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Förord 
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arbetskollega och vän. 
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beundransvärd! Du har gett mig en mycket god vägledning till vad det 
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uppsats. Jag är lyckligt lottad av att ha fått ha dig som min handledare. Du 
har outtröttligt genomfört tusentals timmar av analysdiskussioner och 
granskning av min text och jag vet inte hur man ska tacka för det. Jag hoppas 
innerligt att vi fortsättningsvis kan ha våra långa analysdiskussioner om 
teckenspråk. 

Kristina, du har varit en enormt bra mentor i allt som har med 
universitetsvärlden och forskarutbildningen att göra, men även hur det är att 
vara en mor. Jag har av dig också lärt mig en del nyttigheter som inte har 
med universitetet att göra som t.ex. grönsaksodling och annat smått och gott 
i livet. Utan ditt stöd i form av tid och pengar och mental stöttning hade jag 
inte kunnat påbörja forskarutbildningen och därmed hamnat där jag är idag. 

Stort tack riktar jag även till biträdande handledare Johanna Mesch för 
handledningen av användandet av annotationsverktyget ELAN samt alla 
teknikaliteter kring bild och layout, samt att hon också är en av mina 
teckenmodeller i uppsatsen. Sist även ett stort tack för att hon kunnat ge mig 
enormt mycket tid för att kunna ägna mig åt att skriva under de stunder då 
det varit som tyngst i livet. 

Det har även funnits andra personer som på olika sätt hjälpt mig med 
licentiatuppsatsen och som jag vill tacka. Pia Nordin för hennes engagemang 
med att introducera ACTA-mallen för mig och samtidigt ge mig goda råd 
inför uppsatsskrivandet och som varit guld värda i slutfasen av 
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slutredigeringen. Krister Schönström för de kloka kommentarerna kring 
formalia i uppsatser och avhandlingar. Lars Wallin för analysdiskussioner 
om flermorfemiga verb. Anna-Lena Nilsson för de givande diskussionerna 
på våra doktorandseminarier. Carl Börstell som har språkgranskat uppsatsen 
och Lamount Antieau som har språkgranskat den engelska 
sammanfattningen. Ett innerligt tack också till alla informanter som deltog i 
undersökningen. Carina Högberg, Mindy Drapsa, Lisbeth Olofsson, Rose-
Marie Svensson och Gunilla Lundström för att de tillät mig att använda dem 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den här delstudien behandlar handformskategorier i avbildande 
verbkonstruktioner som beskriver separation av föremål med och utan 
verktyg, av vuxna som har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk. Studien 
har sitt ursprung i ett annat undersökningssyfte, nämligen att ta reda på hur 
döva barn som har teckenspråk som förstaspråk beskriver sådana 
separationsaktiviteter. För att kunna utföra studien av barnen behövdes 
kunskap om hur vuxna beskriver dessa separationsaktiviteter. 

Intresset för hur döva barn beskriver separationsaktiviteter uppstod när 
jag lyssnade på en föreläsning av språkforskaren Melissa Bowerman 
(Stockholms universitet, våren 2005) om vilka verb vuxna och barn väljer i 
olika språk för att kategorisera händelser inom den semantiska domänen CUT 
och BREAK. Jag fick möjlighet att använda det eliciteringsmaterial som 
utarbetats för ”Cut and Break”-studierna (Bohnemeyer, Bowerman & Brown 
2001, Annual report from Max Planck Institute for Psycholinguistics 2002) 
för att ta reda på hur svenska döva barn kategoriserar händelser inom 
domänen CUT och BREAK i det svenska teckenspråket. Men det behövdes 
först en beskrivning av hur vuxna döva som har svenskt teckenspråk som 
förstaspråk beskriver dessa händelser. I analysen av de vuxnas beskrivningar 
framkom det att ”Cut and Break”-händelserna uteslutande beskrivs med 
avbildande verbkonstruktioner. Den största skillnaden mellan barns och 
vuxnas beskrivningar av ”Cut and Break”-händelserna var valet av 
handformskategorier i dessa avbildande verbkonstruktioner. Därför är fokus 
i denna uppsats att beskriva handformskategorierna i vuxnas avbildande 
verbkonstruktioner som beskriver händelser inom domänen CUT och BREAK. 

1.2 Syfte 
Syftet med barnstudien är att analysera hur barn i åldrarna 2;6–6;61 beskriver 
situationer som innehåller separation av föremål med och utan verktyg. För 
detta ändamål användes det eliciteringsmaterial som jag fått av The 
Language and Cognition, and the Acquisition Groups vid Max Planck 
Institute for Psycholinguistics (MPI) i Nijmegen. 

1 Barnets ålder är angiven enligt principen ”år; månad”. 2;6, betyder att barnet är två år och 6 
månader gammalt. 
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För att möjliggöra en analys av barnens beskrivningar behövdes en 
beskrivningsmodell av hur vuxna beskriver dessa situationer på teckenspråk. 
För detta ändamål användes samma eliciteringsmaterial som till barnen och 
en beskrivningsmodell växte fram för hur vuxna beskriver dessa situationer. 
Det är denna beskrivningsmodell som presenteras i den här studien. Detta 
innebär att den här uppsatsen utgör en utgångspunkt för den vidare 
undersökningen av hur barnen beskriver separationsaktiviteterna. 

Således är denna studie explorativ och fokuserar på att beskriva vilka 
handformskategorier som används i avbildande verbkonstruktioner som 
beskriver separation av föremål med och utan verktyg. 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av den tidigare forskningen om 
avbildande verbkonstruktioner (jfr flermorfemiga verb), med särskild vikt på 
vad som skrivits om handformerna (jfr klassifikatorer). Kapitlet avslutas 
med en kort genomgång av Liddells (2003) beskrivning av avbildande verb. 

I kapitlet om material och metod presenteras det eliciteringsmaterial jag 
använt i denna undersökning, samt hur användningen av det har gått till. Här 
presenteras även informanternas bakgrund kortfattat. Avslutningsvis 
beskrivs hur det insamlade materialet har bearbetats och hur det presenteras i 
uppsatsens olika delar. 

Kapitel 4 introducerar och beskriver de tre handformskategorierna 
substitutor, manipulator och deskriptor, som förekommer i de avbildande 
verbkonstruktionerna som beskriver händelserna inom domänen CUT och 
BREAK. 

Kapitel 5 och 6 beskriver resultatet av analysen. Kapitel 5 beskriver 
ingående vilka handformskategorier som valts för respektive hand i 
avbildande verbkonstruktioner som beskriver separation av föremål med och 
utan verktyg. Kapitel 6 beskriver ingående de resultativa komplementen som 
anger resultatet i separationsaktiviteterna. 

I det avslutande kapitlet (kapitel 7) ges en sammanfattning av resultaten i 
uppsatsen, inklusive några kommentarer angående resultaten i studien. 
Kapitlets slutord knyter an till den nästkommande undersökningen av barns 
val av handformskategorier i avbildande verbkonstruktioner. 

2 
 



2 Tidigare forskning 

Det här kapitlet beskriver forskningen som den här studien anknyter till. 
Inledningsvis presenteras allmänt hur tecken har delats in enligt ett 
morfologiskt synsätt, för att därefter följas av en översikt över forskningen 
om de tecken som initialt betecknades som flermorfemiga.  De 
flermorfemiga tecknen delas in i kategorier enligt vilken betydelse de 
förmedlar. Därefter lyfter jag fram hur man tidigare har beskrivit 
handformen, som kom att kallas för klassifikator, i de flermorfemiga 
tecknen. Avslutningsvis presenteras hur de flermorfemiga tecknen beskrivs 
inom den kognitiva teckenspråksgrammatiken. 

2.1 En- och flermorfemiga tecken 
Tecken i det svenska teckenspråket har hittills huvudsakligen delats in i en-, 
två- och tremorfemiga resp. flermorfemiga tecken (Wallin 1994). I ett 
kontinuum har vi de enmorfemiga tecknen i den ena änden och de 
flermorfemiga i den andra änden. Däremellan finns det tecken som är två- 
eller tremorfemiga (bl.a. lexikala tecken med modifiering). De enmorfemiga 
tecknen kallar Wallin för fasta2 tecken och dessa har tidigare beskrivits i det 
svenska teckenspråket av bl.a. Bergman 1977, 1982, 1990a, Wallin 1982, 
samt Bergman & Wallin 1984. De fasta tecknen har en grundform som kan 
vara uppslagsform i ett lexikon (Ahlgren & Bergman 2006) och jag kallar 
dessa tecken för lexikala tecken. De två- eller tremorfemiga tecknen är fasta 
tecken i en modifierad form som lägger till ytterligare betydelse till 
grundformens betydelse. Ytterligare tecken som kan anses vara 
tvåmorfemiga är vissa sammansättningar (Wallin 1994). Flermorfemiga 
tecken har undersökts närmare av Wallin (1994), specifikt de produktivt 
skapade tecken som uttrycker befintlighet och förflyttning, som han kallar 
för polysyntetiska tecken. 

Både lexikala och flermorfemiga tecken kan utföras med en eller två 
händer. Lexikala tecken som utförs med en hand kallas för enhandstecken, 
d.v.s. tecken med enkel artikulator. Lexikala tecken som utförs med två 
händer kallas för tvåhandstecken (Bergman 1982). I tvåhandstecknen kan 
antingen båda händerna vara aktiva, eller en hand aktiv och den andra 
passiv. Den passiva handen fungerar som ett manuellt läge till den aktiva 

2 Wallin (1982) kallar de enmorfemiga tecknen först för enkla tecken. Bergman & Wallin 
(1984) kallar de enmorfemiga tecknen för fasta tecken. 
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handen. När båda händerna är aktiva kallas det för tvåhandstecken med 
dubbel artikulator (Bergman 1982). Dock finns det restriktioner på 
teckenformen när ett tecken utförs med två händer, enligt Battisons (1978) 
analys av tecken i det amerikanska teckenspråket. När två händer rör sig 
samtidigt måste de ha samma handformer, utföra samma rörelser (samtidigt 
eller växelvis) och ha samma lägen i teckenrummet. Detta kallar Battison för 
symmetrivillkoret (eng. the Symmetry Condition). När händerna inte har 
samma handformer så måste den ena handen vara passiv och den andra 
aktiv, vilket Battison kallar för dominansvillkoret (eng. the Dominance 
Condition). Båda villkoren har visat sig gälla för lexikala tecken även i det 
svenska teckenspråket (Ahlgren & Bergman 2006). Däremot anser Wallin 
(1994) att de inte generellt gäller för de polysyntetiska tecknen i det svenska 
teckenspråket. 

De flermorfemiga tecknen har en teckenform som i likhet med de lexikala 
tecknen består av en eller två händer, handens rörelse samt läge. Till skillnad 
från lexikala tecken är dessa element, samt flera andra element (som t.ex. 
handens vridning och riktning i teckenrummet), betydelsebärande i de 
flermorfemiga tecknen, d.v.s. de är morfem (Wallin 1994, Ahlgren & 
Bergman 2006). Wallin (1994) exemplifierar detta med bl.a. det 
flermorfemiga tecknet ”pappret ligger på ditt bord” som visas i Figur 2.1. I 
detta tecken betecknar handformen (Flat hand) en entitet vars mest 
framträdande egenskap är att den är platt, d.v.s. en tvådimensionell entitet 
och representerar därmed ”pappret”. 

 

 

Figur 2.1. Polysyntetiskt tecken ”pappret ligger på ditt bord” (Wallin 
1994:46 ex. 4.1) 

Förutom det som handformen betecknar så visar handens riktning och 
vridning i rummet att entiteten ”papper” befinner sig i horisontell orientering 
i rummet, d.v.s. liggande. Handens riktning, vridning och höjdläge i 
teckenrummet uttrycker samtidigt andra betydelser. Samtidigt realiseras en 
rörelse, vilket inte syns i bilden, som består av att handen förs nedåt med ett 
distinkt avslut. Denna nedåtriktade rörelse betecknar generellt i dessa tecken 
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en entitets befintlighet. Sammanlagt har det flermorfemiga tecknet ”pappret 
ligger på ditt bord” fem morfem enligt Wallin (1994:46). 

Teckenspråksforskningen har främst undersökt flermorfemiga tecken som 
uttrycker befintlighet och förflyttning, samt de tecken som beskriver form 
och storlek hos entiteter. Flermorfemiga tecken som uttrycker befintlighet 
och förflyttning har bl.a. beteckningarna, classifier verbs eller classifier 
verbs of motion and location (Supalla 1978, 1986, 1990), classifier 
predicates (Corazza 1990, Schick 1987, Smith 1990, Valli & Lucas 1995, 
Cogill-Koez 2000), spatial-locative predicates (Liddell & Johnson 1987), 
polymorphemic predicates (Collins-Ahlgren 1990, Wallin 1990), productive 
signs (Brennan 1990, Wallin 1998), polycomponential signs (Slobin, 
Hoiting, Anthony, Biederman, Kuntze, Lindert, Pyers, Thumann, & 
Weinberg 2001), polycomponential verbs (Schembri 2003), classifier 
constructions (Zwitserlood 2003), polymorphemic verbs (Engberg-Pedersen 
1993), depicting verbs (Liddell 2003), m.fl. Form och storleksbeskrivande 
tecken har bl.a. beteckningarna, size and shape specifying signs (Supalla 
1986), predicates of visual-geometric description (Engberg-Pedersen 1993), 
verbs of visual-geometric description (Schembri 1996, Liddell & Johnson 
1987) och depicting verb (Liddell (2003), m.fl. 

Av alla de beteckningar som nämnts så framgår det att man kategoriserar 
de flermorfemiga tecken som antingen verb eller predikat. Några väljer att 
inte kategorisera dem som verb eller predikat utan ser dem enbart som ett 
tecken (se även Schembri 2003). Engberg-Pedersen (1993:234) visar att de 
har en predikativ betydelse som beskriver befintlighet och förflyttning av 
entiteter, och att dessa tecken skiljer sig från lexikala verb i hur de använder 
teckenrummet. Hon kategoriserar den här typen av tecken som verb under 
beteckningen polymorphemic verbs. Hennes icke-flermorfemiga verb har en 
basform som kan jämföras med de verb som Wallin (1994) har kategoriserat 
som fasta tecken. Engberg-Pedersens polymorphemic verbs motsvarar 
Wallins polysyntetiska tecken. Båda nämner att däremellan, närmare de 
icke-flermorfemiga verben, återfinns verb som är två- eller tremorfemiga.  

Trots skillnader i terminologin mellan forskare kan man konstatera att den 
här typen av tecken återfinns i flera olika teckenspråk och att de har många 
gemensamma drag (Schembri 2003). De bildas genom produktiva processer 
enligt regler och är tecken med en komplex konstruktion. 

I följande avsnitt kommer jag att översiktligt presentera hur man tidigare 
har kategoriserat de flermorfemiga tecknen med avseende på vilken 
betydelse de har. I avsnittet därefter presenterar jag ett urval av de analyser 
man har gjort av handformen i flermorfemiga tecken. I den här studien 
kommer jag att fokusera på att beskriva handformen i flermorfemiga tecken, 
som jag kallar för avbildande verbkonstruktioner. Det jag studerar i närmare 
detalj är handformskategorier i konstruktioner som beskriver separation av 
föremål med och utan verktyg, d.v.s. en typ av objektsmanipulation. 
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Man har delat in de flermorfemiga tecknen i kategorier med avseende på 
vilken betydelse de har. Vanligtvis delar man in dem enligt vad handens 
rörelse (eng. movement unit) betecknar, d.v.s. om rörelsen betecknar 
befintlighet, förflyttning, eller beskriver en entitets form och storlek (se 
Schembri 2003). Padden (1983) och Schick (1987, 1990) har istället delat in 
dessa tecken enligt hur och med vilka platser/punkter i teckenrummet de 
kongruerar med (eng. agreement pattern).  

Vanligtvis har de flermorfemiga tecknen delats in i tre kategorier med 
avseende på vad de betecknar. Wallin (1994, 2000) för det svenska 
teckenspråket har delat in dem i tre kategorier. Enligt honom kan rörelsen i 
dessa tecken uttrycka antingen en entitets befintlighet eller förflyttning, eller 
vara en beskrivning av en entitets form och storlek. Ahlgren och Bergman 
(2006) tillägger att förutom dessa betydelser så kan rörelsen även uttrycka en 
entitets olika sätt att förflytta sig på, t.ex. att förflytta sig snabbt eller i en 
cirkel. 

Många hävdar att de flermorfemiga tecknen har ett rotmorfem och att 
detta rotmorfem utgörs av rörelsen (Supalla 1978, 1982, Wallin 1994, m.fl.). 
Enligt Supalla är handformen endast ett affix till rörelseroten eller 
rörelsestammen. Wallin anser inte att handformen är ett affix, men däremot 
att valet av handform markerar om rörelsen uttrycker en entitets 
egenförflyttning eller att en agent förflyttar entiteten. McDonald (1982) drar 
i sin analys av de flermorfemiga tecknen slutsatsen att handformen 
(handshape unit) bör betraktas som verbstam och detta gör även Engberg-
Pedersen (1993) i sin analys av flermorfemiga tecken i det danska 
teckenspråket. Dock betonar Engberg-Pedersen att handformen och handens 
rörelse alltid tillsammans uttrycker en betydelse, samt att handformen lägger 
till en betydelse till den predikativa betydelsen och inte enbart har en 
nominal betydelse. 

2.1.1 Handformskategorier 
Den betydelsebärande delen handform i flermorfemiga tecken kom i tidig 
teckenspråkslitteratur att kallas för classifier (även classificatory morpheme) 
och observerades av bl.a. Frishberg (1975), Kegl & Wilbur (1976), och 
Supalla (1978). Frishberg menar att handformen väljs ”to stand for certain 
semantic features of noun arguments” (Frishberg 1975:715), eller som 
Schembri uttrycker det: ”[…] according to the salient characteristics of the 
referent, especially its shape.” (Schembri 2003:3). Frishberg argumenterar 
för att handformen, som betecknar en entitet i flermorfemiga tecken, kan 
jämföras med classifiers i andra klassifikatorspråk, som t.ex. det talade 
språket navajo. Beteckningen classifiers har använts och används fortfarande 
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frekvent av flera teckenspråksforskare världen över och fenomenet har 
studerats i åtskilliga teckenspråk3.  

Engberg-Pedersen (1993) ifrågasätter dock användningen av 
beteckningen classifier och benämner istället handformen i flermorfemiga 
tecken för verb stems och betraktar därmed handformen som stammen i 
dessa tecken. Hon delar in verb stems i ytterligare underkategorier enligt 
deras betydelse och vad för slags rörelsemorfem de kan kombineras med. 
Engberg-Pedersen delar in verbstammen i fyra huvudkategorier: whole entity 
stem, handle stem, limb stem och extension stem (Engberg-Pedersen 1993). 

Att betrakta handformen som en klassifikator har även ifrågasatts av bl.a. 
Cogill-Koez (2000), Sutton-Spence & Woll (1999), Emmorey (2001, 2003) 
och Schembri (2003). De, inklusive Engberg-Pedersen, hävdar att de s.k. 
klassifikatorerna i tecknade språk skiljer sig i flera avseenden från 
Grinevalds (1996) kriterier för klassifikatorer i talade språk (se utförligare 
argumentation i Schembri 2003). Trots detta har flera teckenspråksforskare 
fortsatt att använda beteckningen klassifikator för handformen i olika 
teckenspråk. 

Wallin (1994) använder sig av beteckningen klassifikator. I sin analys av 
polysyntetiska tecken i det svenska teckenspråket delar han upp 
handformerna i dessa tecken i två kategorier, varav den första 
handformskategorin kallas för klassifikatorer och den andra för agentiva 
klassifikatorer. Klassifikatorerna är handformer som betecknar en entitets 
mest framträdande och tillskrivna egenskap och förekommer i polysyntetiska 
tecken som betecknar befintlighet och (egen)förflyttning. De agentiva 
klassifikatorerna förekommer i polysyntetiska tecken som betecknar 
objektsmanipulation. De agentiva klassifikatorerna har handformer som 
”[…] väljs i enlighet med framträdande egenskaper, primärt form och 
storlek, hos den del man håller i entiteten ifråga.” (Wallin 1994:97). 
Användningen av beteckningen agentiv motiveras av att de innehåller den 
semantiska komponenten agent. 

En indelning av klassifikatorer i två huvudtyper, såsom Wallins, gör även 
McDonald (1982), Kegl (1990) och Zwitserlood (2003) (se Schembri 
2003:10). Dock är antal indelningar av klassifikatorerna i olika teckenspråk 
långt ifrån enhetlig. Liddell & Johnson (1987) har t.ex. en 
klassifikatorindelning på upp till sju typer. Eftersom antalet kategorier av 
klassifikatorerna varierar så pass mycket presenterar Schembri (2003) en 

3 Enligt Schembri (2003) rör det sig om ca 30 teckenspråk, bl.a. amerikanskt teckenspråk, 
australiskt teckenspråk, danskt teckenspråk, finskt teckenspråk, flamländskt teckenspråk, 
franskt teckenspråk, tyska teckenspråk, teckenspråket i Hong Kong, irländska teckenspråk, 
indopakistanskt teckenspråk, israeliskt teckenspråk, italienskt teckenspråk, kenyanskt 
teckenspråk, koreanskt teckenspråk, norskt teckenspråk, teckenspråket i Nederländerna, 
nicaraguanskt teckenspråk, nyazeeländskt teckenspråk, ryskt teckenspråk, brittiskt 
teckenspråk, sydafrikanskt teckenspråk, taiwanesiskt teckenspråk, samt thailändskt 
teckenspråk. 
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överskådligare indelning av klassifikatorerna i tre typer (se Schembri 
2003:10) och benämner dem entity handshape unit, handle handshape unit 
och SASS handshape unit. Avslutningsvis ges en (något utökad) översikt 
över handformsbeteckningar efter Schembri (2003) (Tabell 2-1). 

