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Förord
Materialet till den här studien utgörs av videoinspelningar av barns spontana teckenspråkskommunikation med andra barn och med vuxna. Merparten av inspelningarna är gjorda på två
specialförskolor för döva och hörselskadade under perioden november 2003 – april 2007.
Inget urval av barn har gjorts med avseende på språklig bakgrund eller hörselstatus. Samtliga
(49) barn vars föräldrar gav tillstånd till videofilmning ingår i materialet, dock i varierande
omfattning beroende på hur länge de gick på förskolan.
Utöver förskolematerialet har också några äldre inspelningar utnyttjats. Bland dem ska
särskilt nämnas Inger Ahlgrens material från sent 70-tal och tidigt 80-tal, som omfattar inspelningar i hemmiljö, på förskola och från UR-produktionen ”…och dom förstår varandra” .
I förhoppning om att uppsatsen ska kunna läsas med behållning även av den som saknar
fackkunskaper har jag valt att inte utforma texten som en traditionell forskningsrapport. Den
litteratur som haft direkt betydelse för den här studien är dock förtecknad i slutet av uppsatsen.
Jag hoppas att illustrationerna och de många exemplen ska underlätta läsningen. Läsare som
inte kan teckenspråk rekommenderas att använda ”Svenskt teckenspråkslexikon” där tecknen
demonstreras (www.ling.su.se/teckensprakslexikon).
Ett stort tack till dem som på olika sätt bistått i arbetet: Linda Habermann vid inspelning,
Pia-Simper-Allen med analysdiskussion, Lena Johansmide med illustrationer och
Kristina Svartholm med textgranskning.
Till sist, ett alldeles särskilt tack till
– de föräldrar som gav tillstånd till att filma barnen
– barnen som utan knot fann sig i att bli filmade
– den beundransvärda personalen på förskolorna som också gav sitt tillstånd till att bli filmade
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1. Inledning
Människans språk är ett redskap för
kommunikation. Språket används på många
olika sätt och fyller många olika funktioner.
Med språkets hjälp kan vi uttrycka vad vi
känner, vad vi vill, vi kan få kunskap och vi
kan informera andra.
Språket är på olika sätt kopplat till samtalssituationen och deltagarna, men gör det
möjligt för oss att kommunicera om andra,
icke närvarande personer, platser och
tidpunkter, om sådant som har hänt eller
kommer att hända.
Språk gör det möjligt att lagra kunskap och
föra den vidare från generation till
generation. Språket är ett oumbärligt
redskap i det sociala samspelet och i kulturoch kunskapsförmedling. Det är svårt att
föreställa sig en tillvaro utan språk.
Den här skriften handlar om barns språktillägnande, närmare bestämt om den tidiga
teckenspråksutvecklingen.
Drivkraften
bakom barnets språktillägnade är viljan till
kommunikation, till samspel med andra.
Det är genom meningsfull interaktion med
andra som barnet utvecklar sitt första språk,
genom att använda det tillsammans med
såväl andra barn som med vuxna.
Det var först i början på 1970-talet som
språkforskare började intressera sig för hur
barn lär sig teckenspråk. Att det inte skedde
tidigare berodde bl.a. på att man saknade

kunskaper om tecknade språk. Teckenspråken betraktades helt enkelt inte som språk.
Men i och med att man började forska om
teckenspråk kunde man konstatera att även
tecknade språk var fullvärdiga mänskliga
språk och därmed blev teckenspråkiga
barns utveckling intressant för barnspråksforskarna.
Forskningen om barns teckenspråk är
fortfarande jämförelsevis begränsad och
omfattar inte så många teckenspråk. De
största forskningsinsatserna rör barns
tillägnande av amerikanskt teckenspråk,
men en hel del studier finns också av t.ex.
de brittiska, nederländska och italienska
teckenspråken. I Sverige initierades forskning om barns teckenspråk i mitten på
1970-talet, men under de senaste
decennierna har inte mycket gjorts och det
är den direkta orsaken till att den här
skriften tillkommit.
Det språkliga verktyget är till en början
mycket enkelt, men utvecklas under
språktillägnadet till ett alltmer förfinat
system. Det är några av huvuddragen i den
utvecklingen som här kommer att belysas
med exempel på hur barn tillägnar sig
svenskt teckenspråk. Beskrivningen av
teckenspråksutvecklingen bygger dels på
internationella studier, dels på egna observationer av barn i svensk teckenspråksmiljö.
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2. Tidig visuell
kommunikation

En intressant observation från en studie om
det tidiga samspelet är att när barnet får se
ett nytt föremål, ser barnet mycket oftare på
den vuxna än när välbekanta föremål visas.
Det nya föremålet är intressant och blir ett
”samtalsämne” och med ögonkontaktens
hjälp kan barnet dela upplevelsen med en
annan människa. Och på motsvarande sätt,
om den vuxna gör en meningsfull aktivitet
med ett föremål och barnet tar ögonkontakt,
så upprepar den vuxna aktiviteten. Barnets
blick fungerar som en uppmaning och styr
den vuxna. Redan i detta tidiga skede kan vi
alltså se hur användning av blickriktning
och ögonkontakt utgör betydelsefulla inslag
i kommunikationen.

Man brukar säga att barnets första ord
kommer kring ettårsdagen. Detta steg i
barnets väg mot användning av språksymboler är en av milstolparna i språkutvecklingen. Det är emellertid föregånget
av en utveckling i riktning mot ett allt
rikare samspel med omgivningen, ett
samspel som förefaller vara en förutsättning
för att steget till ord- eller teckenproduktion
ska kunna tas. Barnet har i själva verket
under hela det första levnadsåret utvecklat
olika kommunikationsmönster som kan ses
som förberedelser inför eller förstadier till
kommunikation med det språkliga redskapet.

Att rikta blicken mot ett föremål är för
barnet ett tidigt sätt att peka ut, referera till,
ett föremål. På frågan ”var är lampan?” kan
barnet visa att det förstått den vuxnas fråga
och svara genom att titta på lampan. Detta
är något som sker tidigt, innan barnet kan
peka med pekfingret.

Ögonkontakt och blickriktning
Mycket av den tidiga kommunikationen är
gestuell-visuell: ögonkontakt, användning
av blickriktning, pekningar och andra gester
är viktiga inslag. Ögonkontakten sker först
som svar på den vuxnas blick och fungerar
som ett svar på dennas kontaktinitiativ, men
i ett senare skede tar även barnet initiativ
och söker kontakt. Funktionen hos den
tidiga ögonkontakten är att upprätthålla
samspel och närhet.

Gester
Barn börjar använda gester vid ca 10 (9-12)
månaders ålder och gestanvändningen ökar
upp till 18 månaders ålder för att sedan avta
vid 24 månader.

Senare uppstår konkurrens mellan ögonkontakten och blickriktningen vid föremålsundersökning. Vid ögonkontakten med den
vuxna glömmer det lilla barnet föremålet
och återupptar inte utforskandet av
föremålet. Ett viktigt steg i den tidiga
utvecklingen blir därmed när barnet under
sista fjärdedelen av första året börjar kunna
samordna handlingar som gäller människor
och föremål. Barnet, som tidigare inte
kunde växla uppmärksamhet mellan
föremålet och den vuxna, kan nu återvända
till den föremålsundersökande aktiviteten
efter ögonkontakten.

Barns gester är av två olika typer:
utpekande och symboliska (se Tabell 1). De
utpekande gesterna dyker först upp och då i
form av att barnet sträcker sig efter ett
föremål och något senare räcker fram eller
överlämnar ett föremål. Sist av de
utpekande
gesterna
kommer
den
betydelsefulla pekningen som riktas mot det
föremål barnet vill uppmärksamma den
vuxna på.
Pekfingret frigör sig från den knutna
handen och sträcks ut vid ca 4 veckors ålder
(tummen vid ca 8 veckor). Pekfingret
används så småningom vid utforskandet av
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föremål och får på så sätt en tidig koppling
till föremål. Pekningsgesten kommer vid
12-14 månaders ålder (men kan dyka upp
både tidigare och senare).

omgivningen. När barnet sedan upptäcker
att (nästan) allt har ett namn, så är det just
pekningen som används för att få den vuxna
att tala om vad det heter.

Från början har de utpekande gesterna och
blicken samma riktning. Någon månad efter
att barnet börjat peka kan barnet ha dubbelriktade kommunikativa signaler. De innebär
att barnet kan titta på samtalspartnern och
samtidigt peka i en annan riktning.

De utpekande gesterna är föremålsrelaterade kommunikativa rörelser. Pekningen betyder egentligen inget annat än
’det jag nu pekar på’ och det innebär att den
bara kan tydas i den situation den används.
Pekningen kan syfta på vilket närvarande
föremål som helst. I en situation kan det
vara en docka, i en annan en napp.

Med pekningen som kommunikationsverktyg får barnet ett sätt att styra den
vuxnas uppmärksamhet till olika föremål i

Tabell 1. Utpekande och symboliska gesters utveckling
Utpekande gester
... är föremålsrelaterade kommunikativa rörelser;
de förstås bara med information om hela kontexten,
gesten byter referens efter hur situationen förändras

ca 9-12 mån

- sträcker sig efter föremålet (+ev. vokalisering)

8/9 mån

- visar/lämnar föremålet (ofta vokalisering)

9/10-13 mån

- pekar på föremålet (ofta vokalisering)

9/12-14

Symboliska gester
... har en betydelse som inte ändras av kontexten
symboliska gester utvecklas något senare än utpekande
gester och specificerar ofta det som utpekande gester
använts för tidigare. De används först bara för
närvarande referenter – de är kontextberoende.
de symboliska gesternas ursprung är
- gester från rutinlekar (vinka ajö, klappa i händerna)
- från barnets eget agerande med föremålet, gesten kopplad
till föremålets funktion (ej form)
- därefter förekommer gesten utan föremålet i symbolisk
lek, men kan även användas som kommunikativ gest
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ca 10 mån

ca 15 mån

De symboliska gesterna däremot har en
betydelse som inte ändras av kontexten.
Sådana gester är öppna-stänga handen (’vill
ha’), vinka (’hej då’), sträcka upp armarna
(’lyft mig’) och smacka (’gott’). Det kan
också finnas gester som utförs med
kroppen.

nikation. Om man jämför förekomsten av
tecken hos barn med tillgång till teckenspråk med förekomsten av gester hos andra
barn finns ingen tidsmässig skillnad. Jämför
man i stället tecken och ord, kan man se en
tidsmässig skillnad såtillvida att det talade
språket är något senare. Detta kan förklaras
av att orduttalet har större krav på utvecklad
finmotorik än gest- och teckenutförandet.

I den tidiga kommunikationen går det
egentligen inte att skilja på gest och tecken.
Om ett barn i en teckenspråkig miljö håller
en knuten hand vid örat och menar ’telefon’
betraktar man det gärna som en tidig
språksymbol, dvs. ett tecken. I en talande
miljö ses samma agerande ”bara” som en
gest, något som barnet använder före de
”riktiga” språksymbolerna, orden.

Även ”tvåteckenyttranden” tenderar att
komma något tidigare hos de teckenspråkiga barnen än tvåordsyttranden i barns
talade språk. Detta försprång upphör dock
någon gång efter två-årsåldern när barn
börjar kombinera två ord i sina yttranden.

I tidiga studier av barns gestanvändning har
man konstaterat att barn också använder
kombinationer av gester:
a) pekning + pekning
b) pekning + symbolisk gest
Kombinationerna a) och b) gällde oavsett
barnets språkmiljö. Barn som utvecklade
talat språk kombinerade sedan gest och ord,
innan de kombinerade två ord.
De barn som hade tillgång till teckenspråk
kombinerade två symboliska gester. Sådana
kombinationer återfanns däremot inte i
andra barns gestanvändning. En slutsats
man då drog var att det fordras teckenspråksinput för att barn ska kombinera två
symboliska gester/tecken. Detta förefaller
dock motsägas av data från studier av
hörande barn, vars föräldrar börjat använda
s.k. ”babytecken” (baby signs). Det finns
exempel i litteraturen på barns gestproduktion med kombinationer av två symboliska gester. Det är dock oklart i vilken
utsträckning föräldrarna själva använt
sådana kombinationer och om barnen
genom en sådan input haft förebilder.
Generellt sett tycks det finnas en tidsmässig
fördel för gestuellt-visuellt baserad kommu-
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3. Barnriktat teckenspråk
En av de uppgifter som det lilla barnet ställs
inför vid språktillägnandet är att upptäcka
språksymbolerna. Det innebär att barn som
lär sig ett talat språk ska hitta kopplingen
mellan ett ords form, dvs. de ljud som den
vuxna gör, och det föremål som ordet syftar
på. Barnet ska upptäcka att vissa ljudkombinationer i talet representerar något
annat. Detta hjälper vuxna till med genom
att tala om det som finns ”här och nu”. När
man talar om det föremål som barnet har
sin uppmärksamhet riktad mot och ordet
återkommer flera gånger, får barnet möjlighet att uppfatta att det finns ett samband
mellan föremålet och ljudet.
Ett barn som hör och som lär sig talat språk
kan uppfatta det talade ordet samtidigt som
det tittar på föremålet. När det gäller barn
som lär sig teckenspråk ska både språksymbolen, dvs. tecknet, och föremålet uppfattas
med synen. För att göra det möjligt
anpassar den vuxna sitt sätt att teckna.

Figur 1. VAR KATT
’var är katten?’

Om barnet håller på att utforska ett föremål
och har sin uppmärksamhet riktad mot det
stör man inte barnet. För att inte avbryta
barnet i dess aktivitet, men ändå kunna
teckna till barnet, kan man föra händerna
nära föremålet, så att barnet kan se tecknen
utan att flytta blicken från föremålet. Detta
är särskilt vanligt när man tittar i böcker
tillsammans. När barnet ser på en bild, utför
man tecknet nära bilden, så att både bild
och tecken finns i barnets synfält. Figur 1
visar en sådan situation. Pojken tittar ner på
tallriksunderlägget som är illustrerat med
olika djur. Den vuxna tecknar VAR KATT
framför pojken i dennes synfält.

och pekar i höjd med flickans ögon, för att
hon ska förstå var hon ska placera tallriken.
Man behöver alltså inte nödvändigtvis ha
ögonkontakt för att kunna kommunicera
med barn på teckenspråk. Det viktiga är att
mottagaren har möjlighet att se tecknen.
En annan strategi som hjälper barnet att se
både tecken och föremål är att flytta in
föremålet i barnets synfält och utföra
tecknet nära föremålet. Det förekommer
också att man för ett föremål via barnets
synfält mot sitt eget ansikte och utför
tecknet där.

Figur 2 (se sid. 6) visar ett liknande exempel. En flicka, två och ett halvt år gammal
(skrivs i det följande som 2;6), hjälper till
att duka till lunchen på förskolan. Vid ett av
borden lite längre bort saknas en tallrik.
Den vuxna sätter sig på huk bakom flickan

Man kan också helt enkelt vänta tills man
får ögonkontakt. När barnet tittar upp mot
den vuxna är detta en signal om att den
vuxna kan agera, språkligt eller på annat
sätt.
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Tecknens form förtydligas genom att de
utförs långsamt och med stora rörelser.
Antalet rörelser utökas. Tecknet ÄTA t.ex.
har i sin grundform två rörelser in mot
munnen, men när man tecknar med ett litet
barn blir det gärna fyra, fem rörelser.
En pojke (2;0) bläddrar i en bok tillsammans med en vuxen. Pojken lägger ihop
boken och den vuxna tecknar med
långsamma och mycket tydliga rörelser:
”FÄRDIGT / NU ÄTA FRUKT / SITTA-RUNT
PEK-bord / FRUKT PÄRON BANAN”. Även till
innehållet är den vuxnas yttrande tydligt.
Hon säger att de ska äta frukt, visar var de
ska sitta, tecknar FRUKT en gång till och
exemplifierar genom att nämna två olika
sorters frukt. Pojken ger henne boken, tittar
mot bordet och går ner från sin stol,
samtidigt som han tecknar PÄRON för sig
själv.
Även när det gäller ansiktsuttryck sker
anpassning från vuxnas sida. Mimiken
används först för att fånga det lilla barnets
intresse och för att upprätthålla kontakten.
Ansiktsuttrycket är ofta ett leende eller, när
något oväntat dyker upp, en låtsad förvåning uttryckt med höjda ögonbryn och
öppen mun. Vid en jämförelse mellan döva
och hörande mammors ansiktsuttryck
visade det sig att sådana ”positiva” ansiktsuttryck utgjorde ca 50 % av uttrycken i de
hörande mammornas kommunikation med
barnet. Motsvarande siffra för de döva
mammorna var 70-80 %.

Figur 2. (PEK-bord) BORD PEK-bord
‘(det) bordet där’

Så småningom använder man beröring och
särskilda gester, så kallade uppmärksamhetsväckare, för att få ögonkontakt med
barnet. Enligt en undersökning av döva
mammor och döva barn använde
mammorna tidigt beröring av barnets axel
för att få kontakt. Redan vid ungefär ett och
ett halvt års ålder reagerade barnen på en
gång på den lätta, snabba beröringen och
tittade upp.

De döva mödrarna anpassade också ansiktsuttrycket genom att inte använda sammandragna ögonbryn som förekommer i vissa
frågor på teckenspråk (se avsnitt 6). Eftersom sammandragna ögonbryn också är ett
av kännetecknen på ett argt ansiktsuttryck
undviker man detta i kommunikation med
små barn. Det är först när barn kommer upp
i 2-årsåldern som frågeordsfrågor riktade
till barn får den vanliga vuxenformen med
sammandragna ögonbryn.

Det teckenspråk vuxna använder till barn är
genomgående mycket enkelt. Yttrandena
består ofta av bara ett enda tecken. Döva
föräldrar till döva barn använder mycket
korta yttranden upp till att barnet närmar sig
2-årsåldern. Samma tecken upprepas ofta
flera gånger. Man pekar gärna med pekfingret i kontakt med föremålet, kommenterar och pekar igen.
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I det här sammanhanget kan också nämnas
vuxnas förtydligande svar på barns
yttranden. En pojke (2;7) sitter vid matbordet och klappar en vuxen på armen. När
han får hennes uppmärksamhet pekar han
på skinkfatet. Hon frågar: ”VILL MER
SKINKA?” och han nickar bekräftande. Den
vuxnas fråga kan bero på att hon vill
försäkra sig om att hon uppfattat vad pojken
menar, men hon utnyttjar också möjligheten
att visa honom ett alternativt sätt att
uttrycka det han vill.
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4. Barns teckenformer

I Stadium I (och delvis i Stadium II) är det
bara tummen och pekfingret som agerar
självständigt. I Stadium III däremot
tillkommer lillfingret och långfingret, inte
minst handformer med det senare ställer till
problem för barn.

Precis som barns tidiga uttal av ord kan
avvika rejält från vuxennormen, så avviker
barns tidiga teckenformer från vuxenformen. Vissa tecken är det bara den allra
närmaste omgivningen som förstår. Ibland
kan man få hålla på rätt länge innan man
förstår vad barnet tecknar och ibland får
man ge upp. Barn brukar dock inte ge upp,
utan fortsätter så länge samtalspartnern
visar vilja att försöka förstå. Det är
påfallande hur stort tålamod barn har med
vuxnas tillkortakommanden.

