-K  PEK-adr (-h) TECKEN (+h) K-I-O-S-K-dur(2.0) 
 1aD K-I-O-S-K  JA-klapp 
   
 1bDB Pappa var bilmontör och mamma jobbade i en kiosk. 
 1aD Vad? 
 1bDB Kiosk. (Hur) tecknar du kiosk? 
 1aD Kiosk ja. 
    
(5.16) 1bDB BO FINLAND TAMMERFORS TAMMERFORS 
→ 1aD VAR 
 1bDB T-A-M-M-E-R-F-O-R-S  
   
 1bDB Hon bor i Finland, i Tammerfors. 
 1aD Var? 
 1bDB Tammerfors. 
   
(5.17) 2aD FÖRR FRÅN 15 HUNDRA T-A-L-E-T PERIOD 
→ 2bDB SÄGA PEK-adr-dur(.) 
 2aD FRÅN 15 HUNDRA (b:JA) PERIOD. 
    
 2aD Förr från 1500-talet. 
 2bDB Vad sa du? 
 2aD Från 1500-talet. 
   
(5.18) 2aD (+h) PEK-fv MAN PEK-fv V-A-R 52 GAMMAL DÖ 
→ 2bDB HUR-MÅNGA 52 
 2aD tumklapp (b:JA) GAMMAL DÖ H-A-N (b:UNG) ENGLAND J-A 
   
 2aD Han var 52 år gammal då han dog. 
 2bDB Hur många år? 52? 
 2aD Ja (b:ja) gammal dog han i England. 
   
(5.19) 2aD  JENNY SÄGA RÄCKA  
→  2bDB ((höjda ögonbryn)) (-h) V-A SÄGA PEK-adr VAD SÄGA > 
  PEK-adr 
 2aD (+h) JA JENNY J-E-N-N-Y TECKNA JENNY PEK-f SÄGA > 
  (b:JENNY JA) NU RÄCKA 20 MIN HAFT GÅTT 
    
 2aD Jenny tycker att det räcker. 
 2bDB Vad sa du? Vad sa du? 
 2aD Jo det är Jenny. Hon säger (b:Jenny ja) att det räcker nu för 20  
  minuter har gått. 
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(5.20) 3aDB BRUKA BRUKA PEK-adr-lång-k SKRIVA I P-T P-T-dur(1.3) 
→ 3bDB I  VAD 
 3aDB P-T  
 3bDB JA T-P JA 
   
 3aDB Brukar brukar du skriva i PT, PT? 
 3bDB I vad? 
 3aDB PT. (eg. TP-databasen) 
 3bDB Ja, ja, TP. 
  
(5.21) 5aDB UPPREPA fm-GÅ-fv BETALA NEG ”LÅT-GÅ”x2 PEK-c UPPREPA > 
  BRAx2 fm-ÅKA-LIFT BLI FEM SEX GÅNG GÅ-RUNT 
→ 5bDB HUR-MÅNGA HUR-MÅNGA SÄGA PEK-adr HUR-MÅNGA GÅNG 
 5aDB FEM ELLER SEX GÅNGER GÅ-RUNT-UPP GRATIS MEN INTE > 
  POSS-c GUBBE BETALA 
   
 5aDB Jag behövde inte betala nästa gång heller utan kunde fortsätta åka  
  gratis. Jag åkte gratis med skidliften fem sex gånger upp.  
 5bDB Hur många hur många sa du, hur många gånger? 
 5aDB Fem eller sex gånger gratis, men min gubbe fick betala.  
  
(5.22) 5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D  PEK-adr-dur(.)     
→ 5bDB VAD 
 5aDB PEK-adr FÖDD Z-S-T-A-D 
 5bDB JA-JA JA FÖDD PEK-c BO... 
   
 5aDB Är du född i Z-stad, du? 
 5bDB Vad? 
 5aDB Är du född i Z-stad? 
 5bDB Ja, ja jag föddes och bodde... 
  
(5.23) 5aDB PEK-adr BÖRJA SKOLA ÖREBRO DÅ TID > 
  TECKENSPRÅK-dur(.)   
→ 5bDB VAD  
 5aDB DÅ PEK-adr BÖRJA SKOLA ANVÄNDA PEK-adr > 
  TECKENSPRÅK-dur(.) 
 5bDB JA ANVÄNDA TECKENSPRÅK BARA PÅ RAST FRI/TID 
   
 5aDB När du började skolan i Örebro använde du teckenspråk? 
 5bDB Vad? 
 5aDB När du började skolan använde du teckenspråk? 
 5bDB Ja, jag använde teckenspråk, bara på rasterna. 
  