Tabell 2-1 Översikt över handformsbeteckningar efter Schembri (2003) 

Schembri (2003) Entity Handshape Units Handle Handshape Units SASS Handshape Units 

Supalla (1978, 
1982, 1986 ) 

Abstract Classifiers: Static 
SASSes, semantic, body 
part, some instrument 
classifiers (tool classifiers)  

Abstract Classifiers: Some 
instrument classifiers 
(instrumental hand 
classifiers)  

Size- and shape classifiers:                  
Non-static SASSes 

McDonald (1982) Some x-type of object 
classifiers 

Handle x-type of object Some x-type of object 

Liddell & 
Johnson (1987)  

Whole entity, surface,  on-
surface classifiers, and 
some extent (?) classifiers 

Instrumental classifiers Width and depth, 
perimeter-shape, and some 
extent (?) classifiers 

Kegl (1990) Regular classifiers, 
bodypart 

Handling classifiers  - 

Schick (1990)  Class classifiers, some 
SASSes 

Handle classifiers Some SASSes 

Corazza (1990)  Surface, some quantity 
classifiers 

Grab classifiers Descriptive, perimeter (?), 
some quantity classifiers 

Brennan (1990)  Some SASSes, 
instrumental classifiers, 
some touch classifiers, 
some extent classifiers  

Handle classifiers, some 
touch classifiers 

Some SASSes, some extent 
classifiers 

Engberg-Pedersen 
(1993)  

Whole entity stems and 
some limb stems 

Handle stems and some 
limb stems 

Extension stems 

Wallin (1994)  Classifiers Agentive Classifiers Handshape in size and 
shape specifying signs 

Cogill-Koez 
(2000) 

Object Classifier Predicate Handle Classifier Predicate Trace Classifier Predicate 

Zwitserlood 
(2003)  

Object Handle - 
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2.1.1.1 Substitutor, manipulator och deskriptor 

I följande avsnitt beskriver jag mer ingående de tre handformskategorierna. 
Eftersom min analys av handformer i avbildande verbkonstruktioner som 
uttrycker föremåls separation utgår från Wallins analys av handformer i 
polysyntetiska tecken presenterar jag i det följande avsnittet endast Wallins 
analys av handformer i dessa tecken. Dock använder jag varken Wallins eller 
Schembris beteckningar för de olika handformskategorierna här, utan lånar 
Erlenkamps (2009) beteckningar substitutor, manipulator och descriptor. 

Handformerna i kategorin entity handshape unit motsvarar Wallins 
(1994) klassifikatorer. Exempel på klassifikatorer i det svenska 
teckenspråket är bl.a. Pekfinger och Klohand (Figur 2.2). 

  
Pekfinger Klohand 

Figur 2.2. Klassifikatorerna: Pekfinger och Klohand (Svenskt 
teckenspråkslexikon 1997) 

 
Enligt Wallins beskrivning betecknar Pekfinger raka inanimata och animata 
entiteter som t.ex. kvist, penna och människa, d.v.s. primärt endimensionella, 
raka entiteter. Klohanden betecknar enligt Wallin inanimata entiteter, som 
t.ex. äpple, boll och hamburgare, men kan även beteckna animata entiteter, 
som t.ex. manet. Dessa entiteter är primärt tredimensionella entiteter. Jag 
kallar klassifikatorerna för substitutorer.  

Handformerna i kategorin handle handshape unit motsvarar Wallins 
(1994) agentiva klassifikatorer. Exempel på agentiva klassifikatorer är t.ex. 
Knuten hand och Hållhand (Figur 2.3). 
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Knuten hand Hållhand 

Figur 2.3. Agentiva klassifikatorerna: Knuten hand och Hållhand 
(Svenskt teckenspråkslexikon 1997) 

Knuten hand ”[…] betecknar primärt inanimata entiteter med en 
endimensionell del av grövre slag man håller entiteten i som kastrull, 
väskhandtag, ölsejdel […]” (Wallin 1994:123). Hållhand ”betecknar primärt 
entiteter med en två-dimensionell del av litet format man håller i som nyckel, 
oljemätsticka, bankomatkort, kniv […]” (Wallin 1994:126). Klassifikatorer 
betecknar entiteten som helhet, medan de agentiva klassifikatorerna refererar 
till entiteter man håller i. Jag kallar den sistnämnda typen av handformer för 
manipulatorer. De avbildar en hand som handskas med en entitet. 

SASSes står för Size And Shape Specifying signs och några av de 
handformer som tas upp i denna kategori motsvarar de handformer som 
återfinns i tecken som Wallin (2000) kallar för form- och 
storleksbeskrivande tecken. Han menar att handformerna i dessa tecken inte 
är klassifikatorer, men att de, liksom andra flermorfemiga tecken, bildas 
genom produktiva processer (se även Engberg-Pedersen (1993)). 

Exempel på handformer som förekommer i form- och storleksbeskrivande 
tecken är t.ex. Stor nyphand och Måtthand (Figur 2.4). 
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Stor nyphand Måtthand 

Figur 2.4. Handformer i form- och storleksbeskrivande tecken: Stor 
nyphand och Måtthand (Svenskt teckenspråkslexikon 1997) 

Handformerna i form- och storleksbeskrivande tecken kallar jag för 
deskriptorer. 

2.2 Avbildande verb 
Morfemanalysen har under det senaste decenniet blivit ifrågasatt och en 
alternativ analys av de former som man kallat för flermorfemiga verb/tecken 
lades fram av den amerikanska teckenspråksforskaren Scott K. Liddell i 
boken ”Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language” från 
2003. Liddell kallar de flermorfemiga verben för depicting verbs (sv. 
avbildande verb). 

I sin analys av avbildande verb använder Liddell kognitiva lingvistiska 
begrepp som han har vidareutvecklat för att beskriva bl.a. dessa verb i 
teckenspråk. Liddell utgår från Fauconniers (1985, 1994) kognitiva 
lingvistiska teori om mentala rymder (Mental Space Theory), samt 
Fauconniers & Turners (1994, 1996) blendteori (Conceptual Blending 
Theory), men även andra kognitiva lingvistiska teorier där bl.a. Langacker 
(1987, 1991, 1999a, 1999b) och Lakoff & Johnson (1980) har varit 
betydelsefulla. 

Liddell visar att det finns två typer av verb som kan placeras/riktas i 
teckenrummet på ett sätt som tillför ytterligare betydelse till verbet. Den 
första typen av verb som utnyttjar teckenrummet är lexikala verb, som 
Liddell samlar under beteckningen indicating verbs (sv. utpekande verb). 
Den andra kategorin av verb kallar han för depicting verbs, som jag här 
kallar för avbildande verbkonstruktioner. De avbildande verben är de verb 
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man tidigare har kallat för flermorfemiga verb/tecken, men Liddell frångår 
nu morfemanalysen. De avbildande verben, enligt Liddell: 

 […] encode meanings related to actions and states. What distinguishes 
depicting verbs from other verbs is that, in addition to their encoded 
meanings, these verbs also depict certain aspects of their meanings. (Liddell 
2003:261) 

De avbildande verben innehåller lexikala delar/drag som kombineras med 
andra delar som är analoga och gradvisa formaspekter, som handens 
placering och orientering i teckenrummet (Liddell 2003:269). 

Att dessa verb ska betraktas som avbildande är inte helt främmande, utan 
har tidigare påpekats av De Matteo (1977) och Mandel (1977). De Matteo 
säger att dessa verbs betydelse skapas genom visuell avbildning, inte av att 
flera morfem kombineras till en enhet. Avbildningen inverkar på händernas 
rörelse, hur händerna förhåller sig till varandra och till teckenrummet. 
Liddell visar att en morfemanalys av spatiala platser/punkter (loci), d.v.s. 
alla de platser eller riktningar ett verb kan utnyttja i teckenrummet, inte är 
möjlig. Man kan inte presentera en lista över vad respektive plats/punkt i 
teckenrummet har för semantiskt innehåll (Liddell 2003:78). När det gäller 
handformer i dessa tecken så menar Liddell däremot att vissa av dem kan 
vara ikoniska, medan andra kan anses vara en morfologisk enhet. Detta har 
även uppmärksammats av Eccarius & Brentari (2010:172). 

Avbildande verb beskriver Liddell som ”[…] as being composed of 
lexically fixed features combined with additional meaningful, gradient 
aspects of form.” (Liddell 2003:269). De delas in i tre kategorier enligt 
vilken sorts betydelse rörelsen uttrycker:  

(i) verbs signifying the presence of an entity at a place 
(ii) verbs signifying the shape and extent of a surface or the extent of 

a linear arrangement of individual entities 
(iii) verbs signifying movements or actions (Liddell 2003:262) 

Till skillnad från andra teckenspråksforskare delar inte Liddell in avbildande 
verb primärt efter vilken betydelse handens form uttrycker. Handens form 
påverkar istället en ytterligare indelning av den tredje kategorin ”verbs 
signifying movements or actions”, vilket jag återkommer till senare.  

Avbildande verb som betecknar ”the presence of an entity at a place” kan 
jämföras med (benämningar som) t.ex. verbs of location (Liddell & Johnson 
1987, Corazza 1990), locative verbs (Brennan 1990) eller verb som 
betecknar befintlighet (Wallin 1994). Den gemensamma nämnaren för verb i 
denna kategori är att handens rörelse är en ”short downward movement 
followed by a hold” (Liddell 2003:262). Tecknen sinsemellan skiljer sig åt 
genom val av handform samt handens orientering i teckenrummet.   

Avbildande verb som betecknar “the shape and extent of a surface or the 
extent of a linear arrangement of individual entities” kan jämföras med bl.a. 
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verbs of location and verbs of visual geometric description (Liddell & 
Johnson 1987), locative descriptive verbs (Brennan 1990) och form- och 
storleksbeskrivande tecken (Wallin 2000). Verb inom denna kategori 
beskriver en entitets form, samt utsträckning av en entitets yta, och utförs 
vanligtvis med två händer med identiska handformer. Den ena handen (weak 
hand) hålls stilla (stationary), medan den andra handen (strong hand) 
förflyttas i någon riktning i teckenrummet från den stilla handen (Liddell 
2003:263). 

Avbildande verb som betecknar ”movements or actions” betecknar en 
entitets förflyttning eller aktivitet. Verben i den här gruppen delar Liddell in 
i två kategorier enligt vilken handform som väljs. I den ena gruppen finner vi 
verb där handformen representerar en entitet och handens rörelse avbildar 
denna entitets egenförflyttning, i den andra verb som avbildar hantering av 
en entitet (eng. handling of an entity). Handformen avbildar en hand som 
handskas med en entitet, t.ex. S-hand som representerar en hand som 
handskas med ett glas, eller Nyphand som representerar en hand som 
handskas med en penna. 

En företeelse som Liddell (2003) nämner inom avbildande verb och som 
jag kommer att gå in lite närmare på i föreliggande studie, är det som han 
kallar för depicting buoy (sv. avbildande boj). I anslutning till begreppet 
avbildande boj förekommer begreppet fragment, vilket Liddell menar är en 
rest från ett tidigare tecken som följer med till efterföljande tecken. 
Fragmentet utgörs oftast av den hand som inte är aktiv. Depicting buoy 
innebär att ett fragment från ett avbildande verb följer med och blir den 
passiva handen i efterföljande avbildande verb. Ett sådant fragment kallar 
Liddell för avbildande boj. Liddell betraktar denna typ av konstruktion för 
”two-handed unit” (Liddell 2003:263). En avbildande boj liknar de fragment 
jag kommer att beskriva i avsnittet om resultativa komplement (Kapitel 6). 

I sin beskrivning av det norska teckenspråket anknyter Erlenkamp (2009) 
till Liddell och vidarutvecklar hans beskrivning av avbildande verb. 
Erlenkamp kallar dem för gesture verbs. Enligt Erlenkamp förekommer 
dessa verb i tre olika blend-typer och dessa tre benämns som substitutor 
blend, manipulator blend, och descriptor blend. Erlenkamp fokuserar i sin 
analys på vad handen representerar i dessa blend-typer, vilket för övrigt 
innebär att handen/händernas rörelse inte ligger till grund för hennes 
kategorisering av dessa verb. Jag lånar Erlenkamps tre blendbeteckningar 
och kallar dem för substitutor, manipulator och deskriptor, men bara som 
namn på handformskategorier i avbildande verb, inte som 
blendbeteckningar. I övrigt så kommer jag inte att beröra Liddells eller 
Erlenkamps blendanalyser i denna studie, men har anledning att återkomma 
till detta i barnundersökningen. 

13 
 



3 Material och metod 

Den grundläggande ambitionen i föreliggande studie är att beskriva vilka 
handformskategorier som väljs i avbildande verbkonstruktioner som 
betecknar aktivitet som resulterar i separation av föremål. För att ta reda på 
hur dessa verbkonstruktioner konstrueras och vilka handformer som väljs i 
dessa konstruktioner så har ett stimulusmaterial bestående av korta 
filmsekvenser som visar situationer där föremål separeras med hjälp av 
antingen olika verktyg eller med händerna. 

Stimulusmaterialet, som är skapat från två olika stimuli, kom till min 
kännedom vid en föreläsning på Stockholms universitet av Melissa 
Bowerman, där hon presenterade projektet ”Event categorization: Cut and 
Break Project”. Jag var intresserad av att se hur svenska döva barn som har 
teckenspråk som första språk kategoriserade den semantiska domänen CUT 
och BREAK. Stimulusmaterialet ”Kids’ Cut and Break”, som tidigare använts 
som stimulus för barn i andra språk, användes här först på två döva barn och 
fyra döva vuxna i en mindre undersökning4. Under analysen av dessa data 
gjordes flera intressanta iakttagelser, vilket ledde till beslutet att utöka 
studien till en doktorsavhandling. Inför detta arbete utökades 
stimulusmaterialet genom att inkludera filmsekvenser från ”Cut and Break 
Clips”, samt inkluderandet av fler informanter (både vuxna och barn). På ett 
naturligt sätt kunde hela denna utökade studie delas upp i två delar: dels en 
studie som beskriver de vuxnas uttryck för handlingar och händelser som 
innehåller separation av föremål, dels en andra studie, som kommer att 
presenteras senare, som beskriver barns beskrivningar av handlingar och 
händelser som innehåller separation av föremål. 

3.1 Stimulusmaterialet 
Stimulusmaterialet består av korta filmsekvenser (5–15 sekunder) från två 
stimuli: dels ”Cut and Break Clips” (Bohnemeyer, Bowerman & Brown 
2001), dels “Kids’ Cut and Break” (Bowerman & Majid 2003). “Cut and 
Break Clips” utformades av medlemmar av The Language and Cognition, 
and the Acquisition Groups vid Max Planck Institute for Psycholinguistics 
(MPI) i Nijmegen inom projektet “Event categorization: Cut and Break 
Project” (Bohnemeyer, Bowerman & Brown 2001, Annual report from Max 

4 Examinationsuppgift i kursen Semantisk typologi med fokus på barns språktillägnande. 
Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 
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Planck Institute for Psycholinguistics 2002). Denna stimulus användes till att 
elicitera beskrivningar av kausala händelser inom den semantiska domänen 
CUT och BREAK av vuxna talare, i 28 olika språk. Man är framför allt 
intresserad av hur språken kodifierar (eng. encoding) kausala händelser som 
ryms inom den semantiska domänen CUT och BREAK (”Cut and Break 
events”) och som på engelska uttrycks med t.ex. verben cut, break, slice, hit 
och break (Majid, van Staden, Boster & Bowerman 2007) och på svenska 
med t.ex. skära, klippa, skiva, såga och hacka inom domänen CUT, och 
bryta, knäcka, spräcka, bräcka, krossa och riva inom domänen BREAK 
(Skogsberg 2005, Majid, Gullberg, van Staden & Bowerman 2007, 2008). 
Språk varierar sinsemellan i hur många ord som behövs för att beskriva 
dessa händelser. En del språk använder sig av ett verb medan andra kräver 
flera komplexa verb i följd. En del verb väljs beroende på vilket slags 
föremål som separeras, vilket slags verktyg som används i händelsen, eller 
sättet som aktiviteten (d.v.s. förstörandet) utförs på (Majid, van Staden, 
Boster & Bowerman 2007, 2008). 

I anslutning till ”Cut and Break”-projektet undersöktes även hur barn 
kategoriserar händelser inom domänen CUT och BREAK i engelska 
(Bowerman 2005). Erkelens (2003) undersökte nederländska barns 
tillägnande av ord inom domänen CUT och BREAK. Hon ansåg att det 
ursprungliga stimulusmaterialet ”Cut and Break Clips” inte passade yngre 
barn (åldersgrupperna 3 och 6 år), varför ett nytt barnanpassat 
stimulusmaterial, kallat ”Kids’ Cut and Break”, skapades. Anledningen var 
bl.a. att aktörerna i materialet ”Cut and Break Clips” hade svaga eller nästan 
inga ansiktsuttryck och ansågs därför inte vara tillräckligt attraktivt för yngre 
barn. Dessutom ville man utgå från nederländska barns tillägnande av ord5 
inom domänen CUT och BREAK (Erkelens 2003). 

I föreliggande studie har dessa två stimulusmaterial kombinerats: dels 
samtliga filmsekvenser från ”Kids’ Cut and Break”, dels några 
filmsekvenser från ”Cut and Break Clips”. I den studie som gjordes inom 
examinationsuppgiften användes endast filmsekvenser från ”Kids’ Cut and 
Break”. Det insamlade materialet med de fem informanter som deltog i den 
mindre studien ingår även i denna studie. 

Det utökade stimulusmaterialet innehåller således filmsekvenser från två 
stimuli: dels alla 34 filmsekvenser från stimulusmaterialet ”Kids’ Cut and 
Break”, dels 19 utvalda filmsekvenser från stimulusmaterialet ”Cut and 
Break Clips”. Det ursprungliga stimulusmaterialet ”Cut and Break Clips” 
består av 64 filmsekvenser. Utav dessa valde jag ut 19 filmsekvenser i ”Cut 

5 Erkelens (2003) fick fram 39 nederländska verb för att beteckna den semantiska domänen 
CUT och BREAK. Utifrån de 39 verben valdes de fyra mest frekventa verben ut som barnen 
tillägnar sig kring 3 års ålder. Utifrån dessa fyra verb skapades situationerna i 
stimulusmaterialet ”Kids’ Cut and Break”. Det ursprungliga stimulusmaterialet utgick från 
engelska verb. 
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and Break Clips” och det för att de innehöll andra sorters påverkade föremål, 
annat förfarande i handlingen, andra verktyg, och/eller avsaknad av aktör. 

I den tidigare undersökningen visade det sig att antalet filmsekvenser i 
stimulusmaterialet (34 filmsekvenser) blev för många för de två barnen som 
deltog. De kunde inte sitta stilla och tappade koncentrationen när halva 
stimulusmaterialet hade avverkats (d.v.s. efter ca 15–20 filmsekvenser). Med 
den erfarenheten kunde jag i förväg uppskatta att användningen av det 
utökade stimulusmaterialet kunde behöva två eliciteringstillfällen. Dock är 
det sammanlagda antalet filmsekvenser i det utökade stimulusmaterialet 
större, 53 filmsekvenser, och det visade sig snabbt att eliciteringstillfällena 
därför fick delas upp i tre för de barn som deltog i den utökade studien. 
Tiden mellan inspelningstillfällena var högst en vecka. De vuxna deltagarna 
hade däremot inga svårigheter att bibehålla koncentrationen under samtliga 
53 filmsekvenser vid ett och samma eliciteringstillfälle. 

Det sammanräknade antalet filmsekvenser i det utökade 
stimulusmaterialet är således 53 och av dessa innehåller 47 sekvenser 
aktiviteter som resulterar i separation av föremål. Kvar blir 6 filmsekvenser 
som visar händelser som inte innehåller någon slags separation av föremål, 
utan istället används som uppvärmning och utfyllnad till de övriga 47 
filmerna. Av de 47 filmer som innehåller separationsaktivitet visar 44 
stycken situationer som innehåller en eller två aktörer som förstör eller 
separerar olika sorters föremål, såsom oböjliga eller flexibla föremål, och i 
någon av dimensionerna en-, två- eller tredimensionella, som t.ex. snöre, bok 
eller bröd. Föremålen separeras antingen med hjälp av händerna, eller genom 
att använda olika slags verktyg, såsom kniv, hammare eller såg. Sättet som 
separationen sker på varierar mellan situationerna, som t.ex. att aktören 
agerar på föremålet en gång eller upprepande gånger, och om det handlingen 
är utförd lugnt eller intensivt (Majid, van Staden, Boster & Bowerman 2007, 
2008). Resterande 3 filmsekvenser visar situationer som inte innehåller 
någon aktör, utan endast ett föremål som separeras av sig själv. 
Ursprungligen fanns det inte något specifikt syfte i att inkludera dessa tre 
filmer i stimulusmaterialet annat än att jag ansåg att det kunde vara av 
intresse att se hur svenskt teckenspråk beskriver dessa situationer. 

Den ordningsföljd av filmsekvenserna som användes i utökade studien 
anges i Tabell 3-2. Tillvägagångssättet för insamlandet av material 
presenteras i avsnitt 3.3. 
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Tabell 3-1. Översikt över antalet filmer i stimulusmaterialet 

Totalt antal filmer: 
53 

 
45  

Filmer som visar separation av föremål 

 
8  

Övriga filmer  
(som inte visar separation av föremål)   

    

44 
en/två aktörer 

3 
ingen aktör 

  

    

14 
situationer 

utan verktyg 

28 
situationer 

med verktyg 

   

I Tabell 3-2 finns en svensk och engelsk förteckning över situationerna i 
filmsekvenserna. De svenska beskrivningarna av situationerna är dels mina 
egna, dels Skogsbergs (2005). De engelska beskrivningarna av situationerna 
i ”Kids’ Cut and Break” är Erkelens (2003). De engelska beskrivningarna av 
situationerna i ”Cut and Break Clips” är tagna från Majid, van Staden, 
Boster & Bowerman (2007, 2008). 

I Tabell 3-2 finns även information om händelsernas karaktär6, d.v.s. om 
de är ovanliga eller vanliga (som i ursprungliga undersökningen kallades för 
strange events respektive core events), eller om de fungerat som uppvärmare 
(eng. warm-up items) eller utfyllnad (eng. filler items) (Erkelens 2003). 