Stadium IV ställer dock ännu större krav på
handens finmotorik. Detta beror bl.a. på att
långfingret här agerar ännu mer självständigt.
I beskrivningen av stadierna i figur 3 saknas
flera av teckenspråkets handformer. Så har
t.ex. inte krokfingret (böjt pekfinger) och
dubbelkroken (böjt pek- och lång-finger)
tagits med, inte heller den vinklade Nhanden som är böjd i inre knogarna. Det
viktiga här är vilka fingrar som ingår i
handformen, inte i vilka leder de är sträckta
eller böjda. Tanken är att om man kan välja
rätt fingrar till en handform, som t.ex. Vhanden med (sträckt) pek- och långfinger,
så kan man också göra den likartade, böjda
dubbelkroken.

I det följande ges några exempel på hur
barns tidiga teckenformer kan se ut. Det
som främst tas upp är handformer, rörelser
och händernas användning i en- respektive
tvåhandstecken.
Handformer
Barn tillägnar sig handformer i olika steg.
De handformer som barn först tillägnar sig
är motoriskt enkla att utföra: antingen
agerar alla fingarna på samma sätt eller så
består handformen av bara tummen
och/eller pekfingret. De andra fingrarna
deltar inte aktivt i handformen utan ligger
böjda in mot handflatan (se figur 3,
Stadium I).

Handformer från Stadium I är lättare för
barn att göra, medan tecken som kräver
handformer från Stadium III i ett tidigt
utvecklingsskede inte får rätt handform.
Men många vanliga tecken i barns tidiga
teckenförråd har handformer med pek- och
långfinger, som hör till Stadium III, t.ex.
HÄST, KANIN, SITTA, TITTA, SMÖR. Hur gör
då barn med sådana tecken? Jo, de använder
istället en handform från ett tidigare
stadium. Ersättningsformen är inte slumpmässigt vald utan är en form som har
likheter med målformen.

När en knuten hand öppnas och alla
fingrarna sträcks ut blir resultatet en
spretande hand. Den handformen är lättare
att utföra än den flata handen där fingrarna
ligger samlade mot varandra vilket förklarar
varför den flata handen kommer senare i
utvecklingen (se Stadium II). De andra två
handformerna i Stadium II, O-handen och
stora nyphanden har båda likheter med
nyphanden i Stadium I. Skillnaden är att de
andra fingrarna här deltar på ett mer aktivt
sätt, särskilt i stora nyphanden där pekfingret ensamt har kontakt med tummen
och de andra fingrarna är utsträckta.

När barn utför tecken som ska ha N-handen
eller böjda V-handen, som t.ex. SITTA och
HÄST, ersätts dessa handformer med former
från det första stadiet. SITTA utförs med
korslagda pekfingrar i stället för N-händer
(utsträckt pek- och långfinger) och HÄST
med böjt pekfinger eller S-hand i stället för
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Stadium I

knutna handen S-hand sprethanden

L-hand

pekfingret nyphanden tummen

Stadium II

flat hand

O-hand

stora nyphanden

Stadium III

tupphanden V-hand

N-hand

W-hand

M-hand

lillfingret flyghanden E-hand

Stadium IV

K-hand

långfingret

stora långfingret runda långfingret

Figur 3. Förslag till stadier i barns tillägnande av handfomer.
Teckningarna är återgivna från ”Svenskt teckenspråkslexikon”
med tillstånd av Sveriges Dövas Riksförbund
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dubbelkroken (böjd V-hand). Figur 4 visar
en pojke (2;4) som flera gånger vid samma
inspelningstillfälle tecknar SITTA med pekfingrarna.

Den handform där långfingret är det enda
utsträckta fingret är motoriskt besvärlig
även för vuxna. Handformen, som
egentligen är en bokstav i handalfabetet, R,
och inte en genuin handform i det svenska
teckenförrådet, förekommer i knappt en
handfull tecken. I barns tidiga försök att
bokstavera syns att
R-handen är
svårbemästrad och den ersätts med det
utsträckta pekfingret. En pojke (3;9)
försöker bokstavera ord skrivna på ett
mjölkpaket. En vuxen sitter bredvid och
tittar på. Hon visar honom hur R ska se ut
men han kan inte ändra sig utan gör det
ändå med pekfingret. Även i spontan
bokstavering av ett namn där R ingår
ersätter han en månad senare R-handen med
pekfingret.

Figur 4. Barnform av tecknet SITTA

Tecken som utförs med händerna framför
kroppen ger möjlighet till visuell kontroll.
När barn känner att ett tecken de gör inte
har rätt form tittar de ner på händerna och
försöker forma det rätt. Tecken som utförs
på huvudet eller i ansiktet erbjuder inte
samma möjlighet. En pojke (1;0) tecknar
KO (se figur 5) med nyphänder och fingertopparna i kontakt med huvudet i stället för
pekfingret. Han ersätter alltså en handform
från Stadium I med en annan från samma
stadium. Det skulle kunna förklaras av att
tecknet, som är utanför visuell kontroll, på
det sättet får förstärkt taktil feedback. I
nyphanden är de känsliga fingertopparna i
kontakt både med varandra och med
huvudet. I vuxenformen är det endast sidan
av handen som har kontakt.

Uppåt treårsåldern närmar sig barn Stadium
III och många tecken, men inte alla, börjar
ha den avsedda handformen.
Bland de sista handformerna som barn
tillägnar sig finns långfingret och K-handen
och som båda har långfingret med (Stadium
IV). K-handformen är krävande därför att
pek- och långfingrarna har olika artikulation: pekfingret är helt utsträckt medan
långfingret är böjt i den inre knogen. Dessutom ska tummen vara i opposition, dvs
föras in över handflatan och ligga i kontakt
med långfingret(-s radiala sida). K är inte
en vanlig handform i teckenspråket, men
förekommer bl.a. i en del initialtecken, t.ex.
för personer vars namn börjar på K. Fortfarande i fyra-årsåldern ersätter barn Khanden och då i regel med stora nyphanden
(från Stadium II) som ju har flera drag
gemensamma (pekfingret, tummen i opposition och i kontakt med långfingret).

Också pojkens sätt att teckna BLOMMA (se
figur 6) tyder på att taktil feedback kan ha
betydelse för barns sätt att utföra tecken.
Rörelserna utförs med kontakt mellan
fingertopparna och munnen, något som inte
finns i vuxenformen.
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Figur 5. Barn-och vuxenform av KO

Figur 6. Barn- och vuxenform av BLOMMA

Figur 7. Barn- och vuxenform av KANIN
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Det lönar sig normalt inte att försöka rätta
barns teckenutförande. Det är en mognadsfråga och när barnet har de motoriska
förutsättningarna, så kommer de rätta
teckenformerna av sig själva.

exempel är SMÖR där den inåtgående
rörelsen ersätts med en framåtriktad.
I vuxenformen av BLOMMA (se figur 6) förs
O-handen uppåt-inåt mot ansiktets nedre
del samtidigt som den övergår till
sprethand. I barnformen förs istället handen
nedåt i kontakt med munnen flera gånger.

Vad vuxna däremot bidrar med är att vi
visar att vi har förstått. Genom att upprepa
tecknet i dess rätta form bekräftar man att
barnet gjort sig förstådd och att
kommunikationen fungerar. Ett exempel på
sådan bekräftelse visas i figur 7 där den
vuxna vid julbaket frågat flickan vad en av
pepparkaksformarna föreställer. Flickan
svarar KANIN med det typiska barnutförandet, där V-handen ersatts med flata
handen. Den vuxna nickar bekräftande och
tecknar själv den rätta formen, men utan att
begära att flickan ska upprepa tecknet. –
Några månader senare tecknar flickan
KANIN rätt och talar samtidigt om för en
pojke att han tecknar fel. Hon visar honom
den rätta formen, men utan resultat.

Cirkelrörelser, som i ÄPPLE och LEDSEN,
ersätts i början med rörelser fram och
tillbaka. En flicka (1;4) tecknar ÄPPLE, där
hållhanden ska göra framåtriktade cirkelrörelser på kinden, men hon för i stället
handen fram och tillbaka (så att tecknet ser
ut som LEKA). En pojke (2;3) som tecknar
LEDSEN för den flata handen upp-och-ner på
bröstet i stället för i cirkel (ser ut som BADA
utfört med en hand).
Även när det gäller handinterna rörelser och
kombinationer av flera rörelsearter i ett och
samma tecken gör barn förenklingar. I
BLOMMA (se figur 6) utelämnar pojken Ohanden (Stadium II) och tecknet utförs bara
med sprethanden (Stadium I). Däremot
verkar den handinterna rörelsen i tecken
som FÅGEL och VAKNA vara enklare,
kanske därför att båda handformerna, Lhanden och nyp-handen, hör hemma i
samma stadium.

Rörelser
Det är förstås inte bara handformerna som
kan se annorlunda ut i barns tecken. Även i
rörelsen kan det finnas påtagliga avvikelser
jämfört med vuxenformen. Rörelsen är den
mest komplexa aspekten av tecknen och i
det följande ges endast några exempel på
hur barns teckenrörelser kan se ut.

Rörelsen kan också förenklas genom att den
utförs i sekvens. En flicka tecknar ”PEK-c
VILL SKED” (’jag vill ha en sked’) men blir
först inte förstådd. Hon upprepar sista
tecknet flera gånger: ”SKED, SKED, SKED”.
Den vuxna försöker imitera rörelsen, och
frågar sedan om hon menar SKED. Flickan
bekräftar genom att nicka och teckna sin
form av tecknet. Samordningen av handens
och armens cirkelliknande rörelser in mot
nedre delen av ansiktet är för svår för
flickan i det här utvecklingsskedet. Hon
löser det genom att dela upp rörelsen i olika
komponenter. Hon håller handen framför
ansiktet, knyter den, vrider handen och för
den sedan in mot ansiket. Hon förenklar
rörelsen genom att utföra den som en följd

Ett återkommande drag är att antalet
rörelser är fler än i vuxenformen. Detta
gäller ofta tecken med kontakt, som t.ex.
FÅGEL och TEATER som två barn (2;3 och
2;6) utför med fem resp. sex rörelser i
stället för vuxenformens två rörelser.
När det gäller rörelsens riktning verkar barn
ha en tendens att föredra rörelser som går
nedåt eller framåt, snarare än inåt och
uppåt. I tecknet KATT ska den ena handen
föras i kontakt inåt på den andra handens
ovansida två gånger, men i barnformen görs
i början rörelsen framåt. Ett liknande
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av segment istället för samtidigt utförda
delkomponenter.

– den flata handen (Stadium II) har antagit
samma handform som artikulatorn
– den inåtgående rörelsen har ersatts med
rörelse framåt.

I tecken med rörelser som utförs i två olika
lägen förenklas formen så att rörelserna
utförs i samma läge. I den typiska barnformen av MAMMA har den flata handens
kontakt på bröstet utgått och ersätts med
upprepat kontakt med hakan. Liknande
reduktion förekommer i flerledade tecken
med två olika rörelser som i BJÖRN, LÅDA
och AVDELNING som utförs med bara en
rörelse eller upprepning av samma rörelse.

Pojkens form av SMÖR är en enklare, mer
symmetrisk form, där händerna har samma
handform. Barnformen skiljer sig åt från
vuxenformen, men är formad helt i enlighet
med de förenklingsmönster som karaktäriserar barns teckenformer.
En eller två händer

Ett genomgående drag i barns teckenutförande är annars att rörelsen ofta utförs
vid rätt läge. Detta hjälper mottagaren att
identifiera tecknet, inte minst i de fall när
både handform och rörelse avviker från
vuxenformen.

När det lilla barnet börjar sträcka sig efter
föremål, görs det med båda händerna. Att
båda händerna rör sig kan man även se
exempel på i enhandstecken i barns teckenspråk. En flicka (1;4) tecknar ÄPPLE med
höger hand på höger kind. Den vänstra
handen, i vilken hon håller en äppelbit, gör
samma rörelser som den högra, men utan
kontakt med (den vänstra) kinden. ÄPPLE är
ett enhandstecken men båda händerna
agerar.

Till sist ett exempel på hur förenklingen
kan resultera i en teckenform som inte har
många likheter med vuxenformen. En pojke
(2;4) tecknar SMÖR (se Tabell 2). Hans
teckenutförande har endast ett par drag
gemensamma med vuxenformen: enkel
artikulator med manuellt läge och rörelsen
utförs två ggr med kontakt. I övrigt skiljer
de sig åt:

En del tvåhandstecken har en liknande,
symmetrisk uppbyggnad, nämligen de med
dubbel artikulator. I sådana tecken har
händerna samma form och gör samma
rörelse. Det underlättar utförandet och
tecken som SKO och BLÖJA tycks inte
orsaka några problem för flickan (1;10)
som tecknar dem. Men tecken med dubbel
artikulator kan vara svåra pga rörelsen, som
t.ex. BOLL där en pojke (2;3) inte lyckas
samordna händernas förflyttnings- och
vridrörelser. Ett annat exempel är BYTA där
samma pojke (3;2) flyttar händerna från
varandra utåt sidorna istället för att föra
dem mot varandra och korsa dem.

Tabell 2. Barn- respektive vuxenform av
tecknet SMÖR

Artikulator

Pojke 2;4
Pekfingerhand,

Vuxen
N-hand

vänsterriktad,
nedåtvänd

nedåtriktad,
nedåtvänd

Pekfingerhand

Flat hand

Artikulationsställe

framåtriktad,
nedåtvänd

framåtriktad,
uppåtvänd

Artikulation

Förs framåt på
pekfingret med
kontakt två ggr

Förs inåt i
handflatan med
kontakt två ggr

I den andra typen av tvåhandstecken, tecken
med enkel artikulator och manuellt läge,
gör händerna olika saker. Den ena handen
hålls stilla och är det läge mot vilket
artikulatorn agerar. Sådana tecken är mer
komplexa i sin uppbyggnad eftersom

– N-handen (Stadium III) har ersatts med
pekfingerhanden (Stadium I)
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händerna medverkar i teckenutförandet på
olika sätt och ofta har olika handformer.

att utveckla preferens för ena handen. Det
kan dröja till 6 – 7 årsåldern innan handdominansen är fullt befäst, men det kan
även vara något år tidigare eller senare.

En pojke (2;4) har uppenbara svårigheter att
teckna GLAS (S-handen ”ställs” med
kontakt i den andra handens handflata) och
en annan pojke i samma ålder kämpar med
STEN (böjd V-hand slås ner innanför den
andra handens insida). I båda tecknen
används den flata handen som läge för den
agerande handen som har en annan
handform (S-hand resp. böjd V-hand). Båda
pojkarna avbryter teckenutförandet, tar
hjälp av visuell feedback och försöker igen.
Det är först efter flera försök de lyckas
producera teckenformer som påminner om
vuxenformerna. Det är uppenbart att de vet
hur tecknen ser ut, men finmotoriken och
koordinationsförmågan räcker ännu inte till
för att de ska kunna utföra dem rätt. Det
förekommer f.ö. att barn ber om hjälp med
att forma handen rätt.

Barn växlar mellan att teckna med höger
och med vänster hand. Den ettåriga pojken
som tecknar BLOMMA (se figur 6) gör det
första gången med höger hand, men när han
en stund senare går fram till blomman och
tecknar BLOMMA gör han det med vänster
hand. I teckensekvensen i figur 8 (sid. 19 –
20) kan vi se att pojken (2;4) pekar med
både höger och vänster hand. Även när det
gäller vanliga tecken använder han i samma
situation omväxlande höger och vänster
hand, LEDSEN med höger hand (se figur 8)
och FÅGEL med vänster. Ett år senare
uppvisar pojken (3;5) en tydlig tendens att
preferera höger hand, men det förekommer
också yttranden där han utför tecken med
vänster hand.

Det är vanligt att barn ändrar tecken med
enkel artikulator och manuellt läge till
symmetriska tecken med dubbel artikulator.
Exempel är PÄRON (2;0) och BANAN (2:9)
– som får samma form som MJÖLK – där
den hand som ska vara artikulationsställe i
stället gör samma rörelse som den agerande
handen. Resultatet blir symmetriska teckenformer.

När ett barns handdominans är utvecklad
och händerna har olika uppgifter, så är det
den dominanta handen som utför de finmotoriska uppgifterna (t.ex. skruvar hatten
av en tub), medan den andra handen utför
de mindre motoriskt krävande (håller i
tuben). Sådana aktiviteter påminner om
händernas arbetsfördelning i tecken med
enkel artikulator och manuellt läge, m.a.o.
den typ av tecken där en hand agerar och
den andra är ”passiv”. En högerhänt person
använder då sin högra (dominanta) hand
som artikulator och den vänstra (ickedominanta) handen som artikulationsställe.

I exempel 5.17 (sid. 20) där en pojke (2;4)
imiterar en vuxens tecken utför han det
symmetriska tecknet MOT precis som i
vuxenformen (knutna händer förs mot
varandra till kontakt). ISHOCKEY däremot,
går inte lika bra. Den vuxna håller händerna
framför sig och för dem samtidigt åt vänster
några gånger. Pojken för istället de knutna
händerna mot varandra och hans teckenform blir därmed symmetrisk.

I samband med transkriberingen av barns
yttranden noterade jag att att en del barn
växlade mellan höger och vänster hand på
ett som det tycktes helt slumpartat sätt.
Detta var förvånande eftersom byte av
artikulator, t.o.m. mitt i yttranden, snarare
verkar komplicera teckenutförandet, än förenkla det. Båda barnen i exemplen nedan är
högerhänta. Tecken med dubbel artikulator
skrivs för enkelhetens skull på raden för
höger hand.

Höger eller vänster hand
Små barn använder höger och vänster hand
lika mycket, men börjar vid 2 – 3 årsåldern
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Tecknande barns handdominans verkar vara
relativt stabil i tre-fyraårsåldern och i
femårsåldern kan man med rätt stor säkerhet avgöra om barn är höger- eller vänsterdominanta.

En flicka (4;0) pratar med en vuxen om att
handla mat:
(4.1)
hö: PEK-c KÖRA-TILL TAXI
MAT
vä:
HANDLA
FISK

Till sist: Beskrivningen i det föregående av
barns utveckling av teckenformer har lyft
fram några olika egenskaper som utmärker
barns teckenformer och som skiljer dem
från vuxenformen. Dessa avvikelser är inte
slumpmässiga eller unika. De följer bestämda mönster. Förenklingarna som barn
gör är motiverade av den motoriska utvecklingen och uppvisar därför slående likheter
från barn till barn.