(5.24) 5aDB L-A-S-S-E LASSE-persontecken (b:VAD) BOKSTAVERA SNABBT 
(5.25) 5bDB VEM 
 5aDB PEK-c VÄNTA LÅNGSAMT fm-BOKSTAVERA KÄNNA TRÄNA > 
  JOBBIGT MEN PEK-c VILL ÄNDÅ TRÄNA 
   
 5aDB Ja Lasse Lasse (b:vad?) bokstaverade snabbt. 
 5bDB Vem? 
 5aDB ´Vänta, bokstavera långsamt´, sa jag. Jag kände att jag behövde  
  träna mera med bokstavering. Det var jobbigt, men jag ville träna 
  ändå.  
  



  Appendix 5 

  Mesch 1998: 229 
   

 

 
(5.26) 5aDB PEK-c TÄNKA BERÄTTA POSS-adr SYSKON PEK-adr > 
  KOMMUNICERA TÄNKA NÄR PEK-c LITEN UTAN SE >  
  TECKENSPRÅK FRAM-TILL PEK-c SEX ÅR SÅG PEK-c >  
  TECKENSPRÅK FÖRSTA GÅNG PEK-c 
 5bDB VEM POSS-adr 
 5aDB PEK-c (b:JA-klapp) SÅG TECKENSPRÅK FÖRSTA GÅNG NÄR > 
  PEK-c SEX Å-R (b: J-A)  UTAN ANVÄNDA TECKENSPRÅK FÖRE > 
(5.27)  F-Ö-R-S-K-O-L-A (b:HUR GAMMAL) UTAN PEK-c NEJ TALA > 
  TRÄNA NÄR PEK-c BÖRJA SKOLA ÖREBRO 63 (b:63) 63 (b:63) 
    
 5aDB Jag vill berätta en sak. Din syster och du kommunicerade med  
  varandra. Jag tänker på när jag var liten och inte såg teckenspråk  
  förrän jag blev sex år. Då såg jag teckenspråk för första gången. 
 5bDB Vems? 
 5aDB Jag (b:ja) såg teckenspråk för första gången när jag var sex år (b:ja)  
  och använde aldrig teckenspråk innan förskolan. (b:hur gammal)  
  Aldrig, jag tränade att tala när jag började på skolan i Örebro 1963  
  (b:1963) 1963 (b:1963).  
   
(5.28) 5bDB JA 7 ÅR GAMMAL ÄN PEK-adr TÄNKA PEK-c 8 ÅR PEK-c 47 > 
  PEK-adr SKA 41 ÅR 
→ 5aDB ((huvud fram)) SÄGA PEK-adr-dur(.)  
 5bDB PEK-c 47 PEK-adr SKA (a: FEL FEL FEL) PEK-adr TRO > 
  PEK-c RÄKNA FEL 39 PEK-adr 
   
 5bDB Ja sju år äldre än jag. Jag tror det är 8 år eftersom jag är 47 och du  
  ska bli 41 år. 
 5aDB Vad sa du? 
 5bDB Jag är 47 och du ska (a:fel, fel, fel!) du tror jag räknar fel, du är 39. 
   
(5.29) 
→ 5bDB JA-JA  PEK-FLAT-adr  MISSA VAD FÖRSKOLA SKOLA FÖRE >
  MISSA 
 5aDB FÖRLÅT  FÖRSKOLA HAFT PEK-c UTANFÖR ÖREBRO X-BY 
   
 5bDB Ja du, jag missade vilken förskola var det, jag missade 
 5aDB Förlåt förskolan gick jag utanför Örebro i X-by. 
 
 
 
Ickespråkliga signaler 
    
(5.30) 1aD JA-klapp VAR BO FINLAND  
→ 1bDB ((vinkning)) 
 1aD FINLAND DÖVBLIND VAR BO 
 1bDB BO FINLAND  TAMMERFORS TAMMERFORS 
    
 1aD Var bor hon i Finland? 
 1bDB Va? 
 1aD I Finland, var bor den dövblinda? 
 1bDB Hon bor i Finland, i Tammerfors. 
 