Tabell 3-2. Översikt över filmsekvenserna i stimulusmaterialet 

Beskrivning av situationerna i 
ordningsföljd (svenska)  

Beskrivning av situationerna i 
ordningsföljd (engelska) 

Filmsekvensernas 
händelsekaraktär 

”Kids’ Cut and Break”  
  

1. Dricka juice ur ett glas Drinking a glass of juice Uppvärmare 

2. Kasta boll Throwing a ball Uppvärmare 

3. Klippa papper med sax  Cutting paper with scissors Vanlig händelse 

4. Bryta kvist Breaking a twig by hand Vanlig händelse 

5. Skära bröd med kniv Cutting a slice of bread with a knife Vanlig händelse 

6. Riva papper längs med kniv Tearing a piece of paper along a knife Ovanlig händelse 

7. Riva tyg  Tearing a piece of cloth by hand Vanlig händelse 

6 Situationernas händelsekaraktärer fanns inte beskrivet för alla situationer i ’Cut and Break 
Clips’ av någon okänd anledning. 
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8. Rita med krita på papper Drawing a face Utfyllnad 

9. Klippa naglar med 
nagelknipsare 

Cutting nails with a nail clipper Vanlig händelse 

10. Bryta chokladkaka  Breaking a bar of chocolate by hand Vanlig händelse 

11. Skära kaka med krukskärva Cutting a piece of cake with a piece of a 
broken pot 

Ovanlig händelse 

12. Skiva ägg med äggskärare Cutting an egg in slices with a wire egg 
cutter 

Ovanlig händelse 

13. Slå sönder kruka med 
hammare 

Breaking a pot with a hammer Ovanlig händelse 

14. Äta kaka Eating a cookie Utfyllnad 

15. Skära kvist med kniv Cutting a twig off a tree with a knife Vanlig händelse 

16. Knipsa av spik med 
avbitartång 

Cutting the tip off a nail with a pair of 
pliers 

Ovanlig händelse 

17. Skära kartong med kniv  Cutting cardboard with a knife Ovanlig händelse 

18. Riva brödskiva  Tearing a slice of bread in two pieces by 
hand 

Vanlig händelse 

19. Klippa hår med sax (två 
aktörer) 

Cutting hair with scissors Vanlig händelse 

20. Riva plastpåse  Tearing open a plastic bag by hand Vanlig händelse 

21. Skära banan med kniv Cutting a banana in pieces with a knife Vanlig händelse 

22. Sparka boll Kicking a ball Utfyllnad 

23. Bryta bröd Breaking a baguette by hand Vanlig händelse 

24. Riva av bananskal med 
avbitartång 

Tearing a banana peel in two with a pair 
of pliers 

Ovanlig händelse 

25. Riva av papper från ett block Tearing a sheet of paper off a notepad by 
hand 

Vanlig händelse 

26. Klippa tyg med sax Cutting cloth with scissors Vanlig händelse 

27. Skära kaka med sax Cutting bread with scissors Ovanlig händelse 

28. Öppna glasburk  Opening a jar Vanlig händelse 

29. Dela salladslök mot en 
upprätthållande kniv (två 
aktörer) 

Cutting a bunch of spring onions by 
moving it abruptly against a static knife 

Ovanlig händelse 

30. Skära gren med yxa Cutting a twig off a tree with an axe Ovanlig händelse 

31. Ha ner ett glas i golvet med 
armbåge 

Breaking a glass by bumping it off a table 
with an elbow 

Vanlig händelse 

32. Dela rep med hammare och 
stämjärn 

Breaking a piece of a rope with a chisel 
and hammer 

Ovanlig händelse 

33. Klippa banan med sax Cutting a piece off a banana with scissors Ovanlig händelse 

34. Skära rep med kniv Cutting a rope in two pieces with a knife Vanlig händelse 

”Cut and Break Clips” 
  

35. Dela rep med järnspett Cut rope stretched between two tables 
with single downward chisel blow 

 

18 
 



36. Dela tygremsa med kniv  
(två aktörer) 

Cut strip of cloth stretched between two 
people’s hands in two with knife 

 

37. Bryta kvist mot ett knä Break stick over knee several times with 
intensity 

 

38. Tyg delas Piece of cloth tears spontaneously into 
two pieces 

 

39. Dra ut platsmugg ur en annan 
plastmugg  

Pull two paper cups apart by hand  

40. Skära tyg med kniv (tyg 
fastsatt mellan två bord) 

Chop cloth stretched between two tables 
with repeated intense knife blows 

 

41. Dela rep med yxa (rep 
fastsatt mellan två bord) 

Cut rope stretched between two tables 
with axe blow 

 

42. Skära gren med såg Cut single branch off twig with sawing 
motion of knife 

 

43. Kvist delas Forking branch of twig snaps 
spontaneously off 

 

44. Morot delas Carrot snaps spontaneously  

45. Dra isär kork från penna  Removing a cap from a pen, take top off 
pen 

Spatial separation 

46. Dela tyg med en hammare 
(tyg fastsatt mellan två bord) 

Chop cloth stretched between two tables 
into two pieces with two hammer blows 

 

47. Öppna bok  Open a book Spatial separation 

48. Dra av garn från ett 
garnnystan  

Break single piece off a length of yarn by 
hand 

 

49. Slå sönder tallrik med 
hammare 

Break a plate with hammer Break event 

50. Öppna ask  Open a hinged box Spatial separation 

51. Öppna munnen Open mouth Spatial separation 

52. Öppna ögonen Open eyes Spatial separation 

53. Öppna dörr  Open a door Spatial separation 

Båda stimuli, ”Cut and Break Clips” (Bohnemeyer, Bowerman & Brown 
2001) och ”Kids’ Cut and Break” (Bowerman & Majid 2003) finns att ladda 
ner från MPI:s hemsida7. 

 
 
 
 

7 http://fieldmanuals.mpi.nl/volumes/2001/cut-and-break-clips/ och 
http://fieldmanuals.mpi.nl/volumes/2003-1/kids-cut-break/.  
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3.2 Informanter 
I studien undersöks 14 vuxna informanters beskrivningar av 
stimulusmaterialets filmsekvenser. Urvalet av informanter har främst gjorts 
med tanke på att få en tillräcklig bredd av informanter med olika bakgrund, 
ålder och kön. Könsfördelningen blev dock ändå skev då det var färre män 
än kvinnor som deltog i studien: 11 kvinnor och 3 män. Två män tillhör 
ålderskategorin 30–40 och en tillhör ålderskategorin 50–72. I övrigt är 
åldersfördelningen av informanterna jämn (Tabell 3-3).  

Tabell 3-3. Åldersfördelning av informanterna 

Ålder Antal informanter 

20–29 år 4 
30–39 år 5 
40–49 år 2 
50–72 år 3 

Totalt 14 

Ett huvudkriterium vid valet av informanter var att alla informanter skulle 
vara döva och ha svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk. Dessutom har 
fem informanter vuxit upp med döva föräldrar som i sin tur har haft 
teckenspråk som sitt förstaspråk. Dessa fem informanter är således 
andragenerationstalare av svenskt teckenspråk. 

Ytterligare faktorer som påverkade urvalet av informanter var om de hade 
döva barn eller arbetade på specialförskola. Sju av informanterna hade döva 
barn. Tanken bakom detta var att längre fram undersöka om par av föräldrar 
och barn uppvisar likheter i sina uttryck av dessa specifika 
verbkonstruktioner, samt om föräldrarnas verbkonstruktioner har någon 
påverkan på barnens konstruktioner. Tre informanter arbetade i barnens 
specialskolor som förskolepedagog och tanken var även där att se om det 
fanns några influenser av personalens verbkonstruktioner på barnen. 

Av praktiska skäl valdes informanter som var bosatta i mitt närområde, 
d.v.s. Stockholmsområdet. Dock är inte alla informanter i studien uppväxta i 
Stockholm, utan några kommer från andra delar av Sverige. De har haft sin 
grundskolegång i en specialskola för döva och hörselskadade på olika platser 
i Sverige. Information om informanternas uppväxt, antal beskrivna 
filmsekvenser, samt övrig bakgrundsinformation presenteras i Tabell 3-4. 
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Tabell 3-4. Uppväxtort, antal genomförda stimulusnummer, samt övrig 
information per informant 

Informant Uppväxtort Stimulus nr.   Övrigt  

Informant 1 Stockholm 1–53 Förälder till dövt barn,  
döva föräldrar, specialskola 

Informant 2  Stockholm  1–53 Förälder till dövt barn, 
döv moster, specialskola 

Informant 3 Stockholm  1–53 Förälder till dövt barn, specialskola 
Informant 4  Stockholm  1–53  Förälder till dövt barn, specialskola 
Informant 5 Stockholm   Förälder till dövt barn, specialskola 
Informant 6  Örebro 1–53 Förälder till dövt barn, 

döva föräldrar, specialskola 
Informant 7  Stockholm 1–53 Förälder till dövt barn, specialskola 
Informant 8  Stockholm  1–53 Döva föräldrar, specialskola 
Informant 9  Stockholm  1–53 Specialskola 
Informant 10  Lund 1–34 Specialskola 
Informant 11  Härnösand 1–53 Döva föräldrar, specialskola 
Informant 12  Örebro 1–34 Förskolepedagog, specialskola 
Informant 13  Vänersborg 1–34 Förskolepedagog, specialskola 
Informant 14  Vänersborg 1–34 Förskolepedagog, specialskola 

Alla informanter har beskrivit filmsekvenserna i stimulusmaterialet ”Kids’ 
Cut and Break” och alla förutom fyra har beskrivit de utvalda 
filmsekvenserna från stimulusmaterialet ”Cut and Break Clips”. De fyra 
deltagare som inte beskrivit filmsekvenserna utvalda från ”Cut and Break 
Clips” deltog i den tidigare undersökningen där filmsekvenser från ”Cut and 
Break Clips” ännu inte hade inkluderats. De beskrev således endast 
filmsekvenserna från ”Kids’ Cut and Break”, men ingår i den här studien 
också. 

3.3 Materialinsamling 
Vid inspelningssituationen användes en digital videokamera för att spela in 
informanternas beskrivningar av filmsekvenserna i stimulusmaterialet. På 
plats fanns även en bärbar dator som spelade upp filmsekvenserna. 
Informanterna kunde själva stoppa uppspelningen av filmsekvenserna på 
skärmen vid behov, t.ex. om de missade att se något, eller om de var osäkra 
på vad de såg. Inspelningsmaterialet komprimerades och sparades i datorn 
för att sedan analyseras i annotationsprogrammet ELAN (EUDICO 
Linguistic Annotator). ELAN är ett verktyg för annotering och transkription 
av olika sorters texter, bl.a. teckenspråkstexter (Crasborn & Sloetjes 2008).  

En effekt av bristande förberedelse inför inspelningarna är att vissa 
informanters kläder samt platsen för inspelningen inte varit optimala som 
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inspelningsbakgrund när man sedan ska avläsa teckenspråk i syfte att 
analysera. Bl.a. bar en informant en svartvitrandig tröja och bakgrunden 
bestod av en bokhylla med böcker. Trots detta har det varit fullt möjligt att 
analysera mina data. 

I ”Field Manual” till ”Cut and Break Clips” (Bohnemeyer, Bowerman & 
Brown 2001) finns anvisningar för hur materialinsamlingen bör göras för att 
en lingvistisk typologisk jämförelse mellan olika språk ska kunna göras, 
vilket var huvudsyftet med ”Cut and Break”-studien. Någon manual till 
”Kids’ Cut and Break”-stimulusmaterialet finns inte mer än att Erkelens 
beskrivit sitt eget tillvägagångssätt vid materialinsamlingen av barn 
(Erkelens 2003). Jag har inte exakt följt någon av anvisningarna vad gäller 
tillvägagångssättet vid materialinsamlingen, bl.a. har jag valt att inte visa 
filmsekvenserna i olika ordningsföljder (det finns fyra olika ordningsföljder 
av filmsekvenserna).  

Inspelningarna med de vuxna informanterna gjordes antingen hemma hos 
informanterna, på specialförskolan i enskilt rum, eller på Stockholms 
universitet. Inför eliciteringstillfället fick informanterna information om var 
stimulusmaterialet kom från, samt att det har använts på flera språk i 
jämförande syfte, och att det var syftet även med denna studie.  

Informanterna ombads att direkt efter varje filmsekvens beskriva vad som 
visats i filmsekvensen. Informanterna hade möjlighet att stoppa 
uppspelningen efter varje filmsekvens, eller upprepa uppspelningen av en 
filmsekvens vid behov på datorn. Kameran var dock på under hela 
inspelningstillfället, vilket betyder att allt som tecknades av informanten 
under inspelningstillfället spelades in. Vid inspelningen satt jag bredvid 
kameran så att informanterna på ett naturligt sätt kunde använda mig som 
lyssnare/mottagare av filmbeskrivningarna och att informanterna var vända i 
rätt riktning, d.v.s. mot kameran. Dock är jag medveten om att detta kan ha 
haft viss påverkan på informanternas beskrivningar i och med att 
informanterna visste att jag hade kunskap om vad filmerna innehöll. Jag bad 
dem trots detta att beskriva vad de såg och efter varje visning frågade jag 
vad de hade sett i filmen och bad dem återberätta det.  

Materialets omfattning är 416 minuters inspelat material, vilket motsvarar 
ca 7 timmars data, fördelat på 14 informanter. Materialomfattningen för 
respektive informant presenteras i Tabell 3-5.  

 
 
 
 
 
 
 

22 
 



Tabell 3-5. Antal genomförda stimulusnummer och inspelningslängd per 
informant 

Informant Stimulus nr.   Materialets omfattning 

Informant 1 1–53 24 min 
Informant 2  1–53 23 min 
Informant 3  1–53 60 min 
Informant 4  1–53 32 min 
Informant 5  1–53  28 min 
Informant 6 1–53 15 min 
Informant 7  1–53 32 min 
Informant 8  1–53 28 min 
Informant 9  1–53 60 min 
Informant 10  1–34 20 min 
Informant 11  1–53 30 min 
Informant 12  1–34 22 min 
Informant 13  1–34 22 min 
Informant 14  1–34 20 min 

 

3.4 Annotering av data 
All annotering av beskrivningarna på teckenspråk gjordes i 
annotationsprogrammet ELAN. Följande två figurer (Figur 3.1 och Figur 
3.2) visar hur ett ELAN-fönster ser ut, samt hur jag använt ELAN för att 
annotera mina data. Ett ELAN-fönster (Figur 3.1) består av flera rutor 
innehållande information om det data som finns. Man bestämmer själv 
vilken sorts information som visas i rutorna. Namnen på rutorna jag använt 
följer de namn som Mesch (2011) använder. Ett ELAN-fönster består dels av 
ett mediafönster (pil 1) som spelar upp datafilen. Det inspelade materialet 
har en tidskod (pil 2) som synkroniseras med en tidslinje (pil 3) samt med 
annoteringarna i både databasfönstret (pil 4) och annoteringsfönstret (pil 6). I 
databasfönstret (pil 4) finns en tidskod (pil 5) för annoteringscellen (pil 7). 
Annoteringscellerna (pil 7) synkroniseras med annoteringarna i 
annoteringsfönstret (pil 8). Annoteringsfönstret består av en radmeny (pil 9) 
samt annoteringar som t.ex. annotering av verbkonstruktioner (pil 8). 
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Figur 3.1. Annotering av en situationsbeskrivning av stimulus 21 i ett 
ELAN-fönster (inkl. annoteringsfönster) 

När ett inspelat material lagts in i ELAN identifierades först informanternas 
beskrivningar av filmsekvenserna (Figur 3.2). Varje beskrivning fick ett 
nummer (pil 1) som motsvarar den ordning i vilken filmsekvenserna visades 
för informanterna. Beskrivningarna benämns även med en 
situationsbeskrivning som kortfattat beskriver vad som händer i situationen 
(pil 2). Situationsbeskrivningarna är desamma som beskrivningarna i Tabell 
3-2. Därefter identifierades de verbkonstruktioner som uttrycker ett föremåls 
separation och dessa fick därefter en utförligare annotering (pil 3) än övriga 
tecken (pil 4). Radmenyn (pil 5) talar om vilken typ av detaljerad 
information som annoteras i radernas annoteringsceller (pil 4). I radmenyn 

Pil 1. 
Mediafönster 

Pil 2. 
Tidskod 

Pil 4. Data-
basfönster 

Pil 3. 
Tidslinje 

Pil 5. Tidskod för 
annoteringscellen 
 

Pil 9. 
Radmeny 

Pil 7. 
Annoteringar i 
databasfönster 

Pil 8. Annotering av 
verbkonstruktion 

Pil 6. 
Annoterings-
fönster 
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finns beteckningarna ”H hand”, ”V hand”, ”H artikulator” och ”V 
artikulator. Annoteringscellerna i raden ”hand” innehåller svenska glosor, 
t.ex. BANAN, som representerar tecken. Annoteringscellerna i raden 
”artikulator” innehåller information om vilken handform handen/händerna 
har i den verbkonstruktion som uttrycker separation av föremål (pil 3). 
Raden ”artikulator” tillkom för att kunna exportera annotationerna i denna 
rad till ett excelblad för fortsatt analys. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 3.2. Annoteringsfönster 

Verbkonstruktionerna som uttrycker separation av föremål kommer i 
följande framställning att illustreras med en eller två bilder (Figur 3.3), samt 
i text under bilderna som beskriver situationen i filmsekvensen, händernas 
handformskategori, samt vad de avbildar eller beskriver. 

När en verbkonstruktion representeras med två bilder i texten så visar den 
vänstra bilden händernas läge i början av verbkonstruktionen och den högra 
bilden händernas läge i slutet av verbkonstruktionen. Det krävs en viss 
färdighet i teckenspråk för att kunna visualisera hur verbkonstruktionens 

Pil 1. 
Filmnummer 

Pil 2. 
Situationsbeskrivning 

Pil 5. 
Radmeny

Pil 3. Annotering av 
verbkonstruktion

Pil 4. 
Annoteringscell
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rörelse utförs, men fokus i denna studie är att undersöka val av handformer i 
dessa specifika verbkonstruktioner. Figur 3.3 visar hur en verbkonstruktion 
kan representeras i texten. Den första bildtextraden innehåller 
situationsbeskrivningen av bilderna, samt filmnummer, och följer den 
beskrivning som finns i Tabell 3-2. Bildtextraden ”H.h:” anger här att den 
högra handen har en handform som betecknas ”Flat hand” och nästa rad 
”V.h:” att den vänstra handen har en handform som betecknas ”Knuten 
hand”. Handformsbeteckningarna är tagna från det svenska 
teckenspråkslexikonet (Svenskt teckenspråkslexikon 1997). I dessa två rader 
finns också information om vilken handformskategori (substitutor, 
manipulator eller deskriptor) handen tillhör, samt om handen är agerande 
eller stilla. Bilderna är klippta från materialet, d.v.s. inspelningarna av 
informanterna. Några bilder är skapade enbart för att användas i uppsatsen 
som t.ex. bilderna i kapitel 4. 

 
Skära banan med kniv (21) 

H.h: Substitutor Flat hand (agerande) 

V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 

Figur 3.3. Exempel på illustration av avbildande verbkonstruktion 
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4 Handformskategorier i avbildande 
verbkonstruktioner 

Detta kapitel introducerar handformskategorier som förekommer i 
avbildande verbkonstruktioner i det svenska teckenspråket. Kapitlet fungerar 
som en introduktion till kapitel 5 vilket beskriver vilka handformskategorier 
som väljs i avbildande verbkonstruktioner som beskriver separation av ett 
föremål med eller utan hjälp av verktyg. 

I det här kapitlet presenteras först handformskategorin substitutor, 
därefter manipulator och slutligen deskriptor. 

4.1 Substitutor 
Substitutor är en hand som i en avbildande verbkonstruktion representerar en 
eller flera entiteter. Substitutorerna motsvarar Wallins (1994) klassifikatorer 
och hans beskrivning av hur man väljer klassifikator enligt en entitets mest 
framträdande formegenskaper gäller därmed också för substitutor. 
Substitutor används i avbildande verbkonstruktioner som avbildar en entitets 
befintlighet eller förflyttning. 

Substitutorns form motiveras av entitetens mest framträdande 
formegenskaper, som t.ex. att handformen Flat hand betecknar en entitet 
med en framträdande platt egenskap som t.ex. ett papper, d.v.s. ”De har 
utsträckning i två dimensioner men mycket liten utsträckning i den tredje 
dimensionen […]” (Wallin 1994:95). Andra entiteter som teckenspråk 
klassificerar på samma vis, d.v.s. betraktas som tvådimensionella, är bl.a. 
bok, leksaksbil, serveringsbricka, rödspätta eller rocka (Figur 4.1). 

Andra substitutorer är bl.a. Pekfinger och Klohand. Pekfingret 
representerar endimensionella entiteter som karaktäriseras av att vara 
långsmala, d.v.s. ”[…] en dimension är mer framträdande än de andra två 
dimensionerna, som exempelvis pennor, […].” (Wallin 1994:96). Entiteter 
som klassificeras som endimensionella är t.ex. penna, träd eller orm. 
Klohanden representerar tredimensionella entiteter som har en framträdande 
sfärisk beskaffenhet där alla tre dimensionerna är lika framträdande, som 
t.ex. äpple, manet eller tennisboll (Figur 4.1). 

27 
 



   
a. Substitutor Pekfinger b. Substitutor Flat hand  c. Substitutor Klohand 
 Representerar 

endimensionella entiteter 
 Representerar 

tvådimensionella entiteter  
 Representerar 

tredimensionella entiteter  

Figur 4.1. Substitutorer som representerar en-, två- och tredimensionella 
entiteter 

En och samma substitutor kan representera entiteter som storleksmässigt 
skiljer sig åt. Exempelvis kan Flat hand representera en liten leksaksbil eller 
stor lastbil, Pekfinger kan representera en liten trästicka eller en bergsborr, 
och Klohand kan representera entiteter som t.ex. ett äpple eller en stor höbal.  