’vi åker taxi och handlar mat, fisk’

Det är julbord på förskolan och man hämtar
mat i tur och ordning. En vuxen låtsas vara
otålig och säger till flickan (5;2) som sitter
bredvid honom att han vill gå nu. Flickan säger
nej och förklarar för honom:
(4.2)
hö: NÄR ALLA
MÅSTE GÅ HÄMTA
vä:
FÄRDIG
hö: NU
MÅSTE VÄNTA
vä:
SITTA
FÖRST
’när alla är färdiga, får vi gå och hämta mat,
nu måste vi först sitta och vänta’

Som framgår av ex. 4.1 och 4.2 tecknar
barnen vissa tecken med höger hand, andra
med vänster. En närmare granskning visade
att det fanns ett mönster i växlingen:
Tecken med enkel artikulator framför
kroppen (NÄR, ALLA m.fl.) och tecken med
kroppsläge (PEK-c, TAXI m.fl.) tecknas med
höger hand. De tecken som utförs med
vänster hand som artikulator (HANDLA,
FISK, FÄRDIG, SITTA och FÖRST) har alla
manuellt läge.
Det som sker är alltså att den dominanta
handen (i de här exemplen höger hand)
används i tecken framför kroppen eller med
kroppsläge. I tecken med manuellt läge
används i stället den icke-dominanta
(vänstra) handen som artikulator och den
dominanta (högra) som artikulationsställe.
Det är oklart om alla barn har en sådan här
typ av växling, men så mycket är klart att
när den förekommer, så är den påfallande
systematisk.
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5. Den tidiga
språkutvecklingen
studier av barn som tillägnar sig talat språk.
Senare tids forskning om teckenspråkstillägnandet visar att det kännetecknas av
samma steg. I det följande belyses detta
bl.a. med exempel på de första tecknen,
kombinationer av tecken och pekning, tvåteckenyttranden och längre yttranden.

Barn tillägnar sig språk i vissa bestämda
steg. Man talar om milstolpar i den språkliga utvecklingen. Om man inkluderar
gester i den tidiga kommunikations- och
språkutvecklingen är utvecklingsgången
följande:
Utpekande gester
Symboliska gester
Första ordet
Första 50 orden
Ord + gest
Tvåordsyttranden
Ordförrådsspurten
Längre yttranden, morfologi

De första tecknen
Den tidiga kommunikationen handlar om
“här och nu”. Den vuxna benämner och
kommenterar föremål och den omedelbara
situationen, kommenterar barnets beteende
och tolkar barnets känslor. Det innebär att
många av de första orden som barn lär sig
är desamma.

Barn når dessa milstolpar i samma ordning
och vid i stort sett samma ålder oavsett
vilket språk de tillägnar sig. Man brukar
säga att första ordet kommer omkring ettårsdagen. Ordinlärningen går till en början
relativt långsamt och det kan ta upp till
ytterligare ett år innan barnet har ett ordförråd på ca 50 ord, som uppnås någon gång
mellan 1,5 och 2-årsåldern.

Precis som de första orden hör de tidiga
tecknen hemma i för barnet viktiga
områden. Bland dem finns namn på djur
(KATT, HUND, KO, HÄST), leksaker (DOCKA,
NALLE), fordon (BIL, TÅG), mat och dryck
(GRÖT, R-I-S, ÄPPLE, SMÖR), kläder och
kroppsdelar (SKOR, MÖSSA), andra föremål
i barnets närhet (LAMPA, BLOMMA, STOL, TV), namn på handlingar (SOVA, BADA,
VAKNA, BORSTA-TÄNDER, TITTA) och en
del mer abstrakta företeelser som GOTT,
VAD, FEL.

Ungefär samtidigt börjar barnet kombinera
två ord i sina yttranden, något som inte sker
förrän ordförrådet har en viss storlek. Man
ska således inte förvänta sig att hitta tvåordsyttranden om ordförrådet fortfarande är
påtagligt mindre än ca 50 ord. Däremot kan
kombinationer av ett ord och en gest
förekomma, något som kan ses som ett
förstadium till tvåordskombinationer.

Mamman till en flicka (1;4) berättar vid
inskolningen på förskolan att flickan kan
sju tecken: ÄPPLE, HUND, KATT, BOLL, BIL,
LAMPA, och SNÖGUBBE. Som synes hör
tecknen mycket riktigt hemma inom de för
barn typiska betydelseområdena.

I motsats till den tidiga ordinlärningen
växer ordförrådet sedan mycket snabbt.
Längre fram i utvecklingen växer yttrandena i längd till tre- och flerordsyttranden,
som då också blir mer varierade till sin
uppbyggnad. Samtidigt utvecklas morfologin, dvs. ordens olika (böjnings-)former.

När mamman räknade upp de tecken
flickan kunde syftade hon på de tecken som
flickan själv använde. Det är naturligt att
vår uppmärksamhet är inriktad på vad
barnet själv producerar, men en lika viktig
aspekt är vad barnet förstår av det språk
som riktas till barnet.

Det som sagts ovan om utvecklingsgången i
den tidiga språkutvecklingen utgår från
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Barn förstår mycket mer än de själva kan
uttrycka. Redan när barnet börjar använda
sina första ord förstår barnet uppåt hundra
ord. Att ett barn förstått ett yttrande framgår
t.ex. av att barnet tittar i riktning mot det
föremål som nämnts eller efterkommer en
uppmaning och gör det som den vuxna
uttryckt. Dessa handlingar visar lika klart
som ett språkligt svar att barnet förstått.

att förstå och därmed också kunna använda
själv. Men barn uppfattar inte formens
motivering och tecknen blir inte självförklarande. Oavsett hur teckenformen ser
ut måste barnet få möjlighet att se det i
användning och därigenom upptäcka vad
det betyder. Den möjligheten erbjuds när
man använder tecknet naturligt i samspel
med barnet.

Motiverade tecken
Det är en vanlig uppfattning att tecken som
liknar det som de betecknar är lättare att
lära sig. Det stämmer i viss mån när det
gäller vuxna inlärare. En vuxen som ser
tecknen BOLL och MJÖLK inser motiveringen bakom teckenformerna: I BOLL
avbildar händernas rörelse bollens form,
och rörelsen i MJÖLK kommer från imitation av händernas rörelser vid (hand)mjölkning. Tecknet BOLL har alltså en likhet
mellan teckenformen och föremålets form.
MJÖLK däremot har ingen likhet mellan
tecknets form och den vita drycken, men
det motiverade sambandet mellan teckenformen och mjölken kan vara ett stöd för
minnet för den vuxna inläraren.

Tecknets motivering spelar alltså ingen roll
för barnets möjlighet att tillägna sig det.
Barnet lär sig tecken oberoende av om de
(för vuxna) är avbildande eller inte. Det
avgörande är vad tecknen står för, om
barnet har behov av att kommunicera om
just den saken.
En helt annan sak är förstås att en del
teckenformer är svåra för barn att utföra
därför att de ännu inte har de motoriska
förutsättningarna som krävs. Även om
teckenformen med tanke på barnets ålder är
omöjlig att utföra korrekt avstår inte barn
från att använda de tecken de behöver. Som
vi sett i det föregående avsnittet förenklar
barn teckenformen så att de kan använda
tecknen.

När det gäller barns tidiga gest- och
teckeninlärning finns det emellertid inget
som tyder på att motiverade former skulle
vara lättare att lära. För barn är tecknen
BOLL och MJÖLK helt enkelt språksymboler
som de lär sig oberoende av teckenformernas motivering. På samma sätt är det
med tecken med abstrakt betydelse som
t.ex. GOTT och VILL-INTE som ju saknar
likhet mellan tecknens form och betydelse:
GOTT, den flata handen klappar på bröstet,
och VILL-INTE, den spretade handens
tumspets har kontakt med sidan av bröstet
och vrids därefter utåt så att fingrarna pekar
framåt. Att formerna är arbiträra hindrar
inte barn från att lära sig dessa tecken.

Tidiga yttranden
Barns tidiga yttranden är till en början helt
knutna till samtalssituationen, de syftar
först bara på närvarande företeelser. Man
säger att yttrandena är ”kontextberoende”.
Så småningom frigör sig barnet från den
omedelbara situationen och kan syfta på
icke närvarande och mer abstrakta
företeelser (”dekontextualisering”). Detta
görs sedan under den fortsatta språkutvecklingen med allt mer komplicerade
språkliga konstruktioner.
De första yttrandena i teckenspråksutvecklingen består av en pekning eller ett tecken
och ganska snart av en kombination av en
pekning och ett tecken.

Det förekommer att man konstruerar nya,
motiverade teckenformer för företeelser
som redan har ett tecken. Tanken är att den
nya teckenformen ska vara lättare för barnet
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både ett tecken som talar om vad som
händer och en pekning.

En pojke (1;0) och hans pappa är ute och
tittar på blommor i en kruka. Pappan tecknar
BLOMMA. Pojken klappar på en av blommorna
och tecknar:
(5.1)

En vuxen slår upp första uppslaget i en bok
där ett spädbarn ligger och sover i en spjälsäng. Flickan (1;10) kommenterar omedelbart:

BLOMMA

En stund senare går pojken tillbaka till
blommorna och tecknar då för sig själv
BLOMMA. Att pojken klappar blomman i
samband med att han tecknar BLOMMA
tyder på att han uppfattat kopplingen
mellan föremålet och tecknet.

(5.6)

När flickan tecknar PEK-på-baby-i-bok böjer
hon sig långt fram så att hon kan peka med
pekfingret i kontakt med boken.
Nedan följer ett par exempel på yttranden
med flera tecken. Det är svårt att avgöra
vilka tecken som tillsammans utgör en
enhet i barns tidiga yttranden. Snedstrecket
(/) markerar här vilka tecken som kan antas
höra ihop.

En flicka (1;4) håller i en äppelbit och pekar
med den andra handens pekfinger på äpplet.
(5.2)

SOVER PEK-på-baby-i-bok

ÄPPLE PEK-på-äpple ÄPPLE

Detta yttrande, som flickan tecknar
spontant, är ett typiskt exempel på hur
tidiga yttranden ser ut. Pekningar är mycket
frekventa och upprepas gärna i samma
yttrande. Pekningen anger vilket föremål
barnet syftar på och tecknet ÄPPLE benämner det, dvs. talar om vad det är för
föremål.

Anders (2;4) sitter ensam i en soffa med en
bok. Han visar bokens framsida för den som
filmar och tecknar sedan:
(5.7) PEK-på-fågel-i-bok FÅGEL PEK-på-bok /
UTE / PEK-på-bok BOLL

I exemplen (5.1) BLOMMA och (5.2) ÄPPLE
PEK-på-äpple ÄPPLE namnger barnen föremål. I nästa exempel handlar det i stället om
vad som händer.

Det här är visserligen en längre sekvens av
tecken än vad vi ser de yngsta barnen göra,
men det är fortfarande kombinationer av ett
tecken och en pekning. Pekningen kan upprepas, men syftar på samma sak.

En flicka (1;10) och en vuxen bläddrar i en
bilderbok som handlar om en baby som just
vaknat.

Anders (2;4) sitter i soffan och på golvet
framför honom ligger Emil och leker. Anders
tecknar till den som filmar honom:

(5.3) VAKNAR

(5.8) PEK-emil SITTER PEK-emil

(5.4) GRÅTER

Anders kryper ner från soffan.
(5.9) PEK-på-emils-huvud

Vem som vaknar och vem som gråter sägs
inte, men av bokuppslaget förstår man att
det handlar om babyn.

Anders börjar klättra upp på soffan, vänder
sig om och tar ögonkontakt.

En pojke (2;0) har en uppslagen bok i knäet
och kommenterar:

(5.10) pt-EMIL

Det som händer här är att Anders talar om
för den som filmar, vem pojken på golvet
är. Lägg märke till att han gör sig besväret
att klättra ner från soffan och att han pekar

(5.5) RAMLAR-på-pojke-i-bok

Tecknet utförs på bilden av en pojke som
trillar omkull. Nästa exempel innehåller
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med kontakt med ”föremålet” han syftar på
(PEK-på-emils-huvud).

Anders (2;4) sitter i soffan med en bok. Med
viss möda vänder han boken så att den som
filmar honom ska se den rättvänd (se figur 8):

Av exempel (5.1) – (5.10) kan man se hur
betydelsefull kontexten är i barns
kommunikation. Det handlar om det som är
närvarande i situationen, om ”här och nu.”
Barnets yttranden går normalt bara att
förstå när man har tillgång till den
informationen. Pekningen anger visserligen
vad barnet syftar på, men tolkningen av
pekningen kräver ändå att man är
närvarande och kan se vilket föremål som
pekas ut. Som framgår av de transkriptionerna har de tidiga pekningarna kontakt
med referenten när den är inom räckhåll.

(5.13)

ser i boken
hö: PEK-på-pojke-i-bok

ögonkontakt
PEKx3-på-pojke-i-bok

ögonkontakt
hö:
vä:

LEDSEN

ser i boken
GRÅTER
PEK-på-tårar

Vid matbordet pekar gärna de yngsta
barnen på det de vill ha, snarare än att
använda substantiv, dvs. namn på föremålen, som PASTA, MJÖLK, PAPPER.
Anders (2;7) vid matbordet:
(5.11) uppmärksamhetsväckare PEK-på-skinkfatet

Den vuxna frågar om han vill ha mer
skinka. Anders nickar jakande.
Pekningar kan för övrigt användas för att
uttrycka många olika saker. I situationen
nedan kombineras två pekningar med olika
syftning:
Barnen sitter och målar. En vuxen, som just
har skrivit en pojkes namn på hans teckning, är
på väg tillbaka till sin plats. En flicka (2;8) får
syn på pennan i den vuxnas hand när hon går
förbi:
(5.12) PEK-penna PEKX5-på-teckning

Den sista pekningen upprepas med kontakt
fem gånger i högra hörnet på teckningen.
Den vuxna förstår vad flickan vill och
skriver flickans namn där.
Figur 8. Illustration till exempel 5.13
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Pojken ser mycket allvarlig ut när han
tecknar detta. Han talar om att pojken i
boken är ledsen, att han gråter och pekar på
tårarna på pojkens kinder. Till formen
liknar yttrandet dem som vi sett i det
föregående, men det skiljer sig till
innehållet i och med att det är känslor det
handlar om.

Två pojkar (1;9 och 2;5) bläddrar i en bilderbok. Den yngre pojken tittar ner i boken,
lägger handen på boksidan, tar ögonkontakt
och tecknar:
(5.15)
Yngre pojken: VAD
Äldre pojken: SOVER PEK-i-bok SOVER
SOMNAR SOVER SOMNAR
Yngre pojken: SOVER
Äldre pojken: nickar bekräftande

De yttranden som beskrivits i det föregående utgörs av enstaka tecken eller tecken i
kombination med pekningar och alla
handlar om föremål eller personer som är
närvarande. Nästa exempel innehåller två
yttranden av ett annat slag:

När den äldre pojken tecknar SOVER (flata
handen på kinden) böjer han huvudet djupt
åt sidan. När den yngre pojken upprepar
tecknet utför även han huvudrörelsen.
En vuxen och en pojke (2;4) tittar i en bok
om fjärilar. Den vuxne pekar på en fjäril och
säger att den är gul. Han fortsätter att nämna
olika färger som fjärilar kan ha och pojken
börjar upprepa vad han tecknar:

Anders (2;4) sitter vid matbordet och
tecknar till den som filmar honom:
(5.14)

MAMMA JOBBAR / PAPPA HEMMA

Dessa yttranden skiljer sig i två betydelsefulla avseenden från de tidigare: de har en
annan typ av innehåll och en annan språklig
form. När det gäller innehållet så är de inte
kopplade till här-och-nu-situationen. Det
handlar om personer som inte är närvarande. När det gäller den språkliga
formen saknas pekningar, i stället använder
pojken substantiven MAMMA och PAPPA för
att ange vem det handlar om. Pekningar
skulle ju inte fungera i den här situationen.
MAMMA och PAPPA åtföljs av JOBBAR
respektive HEMMA. Båda yttrandena utgörs
av kombinationer av två tecken och är alltså
exempel på teckenspråkliga ”tvåordsyttranden” eller ”tvåordssatser”. De representerar därmed ytterligare en av den tidiga
språkutvecklingens milstolpar och utgör ett
väsentligt steg i utvecklingen av satsbildningen.

(5.16)
Vuxen: FINNS RÖD FJÄRIL
Pojke: RÖD FJÄRIL

Vanligtvis är det bara enstaka tecken som
imiteras, men det kan också vara en
sekvens av tecken.
De vuxna tittar på TV. Pojken (2;4) ligger
på rygg i mammas knä (med fötterna på hennes
mage och huvudet på hennes knän). Hon talar
om för honom att Sverige spelar ishockey mot
Sovjet och pojken börjar spontant upprepa det
hon tecknar:
(5.17)
M: SVERIGE ISHOCKEY------------- MOT-----P:
SVERIGE ISHOCKEY
MOT
M: SOVJET-------------P: SVERIGE SOVJET

Pojken upprepar i tur och ordning de tecken
hans mamma utför och ligger i stort sett ett
tecken efter henne. När hon ser att han
upprepar det hon tecknar håller hon kvar
tecknet i slutpositionen tills han också
utfört det. Samtidigt som hon börjar teckna
SOVJET börjar han teckna SVERIGE som han
utför i korrekt form med upprepade rörelse.

Imitation
Ett påfallande drag i barns tidiga kommunikation är benägenheten att upprepa andras
tecken. Detta görs helt spontant utan föregående uppmaning, ofta i situationer där
barnet har frågat om något.
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Mamman håller då kvar SOVJET i slutpositionen. Pojken inser då att han gjort fel
tecken och tecknar SOVJET i stället medan
han lägger sig bakåt och släpper ögonkontakten.

vi sett i det föregående, men en närmare titt
på dem visar att de liknar vuxenspråket.
Pekningarna har nu en tydlig syntaktisk
funktion och bildar tillsammans med de
övriga tecknen i yttrandena grammatiskt
korrekta satser (se Tabell 3, nästa sida). Här
dyker också PEK-c (’jag’) upp, ett tecken
som man inte hittar i de tidiga yttrandena.

Spontana upprepningar av ord förekommer
i barns utveckling av talat språk och är ett
naturligt inslag i den tidiga språkutvecklingen. I teckenspråkslitteraturen finner
man exempel från början av andra levnadsåret. I mitt material är imitationerna mest
frekventa under senare delen av andra
levnadsåret och något år framåt.

Exempel (5.18) LAMPA SÖNDER PEK-lampa,
har den vanliga teckenföljden med subjektet
LAMPA först. Därefter står predikatet
SÖNDER och det följs av en pekning som
också syftar på lampan. En sådan pekning
kallas ibland pronominell subjektskopia.
Översätter vi satsen till svenska blir det
”lampan är sönder”. Att teckenspråk och
svenska har olika grammatik syns alltså
även i så här enkla satser. Svenskan har
normalt ingen subjektskopia (PEK-lampa)
och teckenspråket har inte någon motsvarighet till kopulan (”är”).

Längre yttranden
Exemplen i det föregående är hämtade från
inspelningar med barn upp till cirka två och
ett halvt års ålder. När barnen närmar sig 3årsåldern blir yttrandena längre och mer
lika vuxenspråket, med andra ord, satsbildningen börjar ta form. Tempot är nu något
högre och tecknen utgör tydligare uttalsenheter än tidigare när de mer radades upp
på varandra ett och ett. Kombinationer med
flera tecken är allt vanligare och pekningen
har inte lika ofta kontakt. Några exempel:
(5.18)

Yttrandet PEK-c KAN PEK-c (ex. 5.19) är
också exempel på en sats med subjektskopia. Enda skillnaden jämfört med (5.18)
är att här är också subjektet ett pronomen
(’jag’).
Satsen VILL TÅG PEK-c är en flickas svar på
frågan om vad hon vill leka med. Satsen
består av hjälpverbet VILL, följt av objektet
TÅG och sist står det pronominella subjektet
PEK-c. Huvudverbet (LEKA) är utelämnat,
något som också förekommer i vuxenspråket när det ändå är klart vad det handlar
om.