   
 



Appendix 5 

Mesch 1998: 230 
 

 
(5.31) 5bDB KAN VARA SVÅRT LÄRA-f (.)  KAN-INTE TECKNA UTAN KÄNNA > 
  A-B-C-D ELLER H-A-N-D-A-L-F-A-B-E-T BOKSTAVERA 
→ 5aDB ((tumtryck)) 
 5bDB BOKSTAVERA (a:JA) SVÅRT PEK-c LÄTT AVLÄSA TECKEN > 
  PÅ BOKSTAVERA PEK-c SVÅRT PEK-c 
   
 5bDB Det kan vara svårt att lära dem. De kan inte teckna utan måste 
  känna a-b-c-d eller handalfabetet, bokstavering. 
 5aDB Vad? 
 5bDB Bokstavering (b:ja). Det är svårt för mig, det är lättare att avläsa 
  tecken. Bokstavering är svårt för mig.  
   
(5.32) 6aDB HUR  FÖRR INTE TOLK MED FÖRR HUR LÄNGE PEK-adr > 
  STUDERA PEK-DÄR-f BLIND SKOLA YRKE HUR > 
  PEK-adr-lång-dur(.) 
→ 6bDB ((vinkning)) 
 6aDB HUR FÖRR HAFT BLIND YRKE SKOLA PEK-adr TOLK MED > 
  INTE PEK-adr 
 6bDB INTE  
   
 6aDB Hur studerade du, hur länge var du utan tolk i yrkesskolan för  
  synskadade? 
 6bDB Va? 
 6aDB Hur var det i yrkesskolan för synskadade, hade du tolk eller inte? 
 6bDB Inte.  
   
(5.33) 6aDB HUR PEK-adr (.) HUR DÖVFÖREN.. (.) DÖVBLIND KLUBB >  
  MÅNADx2 HUR KÄNNA PEK-adr-lång 
→ 6bDB ((vinkning)) 
 6aDB DÖVBLIND KLUBB EN-GÅNG MÅNAD SISTA ONSDAG VAD > 
  HUR KOMMA-HIT-f-m PEK-adr 
 6bDB KANSKE FÅ-SE 
   
 6aDB Vad tycker du om dövfören…dövblindträffen en gång i månaden?   
 6bDB Va?  
 6aDB Dövblindklubben har träff sista onsdagen i månaden. Tänker du  
  komma? 
 6bDB Kanske, får se. 
  
(5.34) 6aDB PEK-adr SAMMA PEK-B:s-VÄNSTRA-HAND SAMMA > 
  PEK-adr-lång 
→ 6bDB ((vinkning)) 
 6aDB BYTAx2  VAD-gest  PEK-adr 
 6bDB JA HAFT TECKNA-v FÄRDIG FLYTTA-v-h vä:PEK-h TECKNA-h >  
  PEK-HAND-h TECKNA-h  BYTA  PEK-HAND-v TECKNA-v 
 6aDB BRA 
   
 6aDB Håller du jämt med den ena handen? (i taktil kommunikation) 
 6bDB Va? 
 6aDB Brukar du byta händer? 
 6bDB Ja jag använder min vänstra hand, sen högra handen och så vänstra  
  handen igen.  
 6aDB Bra. 
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(5.35) 6aDB MÄRKLIGT SAK BERÄTTAx2 PEK-c KUNNA SOM ENSAM STAN  > 
  HANDLA AFFÄR VITKÄPP REAGERA  HUR PEK-adr-lång-k > 
  ENSAM PEK-adr-lång-k GÅ PEK-adr-lång-k 
→ 6bDB ((tumtryck)) 
 6aDB HUR PEK-adr-k-lång  ENSAM PEK-adr GÅ PEK-adr-dur(.) 
 6bDB ENSAM PEK-c GÅ AFFÄR HAFT PEK-c.  
   
 6aDB Jag tycker det låter konstigt som någon sa att man kan gå ensam på 
  stan och handla med vit käpp. Hur gör du om du går ensam? 
 6bDB Va? 
 6aDB Hur gör du om du går ensam? 
 6bDB Jag går ensam till affären, det gör jag. 
  
(5.36) 6aDB JASÅ fm-ORIENTERA-MED-KÄPP PEK-adr-lång-k-dur(0.4) 
→ 6bDB ((tumtryck)) 
 6aDB V-I-T-K-Ä-P-P MED PEK-adr-lång-k-dur(.) 
 6bDB PEK-c MED PEK-fh RYGGSÄCK HÄNGA MED PEK-c.  
   