I Figur 4.2 illustreras hur substitutorer inkluderar Underarmen för att 
representera en entitet som är stor, eller stor och tung, där Flat hand + 
Underarm representerar tvådimensionella entiteter, som t.ex. en stor och 
tung dörr, eller Pekfinger + Underarm för att representera en vägbom. I vissa 
verbkonstruktioner är dock Underarmen en egen substitutor, som t.ex. 
Krokfingret kombinerat med Underarm, där Krokfingret representerar en 
endimensionell krokformad entitet (t.ex. kroken till en lyftkran), men 
Underarmen representerar en stor och grov, rak endimensionell entitet (d.v.s. 
lyftkranens arm) (Figur 4.2c). I Figur 4.2d representerar Klohanden en 
grävmaskins skopa och Underarmen grävmaskinens arm. I vissa 
konstruktioner adderas även överarmen till substitutorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 



  
a. Substitutor Flat hand + Underarm b. Substitutor Pekfinger + Underarm 
 Representerar tvådimensionella större entiteter  Representerar endimensionella större entiteter 

  
c. Substitutor Krokfinger + Underarm d.  Substitutor Klohand + Underarm 
 (Krokfinger) Representerar endimensionella 

krokformade entiteter samt (Underarm) större 
raka endimensionella entiteter 

 (Klohand) Representerar tredimensionella 
entiteter samt (Underarm) större raka 
endimensionella entiteter  

Figur 4.2. Substitutorer kombinerade med Underarm som representerar 
en-, två- och tredimensionella större entiteter 

I följande avsnitt presenteras konstruktioner där två lika eller olika 
substitutorer kombineras. 

4.1.1 Kombination av två substitutorer 
En verbkonstruktion kan innehålla en kombination av två substitutorer som 
tillsammans representerar en eller flera entiteter. Ibland representerar de 
tillsammans en entitet (Figur 4.3a), ibland två delar av en entitet (Figur 4.3b) 
och ibland flera entiteter (Figur 4.3c). I Figur 4.3d representerar 
substitutorerna tillsammans vatten i t.ex. en sjö. 
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a. Två bilar bredvid varandra b. Tyg delas (38) 

 H.h: Substitutor Flat hand  H.h: Substitutor Flat hand 

 V.h: Substitutor Flat hand  V.h: Substitutor Flat hand 

 Substitutorerna representerar två 
bilar  

 Substitutorerna representerar ett tygstycke som delas i två 

  
c. Myror som kryper runt myrstack d.  Vatten svämmar över 

 H.h: Substitutor Klohand  H.h: Substitutor Sprethand  

 V.h: Substitutor Klohand  V.h: Substitutor Sprethand 

 Substitutorerna representerar myror (insekter)  Substitutorerna representerar vatten 

Figur 4.3. Kombination av två identiska substitutorer  

När man har två identiska substitutorer kan antingen båda agera samtidigt 
eller så kan en av dem vara stilla. När substitutorerna är olika kan de inte 
samtidigt agera, utan en av dem måste vara stilla. Wallin (1994) analyserar, 
enligt efter Talmys (1975) modell för befintlighets- och förflyttningsuttryck, 
den stilla handen som den semantiska komponenten ground, vilken fungerar 
som en spatial referenspunkt till den andra (agerande) handen. Den agerande 
handen analyserar Wallin som figure-betecknande element och utgörs av 
klassifikatorer. Groundbetecknande element som också utgörs av 
klassifikatorer, samt även kroppsdelar och området framför den tecknande, 
fungerar som artikulationsställe till den agerande handen (d.v.s. till den 
figurebetecknande klassifikatorn). I Figur 4.4 är den vänstra handen stilla 
och fungerar som spatial referenspunkt till den agerande handen. Området 
vid sidan om vänsterhanden representerar den plats där borren borrar, i det 
här fallet en vägg. 
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Borra i vägg   

H.h: Substitutor L-hand (agerande)   

V.h: Substitutor Flat hand (stilla)   

Substitutorerna representerar vägg och borr 
 

Figur 4.4. Kombination av två olika substitutorer 

Jag har visat att två substitutorer kan kombineras i en verbkonstruktion, men 
en substitutor kan även kombineras med en manipulator eller deskriptor. 

4.2 Manipulator 
Manipulator är en handform som i en avbildande verbkonstruktion 
representerar en hand som handskas med en entitet. Formen hos 
manipulatorn motiveras av den del av entiteten i fråga som handen hanterar, 
t.ex. väljs Tumvinkelhand när manipulatorn avbildar en hand som håller en 
bok för att lägga den på ett bord (Figur 4.5a). 

   
a.  Manipulator Tumvinkelhand b.  Manipulator Nyphand c.  Manipulator S-hand 
 Manipulatorn avbildar en 

hand som håller i en 
tvådimensionell entitet, t.ex. 
en bok 

 Manipulatorn avbildar en 
hand som håller i en 
endimensionell entitet,  
t.ex. en penna 

 Manipulatorn avbildar en 
hand som håller i en 
cylinderformad entitet, t.ex. 
ett glas 

Figur 4.5. Avbildande verbkonstruktioner med en manipulator: 
Tumvinkelhand, Nyphand och S-hand 

Beskrivningen av kategorin manipulator bygger delvis på den beskrivning 
Wallin gör för sin kategori agentiva klassifikatorer. Beteckningen ”agentiva” 
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står för den semantiska komponenten agent. Enligt Wallin väljs agentiva 
klassifikatorer ”[…] i enlighet med den del man håller i hos entiteten i 
fråga.” (Wallin 1994:121). Den del av entiteten som handen håller i kan ha 
ett endimensionellt utseende som t.ex. en penna (Figur 4.5b). Men en 
endimensionell entitet kan ha olika beskaffenheter, smal eller av grövre slag 
(Wallin 1994) och detta kan påverka valet av handform. Exempelvis hanterar 
man en penna och ett vattenrör på olika sätt. En manipulator som väljs för att 
avbilda en hand som håller i en cylinderformad entitet kan t.ex. vara en S-
hand (Figur 4.5c), men valet motiveras även av hur man väljer att hantera en 
entitet, eller att man hanterar en entitet på olika sätt. Ett barn håller 
exempelvis en penna med hela handen, d.v.s. kraftgrepp, och vissa entiteter 
kräver ett visst grepp för att hantera det, som t.ex. att riva en plastpåse (Figur 
4.6a). Wallin visar också detta och skriver att ”Man kan hålla en kaffemugg 
som man håller ett dricksglas.” (Wallin 1994:122), men även då väljs 
handformen i enlighet med den del man väljer att hålla i hos entiteten i fråga, 
eller som Wallin formulerar det: ”Det är beskaffenheten i delen man håller i 
som bestämmer valet av handform.” (Wallin 1994:122). Han säger också att 
andra faktorer kan påverka valet av klassifikator, t.ex. vikten, men att det är 
sekundärt (Wallin 1994:130). Faktorer som entitetens vikt, att entitetens 
material har en viss beskaffenhet eller att en viss muskelstyrka behövs i 
hanteringen motiverar också valet av manipulator (Figur 4.6a-c). 

Hållhänderna i Figur 4.6a väljs för att ett bra grepp samt en viss 
muskelkraft behövs när händerna håller i platspåsen för att utföra handlingen 
(d.v.s. riva plastpåsen). Plastpåsens är tvådimensionell och av tunt, sladdrigt 
material, och skulle primärt motivera en manipulator med A-hand. 
Hållhänderna i Figur 4.6b väljs för att avbilda två händer som lyfter upp en 
tung tröja. Böjt långfinger i Figur 4.6c väljs för att avbilda en hand som 
plockar upp (och håller) i en taggig sjöborre. 
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a. Riva plastpåse (20) b. Ta upp en våt tröja 
 H.h: Manipulator Hållhand   H.h: Manipulator Hållhand  
 V.h: Manipulator Hållhand   V.h: Manipulator Hållhand  
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i 

en plastpåse 
 Manipulatorerna avbildar två händer som 

håller i en tröja 

 

  

c. Plocka upp en taggig sjöborre  
 Manipulator Böjt långfinger    
 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en sjöborre  

Figur 4.6. Avbildande verbkonstruktion med manipulator: Hållhand och 
Böjt långfinger  

I följande avsnitt presenteras konstruktioner där två lika eller olika 
manipulatorer kombineras. 

4.2.1 Kombination av två manipulatorer 
En verbkonstruktion som innehåller två manipulatorer kan avbilda två 
händer som handskas med antingen en eller två entiteter. Två manipulatorer 
som kombineras kan vara identiska eller olika. När manipulatorerna är 
identiska så kan de antingen ha identiska8 rörelser, eller så agerar en 
manipulator medan den andra är stilla. I Figur 4.7a avbildar manipulatorerna 
två händer som håller i en kvist och i Figur 4.7 b avbildar manipulatorerna 
en hand som håller i en penna medan den andra handen håller i en kork. 

8 Se Battisons (1978) symmetrivillkor.  
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a. Bryta kvist (4)   

 H.h: Manipulator Hållhand (agerande)   

 V.h: Manipulator Hållhand (agerande)   

 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en kvist 

 

b. Dra isär kork från penna (45)   

 H.h: Manipulator Hållhand (agerande)   

 V.h: Manipulator Hållhand (stilla)   

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en penna och en hand som håller i kork 

Figur 4.7. Kombination av två identiska manipulatorer 

Manipulatorerna i Figur 4.7a är identiska och båda är agerande. 
Manipulatorerna i Figur 4.7b är också identiska, men en manipulator är stilla 
och avbildar en hand som håller i en penna, medan den andra agerande 
manipulatorn avbildar en hand som håller i korken till pennan för att lossa 
denna från pennan. 

När två olika manipulatorer kombineras rör det sig vanligtvis om att 
manipulatorerna avbildar två händer där respektive hand håller varsin entitet 
(Figur 4.8a-b). Den stilla manipulatorn i båda verbkonstruktionerna avbildar 
en hand som håller i den entitet som blir påverkad av den handling som 
beskrivs i respektive konstruktion (bananskal respektive limpa). Den 
agerande manipulatorn avbildar en hand som håller i ett verktyg i syfte att 
göra något mot det påverkade föremålet i respektive konstruktion (verktygen 
är en avbitartång respektive en kniv). 

34 
 



 
a. Riva av bananskal med avbitartång (24)   

 H.h: Manipulator S-hand (agerande)   

 V.h: Manipulator A-hand (stilla)   

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i ett bananskal  
och en hand som håller i en avbitartång 

 

b. Skära bröd med kniv (5)   

 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande)   

 V.h: Manipulator S-hand (stilla)   

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en limpa  
och en hand som håller i en kniv 

  

Figur 4.8. Kombination av två olika manipulatorer 

Hittills har vi sett att två manipulatorer kan kombineras, både identiska och 
olika, men en manipulator kan även kombineras med en substitutor eller 
deskriptor. 

4.3 Deskriptor 
Handformskategorin deskriptor är densamma som de handformer Wallin 
(2000) beskrivit för tecken som kallas form- och storleksbeskrivande tecken. 
Deskriptor skiljer sig från substitutor och manipulator i att en deskriptor inte 
representerar en entitet, såsom en substitutor, eller avbildar en hand som 
handskas med entitet, såsom en manipulator. En deskriptor kan istället liknas 
vid ett ritverktyg som används vid beskrivning av en entitets form och 
storlek. En deskriptor Pekfinger t.ex. ”ritar” virtuellt en entitets kontur (Figur 
4.9), medan en Flat hand beskriver form, storlek (och yta) hos entiteter som 
om hela den Flata handens handflata (insida) berör en virtuell entitets yta 
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(Österberg 1916) (Figur 4.10). Men en deskriptor kan även användas i 
avbildande verbkonstruktioner som endast anger en entitets storlek (Figur 
4.15). 

 
H.h: Deskriptor Pekfinger (agerande)  

V.h: Deskriptor Pekfinger (agerande)  

Beskrivning av form och storlek hos t.ex. ett papper eller tyg 

Figur 4.9. Avbildande verbkonstruktion med två deskriptorer: Pekfinger  

 

H.h: Deskriptor Flat hand (agerande)   

V.h: Deskriptor Flat hand (agerande)  

Beskrivning av form och storlek hos t.ex. en låda, spis 

Figur 4.10. Avbildande verbkonstruktion med två deskriptorer: Flat hand  

Enligt Wallin (2000) markerar rörelsen i form- och storleksbeskrivande 
tecken utsträckningen av den största dimensionen hos den entitet som 
beskrivs, medan handformen vanligtvis markerar utsträckningen av den 
minsta dimensionen. Detta gäller främst de handformer där tummen är i 
opposition mot fingrarna. 

Deskriptor markerar inte alltid utsträckningen av en entitets minsta 
dimension. Enligt Wallin (2000) kan handformerna även markera den 
mellersta dimensionen medan rörelsen markerar den största dimensionen 
(Figur 4.11).  
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H.h: Deskriptor Måtthand (agerande)  

V.h: Deskriptor Måtthand (agerande)  

Beskrivning av form och storlek hos t.ex. en ram, list 

Figur 4.11. Avbildande verbkonstruktion med två deskriptorer: Måtthand 

Deskriptor Kupad hand används i avbildande verbkonstruktioner som 
avbildar ett föremål som har en sfärisk form (Figur 4.12). Både deskriptorn 
Kupad hand och deskriptorns rörelse avbildar entitetens sfäriskt formade yta.   

 

H.h: Deskriptor Kupad hand (agerande)  

V.h: Deskriptor Kupad hand (agerande)  

Beskrivning av form och storlek hos t.ex. en skål, fågelbo 

Figur 4.12. Avbildande verbkonstruktion med två deskriptorer: Kupad 
hand 

Hittills har exemplen visat avbildande verbkonstruktioner som innehåller två 
agerande deskriptorer för att beskriva form och storlek av entiteter, men en 
avbildande verbkonstruktion kan även utgöras av en stilla och en agerande 
deskriptor. Den stilla deskriptorn markerar entitetens minsta och/eller 
mellersta dimension (även form och storlek) och fungerar som spatial 
referens- och utgångspunkt för den agerande deskriptorn (Figur 4.13). 
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H.h: Deskriptor S-hand (agerande)  

V.h: Deskriptor S-hand (stilla)  

Beskrivning av form och storlek hos t.ex. en hörnsoffa, L-format hus 

Figur 4.13. Avbildande verbkonstruktion med en stilla och en agerande 
deskriptor: S-hand 

Vanligtvis utgörs en avbildande verbkonstruktion som beskriver form av en 
entitet av två deskriptorer. Mindre vanligt är att verbkonstruktionen utgörs 
av endast en deskriptor. I dessa fall kan konstruktionen ha sitt läge 
någonstans i utrymmet framför den tecknande (Figur 4.14a) eller på/vid den 
tecknandes kropp (Figur 4.14b). När verbkonstruktionens läge är på/vid 
någon kroppsdel beskriver det något som finns på kroppsdelen, t.ex. en 
mustasch. 

 

a. Deskriptor S-hand   

 Beskrivning av form och storlek hos t.ex. en takbjälke 

 

b. Deskriptor Rak måtthand   

 Beskrivning av form och storlek hos t.ex. en mustasch 

Figur 4.14. Avbildande verbkonstruktion med en deskriptor: S-hand, Rak 
måtthand 
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Deskriptor kan även användas för att ange storlek av en entitet. Deskriptorns 
rörelse i dessa verbkonstruktioner utgörs ibland av en kort och distinkt 
nedåtrörelse. Denna typ av avbildande verbkonstruktion beskriver inte 
formen hos entiteten, utan anger endast entitetens storlek, och kan användas 
för att ange t.ex. en viss mängd vätska (Figur 4.15a) eller storleken av en 
insekts (Figur 4.15b). 

  

a. Deskriptor Måtthand b. Deskriptor måtthand  

 Deskriptorn anger en mängd vätska  Deskriptorn anger storleken hos t.ex. en insekt 

Figur 4.15. Beskrivning av storlek med en deskriptor: Måtthand 

Förutom att kombineras med en annan deskriptor kan en deskriptor även 
kombineras med substitutor eller manipulator. Dock är kombinationen med 
substitutor eller manipulator inte särskilt vanlig och kommer därför inte 
diskuteras ytterligare här. 

4.4 Sammanfattning 
Det här kapitlet presenterar de tre handformskategorier som förekommer i 
avbildande verbkonstruktioner i det svenska teckenspråket. De tre 
handformskategorierna är substitutor, manipulator och deskriptor. 

En substitutor representerar en eller flera entiteter och väljs i en 
avbildande verbkonstruktion enligt entitetens mest framträdande 
formegenskap. De klassificeras i det svenska teckenspråket som bl.a. en-, 
två- eller tredimensionella, men klassificeras även enligt storlek och 
utsträckning, som t.ex. smal eller tjock, rak- eller krokformad 
endimensionell entitet. En ensam agerande substitutor kan utgöra en 
verbkonstruktion, men även två substitutorer är möjligt. När två identiskt 
agerande substitutorer kombineras följer de symmetrivillkoret (Battison 
1978). Om substitutorerna inte är identiska är en substitutor stilla medan den 
andra substitutorn agerar. 

En manipulator representerar en hand som handskas med en entitet. Till 
skillnad från substitutor som representerar en entitet, så avbildar manipulator 
en hand som håller i/greppar en entitet. Val av manipulator motiveras, 
förutom av entitetens framträdande formegenskaper, även av vilken 
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muskelkraft som behövs för att hantera en entitet eller oviljan av att hantera 
en entitet. En avbildande verbkonstruktion kan utgöras av två manipulatorer, 
antingen två agerande eller en stilla och en agerande manipulator, och att 
kombinationen av två agerande manipulatorer styrs av symmetrivillkoret. 

En deskriptor varken representerar en entitet eller avbildar en hand som 
handskas med en entitet. En deskriptor kan istället liknas vid ett ritverktyg 
som ritar en entitets kontur virtuellt i teckenrummet eller beskriver en 
entitets form och storlek. En deskriptor kan även användas i avbildande 
verbkonstruktioner för att endast ange storleken hos en entitet. Vanligtvis 
utgörs en avbildande verbkonstruktion av två deskriptorer, antingen i form 
av två agerande deskriptorer eller i form av en stilla och en agerande 
deskriptor. 
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5 Tecken som beskriver aktivitet som 
resulterar i separation av föremål 

Det här kapitlet introducerar avbildande verbkonstruktioner som beskriver 
aktivitet som resulterar i separation av föremål, med eller utan verktyg. 
Verbkonstruktionerna kommer från det material som samlats in, i vilket 14 
informanter var och en beskriver de situationer som visas i 
stimulusmaterialet. Det som är i fokus för analysen av dessa 
verbkonstruktioner är vilka handformskategorier som väljs, samt vilka 
handformskategorier som kombineras med varandra för att beskriva 
aktiviteter där föremål separeras. 

Ett exempel på en beskrivning av en situation som innehåller en 
separationsaktivitet utan verktyg illustreras i Figur 5.1. 
Separationsaktiviteten beskrivs med tre tecken: en avbildande 
verbkonstruktion som avbildar handlingen där ett föremål separeras (h), 
åtföljt av två tecken som anger resultatet av handlingen (i) och (l). Tecken 
som anger resultatet kallas här för resultativa komplement (Huang & Hsieh 
2008) och dessa beskrivs närmare i avsnitt 6. De övriga tecknen i 
situationsbeskrivningen innehåller bl.a. information om omständigheterna 
kring separationsaktiviteten, såsom rumslig information, vem som orsakar 
aktiviteten och vilket föremål som medverkar i situationen. 

   
a.  TANT b. STÅ c. HA 
 tant  stå   ha 

   
d. TYG e. Avbildande verbkonstruktion f. H.h: LE 
 tyg  hålla upp tyg  le och hålla upp tyg 
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g. Avbildande verbkonstruktion h. Avbildande verbkonstruktion 
 hålla upp tyg  Riva tyg (7) 

  

 

i. TRASIG j. TYG 

 trasig  tyg 

  
k. Avbildande verbkonstruktion  l. AV-verbkonstruktion  
 ett kvadratiskt tygstycke  delat tyg  

Figur 5.1. Beskrivning av situation som innehåller separationsaktivitet 
utan verktyg (stimulus 7) 

Den avbildande verbkonstruktionen som beskriver delningen, (h) i Figur 5.1, 
utförs med en kombination av två agerande manipulatorer. Manipulatorerna 
representerar två händer och avbildar hur händerna håller i ett stycke tyg för 
att dela det, vilket innebär att föremålet separeras utan verktyg. Valet av 
manipulatorerna i exemplet motiveras dels av det föremål som de handskas 
med och dels av handlingen att dela, d.v.s. genom att det behövs en viss 
muskelkraft bakom delningen. 

Den avbildande verbkonstruktionen som beskriver handlingen ’dela tyg’ 
åtföljs direkt efter av ett resultativt komplement. Komplementet är ett 
lexikalt tecken SÖNDER (i) (’trasig’, ’förstörd’) och det talar om resultatet av 
handlingen ’dela’, vilket beskrivs av verbkonstruktionen i bild (h). 
Ytterligare ett tecken som talar om resultatet av handlingen ’dela’ är tecknet 
i bild (l), vilket motsvarar en betydelse som på svenska kan uttryckas med 
orden ”delat tyg”.  
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Ett exempel på en beskrivning av en situation med aktivitet som resulterar 
i separation av föremål, men med verktyg, visas i Figur 5.2. Situationen som 
innehåller denna separationsaktivitet, innehåller en aktör som håller i en 
hammare och som med hammaren slår sönder en omkullvält kruka. 
Verbkonstruktionen som avbildar denna handling visas i bild (g) och 
resultativa komplementen som anger resultatet i bild (h) och (i). 

      
a. KRUKA b. H.h: FINNS c. H.h: BLOMMA 
 kruka  finns  blomma  

   
d. Avbildande verbkonstruktion e. Avbildande verbkonstruktion 
 blommor ställs i en kruka  välta en kruka 

  
f. H.h: HAMMARE g. Avbildande verbkonstruktion 
 hammare  slå sönder en kruka med en hammare (13) 

  
h. Avbildande verbkonstruktion  i. TRASIG 
 kruka delas  trasig 

Figur 5.2. Beskrivning av en situation som innehåller separationsaktivitet 
med verktyg (stimulus 13) 
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Det framkommer av de två exemplen ovan (Figur 5.1 och Figur 5.2) att 
teckenspråk tenderar att beskriva en separationsaktivitet med två eller flera 
tecken: en avbildande verbkonstruktion som beskriver handlingen eller 
händelsen, samt ett eller två tecken som anger resultatet, d.v.s. resultativa 
komplement. 