LAMPA SÖNDER PEK-lampa

’lampan är sönder’
(5.19) PEK-c KAN PEK-c

’jag kan (köra fort)’
(5.20) VILL TÅG PEK-c

’jag vill (leka med) tåget’

En sats behöver inte heller ha subjekt, när
det framgår av sammanhanget vad som
åsyftas. Exempel (5.21) VILL-INTE ÄTA PEK
mat förekommer när en vuxen försöker
övertala en pojke att äta upp maten han har
på tallriken. Det framgår i situationen vem
det är som inte vill äta och satsen innehåller
inte PEK-c. Liknande subjektslösa konstruktioner med predikat och objekt finns i
(5.22) LAGAR PEK-låda och (5.23) BYTA-

(5.21) VILL-INTE ÄTA PEK-mat

(’jag) vill inte äta det där’
(5.22) LAGAR PEK-låda

(’jag) lagar lådan’
(5.23) BYTA KLÄDER
(’jag ska) byta kläder’

De här exemplen kanske vid första
påseende inte skiljer sig så mycket från dem
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Pekningen PEK-mat som avslutar
satsen (5.21) är inte subjekt här. PEK-mat,
som syftar på det som pojken inte vill äta,
är satsens objekt.

Sammanfattningsvis kan sägas att exemplen
ovan visar att barnen vid det här laget har
hittat teckenspråkets grundläggande ordföljd: subjekt – predikat – objekt.

KLÄDER.

Tabell 3. Tidiga exempel på satsbildning
Exempel

Subjekt

(5.18)
(5.19)
(5.20)
(5.21)
(5.22)
(5.23)

LAMPA
PEK-c

Hjälverb

Verb/predikat

Objekt

SÖNDER
KAN
VILL
VILL-INTE

ÄTA
LAGAR
BYTA

TÅG
PEK-mat
PEK-låda
KLÄDER

Subjekt/subj.kopia
PEK-lampa
PEK-c
PEK-c

Substantiv med bestämning
I satserna i det föregående avsnittet
förekom tecken från ordklasserna verb,
hjälpverb, pronomen och substantiv. Ett
annat exempel på tidig grammatisk
utveckling är när substantiv börjar kombineras med en bestämning. Exemplen
nedan är från barn i åldrarna 2;2 - 2;10:
(5.24)

fått sitt namn från ”possessiv” och uttrycker
ägande, tillhörighet. POSS är framförställd
bestämning i (5.25) och (5.26) och har här
översatts med ”mitt” respektive ”hennes ”.
Bestämningar kan också vara efterställda. I
(5.28) står POSS efter det substantiviska
huvudordet. I frasens svenska översättning
blir det bara ett ord: ”Ingemars”. Svenskan
uttrycker ägandet med ändelsen -s på substantivet, medan teckenspråket uttrycker
samma sak med ett självständigt tecken
efter huvudordet.

MER PÄRON
’mera päron’

(5.25) TILL POSS-c HEM PEK-c
’(åker) till mitt hem’
(5.26) ÅKER TILL POSS-flicka MAMMA
’åker till hennes mamma’

Som exemplen i det här avsnittet visar har
utvecklingen gått vidare från det stadium
som utmärks av korta yttranden bestående
av enstaka tecken och pekningar. Barnens
längre yttranden liksom teckenkombinationerna i fraser med substantiv med bestämning är tydliga exempel på tidig grammatisk utveckling.

(5.27) RÖD TÅG
’röda tåget’
(5.28) PEK-skåp-med-foto pt-INGEMAR
POSS-skåp-med-foto

’det (skåpet) är Ingemars’

Substantiv med framförställda bestämningar finns i (5.24) MER PÄRON och (5.27)
RÖD TÅG. Tecknen som skrivs ”POSS” har
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6. Frågor
Ja/nej-frågor
De yttranden som beskrivits i det föregående har alla samma funktion. De är
påståenden som informerar om något (’det
är en fågel’, ’han är ledsen’, ’jag vill inte
äta det där’). Men språk används på många
sätt och en annan central funktion är den
informationssökande. Vi kan ta reda på
saker med språkets hjälp, vi kan fråga.

En pojke tar upp en potatisbulle med gaffeln,
stannar i rörelsen och tar ögonkontakt med den
vuxna vid matbordet. Hon nickar och han
lägger potatisbullen på sin tallrik.

Pojken använder inga tecken, men man kan
säga att hans agerande fungerar på samma
sätt som en ja/nej-fråga med betydelsen ’får
jag ta den?’. Han får också mycket riktigt
en jakande reaktion från den vuxna som
nickar till svar.

Det finns två olika sorters frågor: ja/nejfrågor och frågeordsfrågor. De förra kan
man svara ja eller nej på, de senare är
frågor som innehåller ett frågeord (t.ex.
vad, var, när) som anger vilken information den tillfrågade ska ge.

Barns tidiga ja/nej-frågor är inte markerade
med höjda ögonbryn så som de är i vuxenspråket. Det är yttrandets innehåll och den
situation som det används i som avgör om
det uppfattas som en fråga.

På svenska markeras ja/nej-frågor med
omvänd ordföljd (”kommer du”) och i
teckenspråk med icke-manuella signaler:
höjda ögonbryn, huvudet lätt framåtböjt och
ögonkontakt med den som frågan ställs till.
Sista tecknet i frågan förlängs, dvs. handen
hålls kvar i tecknets slutposition. Av dessa
signaler, som ibland förekommer tillsammans, är höjda ögonbryn den mest karaktäristiska för ja/nej-frågan.

En flicka (2;10) sitter på en stol och låtsas
att hon kör en båt. En pojke (3;4) tecknar:
(6.1)
Pojken: FÅ-LOV PEK-c FÅ-LOV PEK-c
BÅT PEK-c
’får jag åka med båten?’
nickar
Flickan: FÅ-LOV
’ja, det får du’

Frågeordsfrågor innehåller ett frågeord som
t.ex. VAR, VAD, VEM och den icke-manuella
signalen sammandragna ögonbryn. I kommunikationen med små barn undviker, som
nämnts ovan, vuxna den ögonbrynsrörelsen
eftersom den också kännetecknar ett
allvarligt eller argt ansiktsuttryck. Däremot
kan höjda ögonbryn användas, vilket f.ö.
även förekommer i vuxenspråket när man
ställer en artig fråga.

Pojkens yttrande saknar de signaler som
markerar en ja/nej-fråga, men innehållet gör
att flickan uppfattar det som en fråga och
hon svarar ’ja, det får du’.
En pojke (3;3) tecknar till den som står och
filmar:
(6.2) PEK-filmare SEDAN STICKA-IVÄG------

’åker du sedan?’

Nu ska man dock skilja på den funktion ett
yttrande har och yttrandets form. Det kan
finnas yttranden i barns kommunkation som
är avsedda som frågor men som inte har
vuxenspråkets kännetecken.

Av situationen att döma är detta en fråga,
men yttrandet är också delvis markerat som
en fråga i och med att STICKA-IVÄG är
förlängt och hålls kvar i slutposition.
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förekommer flitigt i frågor efter namn på
föremål. De tidigaste förekomsterna i mitt
material finns hos en pojke som är 1;9 men
i litteraturen finner man exempel från barn
som är ca 1;6.

En pojke (3;4) bygger järnvägsspår och
tecknar till en flicka:
(6.3)

>
HJÄLPA PEK-flicka PEK-c PEK-flicka
huvud framåtböjt
PEK-c PEK-flicka-------’ska vi hjälpas åt’?

Två pojkar (1;9 och 2;5) bläddrar i en bilderbok. Den yngre pojken tittar ner i boken,
lägger handen i boken, tar ögonkontakt samtidigt som han tecknar:

Pojken har ögonkontakt med flickan och
huvudet är framåtböjt under hela yttrandet.
Ögonbrynen är inte höjda, men både det
framåtböjda huvudet och förlängningen av
sista tecknet signalerar att det är en fråga.

(6.5) Yngre pojken: VAD
Äldre pojken: SOVER PEK-i-bok SOVER
SOMNAR SOVER SOMNAR

Exemplet är ett av många i samma situation där den yngre pojken styr samtalet med

En pojke (3;9) tittar på ett mjölkpaket
tillsammans med en vuxen.
(6.4) ser på paketet
PEK-på-paket
’är det en ko?’

ser på vuxen
höjda ögonbryn
KO-----------

Här är frågan markerad både manuellt och
icke-manuellt. Tecknet KO är förlängt och
ögonbrynen är höjda.
Som exemplen visar saknar de tidiga ja/nejfrågorna särskild markering (utöver
ögonkontakt). Därefter kommer förlängning av sista tecknet och framåtböjt huvud.
Sist kommer de höjda ögonbrynen, som i
vuxenspråket är den mest utmärkande
markeringen av ja/nej-frågan.
Frågeordsfrågor
De första frågeordsfrågorna som riktas till
barn är frågor med VAR. De kan besvaras
med en blick eller pekning och fordrar inte
att barnet kan utföra ett tecken till svar. Det
gör däremot de något senare VAD-frågorna
där barnet förväntas svara med namnet på
det efterfrågade.
Det första frågeordet i barns egen
teckenspråksproduktion är dock VAD som
Figur 9. Pekningsfråga (ex. 6.6, nästa sida)
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frågor om bilderna i boken. I det här fallet
använder han VAD, men även yttranden
utan frågeord kan fungera som frågeordsfråga. Ett exempel från samma situation
som ovan:

kombineras med PEK, kräver att man
nämner föremålet (eller platsen eller perso-

Bokuppslaget visar två stora spretande
händer, en på varje sida (se fig. 9, föregående
sida). Den lilla pojken:
(6.6)

ser på boken
ser på pojken
PEK-på-hand-i-bok------

Den äldre pojken nickar och håller sedan upp
sina båda händer med spretande fingrar (’ja,
det är händer’).

Ett liknande exempel avbildas i figur 10:
Man håller på att duka fram kaffe och
pojken (2;4) undrar:
(6.7) ser på koppen ser på den vuxne
PEK-på-kaffekopp----------------’vad är det?’

Först är både blicken och pekfingret riktade
mot koppen. Därefter, medan pekningen
hålls kvar, ser han upp på samtalspartnern
som då svarar ’kaffe’.
Figur 10. Pekningsfråga (ex. 6.7)

Pekningsfrågan, som har belagts redan vid
1;2, förefaller vara en föregångare till
frågor med VAD. Den fungerar som en
frågeordsfråga, men det språkliga uttrycket
är enklare, eftersom den utgörs av ett enda
tecken (PEK). Å andra sidan kan man säga
att pekningsfrågan ändå har två komponenter i och med att blicken riktas åt två
olika håll, först mot föremålet, sedan mot
samtalspartnern. VAD verkar under en tid
också fungera som allmänt frågeord och har
andra användningar än att fråga vad saker
är/heter.

nen) man frågar efter. För att sådana yttranden ska förekomma måste barnet alltså
redan kunna bilda en sats med två tecken.
Längre fram, uppåt fyraårsåldern, kommer
frågor om mer abstrakta företeelser såsom
tid, sätt och orsak, dvs. ’när’, ’hur’,
’varför’.
Ett långt julbord har dukats upp där man
inte brukar sitta och äta. En pojke (5;3)
undrar:

Nästa frågeord som dyker upp i barns
produktion är VEM som först används om
närvarande personer och som frågar efter
deras namn/persontecken. Både VAD och
VEM kombineras ofta med PEK. VAR
däremot, som kommer senare och som inte

(6.8) VARFÖR ÄTA HÄR
’varför äter vi här?’

(Den vuxna vänder sig bort och hostar och ser
sedan på pojken igen som upprepar sin fråga.)
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(6.9)

svenskt teckenspråk ger samma resultat.
När det gäller utvecklingen av frågeordsfrågor börjar barn tillägna sig de manuella
frågeorden före två års ålder. Den ickemanuella signalen sammandragna ögonbryn kommer betydligt senare, vid ca 3;6
års ålder. Vid ungefär samma tid börjar
ja/nej-frågor markeras med framåtböjt
huvud och därefter med höjda ögonbryn.

ögonbryn hop
ÄTA HÄR
’varför äter vi här’?’

Den första frågan (6.8) saknar icke-manuell
markering. Den andra (6.9) däremot saknar
frågeordet VARFÖR, men har i gengäld sammandragna ögonbryn som markerar frågeordsfrågan.
Alla yttranden som till sin form är frågor
fungerar inte nödvändigtvis som frågor. De
kan också fungera som uppmaningar.
Yttrandena VAR SKED och VAR GAFFEL,
som riktades till två olika barn i samband
med lunchen, är frågeordsfrågor. De skulle
kunna besvaras med t.ex. ’vet inte’ eller
’där’. Men barnen svarade inte på frågorna,
utan reagerade genom att i det ena fallet gå
och hämta skeden och lägga den i disken
(2;1), i det andra fallet genom att börja äta
med gaffeln (3;3). Barnen visade med sina
handlingar att de hade förstått vad den
vuxna menade. Trots att yttrandena var i
frågeform, uppfattade barnen att yttrandena
var (indirekt uttryckta) uppmaningar.
Ett liknande exempel: En pojke (2;4) sitter i
en karmstol vid kaffebordet. En vuxen
undrar ’var ska jag sitta?’ (PEK-c SITTA VAR
PEK-c SITTA PEK-c). Redan innan han slutat
teckna börjar pojken klättra ner från stolen.
Den vuxne frågar om han får sitta där och
pojken nickar bekräftande.
Att tillägna sig teckenspråkets satsstruktur
handlar som vi sett inte bara om att lära sig
i vilken ordning tecknen kommer i en sats.
Man ska också upptäcka att huvud- och
ansiktsrörelser medverkar i satsproduktionen. Icke-manuella signaler som höjda
och sänkta ögonbryn ingår t.ex. i frågesatser och ska synkroniseras med den
manuella teckenproduktionen.
Internationella studier av barns teckenspråkstillägnande har visat att barn i början
inte använder icke-manuella signaler.
Observationerna av barn som tillägnar sig
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7. Tidsuttryck
I det här avsnittet ges exempel på barns
begynnande användning av tecken som
betecknar tid och på ett par andra tecken
som också kan sägas ha med tid att göra:
FÄRDIG och hjälpverben PERF och PERF-

Anders (3;2) pekar ut genom fönstret:
(7.2) PERF ÄTA PEK-ut-mot-äppleträd
’jag har ätit dem (äpplena)’

Edvin (3;3) berättar om en utflykt:

NEG.

(7.3) PEK-c PERF LAGA-MAT /…/

Teckennamnet ”PERF” (från ”perfekt”)
representerar det tecken som ofta kallas
”HAP” efter den munrörelse som ingår i
tecknet (se figur 11). PERF är ett hjälpverb
vars användning påminner om svenskans
perfekt och som, beroende på sammanhang, översätts med t.ex. ”har haft, har
gjort, har varit”. PERF har med tid att göra,
så tillvida att det anger att något hänt eller
är avslutat.

PEK-c PERF ÄTA
’jag lagade mat’ /…/ ’jag åt (den)’

Viveka (3;6) berättar för vuxen att Arvid har
knuffat henne, så att hon föll omkull:
(7.4)

RAMLA PERF
(’jag) ramlade’

står före huvudverbet på den typiska
hjälpverbsplatsen i (7.2) och (7.3) (jfr
Tabell 3, sid. 22), men efter verbet i (7.4),
som det också kan göra i vuxenspråket.
PERF

När man vill uttrycka ’har inte gjort’ görs
det med ett särskilt negerande perfekttecken: PERF-NEG (se figur 12).

Figur 11. PERF

En tidig förekomst av PERF:
En vuxen på förskolan frågar en pojke på
svenska (2;6) om han har badat idag. Han
svarar:
(7.1)

Figur 12. PERF-NEG

PERF
tal:

bada

Viveka (3;6) skriver S efter skriven förebild,
men är inte nöjd med resultatet. En vuxen säger
att hon visst har skrivit S (BRA / PEK-flickan

Pojken svarar alltså jakande, men inte med
en nickning eller ’ja’, utan på det typiska
teckenspråkssättet: PERF, ’det har jag’,
(föregånget av ordet ”bada”).

SKRIVA PERF S / PERF PEK-flickan).
(7.5)

h-skak

h-vrid

h-vrid

/ PERF-NEG / PERF-NEG

I de tre följande exemplen används PERF i
yttranden som inte är svar på en fråga.
Exemplen är från barn i åldrarna 3;2 – 3;6.

’nej, det har jag inte’
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Flickan håller inte med och negerar precis
som vuxna gör. Det negerande svaret till ett
föregående påstående med PERF (som den
vuxna nyss använt) är PERF-NEG, snarare än
NEJ eller huvudskakning.
I likhet med PERF i exempel (7.1) är
flickans yttrande en kommentar till en
annan persons påstående. Möjligen är det
just som svar PERF och PERF-NEG först
förekommer, innan de sedan återfinns i
längre konstruktioner.
Niklas (3;9) sitter och tecknar för sig själv:
(7.6)

h-vrid
h-vrid
PERF-NEG ?STÄMPLA PERF-NEG
’(han) stämplade inte’

Det här yttrandet är inte en reaktion på vad
någon har sagt, utan ingår i en längre
sekvens som handlar om en flygresa som
familjen gjort. Här används PERF-NEG i en
sats med ett huvudverb (som troligen
betyder ’stämpla’). Lägg märke till att
PERF-NEG i både (7.5) och (7.6) har en ickemanuell komponent i form av en huvudvridning (se figur 13).
De första förekomsterna av PERF-NEG (3;6
– 3;9 jag sett i det inspelade materialet är
senare än de första förekomsterna av PERF
(2;6). Det kan tyda på att barn först tillägnar
sig PERF och därefter den negerande formen
PERF-NEG.

Figur 13. (?STÄMPLA) PERF-NEG
med huvudvridning (ex. 7.6)

Ungefär vid samma tid som perfekttecknen
och FÄRDIG återfinns i barns yttranden
utökas teckenförrådet med tecken som
betecknar tid: SEDAN, SNART, FÖRUT, NU,
ALLTID, IDAG. Några exempel:

Här kan även nämnas tecknet FÄRDIG, som
innebär att något är avslutat, och därmed är
tidsrelaterat:
Viveka (2;5) vill lämna matbordet, stopppar
in sista bananbiten i munnen och tecknar:

Det är dags att äta lunch. En pojke (2;11)
lägger tillbaka spelet i kartongen, tittar upp på
den som filmar och tecknar:

(7.7) FÄRDIG
’(jag) är färdig’

(7.8) SEDAN

Den vuxna håller inte med: ’nej du är inte
färdig, du tuggar fortfarande’.