 6aDB Jaha. Använder du vitkäpp? 
 6bDB Va? 
 6aDB Har du vitkäpp med dig? 
 6bDB Jag har den hängande i ryggsäcken.  
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Appendix 6 

Principer för transkription 

 
 
1001 Representerar själva radindelningen, radidentifikation i 
 bastranskriptionen. 
 
1a, 1b Personidentifikation för samtalsdeltagare, t.ex. 4aDB är 

 den första dövblinda samtalsdeltagaren i det fjärde
 samtalsparet. 4bDB är den andra deltagaren i samma 
 samtal. 

 
A, B Generell hänvisning till samtalsdeltagare. A står normalt 

 för talare och B för lyssnare. Rollerna växlar under 
 samtalet. En och samma person, t.ex. 4aDB, får alltså 
 beteckningen A eller B beroende på den aktuella rollen. 

 
D, DB D= döv, DB= dövblind, i personidentifikationen anges det 
 som t.ex. 3aDB. 
 
→ Pilen hänvisar till den rad där åsyftat exempel 
 befinner sig. 

 
 > Yttrandet fortsätter på nästa rad. 
 
 TECKEN Svenska ord skrivna med versaler betecknar tecken. 
 
 T-E-C-K-E-N Bindestreck mellan versaler betecknar bokstavering med 

 handalfabetet. 
 
(hö)TECKEN Tecknet utförs med den högra artikulatorn (detta anges 

endast för den vänsterhänta personen i monolog-
positionen för att se skillnaden i handhanteringen i 
monolog- och dialogpositionen). 
 

 (vä)TECKEN Tecknet utförs av den vänstra artikulator (se föregående 
 kommentar). 

    
 TECKEN-f Locusmarkör (små bokstäver efter tecknet anger 

 riktningar och positioner i förhållande till den tecknande).  
 f= framför den tecknande, c = center, nära eller i kontakt 

med den tecknandes kropp, v = vänster, fv = framför-
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vänster, fh = framför-höger, h = höger. Ytterligare anges 
höjden t.ex. f-uppe = framför och uppåt. f-ner = 
framförnedåt. Dessa tecken med locus betraktas vanligen 
som modifierade tecken.  

 
fm-TECKEN fm- före tecknet anger att det är flermorfemigt (dvs 
 modifierat) eller polysyntetiskt tecken. 
 
PEK-adr Platsdeiktisk referens till adressaten. Varianten PEK-adr-k 
 utförs med lång pekning fram till adressatens överkropp, 
 kontakt med överkroppen. 

 
-dur(0.8) Fördröjning mätt i tiondels sekund, det sista tecknet hålls 

kvar i luften. 
 
 -dur(.) Mycket kort fördröjning, mindre än 0.3 sek. 

 
TECKEN Betoning, en slags tung och snabb handrörelse.  
 
<< takt >>  Långsammare takt än vanligt, förlängning. 
 
>> takt << Snabbare takt än vanligt. 
 
(.) Mikropaus som är under 0.3 sek lång (jfr motsvarande för  
 talad svenska: under 0.5 sek). 
 
(0.8) Paus mätt i tiondels sekund. 
 
+h/-h  Handkontakt (+h) finns kvar då den seende tecknande 

 innehar turen och den dövblinda lyssnaren håller i dennes 
 händer. När den dövblinda får turen uteblir handkontakten 
 (-h) då denna tecknar fritt så att den seende personen kan 
avläsa visuellt. 

 
(b:JA) Inpass med uppbackning. 
 
((skratt)) Skratt, ickemanuella kommentarer osv. 
 
(x)  (xx) Omöjligt att avläsa ett eller flera tecken i 

 transkriptionsarbetet. 
 
TECKEN Överlappande tecknande, samtalsdeltagarna 
 tecknar samtidigt. 

 
= Snabba turbyten utan paus med på varandra följande 
 yttranden (s.k. latching, ett slags stafett mellan 
 samtalsdeltagarna). 
 
⇑   Betecknar initialisering då A (talaren) lyfter sina händer till 
 turnivån för att ta turen. 
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⇓ Betecknar viloläget då A:s händer sänks till knän eller 

 midjan för att avsluta turen. 
 
↑ Betecknar turnivån då A:s händer lyfts upp från 
 turbytesnivån. 
 
↓ Betecknar turbytesnivån då A:s händer nedflyttas till 

 turbytesnivån, dvs händerna sänks i teckenutrymmet, 
 händerna blir avslappnade eller A kan hålla händerna i 
luften en stund. 
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