För att underlätta analysen av verbkonstruktionerna som beskriver 
separationsaktiviteterna, delades situationer i stimulusmaterialet upp i 
kategorier enligt vissa principer (Figur 5.3). Stimulusmaterialet innehåller 
sammanlagt 53 situationer, varav 45 situationer innehåller 
separationsaktivitet. Alla separationsaktiviteter innehåller ett påverkat 
föremål, men däremot innehåller inte alla aktiviteter en aktör eller ett 
verktyg. Således delades aktiviteterna vidare in i två kategorier med 
avseende på huruvida aktiviteten involverar en aktör eller inte. En aktivitet 
som involverar en aktör som gör något med ett eller flera föremål kallas här 
för handling. En aktivitet som saknar aktör kallas här för händelse. Av 42 
handlingar är 14 stycken handlingar utan verktyg och dessa beskrivs med 
sammanlagt 17 avbildande verbkonstruktioner. De resterande 28 
handlingarna är handlingar med verktyg och dessa beskrivs med sammanlagt 
44 avbildande verbkonstruktioner. De 3 separationsaktiviteter som är 
händelser beskrivs med 6 avbildande verbkonstruktioner. Den här studien 
analyserar således sammanlagt 67 avbildande verbkonstruktioner. En 
översikt över antal aktiviteter och verbkonstruktioner visas i Figur 5.3. 
 

53 situationer i stimulus 

 

45 separationsaktiviteter 

 

42 handlingar 3 händelser 

  

14 handlingar utan 
verktyg 

28 handlingar med 
verktyg 

 

   

17 avbildande 
verbkonstruktioner  

44 avbildande 
verbkonstruktioner  

6 avbildande verbkonstruktioner 

Figur 5.3. Översikt över indelning av situationerna i stimulus och antal 
avbildande verbkonstruktioner 

Innan jag kommenterar förhållandet mellan antal handlingar och händelser 
och antal verbkonstruktioner som beskriver handlingarna och händelserna, 
behöver jag beskriva hur jag använder ordet separation här. Separation 
används här som ett överordnat begrepp för en rad olika aktiviteter som 
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innebär att ett föremåls ursprungliga tillstånd förändras, som t.ex. från att 
vara en hel kruka till en kruka i delar. Aktiviteterna som resulterar i att 
föremål separeras betecknas på svenska bl.a. med verben bryta, riva, dela, 
skära, klippa, såga eller förstöra (se avsnitt 3.1). Istället för att använda mig 
av de svenska verben som namn på de olika separationsaktiviteterna har jag 
begränsat mig till att endast använda mig av tre överordnade beteckningar: 
dela, ta isär och öppna. Verbet dela används för handlingar där föremålet 
efter separationen är i två eller flera delar. Verbet ta isär används för 
handlingar där separationen sker hos föremål som består av två eller flera 
delar som är hopsatta, som t.ex. en glasburk med lock eller en penna med 
kork. Både locket till glasburken och korken till pennan är delar som är 
möjliga att separera fullständigt, d.v.s. de avlägsnas helt. När föremålet 
utsätts för fullständig separation används således verbet ta isär. Verbet 
öppna används för handlingar där föremålet består av två delar som inte går 
att separeras fullständigt, utan partiellt, som t.ex. en bok, ett lock till en ask, 
eller en dörr. 

Tabell 5-1 ger en översikt över vilken aktivitetsbeteckning respektive 
påverkat föremål fått. 

Tabell 5-1. Översikt över aktivitetsbeteckning för respektive påverkat 
föremål 

Aktivitets-
beteckning 

Påverkat föremål 

dela papper 
bröd 
tyg 
naglar 

chokladkaka 
kaka 
ägg 
blomkruka  

kvist 
spik 
kartong 
bröd 

hår 
plastpåse 
banan 
brödskiva  

bananskal 
lökblast 
gren 
rep 

tygremsa 
morot 
tallrik 
 

ta isär glasburk med lock  
mugg ur mugg 

penna med kork 
bit garn från garnnystan 

öppna bok 
ask 
dörr 

Förhållandet mellan antalet handlingar och händelser till antalet avbildande 
verbkonstruktioner som beskriver dessa handlingar och händelser visas i 
följande tre tabeller. 
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Den första tabellen (Tabell 5-2) visar antal handlingar utan verktyg och 
antal verbkonstruktioner som beskriver dessa handlingar. 

Tabell 5-2. Antal handlingar utan verktyg och antal verbkonstruktioner 

 Dela Ta isär Öppna Totalt 

Handling utan verktyg 7 4 3 14 

Avbildande verbkonstruktion 7 4 6 17 

Antalet handlingar och verbkonstruktioner som beskriver dessa skiljer sig 
inte mycket åt. De handlingar som innebär öppnande av föremål beskrivs 
med dubbelt så många verbkonstruktioner, d.v.s. olika informanter har valt 
olika strategier, d.v.s. olika handformskategorier i de verbkonstruktionerna. 

Nästa tabell (Tabell 5-3) visar antal handlingar med verktyg, samt antal 
verbkonstruktioner som beskriver dessa handlingar. Handlingarna är 
uppdelade i två: rörligt verktyg och övriga verktyg (skillnaden mellan dessa 
verktyg förklaras närmare i 5.1.2). Handlingarna som innehåller rörligt 
verktyg beskrivs av flera olika verbkonstruktioner. Vissa verktyg i dessa 
handlingar, t.ex. kniv, yxa och såg, beskrivs med en hand som antingen är 
substitutor eller manipulator. 

Tabell 5-3. Antal handlingar med verktyg och antal verbkonstruktioner 

 
Ett rörligt verktyg 

Övriga verktyg  
(2 eller stationärt) 

Totalt 

Handling med verktyg (dela) 24 4 28 

Avbildande verbkonstruktion 39 5 44 

Antal verbkonstruktioner som beskriver händelser är dubbelt så många som 
händelser – detta eftersom val av handformskategori i dessa 
verbkonstruktioner varierar. 

Tabell 5-4. Antal händelser och antal verbkonstruktioner 

 Totalt 

Händelser 3 

Avbildande verbkonstruktion 6 

Vilka handformskategorier man valt för respektive verbkonstruktion för att 
beskriva dessa handlingar och händelser presenteras i detalj i följande 
avsnitt. 
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5.1 Avbildande verbkonstruktion som beskriver 
handling eller händelse som resulterar i separation 
av föremål 
Det här avsnittet (5.1) beskriver informanternas val av handformskategorier i 
avbildande verbkonstruktioner som avbildar en handling eller händelse som 
resulterar i separation av föremål. 

Först beskrivs avbildande verbkonstruktioner som beskriver handlingar 
där föremålen separeras utan verktyg. I dessa handlingar separeras föremålen 
med hjälp av händerna. Händerna betraktas inte som verktyg. Därefter 
beskrivs avbildande verbkonstruktioner som beskriver handlingar där 
föremålen separeras med verktyg. Verktygen i dessa handlingar är antingen 
rörliga eller stationära. Dock är majoriteten av verktygen rörliga i 
situationerna i stimulusmaterialet. Avslutningsvis beskrivs avbildande 
verbkonstruktioner som beskriver händelser, d.v.s. separationsaktiviteten 
saknar aktör. Dessa händelser innehåller endast ett påverkat föremål. 

5.1.1 Avbildande verbkonstruktion som beskriver handling 
utan verktyg 
Handling utan verktyg beskrivs vanligtvis med en avbildande 
verbkonstruktion där handen eller händerna representerar en aktörs hand 
eller händer och avbildar en aktörs hantering av ett föremål. I några få fall 
representerar händerna i verbkonstruktionen det påverkade föremålet. 

I stimulusmaterialet finns det 14 situationer som innehåller handling utan 
verktyg och dessa handlingar beskrivs med sammanlagt 17 
verbkonstruktioner (se översikt i Tabell 5-5). 

Tabell 5-5. Översikt över handformskategorierna i avbildande 
verbkonstruktioner som beskriver handling som resulterar i separation av 
föremål utan verktyg 

Situation: Handformskategori: 

1. Agerande hand Agerande hand 

kvist dela (4) manipulator manipulator 

tyg dela (7) manipulator manipulator 

chokladkaka dela (10) manipulator manipulator 

brödskiva dela (18) manipulator manipulator 

plastpåse dela (20) manipulator manipulator 

bröd dela (23) manipulator manipulator 
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2. Stilla hand Agerande hand 

pappersblock papper ta isär (25) manipulator  (block) manipulator (papper) 

glasburk lock ta isär (28) manipulator  (glasburk) manipulator (lock) 

mugg mugg ta isär (39) manipulator  (mugg) manipulator (mugg) 

penna kork ta isär (45) manipulator  (penna) manipulator (kork) 

garnnystan garn dela (48) manipulator  (nystan) manipulator   (garn) 

   

3.   

bok öppna (47) a.  manipulator manipulator  

b. substitutor substitutor  

ask lock öppna (50) a. substitutor  (ask) manipulator  (lock) 

b.  substitutor (ask) substitutor  (lock) 

dörr öppna (53) a. - manipulator 

 b. substitutor substitutor 

I tabellen redovisas de 17 avbildande verbkonstruktionerna enligt i vilken 
typ av separationsaktivitet de har. Den första kategorin innehåller 7 
handlingar som är delningar. Med ett undantag har samtliga 
verbkonstruktioner två agerande händer och alla är manipulatorer. Den andra 
kategorin innehåller 5 situationer med föremål som består av delar som kan 
separeras fullständigt. Samtliga verbkonstruktioner i denna kategori 
beskriver handlingar som är isärtagningar. Verbkonstruktionerna innehåller 
en kombination av en stilla hand och en agerande hand och är alla 
manipulatorer. Resterande 3 situationer i den tredje kategorin innehåller 
föremål som kan separeras partiellt. Situationerna beskrivs av 
verbkonstruktioner som alla, förutom en, innehåller kombination av en stilla 
hand och en agerande hand, och här varierar valet av handformskategori. 

I det följande illustreras några utvalda avbildande verbkonstruktioner från 
den här gruppen av situationer som är handlingar utan verktyg. 
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a. Bryta kvist (4)   

 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande)  
 V.h: Manipulator Knuten hand (agerande)  

 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en kvist 

 
b. Bryta chokladkaka (10)   
 H.h: Manipulator A-hand (agerande)  

 V.h: Manipulator A-hand (agerande)   
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en chokladkaka 

Figur 5.4. Avbildande verbkonstruktion som beskriver delning (stimuli 4 
och 10) 

Verbkonstruktionerna i Figur 5.4 innehåller en kombination av två agerande 
manipulatorer. Manipulatorerna avbildar två händer som håller i ett föremål: 
a) kvist och b) chokladkaka. I Figur 5.4a väljs manipulator Knuten hand, 
dels för att det påverkade föremålet ’kvist’ är ett endimensionellt föremål 
och dels för att handlingen ’dela kvist’ kräver en viss muskelkraft. I Figur 
5.4b väljs manipulator A-hand eftersom föremålet chokladkaka är ett tunt 
tvådimensionellt föremål. 
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Verbkonstruktionerna som beskriver isärtagning utförs med en stilla hand 
och en agerande hand (Figur 5.5). 

  
a. Riva av papper från ett block (25)   

 H.h: Manipulator A-hand (agerande)  
 V.h: Manipulator A-hand (stilla)  

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i ett papper och en hand som håller i ett pappersblock 

 
b. Öppna glasburk (28)   

 H.h: Manipulator Klohand (agerande)  
 V.h: Manipulator Klohand (stilla)  
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i ett lock och en hand som håller i en glasburk 

Figur 5.5. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver isärtagning 
(stimuli 25 och 28) 

Verbkonstruktionerna i Figur 5.5 innehåller en kombination av stilla hand 
och agerande hand där båda är manipulatorer. Manipulatorerna avbildar två 
händer som håller i ett föremål som består av delar som går att ta isär helt 
och hållet. I situationen ’riva av papper från ett pappersblock’ (Figur 5.5a) är 
det påverkade föremålet ett block papper och föremålet som avlägsnas är ett 
pappersark. I situationen ’öppna glasburk’ (Figur 5.5b) är det påverkade 
föremålet en glasburk med lock där föremålet som avlägsnas är locket. I 
verbkonstruktionerna som illustreras i Figur 5.5, är det den stilla 
manipulatorn som avbildar den hand som håller det föremålet som inte 
avlägsnas, d.v.s. pappersblocket i Figur 5.5a och glasburken i Figur 5.5b.  
Den agerande manipulatorn i (a) och (b) avbildar den hand som håller det 
som avlägsnas, d.v.s. i (a) ett papper och i (b) ett lock. Dock kan det vara på 
sin plats här att betona att aktören i situationen som visar handlingen ’riva av 
papper’ (stimulus 25) inte håller i pappersblocket. Informanterna har trots 
detta valt manipulator (stilla) som om aktören håller i pappersblocket. 
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Situationer som innebär öppnande av föremål har av informanterna 
beskrivits med två olika verbkonstruktioner (Figur 5.6). Den ena 
verbkonstruktionen innehåller en kombination av stilla och agerande 
manipulator. Den andra verbkonstruktionen innehåller en kombination av 
stilla och agerande substitutor. Situationer som innehåller en handling som är 
öppnande av föremål kan alltså beskrivas av två verbkonstruktioner och det 
som skiljer dem åt är valet av handformskategori. 

De påverkade föremålen i dessa situationer består också av två ihopsatta 
delar. Dock kan delarna i föremålen i den här kategorin, t.ex. bok och ask, 
endast separeras partiellt. 

 
a. Öppna bok (47)   

 H.h: Manipulator S-hand (stilla)  
 V.h: Manipulator S-hand (agerande)  
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en bok som slås upp  

 
b. Öppna bok (47)   
 H.h: Substitutor Flat hand (stilla)  

 V.h: Substitutor Flat hand (agerande)  
 Substitutorerna representerar en bok som slås upp 

 
c. Öppna ask (50)   

 H.h: Manipulator Nyphand (agerande)  
 V.h: Substitutor Flat tumhand (stilla)  

 Substitutorn representerar en ask och manipulatorn avbildar en hand som håller i låsanordning 
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d. Öppna ask (50)   

 H.h: Substitutor Flat hand (agerande)  
 V.h: Substitutor Flat tumhand (stilla)  

 Den agerande substitutorn representerar ett lock och den stilla substitutorn representerar en ask  

Figur 5.6. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver öppnande 
(stimuli 47 och 50) 

När en verbkonstruktion utgörs av en eller två substitutorer för att beskriva 
en separationsaktivitet så implicerar en substitutor att just denna aktivitet i 
fråga saknar agent. Trots detta har informanterna valt att beskriva situationen 
’öppna bok’ med två agerande substitutorer och implicerar därmed att 
handlingen inte utförs av en aktör, men så är inte fallet i situationen som 
verbkonstruktionen i Figur 5.6b beskriver. Ett liknande fall ser vi också i 
konstruktionen som beskriver situationen ’öppna ask’ som i Figur 5.6 kan 
beskrivas med två olika verbkonstruktioner. Vad som skiljer dessa två 
verbkonstruktioner är att den agerande handen antingen är en manipulator 
eller en substitutor. 

Situationen ’öppna dörr’ har av några informanter beskrivits med en 
verbkonstruktion som består av två substitutorer (en stilla och en agerande). 
Denna konstruktion kan möjligtvis i vissa fall betraktas som ett lexikalt 
tecken ÖPPNA. Dock har flertalet av informanterna beskrivit situationen 
’öppna dörr’ med en verbkonstruktion som innehåller en agerande 
manipulator (d.v.s. som här avbildar en hand som håller i dörrhandtaget). 

5.1.2 Avbildande verbkonstruktion som beskriver handling 
med verktyg 
Av stimulusmaterialets 53 situationer är 28 situationer handling med verktyg 
och dessa beskrivs med totalt 44 avbildande verbkonstruktioner. 

Majoriteten av situationerna här innehåller ett (1) verktyg, men i ett 
exempel innehåller en situation två verktyg varav ett av verktygen är det 
primära verktyget och det andra det sekundära verktyget, t.ex. en hammare 
(primärt verktyg) slår på ett stämjärn (sekundärt verktyg). Med primärt 
verktyg menar jag det verktyg som aktören håller i och som slås mot ett 
andra verktyg som i sin tur separerar det påverkade föremålet. 
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Verktygen som används i situationerna är antingen rörliga eller stationära. 
Ett rörligt verktyg förflyttar sig mot det påverkade föremålet för att 
åstadkomma en separation och verktyget, t.ex. en kniv, förflyttas vanligtvis 
med hjälp av en hand. Ett stationärt verktyg är däremot stilla och kan t.ex. 
hållas stilla med hjälp av händerna, eller så är verktyget stationärt, t.ex. ett 
knä. I de situationer där ett stationärt verktyg förekommer, förflyttas det 
påverkade föremålet mot det stationära verktyget, t.ex. att en gren delas 
genom att slås mot ett knä. Majoriteten av situationerna här innehåller dock 
rörliga verktyg och det är endast 2 situationer som innehåller stationära 
verktyg: dessa är i det ena fallet ett knä och i det andra en kniv. 

Utöver antal föremål i situationen så innehåller situationerna olika antal 
aktörer. Alla situationer innehåller minst en aktör, men två situationer har två 
aktörer. När situationen innehåller två aktörer har aktörerna olika uppgifter: 
en aktör håller i det påverkade föremålet och en aktör håller i verktyget 
(stimulus 29). 

Tabell 5-6 innehåller en förteckning över de 28 situationerna och de 44 
avbildande verbkonstruktionerna som beskriver dessa. Tabellen består först 
av två övergripande kolumner, varav den första kolumnen ”Situation:” 
innehåller en förteckning över situationerna med avseende på vad för slags 
föremål som blir utsatt för handlingen, vad för slags verktyg som används, 
samt en beteckning för separationskategorin. Den andra kolumnen 
”handformskategori” är indelad i fyra kolumner, varav två kolumner, den 
andra och tredje, anger vilken handformskategori som väljs för den stilla 
handen (andra kolumnen) respektive den agerande handen (tredje 
kolumnen). De två resterande kolumnerna, d.v.s. den första och fjärde, anger 
vilken funktion föremålen i fråga har i respektive situation, d.v.s. ett 
påverkat föremål eller ett verktyg. 

Ett understreck (_) mellan två ord som betecknar antingen föremål eller 
verktyg signalerar att de föremål som orden betecknar har samma funktion i 
aktiviteten, d.v.s. i situationen ’rep hammare_stämjärn dela’ är både 
hammare och stämjärn verktyg. Hammaren är det primära verktyget och 
stämjärnet det sekundära. 

För att underlätta beskrivningen av verbkonstruktionerna har de i Tabell 
5-6 grupperats i 5 kategorier enligt vilken handformskategori som valts för 
den hand som refererar till verktyget. Denna hand är vanligtvis den agerande 
handen. Den första kategorin av verbkonstruktionerna innehåller agerande 
substitutor som representerar verktyget sax. Den andra kategorin av 
verbkonstruktionerna innehåller en agerande hand som antingen är 
substitutor eller manipulator, och som refererar till verktyg som t.ex. kniv 
eller såg. Den tredje kategorin innehåller en agerande manipulator för att 
referera till verktyg som t.ex. hammare eller tång. De två sista kategorierna 
innehåller två händer där antingen båda är agerande eller endast en är 
agerande och den andra är stilla. Val av handformskategori för händerna 
varierar, dock är de alltid från samma handformskategori. De två 
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kategorierna skiljer sig från övriga kategorier genom att båda händerna 
refererar till antingen verktyget eller det påverkade föremålet. 

Tabell 5-6. Översikt över avbildande verbkonstruktioner som beskriver 
handling, som resulterar i separation av föremål med verktyg 

Situation: Handformskategori (refererar till): 

1.  Stilla hand Agerande hand   

Papper sax dela (3) (påv. föremål) Manipulator Substitutor (verktyg) 

Hår sax dela (19) (påv. föremål) Manipulator Substitutor (verktyg) 

Tyg sax dela (26) (påv. föremål) Manipulator Substitutor (verktyg) 

Banan sax dela (33) (påv. föremål) Manipulator  Substitutor (verktyg) 

Kaka sax blad dela (27) (påv. föremål) Manipulator/  
Substitutor 

Substitutor/manipulator (verktyg) 

2.     

Bröd kniv dela (5) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Kvist kniv dela (15) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Banan kniv dela (21) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Kartong kniv dela (17) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Rep kniv dela (34) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Tyg kniv dela (40) (påv. föremål) Manipulator  Substitutor/manipulator (verktyg) 

Tygremsa/bandage kniv dela 
(36) 

(påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Papper kniv dela (6) (verktyg) Substitutor/ 
manipulator 

Manipulator/deskriptor (påv. 
föremål) 

Gren yxa dela (30) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Snöre yxa dela (41) (påv. föremål) Manipulator/  Substitutor/manipulator (verktyg) 

 substitutor/deskriptor  

Gren såg dela (42) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

3.     

Kaka krukskärva dela (11) (påv. föremål) Substitutor Manipulator (verktyg) 

Kruka hammare dela (13) (påv. föremål) Substitutor/M
anipulator 

Manipulator (verktyg) 

Tyg hammare dela (46) (påv. föremål) Manipulator/s
ubstitutor  

Manipulator (verktyg) 

Tallrik hammare dela (49) (påv. föremål) Substitutor/ø Manipulator (verktyg) 

Bananskal tång dela (24) (påv. föremål) Manipulator Manipulator (verktyg) 

Spik_bräda tång dela (16) (påv. föremål) Manipulator Manipulator (verktyg) 
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Nagel nagelknipsare dela (9) (påv. föremål) Substitutor Manipulator (verktyg) 

  Agerande hand Agerande hand  

Rep järnspett dela (35) (verktyg) Manipulator  Manipulator  (verktyg) 

4.     