Han avser uppenbarligen att komma tillbaka och fortsätta med spelet.
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mottagaren. I nästa exempel gör sig en
några månader äldre pojke bättre förstådd:

En pojke (3;3) frågar en vuxen vem som ska
berätta sagan efter lunchen och får veta vem
det är. Han vänder sig sedan till den som
filmar:

Pojken (3;2) säger att det finns äpplen
utanför fönstret. Den som filmar honom förstår
inte och frågar om. Han tecknar då att han har
ätit äpplen:

(7.9) PEK-filmare SEDAN STICKA-IVÄG------

’åker du sedan?’
Som svar på uppmaningen att han ska äta
upp potatisen svarar en pojke (3;2):

(7.14) PERF / FÖRUT / FÖRUT
’jag har ätit, förut, förut’

(7.10)

Pojken betonar att detta har hänt tidigare.
Han använder inte bara PERF utan också
FÖRUT som upprepas.

SNART

En flicka (3;6) tecknar att hon ska ta hem
det kokta ägg som hon håller på att måla:
(7.11)

En flicka (3;4) får frågan om hon ska vara
hos mamma eller pappa:

PEK-c ÅKA HEM SEDAN / NU MÅLA
’jag åker hem sedan, nu (ska jag) måla’

Här kontrasterar flickan två olika tidpunkter. Hon ska ta med ägget när hon åker
hem, men nu ska hon måla det. NU är utfört
med stor snabb rörelse, vilket ytterligare
förstärker intrycket av kontrast.

(7.15)

I den vuxnas fråga till flickan finns inte
IDAG, det är hennes eget tillägg. IDAG hör
till en typ av tidsuttryck (’imorgon’, ’förra
veckan’, ’i somras’ m.fl.) som syftar på
olika tidpunkter beroende på när man
använder dem. ”I somras” kan syfta på
sommaren 2011 eller sommaren 2000. Om
man pratar om en bestämd dag, t.ex. den 26
juli 2011, kan man referera till den med
bl.a. ”idag” eller ”igår” beroende på när
man pratar om den dagen. Det kan därför
vara svårt, inte minst för yngre förskolebarn, att förstå påståenden som ”idag är det
tisdag, imorgon är det onsdag” när man
dagen därpå säger att ”idag är det onsdag
och imorgon torsdag.”

En pojke (3;9) berättar om sina två katter:
(7.12) ALLTID KLÖSA-på-hand
’jag har alltid klösmärken på handen’

Barns yttranden kan liksom enskilda tecken
vara svårtydda. När samtalen börjar handla
om sådant som är utanför själva samtalssituationen är kännedom om barnet och
dess erfarenheter i regel en förutsättning för
att man ska förstå vad barnet menar:
En pojke (2;10) tecknar:
(7.13)

MAMMA IDAG

En flicka (2;10), som nyligen fått en bror,
tillfrågas om när han föddes. Hon svarar
genom att rycka på axlarna. Den vuxna
hjälper till och ger förslag: IGÅR, IFÖRRGÅR, FÖR-TRE-DAGAR-SEN. Flickan
svarar med IGÅR, men ger inte intryck av att
veta om det är rätt. Hon får veta att det
hände förra veckan. Med tanke på flickans
ålder är nog frågan helt enkelt för svår och
man kan inte förvänta sig att hon ska kunna
svara.

PEK-c BO HUS / ANNAT HUS ANNAT

Pojken är ivrig och tecknar detta flera
gånger. Det framgår inte om familjen har
flyttat eller ska flytta. Efter en stund tecknar
han LETA-EFTER. Man kan ändå inte med
säkerhet veta om familjen fortfarande letar
efter ett nytt hus eller om flytten föregicks
av mycket letande. Ett tidsuttryck som
PERF, FÖRUT eller NU hade underlättat för
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Sammanfattningsvis kan konstateras att
enstaka tidsrelaterade uttryck börjar dyka
upp i barns yttranden någon gång vid två
och ett halvt års ålder. Förrådet av tecken
för tid byggs successivt ut och tidsuttrycken omfattar så småningom även tidsbisatser (se avsnittet Bisatser).
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8. Fortsatt utveckling av
satsstrukturen

när det handlar om samma person. Den
inleds med verbet KNUFFA-MED-ARMBÅGE
följt av objektet. Lägg märke till att flickan
inte använder PEK-c när hon syftar på sig
själv, utan objektsformen PERS-OBJ-c.
Yttrandet avslutas med en sats som består
av huvudverb och hjälpverb: RAMLA PERF.
De tre satserna representerar därmed tre
olika strukturer: subjekt + verb, verb +
objekt och verb + hjälpverb. Alla tre är helt
i enlighet med vuxenspråkets normer.

Utmärkande för barns yttranden i 3 – 3;6
års ålder är att de blir allt längre, även om
det ibland är delvis samma innehåll som
upprepas som i ex. (8.1) och (8.2) där
samma sak sägs flera gånger:
Anders 3;2 berättar för den som filmar att
det finns äpplen utanför fönstret. Den som
filmar honom frågar något och han svarar:
(8.1)
huvudskak
/ ÄTA / PERF ÄTA PEK-fönstret /
PERF ÄTA PEK-fönstret / PEK-fönstret PERF /
PERF / FÖRUT / FÖRUT

Följande yttrande utgörs av en sats som
består av av fem tecken:
Viveka (3;6) har med stor möda skrivit sitt
namn på en lapp som ligger vid det påskägg
hon målat. Hon vänder sig till en vuxen och
frågar:

’nej, jag har ätit sådana (äpplen),
det har jag gjort förut, förut’

(8.4) KAN PEK-c HEM PEK-namnlapp SEDAN
’kan jag ta hem den sedan?’

Fortsättning på exempel 7.9. Pojke 3;3:

Teckenföljden i satsen är helt i enlighet
med vuxennormen. Det pronominella
subjektet PEK-c återfinns efter hjälpverbet
(KAN) så som det ofta gör i vuxenspråket.
Objektet PEK-namnlapp står efter huvudverbet HEM och satsen avslutas med tidsuttrycket SEDAN. Strukturen är alltså hjälpverb + subjekt + huvudverb + objekt + tidsadverbial. Yttrandet är till sin funktion en
fråga, men har ingen av de icke-manuella
signalerna som utmärker ja/nej-frågor.

(8.2)
PEK-filmare SEDAN STICKA-IVÄG----- /
SEDAN STICKA-IVÄG /
PEK-c ALLA KVAR /
PEK-filmare STICKA-IVÄG

Men yttrandena är inte bara längre, nu har
de också en rikare uppbyggnad.
Viveka (3;6) berättar att Arvid knuffat
omkull henne. Den vuxna går med henne till
pojken och barnen får redogöra för vad som
hänt. Han säger att flickan dragit honom i
armen och flickan svarar:

Den i teckenspråket så ofta förekommande
topikmarkören bör nämnas i det här sammanhanget. Funktionen hos ett topik (från
engelskans topic ’ämne’) är att ange vad
som är satsens ämne, det som satsen
handlar om. Topikmarkörens signaler är
höjda ögonbryn, indragen haka och ögonkontakt med mottagaren åtföljt av en
avslutande blinkning.

(8.3) pt-ARVID KNUFFA / KNUFFA-MEDARMBÅGE PERS-OBJ-c / RAMLA PERF
’Arvid knuffade mig med armbågen så jag
ramlade’

Exempel (8.3) utgörs av tre enkla, självständiga satser, som var och en består av
två tecken. Subjektet pt-ARVID står först i
den första satsen följt av verbet KNUFFA.
Nästa sats saknar subjekt, vilket är vanligt

En flicka (3;3) försöker beskriva vad hon
ser i en kort filmsekvens som visar en person
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som tar upp en blomma ur en kruka och sedan
slår sönder krukan med en hammare:

Sagostunden är slut och barnen ställer
tillbaka stolarna. Den vuxne ber en pojke (4:0)
att gå och säga till en annan pojke att ta bort
sin stol. Han gör det:

(8.5) höjda ögonbryn
BLOMMA SLÅ-MED-HAMMARE x 3

(8.8)

Detta är det tidigaste topik jag observerat i
mitt material. Innan flickan höjer
ögonbrynen har hon ögonkontakt med
mottagaren och det ser även ut som att hon
blinkar efter BLOMMA. Flickan har redan
berättat att någon slår sönder krukan, men
lägger här till att det fanns en blomma
också. Exemplet är inte så tydligt, varken
till sin form eller till sitt innehåll, men är
ändå ett omisskännligt topikförsök. Ett
bättre exempel finns i avsnittet om negation
(se ex. 81, sid. 35).

Yttrandet har två verb, GLÖMMA och TABORT. GLÖMMA är ett verb som kan ha
objekt och om satsen hade varit PEK-pojke
GLÖMMA STOL (’du glömde stolen’) så
hade STOL varit objekt. Men i det här fallet
är det STOL TA-BORT som är objekt. Ett
enkelt test ”vad var det pojken glömde” ger
svaret STOL TA-BORT (att ta bort stolen)
som fungerar som objekt till GLÖMMA.
En pojke (4;5) läser en bok tillsammans med
en vuxen och kommenterar:

Bisatser

(8.9) PEK-c SER … TYCKER
SER POJKE SÖNDER BLOMMA

Ytterligare ett steg i utvecklingen av
grammatiken är användningen av bisatser,
dvs. satser som ingår som delar i andra
satser. Nedan ges några få exempel på
sådana konstruktioner i barns teckenspråk.

’jag ser… jag tycker jag ser
att pojken har sönder blomman’

Det här är exempel på en rätt så komplex
satsstruktur, men vi koncentrerar oss på det
fetstilta. POJKE SÖNDER BLOMMA skulle
kunna stå som en självständig sats, men den
ingår här som en del i en annan sats. POJKE
SÖNDER BLOMMA fungerar som objekt till
SER och är ett exempel på en objektsbisats.

(8.6)
hö: NÄR ALLA
MÅSTE GÅ HÄMTA
vä:
FÄRDIG
’när alla är färdiga, får vi gå och hämta mat ’

Yttrandet inleds med en tidsbestämning,
nämligen satsen NÄR ALLA FÄRDIG, som
alltså är en tidsbisats. Denna sats, som är
inbäddad i huvudsatsen MÅSTE GÅ HÄMTA
talar om när man får gå och ta mat. Flickan
hade lika gärna kunnat teckna SEDAN, men
ger här en mer exakt tidsbestämning.
Ytterligare en tidsbisats:

En pojke (3;4) har just fått tillåtelse av
flickan som kör båten att åka med. Ett annat
barn på båten protesterar när han försöker
sätta sig och han tecknar:
(8.10) SA FÅ-LOV
’hon sa att jag får’

Huvudsatsen (SA) och objektsbisatsen (FÅLOV) saknar visserligen subjekt, men det
framgår av sammanhanget att det är flickan
(’hon’) respektive pojken (’jag’).

Barnen pratar om blomfrön de har sått. En
av flickorna (4;8) tecknar:
(8.7)

PEK-pojke GLÖMMA STOL TA-BORT
’du glömde att ta bort stolen’

NÄR PEK-c KOMMA-DIT
PEK-c SÅG LITEN VÄXA-STEGVIS

Avslutningsvis kan konstateras att bisatser
börjar dyka upp någon gång i fyraårsåldern,
men mer ingående kunskaper om utvecklingsförloppet saknas för närvarande.

’när jag kom, såg jag en liten (blomma) växa’

Ex. (8.8) innehåller en objektsbisats:
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9. Negation
Att säga ’nej’ innebär att negera något från
ett föregående yttrande (’kommer du? –
nej’). I teckenspråk kan den s.k. diskursnegationen göras dels icke-manuellt med
huvud-skakning (i fortsättningen förkortat
h-skak), dels manuellt med tecken som NEJ
och NEKA (figur 14 och 15).
Figur 16. INTE (händerna förs
från varandra)

Den andra typen av negation, satsnegationen, negerar i stället någon del av den
sats som den förekommer i (’jag kommer
inte’). INTE (se figur 16) är teckenspråkets
manuella form av satsnegation, men en sats
negeras dessutom icke-manuellt med
huvudskakning.

(9.1)

h-skak, näsrynk
NEJ, INTE MEDLEM PEK-x
’nej, han är inte medlem’

Negation uttrycks alltså på flera olika sätt i
teckenspråket: med huvudskakning, med
negerande tecken som NEJ, INTE, VILL-INTE
m.fl., och dessutom med ansiktsuttryck.
Ansiktsuttrycket innebär att man rynkar på
näsan, vilket resulterar i att rynkor bildas
vid näsroten, att kinderna och överläppen
dras uppåt.

Alla tre formerna för negation kan som
(9.1) visar förekomma i ett och samma
yttrande, men det är bara huvudskakning
som är obligatorisk i negerade yttranden.
Huvudskakning kan ensam negera en sats:
(9.2)

h-skak
MEDLEM PEK-x
’han är inte medlem’

Huvudskakning är barns första uttryck för
negation. Den kan dyka upp före ettårsåldern och vid 18 månader har flertalet barn
tillägnat sig den. Huvudskakning används
då som reaktion på andras yttranden eller
agerande och har en avvisande funktion
(’nej’, ’vill inte’).
Figur 14. NEJ (handen rörs i sidled)

När barn som tillägnar sig teckenspråk
börjar använda negerande tecken använder
de till en början inte huvudskakning:
Anders (2;1) står och ser på när en vuxen
lägger upp ägg åt annan pojke. Han tar
ögonkontakt med den vuxna och tecknar (utan
huvudskakning):
(9.3)

näsrynk
NEJ

Figur 15. NEKA (handen slås ner)
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Detta är inte ett svar på en fråga utan ett
påstående där pojken talar om att han inte
vill ha ägg. Trots det använder han diskursnegationen NEJ. Det är en direkt parallell
till att barn som lär sig svenska kan
använda diskursnegationen ’nej’ som sin
första form av satsnegation (’nä sitta’).

Exemplet illustrerar tydligt att barn i början
inte använder huvudskakning tillsammans
med negerande tecken. Man skulle kunna
tro att huvudskakningen som inleder
yttrandet skulle spridas till de efterföljande
tecknen, men den upphör före tecknet VILLINTE.

Fler exempel med negerande tecken utan
huvudskakning:

I en inspelning gjord ett halvår senare har
pojken lagt till huvudskakning till VILLINTE:

En flicka (1;10) sitter med de andra barnen
och äter mellanmål:
(9.4)

Anders (3;2) uppmanas att ta potatis:

VILL-INTE (och skjuter tallriken ifrån sig)

(9.9)

Ett skinkfat ställs fram till Anders (2;7):

Lägg märke till att huvudskakningen
används tillsammans med båda tecknen i
satsen, liksom i följande exempel:

(9.5) VILL-INTE x 5

När manuell negation saknas används
huvudskakning som i (9.6) och (9.7):

Anders (3;5) vill inte äta upp:

En vuxen pekar på ett äpple och frågar om
det är blått. Flickan (2;5) skrattar och svarar:

(9.10)

(9.6)
h-skak, näsrynk
vä:
mun:

/ RÖD

Den här utvecklingen påminner om
observationer som gjorts av barns inlärning
av negation i amerikanskt teckenspråk. Ett
negerande tecken används först utan
huvudskakning innan barnet efter en tid
(som kan variera mellan en till åtta
månader) kombinerar tecknet med huvudskakning. Att ett negerande tecken förekommer med huvudskakning, innebär alltså
inte att barnet generaliserar användningen
av huvudskakning till alla negerande
tecken, utan varje tecken lärs in separat.
Ytterligare exempel på detta:

En vuxen vill servera Anders (2;7) skinka,
men han vill inte ha:
h-skak, näsrynk
gest: hand över tallrik

Vid samma tillfälle tecknar Anders (2;7):
(9.8)

h-skak
VILL-INTE ÄTA PEK-mat
’jag vill inte äta det där’

Huvudskakningen är nu samtidig med hela
den negerade satsen som därmed har
samma struktur som i vuxenspråket.

nää
’nej, det är rött’

Flickan uttrycker inte negationen manuellt
men använder tre icke-manuella signaler.
Förutom huvudskakning och rynkad näsa
har hon också en negerande munrörelse, i
(9.6) återgiven med ”nää”, som tecknande
barn använder när de inte håller med om
vad som sagts (se även ex. 9.16).

(9.7)

h-skak
VILL-INTE x 2 PEK-c
’jag vill inte’

Niklas (3;0) och en annan pojke letar efter
en del till en leksaksbil:

h-skak
VILL-INTE x 2
’nej, jag vill inte’
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h-skak

(9.11)

En pojke håller på att duka fram mat till
dockorna, bl.a. två nappflaskor, men Anneli
(5;3) ställer tillbaka dem med kommentaren:

FINNS-INTE / NEJ / FINNS-INTE

En annan pojke kommer och tar en av
dockorna som hör till bilen. Niklas tecknar:
(9.12)

h-skak

(9.15)

INTE ÄTA BABY PEK-nappflaskor
’de ska inte äta babyns mat’

NEKA / NEKA / NEKA

Här används huvudskakning tillsammans
med NEJ, som är ett av de negerande tecken
som barn först lär sig, men FINNS-INTE,
som lärs in senare, saknar fortfarande
huvudskakning. Vid samma tillfälle (ex.
9.12), använder han den av barn flitigt
använda diskursnegationen NEKA (’nej’),
också den utan huvudskakning.

En pojke säger till Anneli (5;4) att luvan på
den tomte hon gjort är trasig. Hon protesterar:

Det är svårt att hitta yttranden med den
manuella satsnegationen INTE hos de yngre
barnen. Att INTE förekommer relativt sent i
materialet kan bero på att tecknet i många
fall har smält samman med tecken som det
ofta förekommer tillsammans med. Sådana
sammansmälta teckenformer är t.ex. VILLINTE, HAR-INTE, FÅR-INTE OCH KAN-INTE,
som alla har en rest av rörelsen i INTE kvar i
slutet av tecknet i form av en sidledsrörelse.

En flicka har en leksakskanin i famnen. Hon
tecknar till någon vid andra sidan bordet att
hon bara lånar kaninen. En annan flicka (5;8)
som sitter bredvid bekräftar:

(9.16)
näsrynk, h-skak
h-skak
NEJ --------visar tomten SÖNDER
mun: nää
’nej’
’den är inte sönder’

(9.17)

De negerade satserna i (9.16) och (9.17)
utgörs av bara ett tecken, i båda fallen
satsens predikat, som negeras med en
samtidig, mycket kort huvudskakning.

Av mitt material att döma verkar det som
att i och med att barn tillägnat sig satsnegationen INTE (med huvudskakning), så
kan INTE sedan utelämnas och satsen
negeras med enbart huvudskakning.

Maja (5;6) förklarar för en vuxen att många
(äldre) syskon måste gå i skolan, men att
småsyskon inte behöver göra det:
(9.18)

Edvin (3;3) tecknar till någon vid det andra
bordet:
(9.13)

topik
h-skak
BABY / SYSKON BABY
/
MÅSTE FÖLJA MED MAMMA

’men inte småsyskon (eller: men småsyskon, nej),
de måste vara med mamma’

h-skak

PEK-c INTE BABY / BARA pt-ANDERS
BABY
’jag är inte baby, bara Anders är baby’
(9.14)

h-skak
LÅNA /
FÅ
/ LÅNA
’hon bara lånar den, hon har inte fått den’

Samtalsämnet är äldre syskon som måste gå
i skolan, men här introducerar flickan
småsyskon. Hon börjar med bara BABY,
ändrar sig och förtydligar med det
topikaliserade subjektet SYSKON BABY som
har den typiska topikmarkören med höjda
ögonbryn och hakan indragen. Topikaliserade led kan inte negeras med samtidig
huvudskakning. Predikatet (’gå i skolan’) är

h-skak
pt-FRED BABY / KAN GÅ
’Fred är inte baby, han kan gå’

Pojken negerar första satsen i (9.13) både
med INTE och huvudskakning, men i (9.14)
negeras satsen bara med huvudskakning.
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utelämnat, vilket gör att huvudskakningen
som negerar predikatsdelen här står ensam
utan manuellt tecken.
Exempel (9.19) representerar ytterligare ett
steg i utvecklingen av icke-manuella signaler i och med att det förekommer två
olika markörer i samma sats: först topikmarkörens höjda ögonbryn och indragna
haka och sedan den negerande huvudskakningen.
Två olika markörer kan också förekomma
samtidigt:
En flicka (4;7) vänder sig till en vuxen och
säger att hon inte vill äta upp. Den vuxnas svar
syns inte i bild, men flickan tecknar sedan:
(9.19)
höjda ögonbryn
h-skak
BEHÖVER-INTE /

höjda ögonbryn
h-skak
BEHÖVER-INTE

’behöver jag inte? behöver jag inte?’

Höjda ögonbryn markerar ja/nej-frågan och
huvudskakningen negerar yttrandet. Yttrandet visar på både motoriskt och språkligt
långt kommen utveckling.
I stora drag kan utvecklingsgången vid
barns tillägnade av negation sammanfattas
på följande sätt:
a)
b)
c)
d)

huvudskakning enbart,
negerande tecken utan huvudskakning,
negerande tecken med huvudskakning,
satsnegation med enbart huvudskakning,
(utan negerande tecken).
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10. Riktade tecken
Den plats pekningen syftar på är inte inom
synhåll, men pekningen anger i vilken
riktning rummet där han badade finns.

Oberoende av om barn lär sig ett talat eller
tecknat språk så pekar barn tidigt. För barn
som lär sig teckenspråk integreras så
småningom pekningarna i deras språk, bl.a.
som pronomen och bestämningspekningar.

En flicka (2;10) sitter på en stol och kör sin
låtsasbil. Hon säger att hon kan köra fort och
fortsätter:

Men i teckenspråk är det inte bara pekningar som pekar, även andra typer av
tecken, som t.ex. siffertecken och verb, har
egenskapen att kunna riktas. I själva verket
är riktningsmodifiering ett av teckenspråkets mest utmärkande drag. Tecken kan
riktas mot såväl närvarande som ickenärvarande föremål och personer. Det
senare låter sig göras genom att man tänker
sig föremål eller personer som om de är
närvarande. Man kan då rikta tecken åt det
håll där den ”osynliga” entiteten tänks
finnas.

(10.2)
h-skak
KAN INTE PEK-PLUR-barnen / KAN PEK-c
’de kan inte, jag kan’

Till skillnad från de pekningar vi sett i det
föregående betecknar PEK-PLUR flertal. Den
utförs med en sidledsrörelse som riktas mot
referenterna.
Som nästa exempel visar pekar även andra
pronominella tecken.

Att använda teckenrummet för att syfta på
icke närvarande företeelser är något som
kommer relativt sent i språkutvecklingen.
Men redan ganska små barn börjar rikta
tecken mot närvarande föremål och
personer. Självklart kommer pekningarna
först, men ganska snart börjar barn också
riktningsmodifiera verb och andra tecken
som t.ex. siffertecken.

I samma situation som ovan riktar flickan
(2;10) det possessiva pronominet, POSS, mot
andra närvarande barn.
(10.3) POSS-på-flicka MAMMA /
ÅKER TILL POSS-flicka MAMMA /
SEDAN ÅKER POSS-c MAMMA /
SEDAN ÅKER POSS-pojke MAMMA SEDAN
’hennes mamma, jag åker till hennes mamma,
sedan åker jag till min mamma, sedan åker jag
till hans mamma sedan’

De pekningar som ingår i exemplen i
avsnittet ”Tidiga yttranden” är alla riktade.
När föremålet finns inom räckhåll har
pekfingret vanligtvis kontakt med referenten, dvs. med det åsyftade (skrivs då
som PEK-på-). Detta gäller alla exemplen i
”Tidiga yttranden” med undantag av
exempel (5.8) som dock kompletteras med
en pekning på pojkens huvud (ex. 5.9) som
klargör pekningens syftning.

I den första frasen POSS-på-flicka MAMMA
vänder flickan sig om och lägger vänster
hand på flickans huvud (hon sitter på golvet
snett till vänster). Nästa POSS, ”ÅKER TILL
POSS-flicka MAMMA”, tecknar hon med
höger hand, men utan att vända sig om, hon
bara för handen bakåt över axeln i riktning
mot flickan. Och när hon slutligen tecknar
SEDAN ÅKER POSS-pojke MAMMA SEDAN

vänder hon sig om för att se var pojken är
och riktar tecknet mot honom. Teckenspråkets krav om riktningsmodifiering gör
att hon tar reda på var barnen finns och
därmed kan rikta tecknet.

En vuxen på förskolan frågar en pojke (2;6)
om han har badat idag (se ex. 7.1). Han svarar
jakande och hon frågar ” VAR?”:
(10.1) PEK-i-riktning-mot-våtrummet
’där’
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Tecknet TUR (’nästa’, ’(någons) tur’) riktas
mot den person vars tur det är. Det kan vara
den tecknande själv eller någon annan. Är
flera personer inblandade riktas tecknet i tur
och ordning mot dem och teckenföljden
anger själva turordningen.

En pojke (2;0) har en uppslagen bok i knäet
och kommenterar:
(10.5) RAMLAR-på-pojke-i-bok

Tecknet utförs på bilden av en pojke som
trillar omkull. I likhet med de tidiga
pekningarna har handen kontakt med det
som tecknet syftar på. Det gäller också
nästa exempel:

Elina (4;8) ska just breda sin smörgås.
Flickan mittemot tecknar att sedan är det
hennes tur. Elina kompletterar och tecknar:

En flicka (2;5) försöker skala en banan.

(10.4) TUR-själv TUR-flicka-mitt-emot
TUR-flicka-till-höger TUR-flicka-snett-emot

(10.6) PEK-på-banan HÅRD-på-banan
’den är hård’

’min tur, din tur, hennes tur, hennes tur’

Både pekningen och HÅRD, som egentligen
har den flata handen som artikulationsställe, utförs med kontakt på bananen.
Från ex. 2 (sid. 15), tecknen här återgivna
med riktningsangivelser:
(10.7) GÅ-härifrån-till-maten HÄMTA-maten

Julmaten är uppdukad på ett bord längre
bort åt vänster från flickan sett. Huvudverben GÅ och HÄMTA är här riktningsmodifierade i enlighet med matens placering. GÅ
tecknas från en position framför flickan och
ut åt vänster. HÄMTA, som är ett verb vars
rörelse i stället går in mot den tecknande,
börjar i en position åt vänster och förs inåt.
Ett senare stadium i utvecklingen av riktningsmodifiering ger flickan i nästa exempel prov på (se figur 18). De raka strecken i
transkriptionen, |blomma|, anger det tänkta
föremål som tecknet är riktat mot.
Flickan (4;8) berättar att hon sett en
blomma slå ut och hur hon tittat beundrande på
den:

Figur 17. Tecknet TUR riktat
(de två första tecknen i ex. 10.4)
’min tur, din tur’

(10.8)

Vid sidan av pronomen (som PEK och POSS)
är verb den klass av tecken som särskilt
utmärks av riktningsmodifiering. Ett tidigt
exempel på riktat verb har vi redan sett i
avsnittet ”Tidiga yttranden” (sid. 18):

ser på |blomma|
SE-PÅ -|blomma|
’jag tittade på blomman’

Flickan böjer sig fram, samtidigt som hon
tittar ner framför sig och tecknar SE-PÅ. Det
innebär att flickan i det här fallet föreställer
sig blomman framför sig. Därmed kan SE-
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riktas mot |blomma| precis som om det
funnits en verklig blomma där. Den här
typen av riktningsmodifiering är en helt
annan, och mer avancerad användning av
ett riktat tecken än vi sett tidigare. I det här
fallet är det ett verb, men tecken från andra
klasser utnyttjar teckenspråkets rumsliga
dimension på samma sätt.
PÅ

Figur 18. SE-PÅ-|blomma| (ex. 10.8)

Riktade siffertecken
När barn som använder talat språk räknar
saker pekar de gärna med pekfingret i
kontakt med varje föremål i tur och ordning
medan de räknar högt: ett, två, tre osv. När
teckenspråkiga barn räknar pekar de med
siffertecknens handformer genom att
handen placeras nära eller i kontakt med
respektive föremål. I siffertecken hålls
handen normalt uppåtriktad, men när de
används för att räkna antal föremål riktas
fingrarna i stället mot föremålen ifråga. Om
räknandet föranletts av en fråga, så avslutas
det sedan med ett svar med det vanliga
siffertecknet med uppåtriktade fingrar (se
figur 19).

Figur 19. Räkning med riktade
siffertecken (ex. 10.9)

Som framgår i figur 19 är det olika fingrar
som pekar på äppelbitarna. I ETT är det
pekfingret, i TVÅ långfingret, i TRE ringfingret och i FYRA lillfingret.

En vuxen har frågat pojken (3;10) hur
många äppelbitar han har. Han räknar bitarna
och svarar sen ’fyra’:

När barn räknar på det här sättet handlar
det om ta reda på hur många saker det är.
Det här är ett sätt att ”räkna högt”, syftet
är inte att kommunicera med en annan
person. Det är det däremot när han tar
ögonkontakt med den som ställt frågan
och svarar FYRA.

(10.9)
ser på äppelbitarna
ETT-på-äpple-1 TVÅ-på-äpple-2 TRE-på-äpple-3
ser på äppelbitarna ögonkontakt
FYRA-på-äpple-4 FYRA
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Nästa exempel visar ett annat sätt att rikta
siffertecken (se figur 20):
Edvin (3;9) pratar med en vuxen om
farliga tjuvar vid lunchen. Den vuxna undrar
vem som är tjuv. Edvin nämner med
respektive persontecken fem barn vid ett
annat bord. Den vuxna frågar sedan hur
många poliser det är. Pojken svarar:
(10.10) ögonkontakt
TRE POLIS / ETT-pojke-mitt-emot
TVÅ-pojke-snett-vänster TRE-på-sig-själv /
ögonkontakt
TRE POLIS

På frågan om hur många poliser det är
svarar pojken på en gång ’tre poliser’,
vilket visar att han redan vet antalet. Han
talar sedan om vilka de är genom att rikta
ETT mot en pojke som sitter mitt emot
honom (lite snett till höger), TVÅ mot en
pojke som sitter lite snett till vänster och
TRE slutligen mot sig själv där ringfingret
har kontakt med bröstet. Alla sitter vid
samma bord så här används inte persontecken. De riktade siffertecknen anger
tydligt vilka som åsyftas. Det hade också
varit möjligt att helt enkelt peka på de
barn som är poliser.

Figur 20. Siffertecken riktade mot
närvarande personer (ex. 10.10)

Vid ett annat tillfälle diskuterar man vem
som tagit mat två gånger. Pojken riktar då
TVÅ i tur och ordning mot de barn som
tagit mat två gånger.
Tecken från olika klassser kan riktas mot
såväl närvarande som tänkta föremål. Här
har vi sett exempel på bl.a. riktade siffertecken, pronomen och verb. I början utförs
tecknen ofta i kontakt med det åsyftade
föremålet, för att sedan bara peka i riktning
mot det. I ett senare utvecklingsstadium
riktar barn också tecken mot tänkta föremål.
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11. Avbildande tecken
rad av snigelns form och tecknas med Vhanden (spröten) som gör spelande rörelser
under den andra, kupade handen (snäckan).
Händerna hålls normalt stilla i samma läge
framför kroppen, men pojken lägger här till
en rörelse och leker att snigeln förflyttar
sig. Snigeln rör sig från stolsryggen till
bordet och vidare upp på en pojkes arm
innan den drar sig tillbaka ner mot tallriken.

De tecken som först dyker upp i barns
teckenspråk hör till det fasta teckenförrådet. Med fasta tecken menas tecken
som har en grundform. Det är den formen
som visas när man frågar hur tecknet för ett
visst begrepp ser ut.
Många tecken som förekommer i teckenspråkskommunikationen saknar grundform. Sådana tecken kallas avbildande verb
(några läsare har säkert också sett
benämningar som polysyntetiska tecken
eller klassifikatorverb). Man kan säga att de
bildas i den situation de används. Den
tecknande konstruerar teckenformen genom
att kombinera handformer, rörelser och
lägen.
Handform och rörelse i avbildande tecken
väljs i enlighet med språkliga konventioner, medan däremot händernas läge och
relation till varandra varierar beroende på
den situation man beskriver.
Avbildande verb betecknar olika typer av
förflyttning och befintlighet. Det som på
svenska uttrycks med t.ex. verbet ”ligga”
motsvaras på teckenspråk av olika tecken.
Handformen väljs efter den typ av föremål
det handlar om, t.ex. V-handen för
människa, den flata handen för bok och
pekfingret för penna. Händerna respresenterar i sådana tecken de entiteter vars
placering eller rörelse avbildas. Händernas
läge varierar och bestäms av den tänkta
eller faktiska placeringen av föremålen och
personerna.

Figur 21. Lek med tecknet SNIGEL

I det följande beskrivs några olika situationer där barn tidigt använder avbildande
verb.

En pojke (3;4) kör med ett leksakståg på spåret
han byggt. En vuxen frågar vart han åker och
om han är på väg hem. Pojken nickar och den
vuxna frågar var han bor. Pojken pekar på en
plats vid sidan av spåret och kör tåget dit. Han
placerar händerna vid tåget som två dörrar
som öppnas, håller kvar en hand och visar med
den andra att någon kliver av tåget:

Avbildning i lek och fantasi
Figur 21 visar en pojke (3;0) som leker med
tecknet SNIGEL. Tecknets form är motive-
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(11.1) DÖRRAR-vid-tågvagn
DÖRRAR-ÖPPNAS-vid-tågvagn
GÅ-NER-från-tågvagn GÅ-från-tåg

I DÖRRAR-vid-tågvagn håller pojken de flata
händerna med fingertopparna mot varandra
och lillfingersidorna ner mot golvet och i
DÖRRAR-ÖPPNAS-vid-tågvagn förs händerna
från varandra. När han tecknar GÅ-NER-fråntågvagn hålls vänster hand kvar och
representerar den ena dörrhalvan, medan
den högra V-handen, som representerar en
människa, förs från tåget ner till kontakt på
golvet och ”går” därifrån.

Figur 22.

De fyra avbildande verbkonstruktionerna i
ex. (11.1) blir en del av tågleken. Det är
inte bara innehållet i det pojken tecknar
som bidrar till händelseförloppet, utan
också den språkliga formen som blir en del
av den låtsasvärld han skapar. Tecknen är
placerade i förhållande till tåget och
händerna deltar i leken som vore de ett
slags leksaker. Tåget har inga dörrar som
kan öppnas och ingen passagerare, men
med språkets hjälp skapar pojken dessa
deltagare: flata händer för dörrarna, Vhanden för människan.

Substantivet ÄLG

Figur 23. Avbildande verb: DJURFOT-GÅ

I snigel- och tågdörrsexemplen är det
händerna som representerar olika föremål
och varelser. I nästa exempel medverkar
också huvudet och kroppen.
En pojke (3;9) och en vuxen tittar på ett
mjölkpaket. Pojken pekar på en teckning på
baksidan och frågar om det är en ko. Han
ändrar sig, tecknar ÄLG (se figur 22) och får
bekräftat att det stämmer. Därefter följer ett
par avbildande verb (se figur 23 och 24):
(11.2)

Figur 24. Avbildande verb: HORN-på-huvud

böjer sedan ner huvudet djupt (ej avbildat i
figuren) som om älgen tittar ner i marken.
Händerna representerar hornen och det
framåtböjda huvudet representerar älgens
huvud. I båda tecknen är kroppen lätt
framåtböjd.

DJURFOT-GÅ / HORN-på-huvud

I figur 23 ser vi hur pojken böjer fram
huvudet, tittar ner och återger älgens
rörelser. De knutna händerna representerar
älgens ben och förs växelvis upp och ner i
stora rörelser. Därefter sätter pojken de
spretande händernas tummar i pannan och

Pojken tecknar inte detta till den vuxna
(som nu är upptagen i ett annat samtal) utan
tecknar det för sig själv. Man får intrycket
att han leker att han själv är älgen. Den här
användningen av avbildande verb kan föra
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tankarna till gestaltning, m.a.o. till det som
ibland kallas rolltagande och på senare tid
”surrogat”. Med det avses att delar av den
tecknande (händer, huvud och/eller kropp)
representerar en annan person eller den
tecknande själv i en annan situation. Se
även exempel 10.8 med flickan som tittar
på blomman (figur 18, sid. 39). I båda
fallen representerar barnen andra varelser:
pojken en älg, flickan sig själv i en annan,
tidigare (eller tänkt) situation.

man håller i föremålet. I det här fallet är det
S-handen, men i t.ex. PLACERA-PENNA är
det stora nyphanden (se handformerna i
figur 3, sid. 9).
En pojke (4;4) håller i en bit päron och vill
få hjälp med att skära bort en brun fläck:
(11.4) PEK-på-fläck-på-päron KNIV-SKÄRABORT-på-fläck-på-päron
’ta bort den’

tecknas med ett lätt böjt
pekfinger som gör en ”urgröpande” rörelse
på päronet. Detta är ännu ett exempel på
hur barn riktar tecken mot närvarande
föremål, i det här fallet utförs rörelsen i
kontakt på den del som han vill att den
vuxna ska ta bort.
KNIV-SKÄRA-BORT

Avbildning i samtal
Avbildande verb förekommer alltså i
barnens egna fantasilekar och utan direkt
kommunikationssyfte, men de används
förstås också i kommunikation med andra.

En pojke (4;3) och en vuxen hjälps åt att
göra ett hus av papper och tejp. Golvet och
de två långväggarna är färdiga. Pojken
planerar fortsättningen och visar med de
flata händerna först var gavlarna ska vara
och sedan taket. Tecknen utförs där
väggarna respektive taket ska placeras.

Barnen sitter i en ring på golvet och väntar
på att få börja leka hundleken. Man ska leta
efter benet (en liten träbit) som någon av de
andra håller bakom ryggen och när man
hittar det ska man sätta det i munnen. Två
barn börjar bråka med varandra och det
dröjer innan leken kommer igång. Under
tiden beskriver Anders (2;7) för en ett år
äldre pojke hur leken går till. Han visar att
man ska ha benet i munnen genom att dra
pekfingrarna från mungiporna utåt på
kinderna och avslutar med att sätta träbiten
mellan tänderna.