Snöre hammare_stämjärn dela 
(32) 

(verktyg) Manipulator  Manipulator  (verktyg) 

Ägg äggskärare dela (12) a. (verktyg) Manipulator  Manipulator  (verktyg) 

b. (verktyg) Substitutor  Substitutor  (verktyg) 

5.  Agerande hand Agerande hand  

Salladslök kniv dela (29) (påv. föremål) Manipulator  Manipulator  (påv.föremål)  

Kvist knä dela (37) (påv. föremål) Manipulator  Manipulator  (påv.föremål) 

I Tabell 5-6 framgår att alla verbkonstruktioner har två händer och i flertalet 
av dem kombineras en stilla hand med agerande hand. 

Val av handformskategori för den agerande handen, när den refererar till 
det föremål som fungerar som verktyg, är antingen substitutor eller 
manipulator. Dock är valet av handformskategori begränsat för handen när 
den representerar verktyget sax. När en sax används på sitt prototypiska sätt 
väljer informanterna substitutor. Manipulator väljs för att referera till 
verktygen hammare, tång och nagelknipsare. Andra verktyg som t.ex. kniv, 
såg och yxa refereras till med antingen substitutor eller manipulator. I 
materialet har inte någon informant valt deskriptor för handen när den 
refererar till verktyg, men däremot har några få informanter valt deskriptor 
för stilla handen när den refererar till det påverkade föremålet. 

När den stilla handen refererar till det påverkade föremålet verkar val av 
handformskategori däremot inte variera i lika stor utsträckning som när man 
väljer handformskategori för att referera till verktyg. Den stilla handen är, 
när den refererar till det påverkade föremålet, övervägande manipulator, med 
vissa undantag då substitutor eller deskriptor kan väljas. 
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5.1.2.1 Verktyg sax 
De avbildande verbkonstruktionerna i Figur 5.7 har alla en agerande 
substitutor som representerar verktyget sax. Substitutor väljs för att 
representera en sax när den används på dess prototypiska sätt, d.v.s. att 
klippa. 

 
a. Klippa papper med en sax (3) 

 H.h: Substitutor V-hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Hållhand (stilla)  

 Substitutorn representerar en sax och manipulatorn avbildar en hand som håller i ett papper 

 

b. Klippa banan med en sax (33)  

 H.h: Substitutor V-hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)   

 Substitutorn representerar en sax och manipulatorn avbildar en hand som håller i en banan 

Figur 5.7. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning med sax 
(stimuli 3 och 33) 

I stimulusmaterialet är det 5 situationer som innehåller verktyget sax (Tabell 
5-6). I 4 av dessa används saxen för att klippa i något. Alla informanter i 
studien har för dessa fyra situationer valt substitutor för att representera 
saxen. Det vore möjligt att välja manipulator när man vill avbilda en aktörs 
’klippande med sax’, men det förekommer inte. Däremot finns det i 
stimulusmaterialet en situation där en sax används på ett icke-prototypiskt 
sätt: ett av saxens två blad används som en kniv för att skära i en kaka 
(stimulus 27). Informanterna har i beskrivningen av denna situation valt 
antingen substitutor eller manipulator för att referera till verktyget sax (Figur 
5.8). 
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a. Skära kaka med sax (27)  

 H.h: Substitutor Pekfinger (agerande)  

 V.h: Manipulator Flat tumhand (stilla)  

 Substitutorn representerar ett saxblad och manipulatorn avbildar en hand som håller i en kaka 

 

b. Skära kaka med sax (27)   

 H.h: Manipulator Hållhand (agerande)  

 V.h: Substitutor Flat tumhand (stilla)  

 Manipulatorn avbildar en hand som håller i ett saxblad och substitutorn representerar en kaka 

Figur 5.8. Verbkonstruktioner som beskriver delning med sax (stimulus 
27) 

5.1.2.2 Verktyg kniv, yxa och såg 
Den andra kategorin av verbkonstruktioner (Tabell 5-7) beskriver situationer 
med verktygen kniv, yxa och såg. I dessa verbkonstruktioner refererar den 
agerande handen till verktyget och informanterna har i varierande grad valt 
antingen substitutor eller manipulator. Den stilla handen refererar till det 
påverkade föremålet i situationen och informanterna har överlag valt 
manipulator för denna hand. Dock har man i enstaka verbkonstruktioner 
istället valt stilla substitutor eller stilla deskriptor. 
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Tabell 5-7. Översikt över situationer som innehåller verktygen kniv, yxa 
och såg och de avbildande verbkonstruktioner som beskriver situationerna 
(Utdrag ur Tabell 5-6) 

Situation: Handformskategori (refererar till): 

2.  Stilla Agerande  

Bröd kniv dela (5) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Kvist kniv dela (15) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Banan kniv dela (21) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Kartong kniv dela (17) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Rep kniv dela (34) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Tyg kniv dela (40) (påv. föremål) Manipulator  Substitutor/manipulator (verktyg) 

Tygremsa/bandage kniv dela 
(36) 

(påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Papper kniv dela (6) (verktyg) Substitutor/ 
manipulator 

Manipulator/deskriptor (påv. 
föremål) 

Gren yxa dela (30) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

Snöre yxa dela (41) (påv. föremål) Manipulator/  Substitutor/manipulator (verktyg) 

 substitutor/deskriptor  

Gren såg dela (42) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 

 
Exemplen i Figur 5.9a-d illustrerar verbkonstruktioner som beskriver stimuli 
(5) och (6) (Tabell 5-7). Respektive situation har av informanterna beskrivits 
med två alternativa verbkonstruktioner. 

  

a. Skära bröd med kniv (5)  

 H.h: Substitutor D-hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  

 Substitutorn representerar en kniv och manipulatorn avbildar en hand som håller i en brödlimpa 
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b. Skära bröd med kniv (5)  

 H.h: Manipulator Hållhand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand(stilla)  

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en kniv och en hand som håller i en brödlimpa 

 
c. Riva papper längs med kniv (6)  

 H.h: Substitutor Flat hand (stilla)  

 V.h: Manipulator Hållhand (agerande)  

 Substitutorn representerar en kniv och manipulatorn avbildar en hand som håller i ett papper 

 

d. Riva papper längs med kniv (6)  

 H.h: Manipulator A-hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Hållhand (stilla)  

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i ett papper och en hand som håller i en kniv 

Figur 5.9. Verbkonstruktioner som beskriver delning med kniv (stimuli 5 
och 6) 

Alla verbkonstruktioner i Tabell 5-7 innehåller två händer där alla är en 
kombination av agerande hand och stilla hand. I beskrivningarna av 
situationer med verktyget kniv har informanterna i varierande grad valt 
manipulator eller substitutor för den agerande handen. Det finns dock en 
tendens att manipulator väljs för den agerande handen när den refererar till 
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verktyget kniv i de fall då aktören lägger en större kraft bakom handlingen. 
Det gäller t.ex. vid beskrivning av stimuli (34) ’skära rep med kniv’, ’skära 
tyg med kniv’ (40), ’dela tygremsa med kniv’ (36) eller ’dela rep med yxa’ 
(41). 

Tabell 5-8 visar antalet manipulatorer eller substitutorer som valts av 
informanterna när de beskrivit situationer som innehåller verktygen kniv, 
yxa och såg. 

Tabell 5-8. Antalet förekomster av substitutor eller manipulator hos den 
agerande handen när den refererar till verktyg 

Situation: Handformskategori (förekomst): 

  Agerande hand (refererar till verktyg) 

Bröd kniv dela (5)  substitutor  (8) manipulator  (5) 

Kvist kniv dela (15)  substitutor  (7) manipulator  (6) 

Banan kniv dela (21)  substitutor  (7) manipulator  (6) 

Kartong kniv dela (17)  manipulator  (7) substitutor  (6) 

Rep kniv dela (34)  manipulator  (8) substitutor  (4) 

Tyg kniv dela (40)  manipulator  (7) substitutor  (1) 

Tygremsa kniv dela (36)  manipulator  (5) substitutor  (3) 

Papper kniv dela (6)   manipulator (10) substitutor (6) 

Gren yxa dela (30)  manipulator  (8) substitutor  (6) 

Snöre yxa dela (41)  substitutor  (5) manipulator  (3) 

Gren såg dela (42)  substitutor (5) manipulator (3) 

Den handformskategori som förekommer flest antal gånger i respektive 
situation i Tabell 5-8 sätts i den första kolumnen. Även om informanterna i 
vissa verbkonstruktioner har valt substitutor för att referera till verktyget så 
verkar det som att manipulator väljs oftare än substitutor. Anledningen till 
detta kan vara att det finns begränsningar i handformskategoriernas 
kombinationer, vilka beskrivs i avsnitt 5.1.4. 

5.1.2.3 Verktyg krukskärva, hammare, tång, nagelknipsare och 
järnspett 
Den tredje kategorin verbkonstruktioner (Tabell 5-9) beskriver situationer 
som innehåller verktygen krukskärva, hammare, tång, nagelknipsare och 
järnspett. Den agerande handen i verbkonstruktionerna här refererar till 
verktyget och är i alla förekomster manipulatorer. Den stilla handen refererar 
till det påverkade föremålet och där varierar den valda handformskategorin 
mellan substitutor och manipulator. Situationen som innehåller verktyget 
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järnspett beskrivs med en verbkonstruktion som har två agerande 
manipulatorer. 

Tabell 5-9. Översikt över situationer som innehåller verktygen 
krukskärva, hammare, tång, nagelknipsare och järnspett. (Utdrag ur 
Tabell 5-6) 

Situation: Handformskategori (refererar till): 

3.  Stilla Agerande  

Kaka krukskärva dela (11) (påv. föremål) Substitutor Manipulator (verktyg) 

Kruka hammare dela (13) (påv. föremål) Substitutor/ 
Manipulator 

Manipulator (verktyg) 

Tyg hammare dela (46) (påv. föremål) Manipulator/ 
substitutor  

Manipulator (verktyg) 

Tallrik hammare dela (49) (påv. föremål) Substitutor/ø Manipulator (verktyg) 

Bananskal tång dela (24) (påv. föremål) Manipulator Manipulator (verktyg) 

Spik_bräda tång dela (16) (påv. föremål) Manipulator Manipulator (verktyg) 

Nagel nagelknipsare dela (9) (påv. föremål) Substitutor Manipulator (verktyg) 

  Agerande hand Agerande hand  

Rep järnspett dela (35) (verktyg) Manipulator Manipulator (verktyg) 

Samtliga informanter har valt manipulator för att referera till verktygen i 
dessa situationer. Den stilla handen däremot utgörs här av fler substitutorer 
än manipulatorer när den refererar till det påverkade föremålet. I flertalet av 
verbkonstruktionerna för dessa situationer är informanterna eniga om valet 
av handformskategori, men i 2 verbkonstruktioner varierar valet mellan 
manipulator eller substitutor. I verbkonstruktionen som innehåller två 
agerande händer väljs alltid manipulatorer. 

I Figur 5.10 illustreras 5 verbkonstruktioner som beskriver 5 situationer 
från Tabell 5-9. Samtliga informanter valde en stilla substitutor för att 
referera till de påverkade föremålen kaka och tallrik. Det verkar finnas en 
preferens att välja substitutor för att referera till föremål såsom kaka, tårta 
eller paj, men även föremål som är behållare, som t.ex. skål eller 
papperskorg. Till verbkonstruktionen i stimulus (9) väljer informanterna en 
stilla substitutor för att representera en hand vars naglar blir klippta med en 
nagelknipsare. I situationerna i stimuli (24) och (16) väljer informanterna en 
stilla manipulator för att referera till de påverkade föremålen bananskal 
respektive spik. Ingen av informanterna har valt substitutor för att referera 
till dessa två föremål. 
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a. Skära kaka med krukskärva (11)  

 H.h: Manipulator A-hand (agerande)  

 V.h: Substitutor Flat tumhand (stilla)  

 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en krukskärva och substitutorn representerar en kaka 

 

b. Riva av bananskal med avbitartång (24)  

 H.h: Manipulator S-hand (agerande)  

 V.h: Manipulator A-hand (stilla)  

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en tång och en hand som håller i ett bananskal 

 

c.  Knipsa av spik med avbitartång (16)  

 H.h: Manipulator S-hand (agerande)  

 V.h: Manipulator S- hand (stilla)  

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en avbitartång och en hand som håller i en bräda 
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d. Klippa naglar med nagelknipsare (9)  

 H.h: Manipulator Öppen hållhand (agerande)  

 V.h: Substitutor Sprethand (stilla)  

 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en nagelknipsare och substitutorn representerar en hand 

 

e. Dela rep med järnspett (35) 

 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (agerande)  

 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i ett järnspett 

Figur 5.10. Verbkonstruktioner som beskriver delning med krukskärva, 
tång, nagelknipsare och järnspett (stimuli 11, 24, 16, 9 och 35) 

5.1.2.4 Övriga handlingar med verktyg 
I de ovan beskrivna verbkonstruktionerna representerar den agerande handen 
ett rörligt verktyg och den stilla handen ett påverkat föremål. 
Separationsaktiviteterna i de två sista kategorierna (4 och 5) i Tabell 5-10 är 
kategoriserade enligt verktygen: i) två verktyg: ett stationärt och ett rörlig 
och ii) stationärt verktyg. I de avbildande verbkonstruktionerna här refererar 
båda händerna antingen till varsitt verktyg eller till ett påverkat föremål. 
Totalt rör det sig om 5 verbkonstruktioner som beskriver 4 situationer. I 
kategori 4 finns det totalt 3 verbkonstruktioner som beskriver 2 situationer 
och som innehåller två verktyg, varav ett är stationärt och ett är rörligt. I 
kategori 5 finns det 2 verbkonstruktioner som beskriver 2 situationer med ett 
stationärt verktyg. 
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Tabell 5-10.  Avbildande verbkonstruktioner som beskriver situationer 
som innehåller övriga verktyg (utdrag ur Tabell 5-6) 

Situation: Handformskategori (refererar till): 

4.   Stilla hand Agerande hand  

Snöre hammare_stämjärn dela (32) (verktyg) Manipulator  Manipulator  (verktyg) 

Ägg äggskärare dela (12) a. (verktyg) Manipulator  Manipulator  (verktyg) 

b. (verktyg) Substitutor  Substitutor  (verktyg) 

5.   Agerande hand Agerande hand  

Salladslök kniv dela (29) (påv. föremål) Manipulator  Manipulator  (påv. föremål) 

Kvist knä dela (37) (påv. föremål) Manipulator  Manipulator  (påv. föremål) 

Verbkonstruktionerna i kategori 4 utgörs av en stilla hand och en agerande 
hand, medan båda händerna i verbkonstruktionerna i kategori 5 är agerande. 
I situationen ’dela rep med hammare och stämjärn’ (32) är hammare det 
primära verktyget och stämjärn det sekundära. Det är det sekundära 
verktyget som delar snöret. I situationen ’skiva ägg med äggskärare’ (12) 
består äggskäraren av två delar som jag här betraktar som två verktyg. 
Ovandelen (rörligt verktyg) delar ägget medan underdelen (stationärt 
verktyg) är stilla. Både kniv (29) och knä (37) är stationära verktyg. 

I Figur 5.11 illustreras 3 verbkonstruktioner som beskriver situationerna i 
kategori 4. Konstruktionen som beskriver ’skiva ägg med äggskärare’ (12) 
illustreras med två olika exempel. 

 

a. Dela rep med hammare och stämjärn (32)   

 H.h: Manipulator Hållhand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en hammare och en hand som håller i ett stämjärn 
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b. Skiva ägg med äggskärare (12)   

 H.h: Manipulator A-hand (agerande)  

 V.h: Manipulator A-hand (stilla)  

 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en ovandel och en underdel av en äggskärare 

 

c. Skiva ägg med äggskärare (12)   

 H.h: Substitutor Vinkelhand (agerande)  

 V.h: Substitutor Sprethand (stilla)  

 Substitutorerna representerar en ovandel och en underdel av en äggskärare 

Figur 5.11. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning med 
övriga verktyg (stimuli 32 och 12) 

Verbkonstruktionen i Figur 5.11a beskriver en situation (32) som innehåller 
två verktyg och ett påverkat föremål: det primära verktyget hammare och det 
sekundära verktyget stämjärn, samt det påverkade föremålet snöre. Snöret 
ligger på en skärbräda och stämjärnets spets vilar på snöret. Hammaren slår 
på stämjärnet som här är stilla och delar snöret. Verbkonstruktionen som 
beskriver denna handling innehåller en stilla och en agerande manipulator 
och som refererar till varsitt verktyg. Den agerande manipulatorn refererar 
till det primära verktyget hammare och den stilla manipulatorn refererar till 
det sekundära verktyget stämjärn. 

Verbkonstruktionerna i Figur 5.11b-c beskriver situationen där en 
äggskärare delar ett ägg. Här har man valt mellan två substitutorer eller två 
manipulatorer, men det är alltid en hand som är agerande och en som är 
stilla. I filmsekvensen som visar denna situation ligger äggskärarens 
underdel på ett bord, d.v.s. det är inte någon aktör som håller i äggskärarens 
underdel med handen. Trots detta så kan man välja en (stilla) manipulator. 
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Verbkonstruktionerna i kategori 5, innehåller alla två agerande 
manipulatorer och båda refererar till det påverkade föremålet. Verktygen i de 
situationer som dessa verbkonstruktioner beskriver är stationära: kniv och 
knä. Filmsekvensen som visar situationen ’dela salladslök mot en kniv’ (29) 
innehåller två aktörer. Det stationära verktyget kniv hålls upprätt av den ena 
aktören, medan den andra aktören håller i det påverkade föremålet. Aktören 
som håller i det påverkade föremålet drar lökblasten mot kniven (Figur 
5.12). 

 

Dela salladslök mot en kniv (29) 

H.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 

V.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 

Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en salladslök och drar den mot en kniv 

Figur 5.12. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning med 
övriga verktyg (stimulus 29) 

5.1.3 Avbildande verbkonstruktion som beskriver händelse 

I stimulusmaterialet finns det 3 situationer där ett påverkat föremål delas 
utan att någon aktör är inblandad (Tabell 5-11). Dessa situationer beskrivs av 
sammanlagt 6 verbkonstruktioner, varav samtliga innehåller en kombination 
av två agerande händer. Händerna är antingen två agerande substitutorer 
eller två agerande manipulatorer. Oavsett vald handformskategori så 
refererar de agerande händerna till det påverkade föremålet. Den sista 
kolumnen i Tabell 5-11 anger antalet förekomster för respektive vald 
verbkonstruktion. Flertalet informanter har valt två agerande substitutorer för 
att referera till de påverkade föremålen tyg (38) och kvist (43). Detta gäller 
dock inte för verbkonstruktionen som beskriver situationen ’morot dela’ 
(44). Där har flertalet informanter istället valt två agerande manipulatorer för 
att referera till det påverkade föremålet morot (Figur 5.13f). 
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Tabell 5-11. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver händelse samt 
översikt över antal förekomster för respektive vald verbkonstruktion 

Situation: Handformskategori: Förekomst: 

 Agerande hand Agerande hand  

Tyg dela (38) a. Substitutor Substitutor  (9) 

b.  Manipulator Manipulator  (2) 

Kvist dela (43) a. Substitutor Substitutor  (9) 

b. Manipulator Manipulator  (1) 

Morot dela (44) a. Manipulator Manipulator  (6) 

b. Substitutor Substitutor  (4) 

I Figur 5.13 illustreras de 6 verbkonstruktioner som beskriver de tre 
situationerna som finns i Tabell 5-11. 

 
a. Tyg delas (38)  
 H.h: Substitutor Flat hand (agerande)   
 V.h: Substitutor Flat hand (agerande)  
 Substitutorerna representerar först ett, sedan två tygstycken  

 
b. Tyg delas (38)  
 H.h: Manipulator Knuten hand(agerande)  
 V.h: Manipulator Knuten hand (agerande)  
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i ett tygstycke 
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c. Kvist delas (43)  
 H.h: Substitutor Pekfinger (agerande)  
 V.h: Substitutor Pekfinger (agerande)  
 Substitutorerna representerar en kvist  

 
d. Kvist delas (43)  
 H.h: Manipulator Hållhand (stilla)  
 V.h: Manipulator Hållhand (agerande)  
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en kvist 

 
e. Morot delas (44)  
 H.h: Substitutor Pekfinger (agerande)  
 V.h: Substitutor Pekfinger (stilla)  
 Substitutorerna representerar en morot  

 
f. Morot delas (44)  
 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande)  
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en morot 

Figur 5.13. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver händelse 
(stimuli 38, 43 och 44) 
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De tre situationerna i Tabell 5-11 saknar mänskligt agerande, vilket kan ha 
påverkat att en viss preferens funnits för att välja substitutor till situationerna 
’tyg delas’ (38) och ’kvist delas’ (43). Dock har några av informanterna valt 
två agerande manipulatorer när de beskrivit situationen där en morot delas av 
sig självt (44) och detta trots att det saknas aktör i situationen; en 
manipulator implicerar agent, det gör dock inte en substitutor. 

Ett återkommande drag i informanternas beskrivningar av händelser är att 
de använder tecknet SJÄLV. Det tecknet förekommer ofta och placeras 
antingen före eller efter verbkonstruktionerna som beskriver händelsen. 

  
a. Morot delas (44) b. själv 

 H.h: Manipulator Tumvinkelhand (agerande)  SJÄLV 

 V.h: Manipulator Tumvinkelhand (agerande)   

 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en morot  

Figur 5.14. Avbildande verbkonstruktion som beskriver en händelse 
(stimulus 44) 

Tecknet SJÄLV anger explicit att föremålets separation sker utan 
mänskligt agerande (Figur 5.14). 

5.1.4 Handformskategoriernas kombinationer 
I analysen av de avbildande verbkonstruktioner som beskriver 
separationsaktiviteter så framkommer det att den vanligaste kombinationen 
av de tre handformskategorierna är manipulator och substitutor. Det 
förekommer att deskriptor kombineras med manipulator eller substitutor, 
men i mycket mindre utsträckning. Istället kombineras vanligtvis två 
deskriptorer med varandra för att beskriva form och storlek av entiteter. 