Gemensamt för verbformerna i exemplen
med färgburken, fläcken på päronet och
pappershuset är att de utförs vid eller på
olika föremål. När det gäller innehållet
betecknar de handlingar som barnen
planerar att göra eller vill att någon annan
ska göra. Språket är i de här situationerna
ett verktyg som används för att planera och
styra den aktuella verksamheten.

En pojke och en flicka sitter bredvid
varandra och målar med vattenfärg. Pojken
(3;4) ber flera gånger att få en färgburk som
står nära flickan men som han inte når. Hon
vägrar ge honom den och till slut tecknar han
bestämt:

Avbildning i beskrivning och berättande
Nästa två exempel handlar inte om närvarande företeelser. De är i stället beskrivningar från barns berättelser om något som
hänt tidigare:

(11.3) PLACERA-BURK-på-bordet-mellan-barnen
DELA
’ställ den där, vi delar på den’

Tecknet PLACERA-BURK tecknas med Shanden och utförs på den plats pojken vill
att flickan ska ställa burken. Det här verbet
hör till den grupp av avbildande verb som
betecknar hur man handskas med föremål. I
sådana tecken väljs handformen efter hur

En pojke (4;1) berättar att en skruv lossnat
ur ett rörfäste så att ett vattenledningsrör gått
sönder och att det sprutat en massa vatten:
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(11.5) hö hand: EN-DIM-FALLA
vä hand: TVÅ-DIM
’(den) hade fallit bort (från fästet)’

Figur 27. SLUTEN-FORM-ÖPPNAR-SIG
’(den) slog ut’

Avbildande verb har en jämförelsevis
komplicerad uppbyggnad. Det är därför inte
förvånande att de första avbildande tecknen
uppträder senare i barns språktillägnande än
fasta tecken. De avbildande verben dyker
upp i barns teckenspråk ungefär vid den
ålder när barn som lär sig ett talat språk
börjar använda ordböjning. De ovan
beskrivna verbformerna som observerats i
mitt material börjar uppträda kring treårsåldern.

Figur 25. Avbildande verb (från ex.11.5)

Händerna representerar här varsitt föremål.
Den flata handen representerar rörfästet där
skruven sitter, pekfingerhanden representerar skruven och rörelsen visar att den
lossnar från fästet.
(11.6)
En flicka (4;8) berättar att hon sått ett frö,
vattnat det och att det sedan vuxit upp en
blomma (se figur 26).

I likhet med barns tidigaste yttranden är
också de första förekomsterna av avbildande verb knutna till den omedelbara häroch-nu-situationen. Några av de tidiga
formerna vi sett utförs ju på, eller nära
föremål. Detta gäller såväl i den egna
fantasileken (snigel, tågdörrar) som i samspel med andra vid planering av en pågående verksamhet (färgburk, fläck på päron,
husväggar).
Längre fram i utvecklingen används avbildande verb också för att beskriva föremål
och händelser som är helt oberoende av
närvarande företeelser (skruven, blomman).
Därmed utgör utvecklingsgången hos avbildande tecken ytterligare ett exempel på hur
man med språkets hjälp kan gå utanför häroch-nu-situationen.

Figur 26. VÄXER-OCH-VÄXER
(höger hand förs stegvis, långsamt uppåt)
’(blomman) växte och blev större och större’
Flickan beskriver sedan hur blomman slår ut
(se figur 27).
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12. Munrörelser
saknar munrörelse: DOCKA, SOVER, SNÄLL,
STRUMPA.

Det är som framgått inte bara händerna som
medverkar i teckenspråksproduktionen.
Andra kroppsdelar som ögon och ögonbryn
deltar med olika typer av signaler. Sådana
icke-manuella signaler har ofta grammatisk
funktion och ingår som en väsentlig del i
satsers uppbyggnad (se t.ex. frågor). Munrörelser däremot är snarare kopplade till
enstaka tecken, antingen som en del av
själva tecknet eller som en betydelsebärande bestämning.
De munrörelser man först träffar på i barns
teckenspråk ingår i enskilda tecken, s.k.
lexikalt bestämda munrörelser. En hel del
av dessa munrörelser är inlånade från
svenskan, något som särskilt gäller
substantiv, t.ex. BOLL, BIL, HUS, MAMMA,
HEM. Men det kan även vara tecken från
andra ordklasser som VAKNA, VASS, TACK,
POSS-c (’min’). De inlånade munrörelserna
är inte identiska med avläsebilden av det
ord de ursprungligen kommer från. De är
reducerade och anpassade till det som är
visuellt uppfattbart.

Figur 28. VAKNAR med munrörelse

Figur 29. SKOR med munrörelse

Den andra typen av lexikalt bestämda
munrörelser är de s.k. genuina munrörelserna, även kallade ”fast oral komponent”,
som finns i t.ex. STICKA-IVÄG, PERF och
PERF-NEG.

I tillägg till de lexikala munrörelserna finns
avbildande, imiterande munrörelser. Ett
sådant exempel är när en flicka (2;8) håller
en avlång träkloss vid kinden och låtsas att
den är en telefon. Samtidigt imiterar hon
talrörelser genom att öppna och stänga
munnen. En annan flicka (2;10) leker att
hon kör buss och ”pratar” då och då i
träklossen som fungerar som mikrofon.
Andra exempel på imiterande munrörelser
är kattens lapande och grisens ”nöffande”.

Barn tillägnar sig lexikalt bestämda munrörelser som naturliga, visuella delar av
tecknen. Redan före två års ålder kan
sådana munrörelser iakttas i barns kommunikation.
En flicka (1;10) och en vuxen bläddrar i en
bok med bilder på en baby och hennes
mamma. Flickan pekar i boken och benämner personer, föremål och händelser. Bland
tecknen med munrörelse finns MAMMA,
BABY, BLÖJA, BRA, VAKNAR (se figur 28),
GRÅTER (mun: ”bä”), SKOR (se figur 29),
MAT. Självklart har hon också tecken som

Ytterligare en typ av munrörelser är de som
kallas orala adverb, dvs. munrörelser som
fungerar som bestämningar till bl.a. verb.
Pappa och storebror (4;5) diskuterar föroch nackdelar med motorcykel, bil och cykel.
Pappa säger bl.a. att cykla går väldigt lång-
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samt. Lillebror (2;4) tittar på då och då. En
stund senare tecknar han snabbt för sig själv:
(12.1)

”INTENSIV”

CYKLAR FORT,

CYKLAR FORT

”INTENSIV”
CYKLAR FORT
’cyklar fort, cyklar jättefort, cyklar jättejättefort’

är det orala adverb som har mungiporna utdragna (som om man uttalar ett
övertydligt ”i”) och kisande ögon. Det
betyder bl.a. ’intensiv’, ’med ansträngning’
och förstärker betydelsen hos det samtidigt
utförda tecknet. I mitt material är ”INTENSIV”
det första orala adverbet som dyker upp.
”INTENSIV”

Figur 30. STOR-MAGE / MÄTT (från ex. 12.3)

I det här yttrandet har alla tecken någon typ
av munrörelse. I BITA och STOPPA-MKT-IMUNNEN x 2 imiterar pojken bäverns munrörelser. När han tecknar STOR-MAGE är
kinderna uppblåsta. Uppblåsta kinder,
”MYCKET”, är ett oralt adverb som betyder
’stor’, ’tjock’, ’mycket’ och som här är
förstärkning till det storleksbeskrivande
tecknet STOR-MAGE (pojken för handen
långt framför magen och visar hur långt
fram den når). ”MYCKET” kan också förekomma tillsammans med rörelsebeskrivande tecken som när en pojke (3;9) med
den flata handen avbildar en stor ödlas
ormlika förflyttningsrörelser.

En pojke (2;8) använder ”INTENSIV” på likartat sätt när han tecknar SITTA-I-GUNGAHÅLLA-REP (’gunga själv utan att någon
puttar på’) för att uttrycka att det är jobbigt
(’man måste ta i’, ’det är svårt’).
Flicka (2;5) kör med en leksaksbil på golvet.
Hon tar ögonkontakt med en pojke och tecknar:
(12.2) ”INTENSIV”
b-SNABB PEK-bil
’den är jättesnabb’

Av de här och andra liknande yttranden att
döma finns det en viss ordning för
uvecklingen av munrörelser. De lexikala
munrörelserna dyker först upp i barns
teckenspråk. Därefter, också relativt tidigt,
kommer imiterande munrörelser, följt av
orala adverb av vilka ”INTENSIV” eventuellt är
det första.

Lägg märke till att ”INTENSIV”, som är en
bestämning till SNABB, upphör före PEK-bil.
Munrörelser kan också vara avbildande,
dvs. imitera munrörelser. Här ett exempel
med både avbildande mun- och huvudrörelser och ett oralt adverb, ”MYCKET”:
En pojke (3;10) bläddrar i en bok och
berättar för en vuxen om bävern som äter
mycket:
(12.3) imit-bita
imit-äta
BITA / STOPPA-MKT-I-MUNNEN x 2 /
”MYCKET” imit-sova
”MYCKET”
STOR-MAGE / MÄTT / STOR-MAGE

’han åt mycket, magen blev så här stor, han blev
mätt och trött, magen blev jättestor’
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13. Handalfabetet och
bokstavering
Det svenska handalfabetet är ett enhandsalfabete där bokstäverna består av olika
handformer som hålls i olika positioner.
Några bokstäver har också rörelse. Man kan
säga att de manuella bokstäverna är
teckenspråkets namn på de skrivna
bokstäverna. På svenska heter bokstäverna
L och H ”ell” respektive ”hå” medan
teckenspråkets namn på L och H är
”uppåtriktat pekfinger” respektive ”uppåtriktade fingrar med pekfingret och tummen
i kontakt.”

De bokstäverna ställer stora krav på
handens finmotorik och barn lär sig att
utföra dem förhållandevis sent.
Även om en del av handalfabetets handformer är svåra för barn, hindrar det dem
inte från att försöka använda dem. Handformer som ännu inte bemästras ersätts av
andra liknande former på samma sätt som i
vanliga tecken. Barn tecknar t.ex. R med
framåtriktat pekfinger i stället för
långfingret, K utförs med stora nyphanden
eller V-handen, W tecknas med alla
fingrarna spretande och i M är även lillfingret utsträckt. Som vi sett i det föregående krävs en viss motorisk mognad
också för de relativt enkla handformerna
med pekfingret och långfingret (som i N, U
och V i Stadium III). Barn ersätter dem
med tumme och pekfinger eller bara pekfingret.
Bokstavering
En del tecken i det svenska teckenspråket
har sitt ursprung i bokstavering av ord, som
t.ex. b-JA, b-NU, b-NEJ, b-HEM (’gå/åka
hem’), b-LAX, b-TE, b-DÅ, b-TORR, b-TE, bHÅL. Några tecken kommer från förkortningar: b-TI(sdag), b-TO(rsdag).
Gemensamt för de bokstaverade tecknen är
att de är enhandstecken. Deras form är
reducerad jämfört med fullständigt bokstaverade ord där varje skriven bokstav är
representerad av en manuell bokstav.
Bokstaverade tecken har normalt bara två
eller tre olika handformer, medan orden
som gett upphov till dem kan ha flera
bokstäver. Utmärkande för en del
bokstaverade tecken är den sidledsrörelse
som förekommer när det ursprungliga ordet
har dubbla konsonanter, såsom i b-SNABB,
b-BIFF där handen dras ut åt sidan.

Figur 31. Handalfabetskort utgivet av
Sveriges dövas riksförbund.

Flertalet handformer i handalfabetet är
naturliga former som ingår i vanliga
teckens uppbyggnad, men några bokstäver
har handformer som i stort sett bara ingår i
handalfabetet såsom E, K, M, R, W och X.

47

Precis som i en av vuxenvarianterna är
tecknet reducerat till två handformer.
Vuxna har N och B (som förs åt sidan),
flickans form börjar med tupphanden
(tumme och spretande pek- och långfinger)
och slutar med B (tummen) i sidledsrörelse.

Till sin uppbyggnad skiljer sig alltså de
bokstaverade tecknen inte särskilt mycket
från vanliga tecken. De används helt
naturligt av vuxna i kommunikation med
små barn och barn använder dem själva
tidigt, t.ex. b-SÅS, b-JA, b-TE, b-IS/BJÖRN. Ett
exempel: en vuxen har just talat om för en
pojke (2;3) att det är te han dricker. Pojken
upprepar det bokstaverade tecknet b-TE,
men lägger till en sidledsrörelse, så att
handen gör en lång rörelse ut åt sidan.

Barn är förstås inte medvetna om att de
bokstaverade tecknen har sitt ursprung i
handalfabetet eller om deras koppling till
skriftens bokstäver, utan tillägnar sig dem
precis som andra tecken.

Två pojkar (1;9 och 2;5) bläddrar i en
bilderbok. Den yngre pojken pekar på en bild,
tar ögonkontakt och tecknar med utsträckt
tumme och pekfinger:
(13.1)

Så småningom börjar barn uppmärksamma
de enskilda handalfabetsformerna. Ett
exempel på sådan begynnande medvetenhet kan man se när en pojke (3;1)
sitter och tittar på stora teckningar av
handalfabetets bokstäver. Han pekar på
dem en och en och gör själv den manuella
bokstaven. (Av dem han visar gör han de
flesta rätt, men inte K och X och inte heller
W och M, den senare trots upprepade
försök.)

b-TV

Han gör först en T-liknande handform
(tummen ligger inte mot pekfingret utan är
utsträckt och bildar en rät vinkel med
pekfingret), men formar sedan inte handen
till V-hand, utan utför tecknets sista del
genom att vrida på T. På så sätt får tecknet
ändå två delar som delvis återspeglar den
vuxna formen. Den äldre pojken svarar:

I början använder barn handalfabetets
bokstäver efter förebild. En flicka (1;11)
och en pojke (2;6) sitter vid lunchbordet.
En vuxen visar hur man tecknar ’ris’ och
bokstaverar b-RIS. En stund senare vill
flickan ha mer ris. Hon börjar med en
knuten hand som sedan öppnas till ett lätt
spretande S-hand. En knuten hand har ju
vissa likheter med både R och I – det som
saknas är det utsträckta långfingret resp.
lillfingret. Trots den starkt reducerade
formen har den vuxna i den här situationen
inga svårigheter att förstå vad flickan
menar.

(13.2) nickar
b-TV
’ja, det är en TV’

Han utför tecknet med tummen, pekfingret
och långfingret, vrider handen något och
gör spelande rörelser med fingrarna. Till
skillnad från den yngre pojken har han
också långfingret utsträckt, men han har
inte två distinkta handformer utan en
sammansmältning av T och V. Den
spelande rörelsen bidrar dock till att tecknet ändå närmar sig vuxenformen.

Pojken, som är mer än ett år äldre, tecknar
efter den vuxnas förebild och upprepar i tur
och ordning bokstäverna R, I, S. Han
ersätter som väntat långfingret i R med
pekfingret, medan I och S inte orsakar
några problem.

En flicka (2;5) leker på golvet med en bil
och kör den fort fram och tillbaka. Hon tecknar
till den som filmar henne:
(13.3)

” INTENSIV”

b-SNABB PEK-bil
’den är jättesnabb’
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Ungefär i 3-årsåldern börjar barn bokstavera ord utan förebild. Då avses alltså inte
bokstaverade tecken, utan att alla bokstäverna i ordet återges. Det kan göras på
två olika sätt: dels med normal hastighet,
dels långsamt där man visar de ingående
bokstäverna en och en. Man kan kalla det
senare för att stava ord med handalfabetets
bokstäver. När man däremot använder ett
bokstaverat ord som en symbol vilken som
helst är det den normala bokstaveringen
som används.

följden kan vara omkastad, men första och
sista bokstaven är oftast rätt.
Bland de första orden som barn bokstaverar är det egna namnet. Andra tidiga
bokstaveringar är namn på familjemedlemmar och på kamrater. En besökare på förskolan presenterar sig för en pojke och bokstaverar sitt förnamn. Pojken (3;10) känner
igen namnet och tecknar KAN PEK-c (’jag
kan’) och bokstaverar namnet som också är
hans mammas namn. Pojken fortsätter
sedan att bokstavera de övriga familjemedlemmarnas namn.

Jämfört med bokstaverade tecken ställer
både vanlig bokstavering och stavning
andra krav på minnet. Det gäller att veta
inte bara vilka manuella bokstäver som
ingår, utan också i vilken ordning de ska
utföras.

Besökaren presenterade sig vid det här
tillfället på två olika sätt. Först genom att
bokstavera sitt namn och därefter genom att
teckna sitt persontecken. Också barn skiljer
också på ’vem man är’ och ’vad man heter’.
Frågar man VEM PEK-barnet (’vem är du’)
svarar de med sitt persontecken och frågar
man efter namnet (POSS-barnet NAMN eller
VAD HETER PEK-barnet) bokstaveras namnet.
Här ett exempel som illustrerar skillnaden:

Ett tidigt exempel i mitt material är när
Edvin (2;10) talar om var han bor. Ortens
namn består av sex olika bokstäver (här
representerade av siffrorna 1 2 3 4 5 6).
Pojken riktar sig till en vuxen med
begränsad färdighet i teckenspråk och
stavar namnet mycket långsamt. Han håller
kvar varje bokstav tills den vuxna har
identifierat den. Resultatet blir 1 2 3 5 X 6.
De tre första bokstäverna är rätt men den
fjärde bokstaven (4) kommer inte med. Den
ersätts av den femte bokstaven (5) följd av
en bokstav som inte ingår i namnet (X) och
sist 6. När pojken därefter vänder sig till en
fullt teckenspråkig vuxen bokstaverar han
betydligt snabbare med reducerat antal
bokstäver, 1 2 4 6, och med bibehållen
inbördes ordningsföljd på de bokstäver han
tar med.

En flicka (5;10) tecknar till en jämnårig
pojke:
(13.4) Flickan:
Pojken:
Flickan:
Pojken:
Flickan:

VEM HETER b-EVA
VAD
VEM HETER b-EVA
pt-EVA
nickar

På frågan ’vem heter Eva’ svarar pojken
med Evas persontecken (pt-EVA). Det är
persontecknet som här identifierar personen
snarare än namnet. I den här situationen är
väl frågan närmast ett test från flickans
sida. Hon vill se om pojken kan avläsa
bokstaveringen rätt.

En annan pojke (3;10) visar att han kan
stava sitt namn med handalfabetet. Han
visar de fem manuella bokstäverna en och
en och i rätt ordning, men när han gör det
en gång till kastar han om 3:e och 4:e
bokstaven (1 2 4 3 5).

Handalfabetet och skrivna bokstäver
Att barn kan bokstavera en del namn och
andra ord med handalfabetet betyder inte att
de också kan skriva orden. Att lära sig (de
skrivna) bokstäverna är en helt annan
uppgift. Men barn är tidigt intresserade av

De här exemplen på bokstavering är typiska
för barns spontana bokstavering utan förebild. Någon bokstav kan saknas, ordnings49

skrivna ord och lär sig att de enskilda
bokstäverna har namn på teckenspråk.
När barn väl hittat kopplingen mellan de
manuella och de skrivna bokstäverna kan
de bokstavera med handalfabetet från en
skriven förebild och omvänt, skriva ord
som stavas för dem med handalfabetet.