För att kombinationerna av olika handformskategorier ska vara möjliga så 
krävs det att en av händerna i dessa kombinationer är stilla. När två agerande 
händer kombineras måste händerna uppfylla Battisons symmetrivillkor 
(1978), d.v.s. vara identiska. Detta måste beaktas även om händerna är från 
samma handformskategori.  
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Sammanfattningsvis är dessa kombinationsmöjligheter tillåtna: 
− Två agerande händer inom samma handformskategori 
− En agerande + en stilla hand inom samma handformskategori 
− En agerande + en stilla hand från olika handformskategorier 

Dessa kombinationsmöjligheter förekommer inte: 
− Två stilla händer 
− Två agerande händer från olika handformskategorier 

Tittar man lite närmare på kombinationen av två händer från olika 
handformskategorier så verkar det förekomma ytterligare restriktioner, men 
det gäller främst den agerande handens möjligheter att agera gentemot den 
stilla handen. Det här återkommer jag till när jag beskriver barnens 
kombinationer av handformskategorierna. 

5.2 Sammanfattning 
Analysen av avbildande verbkonstruktioner som beskriver handlingar eller 
händelser som innebär att föremål separeras med eller utan hjälp av verktyg 
visar att en enighet finns hos informanterna vad gäller både val av 
handformskategori och i kombinationerna av stilla och agerande hand. 

Ett genomgående mönster är att alla (utom i ett fall) avbildande 
verbkonstruktioner här utförs med två händer. I dessa verbkonstruktioner är 
händerna antingen båda agerande eller den ena stilla och den andra agerande. 
I verbkonstruktioner som beskriver situation som inte innehåller verktyg så 
refererar den stilla handen till det påverkade föremålet. I verbkonstruktioner 
som beskriver situation som innehåller verktyg så refererar händerna till två 
olika föremål: det påverkade föremålet och verktyget. Dock beskrivs 
handlingar med stationärt verktyg med två agerande händer, där båda 
händerna tillsammans refererar antingen till det påverkade föremålet eller till 
verktyget. När handen refererar till det påverkade föremålet väljs 
genomgående en manipulator, medan en hand som refererar till verktyget 
eller den del som separeras från ett påverkat föremål är substitutor eller 
manipulator. 

En tydlig preferens för en viss handformskategori finns för vissa verktyg. 
Exempelvis väljs genomgående substitutor för att referera till verktyget sax 
då den används på ett prototypiskt sätt, och en manipulator för att referera 
till verktyget tång. 

När det gäller handformskategoriernas kombinationer i 
verbkonstruktionerna så är den vanligaste kombinationen en manipulator och 
en substitutor. Det är sällan kombinationen utgörs av två substitutorer. 
Deskriptor kan i få fall kombineras med manipulator eller substitutor. I dessa 
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verbkonstruktioner refererar vanligtvis deskriptorn till det påverkade 
föremålet. 

En manipulator implicerar en agent eftersom manipulatorn avbildar 
agentens hand som handskas med ett föremål. En substitutor implicerar inte 
agent eftersom den endast representerar en entitet. Dock kan en substitutor 
representera en hand eller kroppsdel, men det är inte självklart att den 
implicerar en agent i de fallen. Manipulator har ibland valts även i 
verbkonstruktioner som beskriver situationer som saknar mänskligt 
agerande. 

Ett genomgående mönster är att separationsaktiviteten beskrivs med en 
avbildande verbkonstruktion och sedan kompletteras med resultativa 
komplement. Komplementen är tecken som anger resultatet av handlingen 
eller händelsen. 
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6 Resultativa komplement 

Det här kapitlet beskriver tecken som anger resultatet i de 
separationsaktiviteter som har beskrivits i föregående kapitel. Dessa tecken 
kallas här för resultativa komplement. Komplementen fungerar som ett 
tillägg till de avbildande verbkonstruktionerna som beskriver 
separationsaktivitet. Resultativa komplement har inte studerats tidigare i 
svenskt teckenspråk och så vitt jag vet inte heller i något annat teckenspråk. 

I studier av det kinesiska språket mandarins verbstruktur används 
beteckningen resultativa komplement för de ord som anger resultatet av 
verbets handling. Komplementen talar även om att handlingen är avslutad. I 
mandarin kategoriseras de resultativa komplementen, som tillhör 
ordklasserna verb eller adjektiv, i två typer: regular resultative complements 
och grammaticalized complements. I mandarin kommer de resultativa 
komplementen alltid direkt efter det verb som anger handlingen. För att det 
resultativa verbet, som anger resultatet, ska kunna definieras som ett 
komplement, ska det vara fristående och oberoende av verbet som anger 
handlingen, och även kunna beskrivas separerat från verbet som anger 
handlingen (Huang & Hsieh 2008). Vidare kallas de resultativa 
komplementen som är verb för verbal resultative complements, och de anger 
vanligtvis slutresultatet av en handling (Po-Ching & Rimmington 2004).  

I undersökningen av beskrivningarna av separationsaktiviteterna 
framkommer det att tre typer av resultativa komplement kan urskiljas i 
materialet: lexikalt tecken, avbildande verbkonstruktion och avbildande AV-
verbkonstruktion. I Tabell 6-1 illustreras de tre typerna av resultativa 
komplement som har urskilts i materialet. 
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a. Resultativt komplement: lexikalt tecken TRASIG (stimulus 13) 

 sönder, trasig   

 
b. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 40) 

 H.h: Substitutor D-hand (agerande)  

 V.h: Substitutor D-hand (agerande)  

 Substitutorerna representerar ett tygstycke 

 
c. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 29) 

 H.h: Lexikal komponent AV- Flat hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  

 Lexikala komponenten AV och manipulatorn avbildar en hand som håller i en salladslök 

Figur 6.1. Tre typer av resultativa komplement (stimuli 13, 29 och 40) 

I de följande tre avsnitten beskrivs de tre typerna av resultativa komplement 
närmare. 
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6.1 Resultativt komplement som utgörs av ett 
lexikalt tecken 
De vanligaste resultativa komplementen som utgörs av lexikala tecken är 
TRASIG och AV, men i ett fall förekommer det lexikala tecknet SPRIDA och i 
ett annat fall LYCKAS (Figur 6.2). 

 
a. TRASIG   

 trasig, sönder, förstörd   

 
b. AV   

 av   

 

c. SPRIDA   

 utspridd   

 

d.  LYCKAS   

 lyckas   

Figur 6.2. Resultativa komplement: lexikala tecken 
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TRASIG anger att ett föremål är trasigt eller förstört, d.v.s. talar om 
föremålets tillstånd efter separationsaktiviteten. TRASIG har en fast oral 
komponent som utgörs av den genuina munrörelsen ”paff”. Munrörelsen 
består av tre segment: /BILABIAL, OPEN, LABIODENTAL/ (Bergman & Wallin 
2001). 

Det lexikala tecknet AV är ett tvåhandstecken där händerna utgörs av två 
Pekfingrar. AV utförs med aktiv Pekfinger, framåtriktat och vänstervänt, förs 
nedåt med medial kontakt och samtidigt slås nedåt, bredvid stilla Pekfinger, 
högerriktat och inåtvänt. Till AV hör den lexikala svenskinlånade 
munrörelsen ”av”, som består av två segment: /OPEN, LABIODENTAL/ 
(Bergman & Wallin 2001). 

Tecknet SPRIDA används i beskrivningar av en situation där det påverkade 
föremålet eller innehållet i någon sorts behållare sprids ut över en yta, som 
t.ex. att glasbitar sprids ut över ett golv eller en vätska sprids ut över ett 
bord. 

Tecknet LYCKAS kan anses vara ett resultativt komplement eftersom det 
ger betydelsen av att en delning/separation lyckades avslutas/genomföras. 

6.2 Resultativt komplement som utgörs av en 
avbildande verbkonstruktion 
De resultativa komplementen som utgörs av en avbildande verbkonstruktion 
är vanligt förekommande i materialet. Dessa komplement kan i sin tur 
kompletteras med något av de resultativa komplement som utgörs av 
lexikala tecken. 

Samtliga komplement som är avbildande verbkonstruktioner använder två 
händer. Händerna är antingen båda agerande eller en kombination av en 
stilla och en agerande hand. Val av handformskategori i dessa avbildande 
verbkonstruktioner är oftast antingen substitutor eller manipulator. I ett 
enskilt resultativt komplement har deskriptor valts. När komplementet är en 
kombination av stilla och agerande hand, är händerna oftast av olika 
handformskategorier, d.v.s. en kombination av substitutor och manipulator. 

I Figur 6.3 illustreras två resultativa komplement som utgörs av 
avbildande verbkonstruktion. De innehåller två agerande händer, som båda 
är antingen substitutorer (a) eller manipulatorer (b). 
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a. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 41) 

 H.h: Substitutor Pekfinger (agerande)  

 V.h: Substitutor Pekfinger (agerande)  

 Substitutorerna representerar ett rep (delat)  

 

b. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 3) 

 H.h: Manipulator A-hand (agerande)  

 V.h: Manipulator A-hand (agerande)  

 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i pappret (delat) 

Figur 6.3. Resultativa komplement: avbildande verbkonstruktioner som 
innehåller två agerande händer (stimuli 3 och 41) 

Verbkonstruktionen (a) i Figur 6.3 är ett resultativt komplement i 
beskrivningen av separationsaktiviteten ’dela rep med yxa’ (41). 
Substitutorerna representerar repet och händernas rörelse avbildar repet, när 
det faller ner efter delningen. I filmsekvensen som visar situationen ’dela rep 
med yxa’ (41) är repet fastsatt mellan två bord med hjälp av klamrar och när 
repet delas faller det ner av sig självt. 

Verbkonstruktionen (b) i Figur 6.3 är ett resultativt komplement i 
beskrivningen av separationsaktiviteten ’klippa papper med sax’ (3). 
Manipulatorerna avbildar två händer som håller i varsin del av ett delat 
papper och rörelsen avbildar två händer som för dessa två pappersbitar från 
varandra. I filmsekvensen som visar situationen ’klippa papper med sax’ (3) 
håller inte aktören i pappersbitarna och pappersbitarna separeras heller inte 
från varandra av sig självt. Trots detta så väljs manipulatorer i detta 
resultativa komplement. 
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Figur 6.4 visar två resultativa komplement som utgörs av avbildande 
verbkonstruktion. De innehåller en kombination av en stilla och en agerande 
hand, där händerna är från två olika handformskategorier. 

 

a. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 33) 

 H.h: Substitutor Pekfinger (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  

 Substitutorn representerar en överdel på en banan och manipulatorn avbildar en hand som håller i 
bananens underdel (med skal) 

 

b.  Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 21) 

 H.h: Deskriptor Måtthand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  

 Deskriptorn beskriver storlek hos bananbitarna och manipulatorn avbildar en hand som håller i en 
banan 

Figur 6.4. Resultativa komplement: avbildande verbkonstruktion som 
innehåller kombination av stilla och agerande hand (stimuli 21 och 33) 

Den agerande substitutorn i Figur 6.4 a representerar det påverkade 
föremålet banan. Substitutorn representerar endast den del av bananen som 
faller av efter delningen, medan den stilla manipulatorn avbildar en hand 
som håller i den andra delen av bananen (d.v.s. den som inte faller av). Den 
agerande substitutorns rörelse avbildar bananbitens fall, d.v.s. anger 
resultatet av handlingen i separationsaktiviteten. 

Verbkonstruktionen (b) i Figur 6.4 innehåller en agerande deskriptor 
kombinerad med en stilla manipulator. Den agerande deskriptorn anger 
storleken hos bananbitarna (jmf Figur 4.15b). Den stilla manipulatorn 
avbildar den hand som håller i den del av bananen som inte blir delad i bitar. 
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Den stilla manipulatorn fungerar som spatial referenspunkt till den agerande 
deskriptorn. 

Vissa resultativa komplement som utgörs av avbildande 
verbkonstruktioner saknar rörelse. En sådan form uppstår när rörelsen i den 
avbildande verbkonstruktionen, som beskriver handlingen i 
separationsaktiviteten, övergår till att bli stilla, d.v.s. rörelsen stannar av och 
den tecknande håller kvar händerna i slutpositionen. Detta avstannande 
påminner om när man håller det sista tecknet stilla i en s.k. ”frysning” i 
frågesatser. Det liknar den stillastående rörelse i slutet av frågesatser som 
beskrivits av Bergman (1982 XI:2). Den avbildande verbkonstruktionen, 
som beskrev handlingen i separationsaktiviteten, övergår i det fallet till att 
bli ett resultativt komplement. Frysningen anger att det påverkade föremålet 
nu är delat (Figur 6.5a–b). 

  

a. Resultativt komplement: Avbildande 
verbkonstruktion (stimulus 4) 

b. Resultativt komplement: Avbildande  
verbkonstruktion (stimulus 23) 

 H.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  H.h: Manipulator S-hand (stilla) 

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  V.h: Manipulator S-hand (stilla) 

 Manipulatorerna avbildar två händer  
som håller i en delad kvist 

 Manipulatorerna avbildar två händer  
 som håller i ett delat bröd 

Figur 6.5. Resultativa komplement: avbildande verbkonstruktioner som 
innehåller två händer som saknar rörelse (stimuli 4 och 23) 

Att de avbildande verbkonstruktionerna i de här exemplen är resultativa 
komplement stöds av att den tecknande riktar sin blick mot mottagaren och 
samtidigt håller händerna kvar i slutpositionen en längre stund. Det är som 
om man visar upp att det påverkade föremålet nu är delat. 
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6.3 Resultativt komplement som utgörs av en 
avbildande AV-verbkonstruktion 
Resultativa komplement som utgörs av en avbildande AV-verbkonstruktion 
skiljer sig från avbildande verbkonstruktioner i att den agerande handen 
varken representerar eller avbildar en entitet. Den agerande handen är istället 
ett slags omarkerad handform. Den stilla handen i dessa verbkonstruktioner 
däremot antingen representerar eller avbildar en entitet. 

I de två följande avsnitten beskrivs först den agerande handen i 
avbildande AV-verbkonstruktioner och därefter den stilla handen. 

6.3.1 Agerande hand 
Den agerande, s.k. AV-handen, i avbildande AV-verbkonstruktioner är en 
omarkerad handform, eftersom den inte påverkas av vilken typ av verktyg 
som har använts i situationen. Den agerande handen i avbildande AV-
verbkonstruktioner utgörs i mina data av två olika handformer: Pekfinger 
och Flata handen. Pekfingret är en komponent från ett lexikalt tecken (Figur 
6.2b). Den Flata handen är inte en komponent från ett lexikalt tecken, men 
har en del gemensamma drag med Pekfingret i dessa konstruktioner. Detta 
gör att Pekfingret och den Flata handen kan sammanföras till en kategori 
baserad på vissa gemensamma drag. Ett drag är att munnen i alla avbildande 
AV-verbkonstruktioner formar den från svenskan inlånade munrörelsen ”av” 
(OPEN, LABIODENTAL). Ett annat drag är att blickriktningen i dessa tecken 
oftast är riktad mot mottagaren/kameran. Ett ytterligare drag är att Pekfingret 
och Flata handen alltid agerar i förhållande till den stilla handen, d.v.s. den 
agerande handens rörelse riktas eller förs mot den stilla handen som den 
kombineras med i AV-verbkonstruktionen. 

Figur 6.6 illustrerar två avbildande AV-verbkonstruktioner, varav den ena 
innehåller ett agerande Pekfinger (a) och den andra en agerande Flat hand 
(b). Den stilla handen i båda dessa verbkonstruktioner är manipulatorer som 
refererar till det påverkade föremålet. Observera att munrörelsen i båda 
exemplen (a och b), är den från svenskan inlånade munrörelsen ”av”. 
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a.  Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 16) 

 H.h: AV- Pekfinger (agerande)  

 V.h: Manipulator Hållhand (stilla)  

 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en spik 

 
b.  Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 33) 

 H.h: AV- Flat hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  

 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en banan 

Figur 6.6. Resultativa komplement: avbildande AV-verbkonstruktioner 
(stimuli 16 och 33) 

 
Pekfingret i avbildande AV-verbkonstruktionen i Figur 6.6a är en komponent 
från det lexikala tecknet AV (Figur 6.2b), nämligen det agerande Pekfingret i 
detta tecken. Konstruktionen kan beskrivas som att Pekfingret, d.v.s. den 
lexikala komponenten ”AV-”, blir inkorporerad i verbkonstruktionen och 
kombineras med den stilla handen vars handformsval motiveras av det 
påverkade föremålet i separationsaktiviteten. Rörelsen hos det agerande 
Pekfingret pekar, d.v.s. riktas eller förs mot den stilla handen. Exakt var mot 
den stilla handen Pekfingret pekar varierar beroende på vilket föremål som 
blir utsatt för separationen, samt även vilken handformskategori som väljs 
för den stilla handen. Skillnaden mellan de agerande händerna i det lexikala 
tecknet AV och i avbildande AV-verbkonstruktioner är att i avbildande AV-
verbkonstruktioner är det spatiala förhållandet mellan den agerande handen 
och den stilla handen avbildande, d.v.s. har en betydelsebärande relation. 
Detta spatiala förhållande finns inte mellan den stilla och agerande handen i 
det lexikala tvåhandstecknet AV. En mer detaljerad beskrivning av den stilla 
handen presenteras i avsnittet 6.3.2. 
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Den agerande Flata handen i dessa avbildanden AV-verbkonstruktioner 
kan här inte förklaras med att det kommer från ett lexikalt tecken, utan 
verkar endast förekomma i dessa avbildande AV-verbkonstruktioner. Dock 
verkar det finnas en tendens att välja Pekfinger när det påverkade föremålet 
är endimensionellt, som t.ex. en kvist eller en penna. Flat hand tenderar att 
väljas när det påverkade föremålet är av grövre slag men kan vara en-, två- 
eller tredimensionellt. Det är även troligt att Flat hand väljs för att referera 
till att en större snittyta bildas i separationen av ett föremål. 

Val av Flat hand till den agerande handen i AV-verbkonstruktionen i Figur 
6.6b, kan ha motiverats av att det blir en slät horisontell snittyta av bananen 
vid delningen. Att man valt Pekfinger för den agerande handen i AV- 
verbkonstruktionen som beskriver ’knipsa av spik med avbitartång’ i Figur 
6.6b beror förmodligen på att det påverkade föremålet spik är en 
endimensionell entitet, vars snittyta är liten. 

6.3.2 Stilla hand 
Den stilla handen i avbildande AV-verbkonstruktioner är antingen en 
substitutor, manipulator eller deskriptor, d.v.s. den representerar eller 
avbildar en entitet, och refererar i avbildande AV-verbkonstruktioner alltid 
till det påverkade föremålet. 

Den stilla handen är ett fragment, d.v.s. en rest från en tidigare avbildande 
verbkonstruktion som beskriver separationsaktiviteten. Från denna 
avbildande verbkonstruktion bibehålls den stilla handen och blir den stilla 
handen i den avbildande AV-verbkonstruktionen. Liddell (2003) har beskrivit 
en liknande konstruktion, som han kallar för depicting buoy (sv. avbildande 
boj). Liddells analys av avbildande boj är lite oklar, men framför allt 
använder han avbildande boj när ett avbildande fragment från ett avbildande 
verb blir en komponent i ett efterföljande avbildande verb. De fragment jag 
diskuterar här blir den stilla handen i en avbildande AV-verbkonstruktion 
istället och av den anledningen har jag valt att kalla den stilla handen i 
avbildande AV-verbkonstruktioner för avbildande fragment. 

Användningen av det avbildande fragmentet stilla manipulator Knuten 
hand exemplifieras i Figur 6.7 (bild b, c och d). Detta fragment kommer 
ursprungligen från den avbildande verbkonstruktion som beskriver ’hålla i 
en banan’ (bild b) och stannar kvar till det nästkommande lexikala tecknet 
SAX (bild c). Därefter ingår det avbildande fragmentet (Knuten hand) i den 
avbildande verbkonstruktion som beskriver separationsaktiviteten (delning) 
’klippa banan med sax’ (33) (bild d). Den stilla manipulatorn Knuten hand 
avbildar en hand som håller i en banan. Denna stilla manipulator Knuten 
hand blir det avbildande fragmentet, stilla manipulator Knuten hand, i den 
efterföljande avbildande AV-verbkonstruktionen (se bild e). 
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a. BANAN b. Avbildande verbkonstruktion: 

hålla i en banan 

  

c. SAX d. Avbildande verbkonstruktion: klippa banan med sax (33) 

  

e. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion f. Avbildande verbkonstruktion: 
hålla avklippt banan 

 

 

g. SAX  

Figur 6.7. Avbildande fragment i avbildande AV-verbkonstruktion 
(stimulus 33) 

Det avbildande fragmentet stilla manipulator Knuten hand (Figur 6.7e) 
bestämmer placeringen av den agerande omarkerade handen. Den 
omarkerade handen lägger till betydelsen ’av’ till denna avbildande AV-
verbkonstruktion. Detta gör att avbildande AV-verbkonstruktioner till sin 
form mer liknar en avbildande verbkonstruktion. 
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Nästa exempel (Figur 6.8) visar att ett avbildande fragment inte alltid är 
den stilla handen från en tidigare avbildande verbkonstruktion som beskriver 
en separationsaktivitet. I detta exempel är den stilla handen i den avbildande 
AV-verbkonstruktionen i bild (l) i Figur 6.8 ett avbildande fragment. Här 
härstammar det avbildande fragmentet från den stilla handen i en tidigare 
avbildande verbkonstruktion som är en form och storleksbeskrivning av ett 
påverkat föremål, nämligen den stilla deskriptorn i bild (i), (j) och (l) i Figur 
6.8. 

 
a. TRÄ b. Avbildande verbkonstruktion: smal bräda 

 

c. FINNS d. VASS e. NÅGON 

 

f. SOM g. SPIK h. NÅGON 

 

i. Avbildande verbkonstruktion: lång spik j. TÅNG 
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k. Avbildande verbkonstruktion: Knipsa av spik med avbitartång (16) 

 

l. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion 

Figur 6.8 Avbildande fragment i avbildande AV-verbkonstruktion 
(stimulus 16) 

Anledningen till att informanten valt den stilla deskriptorn från en 
avbildande verbkonstruktion som är en form och storleksbeskrivning kan 
vara att separationsaktiviteten i stimulus (16) innehåller tre föremål: tång 
(verktyg) och bräda med en spik i. Det är spiken som är det påverkade 
föremålet, och inte brädan. 