Till sist ett exempel på full behärskning av
bokstavering från skriven text: Tre barn och
en vuxen spelar ett tärningsspel. En flicka
(6;2) hamnar på en ruta där hon får ta ett
kort. Den vuxna är beredd att ta kortet och
läsa det för henne men flickan behåller
kortet. Hon bokstaverar sedan på eget
initiativ ett ord i taget och läraren talar om
vad ordet betyder. De andra barnen följer
intresserat med och ser på flickan när hon
bokstaverar. De tittar sedan på den vuxna
när hon översätter ordet till teckenspråk och
sedan omedelbart tillbaka på flickan när
hon bokstaverar nästa ord.

Bokstavera efter skriven förebild
En pojke (3;9) tittar på en mjölkkartong där
det står GODA NYHETER med stora bokstäver. Den vuxna som sitter bredvid är
upptagen med ett annat barn. Pojken pekar
på kartongen och försöker på olika sätt få
den vuxnas uppmärksamhet (klappar på
armen, drar i armen, tar om hakan och
försöker
vrida
huvudet).
Han
är
uppenbarligen mycket angelägen och ger
inte upp. Efter många försök lyckas han och
börjar då stava ”goda nyheter” med
handalfabetet.

Det är en tydlig och säker bokstavering utan
tvekpauser. I sista ordet förekommer en
felsägning. Flickan bokstaverar först b-DID,
men rättar sig omedelbart och bokstaverar
b-DIG. På kortet står ”Lille snälle Skutt
hämtar en burk honung åt dig.” Med den
vuxnas översättningshjälp förstår hon innehållet och tar ett kort med en honungsburk
på.

Det han bokstaverar är G, O, D, A; N, V, H,
G, T, G, pekfinger-R. Att han tecknar V i
stället för Y beror nog på att han ännu inte
har upptäckt den lilla skillnaden mellan de
skrivna bokstävernas form. E har tummen
innanför de knutna fingrarna och hör till
Stadium III (se sid 9), men han har den
utanpå som i G som är en naturligare
handform. R är som vi sett en svår handform och långfingret ersätts fortfarande
med pekfingret.

Skriva efter bokstaverad förebild
När barn börjar skriva efter bokstaverad
förebild är det ofta det egna namnet, men
senare namn på andra personer och andra
ord. Den vuxna visar handalfabetets
bokstäver och barnet skriver motsvarande
bokstav en i taget.
En flicka (4;10) har ritat en elefant och
skrivit sitt namn på teckningen. En vuxen
föreslår att hon också ska skriva dagens
datum: 7 juni. Flickan skriver efter viss
tvekan siffran 7. Därefter stavar den vuxna
månadens namn och flickan skriver bokstav
för bokstav allteftersom den vuxna visar.

Den vuxna bekräftar för varje bokstav om
den är rätt och om den inte är det, så visar
hon den rätta formen. Hon visar Y och E,
som han ändrar, men pekfinger-R rättar hon
inte. Den formen låter man passera i den
här åldern.
En pojke (5;1) bokstaverar ett namn på ett
placeringskort och får problem med den
skrivna bokstaven F. En flicka visar honom
handalfabetets F som han då utför utan
problem. Här är det inte fråga om motorik.
Pojken har helt enkelt glömt vad den
skrivna bokstaven F heter på teckenspråk.

Flickan visar det hon skrivit för flickan
bredvid och tecknar att hon skrivit ’juni’.
Hon bokstaverar det snabbt som b-JUNO
(där U och N utförs med hela handen, men
med rätt rörelse). Den andra flickan vill
låna teckningen och skriva av datumet, men
den yngre flickan vill hellre visa hur hon
ska skriva. Nu stavar hon långsamt bokstav
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för bokstav J, U, N och sist O. Nu har N och
U de rätta formerna. Flickan gör uppenbarligen skillnad på bokstavering i kommunikation (’jag har skrivit juni’) och att
visa hur ett ord stavas.

gör olika rörelser med fingrarna. Ibland
avslutas rörelsen med att handen förs åt
sidan, något som ju är typiskt för bokstavering av ord med dubbelkonsonanter.

Att använda bokstavering till barn
Till sist en kommentar om bokstavering till
barn. Barn lär sig tidigt att avläsa korta
namn som b-ANNA, b-EVA, b-EMMA som till
sin form liknar bokstaverade tecken. En
grupp barn i åldrarna 2;0 – 2;9 spelar teater
efter boken ”Max boll”. Den vuxna bokstaverar b-MAX och barnen förefaller inte ha
några problem med att förstå att det syftar
på pojken i boken.
Barn har egentligen inte heller några
problem med att avläsa längre bokstaverade namn eller andra ord, men bara om
de bokstaveras med normal hastighet. Barn
uppfattar ju från början inte bokstaveringen som en återgivning av enskilda bokstäver. De ser snarare en speciell rörelsesekvens och det är denna helhet de känner
igen.
Om man däremot visar en bokstav i taget
får barn svårare att uppfatta helheten. Det är
en kognitivt mer krävande uppgift att
identifiera varje manuell bokstav, att
memorera dem och att komma ihåg bokstävernas inbördes ordning.
Det innebär att när man bokstaverar till ett
barn, så underlättar man för barnet om man
bokstaverar med normal hastighet. Barnet
känner igen rörelsesekvensen och kopplar
den till begreppet, med andra ord, barnet
förstår vad helheten betyder.
När barnet sedan själv vill syfta på samma
sak, men ännu inte behärskar den bokstaverade formen, så gör barnet något som
liknar rörelsen i vuxenformen. En strategi
som jag sett är att barn håller handen
uppåtriktad med handflatan framåtvänd och
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14. Språklig medvetenhet
medveten om att han inte kan göra den
första handformen och ber om hjälp. (N är
ju en handform som barn i den åldern
normalt inte klarar av.) Den vuxna tar tag i
pekfingret och långfingret och rätar ut dem
och viker in ring- och lillfingret. Detta sker
på pojkens eget initiativ och kan ses som en
form av ”självrättning”. I en sådan situation
när barnet ber om hjälp är det naturligt att
gripa in och manipulera barnets hand, men
gör man det oombedd är det inte alltid
uppskattat.

Barn kommunicerar för innehållets, för
budskapets, skull och tänker inte på hur
språket ser ut. Men så småningom kan man
se att barn börjar bli medvetna om språket
och dess form, t.ex. genom att de rättar sig
själva. De börjar också kommentera egna
och andras uttryck, dvs. kommunicera om
själva språket. I det följande belyses den
språkliga medvetenheten med några
exempel på självrättning, metaspråkliga
kommentarer och anpassning.
Självrättning är ett tydligt exempel på att
barn börjat uppmärksamma den språkliga
formen. En pojke (3;1) sitter och tittar på
teckningar av handalfabetets bokstäver.
Han pekar på teckningen av handformen H
och formar sedan bokstaven. Han tittar på
sin hand och ser att de utsträckta fingrarna
är böjda, inte raka som de är på teckningen. Han försöker räta ut dem med hjälp
av den andra handen (se figur 32).
Pojken (2;4) som försöker teckna GLAS (se
sid. 14) tittar också på händerna efter det
första försöket som han inte är nöjd med.
Han håller kvar blicken när han gör sitt
andra, något mer vuxenliknande försök.
Ada (4;0) tecknar FISK med bara upprepad
kontakt mellan pekfingrana (ser ut som
SOCKER). Hon ser ner på händerna, ändrar
rörelsen till upprepad rörelse framåt-inåt
med kontinuerlig kontakt och till slut den
korrekta vuxenformen där bara de inåtgående rörelserna har kontakt.
Som framgår av exemplen med H, GLAS
och FISK tar barn hjälp av visuell feedback.
När det gäller tecken som utförs framför
kroppen går blicken ner på händerna, när de
försöker göra rätt teckenform.
Ibland kan barn ta hjälp av en vuxen för att
få rätt handform. En pojke (2;4) vill upprepa det bokstaverade tecknet b-NEJ som
den vuxna just tecknat till honom. Han är

Figur 32. Pojke rättar till fingrarna
i bokstaven H.
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En annan typ av språklig medvetenhet visar
barn när de samtalar om språk, med andra
ord, när ämnet för samtalet är någon aspekt
av språket. Patrik (3;3) ser den vuxna
teckna FLYGPLAN med den vanliga handformen där tummen och lillfingret är
utsträckta. Han kommenterar handformen
och visar hur den enligt honom ska vara,
nämligen att även ringfingret ska vara
utsträckt. Han pekar på sitt ringfinger flera
gånger och drar i det för att hon ska inse,
vad det är för fel på hennes handform.

Anders (3;5) och Lars (2;1) sitter vid matbordet. Anders ser att Lars inte äter och
tecknar:
(14.1) PEK-mat ÄTA PEK-Lars

Lars nickar till svar och börjar äta.

När Anders uppmanar Lars att äta använder
han en annan form av tecknet ÄTA än när
han vid samma tillfälle vänder sig till en
vuxen och tecknar ÄTA (ex. 9.10, sid. 34).
Till den vuxna utförs ÄTA i sin normala
form med två korta rörelser in mot munnen,
en form som Anders använde redan när han
var 2;10. När han tecknar till en lilla pojken
för han fram ansiktet närmare honom och
upprepar rörelsen inte mindre än fem
gånger. De tre sista rörelserna avslutas
dessutom med kontakt med munnen.

Vid en sagostund utbryter en diskussion
bland barnen om hur KANIN tecknas. Urban
(4;1) tittar på Adas (3;6) teckenform och
skakar på huvudet. Han visar henne hur
tecknet ska se ut. Ada protesterar skarpt och
menar att hon gör rätt. Hon vädjar till den
vuxna, som ger henne rätt. Också Niklas
(3;3) visar den rätta formen. Den vuxna
förklarar för Urban att han har vridit handen
fel. Han har handflatan framåt istället får
bakåt. Urban insisterar på att han gör rätt.
Den vuxna vill då hjälpa honom genom att
vrida hans hand, men han rycker undan
handen när hon böjer sig fram mot honom.
Han vill inte ha hjälp. Hon återgår då till
sagoberättandet.
Urban är konfunderad och provar för sig
själv att göra tecknet igen. Han för ner
handen långsamt från pannan utan att ändra
dess vridning och tittar på den, men ser inte
vad det är för fel. Här hjälpte det inte med
den visuella feedbacken. – Senare vid
samma tillfälle svarar Urban på en fråga
med sin form av KANIN, som den vuxna nu
accepterar utan att försöka rätta honom.

Figur 33. ÄTA tecknat till vuxen (ex. 9.10)

Anpassning till samtalspartnern kan ses
som ytterligare en form av språklig medvetenhet. Anders (3;5) anpassar sitt sätt att
teckna till den yngre Lars (2;1), som för
mindre än en månad sedan fick sin första
kontakt med teckenspråk.
Figur 34. ÄTA riktat till yngre pojke (ex. 14.1)
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Prov på anpassning till en person vars
teckenspråksfärdighet är begränsad ger
också Edvin (2;10) när den vuxna hörande
samtalspartnern inte uppfattar vad han
bokstaverar. Att hans extremt långsamma
och tydliga bokstaverande verkligen är en
anpassning framgår också av det sätt på
vilket han senare vid samma tillfälle
bokstaverar samma ord till en vuxen döv
person. Det görs då helt flytande med den
för bokstavering typiska reduktionen.
En situation med en helt annan typ av
anpassning i kommunikationsformen är
följande: Anneli och tre pojkar, alla i femårsåldern, leker tillsammans. Anneli är
mamma och lagar mat. Pojkarna är hundar
som ställer till ofog och försöker ta mat från
spisen. Mamman håller koll på hundarna
och hindrar dem. I det här skedet av leken
används inget teckenspråk. Hundarna
kommunicerar bara genom att skälla och
mamman använder enbart gester. När en
hund närmar sig maten får den en sträng
blick och ett höjt, varnande pekfinger från
mamman. Sedan pekar hon bestämt med
fullt utsträckt arm antingen i riktning mot
dörren eller mot hundarnas plats i hörnet.
Hundarna kan uppenbarligen inte teckenspråk, så det lönar sig inte att teckna till
dem. Det får bli gester i stället.
De tre situationerna ovan med Anders’
anpassning, Edvins långsamma bokstaverande och Annelis gestkommunikation
visar att barn inte bara uppfattar att samtalspartnern har begränsad kommunikationsfärdighet. De visar dessutom att barn
har förmåga att ändra sitt sätt att teckna för
att underlätta för den andra att förstå.
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15. Slutord:
språket som redskap
erfarenhet och kunskap som vi förmedlar
till barn med språkets hjälp.

I den första meningen i den här skriften
sägs det att människans språk är ett redskap
för kommunikation. Språket som sådant är
ju inget självändamål. Det är vad vi kan
göra med det som är av betydelse. I det här
avslutande avsnittet kan det därför vara på
sin plats att i all korthet ge exempel på
barns användning av sitt språk. Barn kan
t.ex.
– fråga vad saker heter, som den lilla pojken som tittar i en bok tillsammans med en
annan pojke;
– be om hjälp, som pojken som ber en
vuxen att skära köttet;
– informera, som pojken som talar om att
mamma jobbar och pappa är hemma;
– uttrycka vad man vill, som flickan som
tecknar ’min’ flera gånger, när hon vill ha
en leksak;
– säga vad man inte vill, som pojken som
inte vill vara hunden i hundleken;
– berätta vad man har gjort, som t.ex. tittat
på Busan i tv-programmet Teckenlådan;
– beskriva hur leken ska gå till;
– ljuga, som pojken som säger att glaset
som är fullt med mjölk (som han inte orkar
dricka upp) inte är hans;
– skoja och säga att strumporna är skor;
– ta reda på orsaker, som pojken som frågar varför de äter i det här rummet;
– retas och kalla storasyster för baby;
– tala om vad som har hänt, t.ex. att man
har blivit knuffad;
– lösa konflikter, som barnen som är oense
om en färgburk, men till slut delar på den;
– visa medkänsla, som när en flicka uppmärksammar en vuxen på att en liten pojke
gråter;
– skapa låtsasvärldar, som barnen som leker
att stolen är en båt som de åker med.

*
Språket är en viktig aspekt av barns lek. Det
gäller i särskilt hög grad rollekarna (mamma-pappa-barn, doktor, affär), som har stor
betydelse för utvecklingen av barnets
sociala kompetens. Det är med språket som
leken organiseras och genomförs: man
bestämmer vilka som ska leka, vilka roller
man ska ha och hur leken ska gå till. Ett
exempel:
En flicka (3;1) leker med en dockvagn och
en pojke (3;0) går fram till henne och tecknar:
(15.1) MAMMA PEK-flickan / PEK-c PAPPA
’du är mamma, jag är pappa’

Pojken går in i flickans lek och tilldelar
flickan rollen som mamma och sig själv
rollen som pappa.
Barnen sätter sig bredvid varandra i soffan
medan flickan fortsätter att skjuta vagnen fram
och tillbaka. Pojken tecknar igen:
(15.2) PAPPA PEK-c
’jag är pappa’

Pojken får syn på en docka som ligger i
soffan mellan honom och flickan. Han petar lite
på dockans strumpa och tecknar sedan:
(15.3) PAPPA KNYTER / KNYTER-pådockans-|sko|

Pojken talar om vad pappan gör, att han
knyter dockans |sko|. Det första KNYTER
utförs i netrala området framför pojken,
men det andra är riktat och utförs vid
dockans fot, där den tänkta skon finns.

Detta är bara smakprov på hur barn använder språk och listan kan förstås göras
mycket lång, precis som listan över all den

*
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Språket används emellertid inte bara i
kommunikation med andra människor. Vi
använder det också för att planera och
kommentera vår egen verksamhet. Rätt så
tidigt kan man se att barn tecknar för sig
själva, som t.ex. flickan (1;6) som sitter
ensam på golvet och lägger pussel. Hon
pekar mot en tom plats i pusslet och letar
sedan efter den pusselbit som passar och
lägger dit den. Detta upprepas flera gånger.
Det är tydligt att pekningen anger vilken bit
hon planerar att lägga i nästa steg.

I den här åldern blir språkets roll i kunskapsförmedlingen allt viktigare. Samtalen
är mer varierade och i den äldre förskolegruppen avhandlas ämnen av vitt skilda
slag. Det finns samtal om hur olika länders
flaggor ser ut, hur man gör potatismos,
filmen E.T., hur dinosaurier förflyttar sig, i
vilken skola man ska gå, skillnaden mellan
frukt och bär, hur man lagar en diskmaskin,
varför man gödslar och mycket, mycket
mer.
*

En pojke (3;4), som sitter och ritar, tecknar
för sig själv. Han ackompanjerar sin aktivitet med kommentarer som ’jag gör en
likadan’ när han tittar på en teckning av en
nyckelpiga på väggen och ’jag kan själv’
när han ser att ett av de andra barnen ber
om hjälp med sin teckning.

Exemplen ovan är som sagt bara några av
otaliga exempel på barns användning av
språk och på variationen i samtalsämnena.
Språket har på några år utvecklats från
pekningar och enstaka tecken till ett rikt
strukturerat redskap med vars hjälp barnet
rör sig fritt i tid och rum, i fantasi och
verklighet.

En pojke (3;4) lägger pussel. Egentligen är
det flera pussel som föreställer olika djur och
som vart och ett består av fyra bitar. Samtidigt
som han tar den sista biten till pusslet som
föreställer ett får tecknar han för sig själv:
(15.4)

FINNS KATT OCKSÅ
’det finns en katt också’

Mycket riktigt är katten nästa pussel han
lägger. Pojken, som är nästan två år äldre
än den lilla flickan som lägger pussel,
uttrycker vad han ska göra på ett språkligt
mer avancerat sätt, men pekningen i
flickans lek har samma funktion.
*
När barnen närmar sig femårsåldern tar
berättandet fart. Barnens berättelser är nu
mer utförliga och sammanhängande och
kan förstås även av personer, som inte
känner barnen. En berättelse kan handla om
påsklovet och om lillasyster som försvann
på påskafton, en annan om skidåkning med
pappa och en tredje om en flicka som rider
på en elefant och blir översköljd av sand.
*
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Transkriptionsförklaring
BORD, SITTA, VÄXA-STEGVIS
representerar tecken
b-SNABB, b-TE
bokstaverat tecken
pt-EVA
persontecken
STICKA-IVÄG-----handen hålls kvar i slutpositionen
PEK-x
fingret är riktat mot x (PEK-stol)
PEK-på-x
fingret är i kontakt med x
(PEK-på-pojke-i-bok)
PEK-c
pekning på den tecknande (’jag’)
SE-PÅ-|x|
tecknet riktat mot tänkt föremål
(SE-PÅ-|blomma|)
POSS-x possessiv
riktas mot ägaren
ÄTAx5
antal rörelseupprepningar
PERF

perfekt

PERF-NEG

negerad perfekt

EN-DIM (pekfingerhanden)
representerar endimensionellt föremål
i avbildande verb, t.ex. en penna
TVÅ-DIM (flata handen)
representerar tvådimensionellt föremål
i avbildande verb, t.ex. en bil
h-skak
TECKEN
samtidig huvudskakning
”MYCKET”

STOR-MAGE
samtidigt oralt adverb
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