6.4 Resultativa komplement i beskrivning av 
separationsaktivitet 
I följande avsnitt presenteras vilka resultativa komplement som väljs för att 
ange resultatet i de olika separationsaktiviteterna som beskrivits i kapitel 4.4, 
d.v.s. handling utan verktyg, handling med verktyg, och händelse. 

Först presenteras resultativa komplement i beskrivningar av situationer 
som innehåller handling som resulterar i separation av föremål utan verktyg 
(6.4.1), därefter resultativa komplement i beskrivningar av aktiviteter som 
innehåller handling med verktyg (6.4.2). Avslutningsvis redovisas resultativa 
komplement i beskrivningar av händelser (6.4.3). 
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6.4.1 Resultativa komplement i beskrivning av handling 
utan verktyg 
Resultativa komplement som anger resultatet av handlingar utan verktyg 
presenteras översiktligt i Tabell 6-1. Separationsaktiviteter som innebär 
delning kompletteras med resultativa komplement. I dessa beskrivningar är 
det vanligaste komplementet ett lexikalt tecken och/eller en avbildande 
verbkonstruktion. Beskrivning av isärtagning och öppnande av föremål 
saknar däremot resultativa komplement. 

Tabell 6-1. Översikt över resultativa komplement som förekommer i 
beskrivningar av separationsaktiviteter som innehåller handling utan 
verktyg 

Situation Resultativa komplement  

 Lexikalt tecken  Avbildande verbkonstruktion Avbildande  
AV-verbkonstruktion 

Bryta kvist (4) TRASIG/ Manipulator + Manipulator - 

AV 

Riva tyg (7) TRASIG - - 

Bryta chokladkaka 
(10) 

- Manipulator + Manipulator Manipulator + AV- (Flat 
hand) 

Riva brödskiva (18) - Manipulator + Manipulator - 

Riva plastpåse (20) TRASIG - - 

Bryta bröd (23) - Manipulator + Manipulator Manipulator + AV- (Flat 
hand) 

Dra av garn från ett 
garnnystan (48) 

TRASIG/ Manipulator + Manipulator Manipulator + AV- 
(Pekfinger) AV  

Riva av ett papper 
från ett block (25) - - - 

Öppna glasburk 
(28) 

- - - 

Dra ut plastmugg ur 
en annan plastmugg 
(39) 

- - - 

Dra isär kork från 
penna (45) 

- - - 

Öppna bok (47) - - - 

Öppna ask (50) - - - 

Öppna dörr (53) - - - 
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Tabellen visar vilka resultativa komplement som förekommer i 
beskrivningarna av handling utan verktyg. Tabellen anger inte hur många 
gånger ett visst resultativt komplement förekommer i materialet. Likaså visar 
inte tabellen vilka resultativa komplement som kombineras i en beskrivning 
av en viss separationsaktivitet. 

Komplementen som utgörs av avbildande verbkonstruktioner innehåller 
alla en kombination av två manipulatorer. I de flesta av dessa 
verbkonstruktioner är händerna stilla (se Figur 6.5). 

De resultativa komplement som utgörs av avbildande AV-
verbkonstruktioner innehåller alla en stilla hand som är manipulator, vilken 
refererar till det påverkade föremålet. Den stilla manipulatorn kombineras 
med en agerande hand, som är en komponent från det lexikala 
tvåhandstecknet AV. 

 
Resultativt komplement: Dra av garn från ett garnnystan (48) 

H.h: AV- Pekfinger (agerande) 

V.h: Manipulator Hållhand (stilla) 

Manipulatorn avbildar en hand som håller i ett garntråd 

Figur 6.9. Resultativt komplement som är en avbildande AV-
verbkonstruktion (stimulus 48) 

Resultativa komplement saknas i beskrivningar av isärtagning eller 
öppnande av föremål. Figur 6.10 visar tre tecken som finns i beskrivningen 
av situationen ’dra isär kork från penna’ (stimulus 45). Den avbildande 
verbkonstruktionen i bild (a) beskriver handlingen (isärtagning) i 
separationsaktiviteten. Tecknet i bild (b) är SEDAN. Bild (c) visar en 
avbildande verbkonstruktion som beskriver hur aktören i situationen håller 
och tittar på en penna och korken till pennan. Jag betraktar inte detta som ett 
resultativt komplement. 
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a. Dra isär kork från penna (45) 

 H.h: Manipulator Hållhand (agerande) 

 V.h. Manipulator Hållhand (stilla) 

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en penna och en hand som håller i en kork till pennan 
och drar isär korken från pennan 

  
b. SEDAN c. Avbildande verbkonstruktion 

   H.h: Manipulator Hållhand (stilla) 

   V.h: Manipulator Hållhand (stilla) 

 sedan  Manipulatorerna avbildar två händer  
som håller i en penna och en kork 

Figur 6.10. Beskrivning av separationsaktivitet utan verktyg, där 
resultativt komplement saknas (stimulus 45) 

6.4.2 Resultativa komplement i beskrivning av handling 
med verktyg 
I det här avsnittet presenteras de resultativa komplement som finns i 
beskrivningar av separationsaktiviteter som innehåller handling med 
verktyg. I dessa beskrivningar är det vanligaste resultativa komplementet en 
avbildande verbkonstruktion. Av 28 situationsbeskrivningar är det 21 
beskrivningar som innehåller det resultativa komplementet avbildande 
verbkonstruktion. I 16 beskrivningar finns det resultativa komplementet 
avbildande AV-verbkonstruktion. I 10 beskrivningar finns det resultativa 
komplementet lexikalt tecken. En detaljerad översikt över vilka resultativa 
komplement som väljs för respektive separationsaktivitet finns i bilaga 1. 

De resultativa komplementen som är avbildande verbkonstruktioner 
innehåller kombinationer av två substitutorer eller två manipulatorer. Dock 
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är kombinationen av två substitutorer den vanligaste (Figur 6.11). 
Kombination av manipulator och substitutor är mindre vanligt. 

 
Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 32) 

H.h: Substitutor Pekfinger (agerande)  

V.h: Substitutor Pekfinger (agerande)  

Substitutorerna representerar ett rep 

Figur 6.11. Resultativt komplement i separationsaktivitet som innehåller 
handling med verktyg: avbildande verbkonstruktion (stimulus 32) 

I de resultativa komplement som är avbildande AV-verbkonstruktioner är den 
stilla handen övervägande manipulator (Figur 6.12). Den stilla manipulatorn 
kombineras med en agerande hand som är en Flat hand, d.v.s. default 
handform (se även Figur 6.6). 

Resultatet av delningen i situationen ’dela rep med järnspett’ (stimulus 
35) anges med avbildande AV-verbkonstruktionen i (b) i Figur 6.12. Den 
stilla manipulatorn avbildar en hand som håller i repet. Manipulator väljs här 
trots att aktören i situationen inte håller i repet när det delas. 

 
a.  Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 29) 

 H.h: AV- Flat hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  

 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en lökblast 
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b.  Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 35) 

 H.h: AV- Flat hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Kupad A-hand (stilla)  

 Manipulatorn avbildar en hand som håller i ett rep 

Figur 6.12. Resultativa komplement i separationsaktivitet som innehåller 
handling med verktyg: avbildande AV-verbkonstruktioner (stimuli 29 och 
35) 

6.4.3 Resultativa komplement i beskrivning av händelse 
Resultativa komplement som anger resultatet av händelse, d.v.s. en 
separationsaktivitet som resulterar i separation av föremål utan mänskligt 
agerande, presenteras i Tabell 6-2. 

Tabell 6-2. Översikt över resultativa komplement i beskrivningar av 
händelse 

Situation Resultativa komplement 

 Lexikalt tecken Avbildande verbkonstruktion Avbildande  
AV-verbkonstruktion 

Tyg dela (38) TRASIG Substitutor + Substitutor Substitutor + AV- (Flat hand) 

Kvist dela (43)  TRASIG Substitutor + Substitutor  Substitutor + AV- (Pekfinger) 

Morot dela (44) AV Manipulator + Manipulator a. Substitutor + AV-  
(Flat hand) 

b. Manipulator + AV-  
(Flat hand) 

I Tabell 6-2 framkommer det att beskrivning av separationsaktiviteter som 
innehåller händelser kompletteras med flera resultativa komplement, såväl 
lexikalt tecken som avbildande verbkonstruktion och avbildande AV-
verbkonstruktion. 

I de flesta av de resultativa komplementen som är avbildande AV-
verbkonstruktion är den stilla handen en substitutor, och substitutorn 

89 
 



representerar här alltid det påverkade föremålet i separationsaktiviteten. Den 
stilla substitutorn kombineras med en agerande hand som är en komponent 
från det lexikala tvåhandstecknet AV (Figur 6.13). Som jämförelse är den 
stilla handen i avbildande AV-verbkonstruktion i beskrivning av handling 
med och utan verktyg istället alltid en manipulator. 

 

a. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 44) 

 H.h: AV- Flat hand (agerande)  

 V.h: Substitutor Pekfinger (stilla)  

 Substitutorn representerar en morot 

 

b. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 38) 

 H.h: AV- Flat hand (agerande)  

 V.h: Substitutor Flat hand (stilla)  

 Substitutorn representerar ett tyg 

Figur 6.13. Resultativa komplement i separationsaktivitet som är 
händelse: avbildande AV-verbkonstruktion (stimuli 44 och 38) 

Trots att mänskligt agerande saknas i situationerna beskrivs situationen 
’morot delas’ (38) med två manipulatorer. Manipulatorerna avbildar två 
händer som hanterar en morot, d.v.s. avbildar en aktörs händer som handskas 
med ett föremål (Figur 6.14). 
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a. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 44) 

 H.h: AV- Flat hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  

 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en morot 

 

b. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 44) 

 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande)  

 V.h: Manipulator Knuten hand (agerande)  

 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en morot 

Figur 6.14. Resultativa komplement i separationsaktivitet som är 
händelse: avbildande AV-verbkonstruktion och avbildande 
verbkonstruktion (stimulus 44) 

I beskrivningarna av separationsaktiviteter som innehåller händelse lägger 
informanterna till tecknet SJÄLV. Detta tecken förekommer oftast före den 
avbildande verbkonstruktionen som beskriver händelsen. SJÄLV anger inte 
resultatet av en händelse, utan anger eller markerar att händelsen (som 
beskrivs härnäst) inte innehåller mänskligt agerande (Figur 6.15). 
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a. SJÄLV 

 själv 

  

b. Tyg delas (38) c. Resultativt komplement: lexikalt 
tecken TRASIG 

 H.h: Substitutor Flat hand (agerande)  H.h: TRASIG (agerande) 

V.h: Substitutor Flat hand (agerande) V.h: Substitutor Flat hand (stilla) 

 Substitutorerna representerar ett tygstycke  Substitutorn representerar ett 
tygstycke 

 

d. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion  

 H.h: Substitutor Flat hand (agerande)  

 V.h: Substitutor Flat hand (agerande)  

 Substitutorerna representerar ett tygstycke 

Figur 6.15. Del av situationsbeskrivning som är händelse: SJÄLV, och 
resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 38) 

Det resultativa komplementet i Figur 6.15, bild (c), utgörs av två händer. 
Den agerande handen utför det lexikala tecknet TRASIG (lexikalt resultativt 
komplement), och den stilla handen är en substitutor Flat hand som refererar 
till det påverkade föremålet. TRASIG ser ut att inkorporeras i en avbildande 
verbkonstruktion på samma sätt som det lexikala tecknet AV i avbildande 
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AV-verbkonstruktioner, d.v.s. TRASIG placeras i förhållande till substitutorns 
placering i teckenrummet. Dock är denna teckenkonstruktion en sällsynt 
kombination här. 

Det resultativa komplementet, bild (d) i Figur 6.15, är en avbildande 
verbkonstruktion och innehåller två agerande substitutorer. De representerar 
ett tygstycke som blir delat. 

6.5 Sammanfattning 
Resultativa komplement har inte tidigare studerats i svenskt teckenspråk och 
så vitt jag vet inte heller i något annat teckenspråk. Analysen av de former 
som anger resultativ betydelse har visat att det förekommer tre olika typer av 
resultativa komplement i beskrivningar av olika sorters 
separationsaktiviteter. Dessa tre är: lexikala tecken, avbildande 
verbkonstruktioner och avbildande AV-verbkonstruktioner. Genomgående 
har alla informanter använt sig av resultativa komplement i beskrivningarna 
av separationsaktivitet som är delning. Däremot saknas resultativa 
komplement i separationsaktiviteter som är isärtagning och öppnande. 

De mest frekventa lexikala resultativa komplement som förekommer i 
data är TRASIG och AV. Ytterligare två lexikala resultativa komplement som 
förekommer, är SPRIDA och LYCKAS, men dessa två används mycket 
begränsat. 

De resultativa komplementen som är avbildande verbkonstruktioner har 
flest förekomster (27) utav de tre resultativa komplementtyperna. I dessa 
komplement är kombinationen av två manipulatorer över lag den vanligaste 
kombinationen. Mindre vanligt är kombination av två substitutorer. Några av 
dessa avbildande verbkonstruktioner är i en s.k. frusen form, vilket innebär 
att de förekommer i en verbkonstruktion som beskriver delning och övergår 
till att ange resultatet av delningen. 

Avbildande AV-verbkonstruktioner är också vanligt förekommande i data. 
I dessa konstruktioner kombineras alltid en agerande hand med en stilla 
hand. Den agerande handen är antingen ett Pekfinger eller en Flat hand. 
Pekfinger är en lexikal komponent från det lexikala tecknet AV. Pekfingret 
s.a.s. inkorporeras i en avbildande verbkonstruktion, d.v.s. kombineras med 
en stilla hand som är antingen en substitutor eller manipulator. Den stilla 
handen i dessa konstruktioner refererar alltid till det påverkade föremålet i 
den separationssituation som beskrivs. Den flata handen är inte en lexikal 
komponent utan förekommer uteslutande i avbildande AV-
verbkonstruktioner. Flata handen skiljer sig från Pekfingret i att den tycks 
användas i separationsbeskrivningar där snittytan är större. För både 
Pekfingret och Flata handen gäller att den agerande handens position i 
teckenrummet varierar relativt till den stilla handen, och enligt 
händernas/föremålens förhållande i den beskrivna situationen. Den stilla 
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handen, som antingen är substitutor eller manipulator (mer sällan en 
deskriptor), är ett avbildande fragment. Detta innebär att stilla handen är ett 
fragment från en tidigare avbildande verbkonstruktion och som bibehålles 
till avbildande AV-verbkonstruktion. 
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7 Slutord 

Mot bakgrund av de observationer som har redovisats i den här studien vill 
jag kort ta upp de viktigaste resultaten av analysen av handformskategorier i 
avbildande verbkonstruktioner som beskriver separation avföremål med och 
utan verktyg. Vidare kommer jag även ge några reflektioner kring resultaten. 
Denna delstudie är tänkt som ett första led i min undersökning av barns 
beskrivningar av situationer som innehåller separationsaktiviteter, men 
denna studie fungerar även som en självständig studie. 

Tidigt i analysen framkom det att stimulusmaterialets ”Cut och Break”- 
händelser, uteslutande beskrivits med avbildande verbkonstruktioner i det 
svenska teckenspråket och att de utförs med en kombination av två händer. 
Här visar också analysen att det finns restriktioner på händernas 
kombinationsmöjligheter i dessa verbkonstruktioner. Dessutom framkom det 
att de avbildande verbkonstruktionerna som beskriver delning, 
kompletterades med resultativa komplement. De resultativa komplementen 
anger resultatet i separationsaktiviteten. 

Handens form i verbkonstruktionerna kategoriseras i tre 
handformskategorier, som här kallas för substitutor, manipulator och 
deskriptor. Termerna är lånade från Erlenkamps (2009) beteckningar av tre 
blendkategorier i hennes studie av blend i det norska teckenspråket. Dock 
använder jag inte Erlenkamps blendteori i mina beskrivningar av tre 
handformskategorierna. Beskrivningarna av handformskategorierna baseras 
på Wallins (1994) beskrivning av klassifikatorer i polysyntetiska tecken. 
Kategorin substitutor motsvarar Wallins beskrivning av klassifikatorer. 
Kategorin manipulator motsvarar Wallins agentiva klassifikatorer, men här 
skiljer sig Wallins och min beskrivning av motiveringen till handformerna i 
denna kategori, d.v.s. agentiva klassifikatorer och manipulatorer. Kategorin 
deskriptor motsvarar Wallins handformer i tecken som beskriver form och 
storlek hos entiteter och där skiljer sig inte våra beskrivningar åt. 

En avbildande verbkonstruktion som beskriver en separationsaktivitet 
utgörs av en kombination av två händer (förutom en verbkonstruktion), d.v.s. 
en kombination av två handformskategorier. De vanligaste 
handformskombinationerna är en kombination av två händer inom samma 
handformskategori, t.ex. två manipulatorer, men det förekommer också en 
kombination av två olika handformskategorier, t.ex. substitutor och 
manipulator. Något överaskande förekommer det även att en deskriptor kan 
kombineras med antingen en manipulator eller en substitutor. 
Handformskategorier i avbildande verbkonstruktioner som beskriver en 
separationsaktivitet utan verktyg, är uteslutande en kombination av två 
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manipulatorer. Handformskategorier i avbildande verbkonstruktioner som 
beskriver separationsaktivitet med verktyg är överlag av en kombination av 
en substitutor och en manipulator. I de sistnämnda verbkonstruktionerna 
väljs oftast en manipulator för att representera den hand som handskas med 
det påverkade föremålet, medan substitutor eller manipulator väljs för 
handen när den refererar till verktyget. Detta visar tydligt att de föremål som 
medverkar i situationen påverkar val av handformskategori. När manipulator 
väljs så implicerar manipulatorn alltid en agent. En substitutor implicerar 
inte en agent, men substitutor väljs ändå i verbkonstruktioner som beskriver 
situation där en aktör hanterar ett föremål, d.v.s. verktyget. Likaså kan 
manipulator väljas i verbkonstruktioner som beskriver situationer som 
saknar aktör. 

I analysen av beskrivningarna av separationsaktiviteterna framkom det att 
de avbildande verbkonstruktionerna, som anger delning, men inte de som 
anger isärtagning eller öppnande, kompletterades med tecken som benämns 
resultativa komplement. Komplementen anger resultatet i en 
separationsaktivitet och har inte tidigare studerats i något teckenspråk. 
Komplementen utgörs av tre olika kategorier av tecken: lexikala tecken, 
avbildande verbkonstruktioner och avbildande AV-verbkonstruktioner. Det 
sistnämnda utgörs av en avbildande AV-verbkonstruktion innehåller ett 
avbildande fragment. Fragmentet kommer oftast från den avbildande 
verbkonstruktionen som beskriver delningen i separationsaktiviteten och 
fragmentet kombineras med en agerande hand som anger betydelsen ’av’. 
Den agerande handen har två former som kan betraktas vara defaultformer, 
d.v.s. deras form påverkas inte av vilket verktyg som använts i situationen 
som beskrivs och tillhör således inte till någon handformskategori. En 
defaultform bildar tillsammans med en stilla manipulator eller substitutor en 
avbildande AV-verbkonstruktion. 

Det stimulusmaterial som använts för att samla in material till 
föreliggande undersökning utarbetades av Max Planck Institute for 
Psycholinguistics (MPI). ”Cut and Break”-händelserna i stimulusmaterialet 
har använts för att få fram hur olika språk väljer för slags verb för att 
beteckna dessa händelser. Stimulusmaterialet har inte tidigare använts för att 
ta reda på hur ett tecknat språk väljer att beteckna/beskriva dessa situationer. 
I den här studien kategoriserades situationerna inom CUT & BREAK-domänen 
i enlighet med: (i) om situation är med eller utan aktör, (ii) om situationen 
innehöll enbart ett påverkat föremål, eller iii) både ett påverkat föremål och 
ett verktyg. Någon sådan kategorisering av situationerna gjordes inte i det 
ursprungliga stimulusmaterialet. Efter kategoriseringarna av situationerna 
delades beskrivningen av respektive situationskategori in i enlighet med 
vilken handformskategori den stilla handen och den agerande handen hade i 
respektive avbildande verbkonstruktion. Framför allt påverkades vilken 
handformskategori den agerande handen hade och valet motiverades av 
vilket verktyg som var inblandat i situationen. 
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I analysen av informanternas beskrivningar av ”Cut and Break”-händelser 
framkom det att beskrivningarna av händelserna var påfallande lika och det 
oavsett ålder och kön. Exempelvis valde alla informanter en manipulator för 
den hand som refererade till det påverkade förmålet. Val av 
handformskategori för att referera till vissa verktyg, såsom att substitutor 
valdes uteslutande för att referera till verktyget sax, eller manipulator för att 
referera till verktyget tång, var också lika bland informanterna. Sammantaget 
visar detta att det var stora likheter bland informanterna i deras beskrivningar 
av ”Cut and Break”-händelserna. 

Preliminära observationer av barnmaterialet tyder på att barns avvikelser 
från vuxennormen kan beskrivas inom ramen för Liddells (2003) blendteori. 
Det gäller särskilt begreppen surrogate, och synliga respektive osynliga 
entiteter, till vilka jag återkommer i delstudie två. 

I framtida undersökningar vore det intressant att undersöka vuxnas och 
barns beskrivningar av CUT and BREAK-domänen i andra teckenspråk. Det 
skulle även vara av intresse att undersöka beskrivningar av händelser inom 
PUT and TAKE-domänen. 
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Sammanfattning 

Föreliggande studie beskriver handformskategorier i avbildande 
verbkonstruktioner, som beskriver aktivitet med och utan verktyg, som leder 
till att föremål separeras. Dessutom beskrivs resultativa komplement, d.v.s. 
tecken som beskriver resultatet av separationsaktiviteten. 

Totalt medverkade 14 teckenspråkiga döva i studien. Informanterna fick 
titta på ett stimulusmaterial bestående av 53 filmsekvenser, som visar olika 
slags ”Cut and Break”-händelser. Informanterna fick beskriva vad som 
hände i filmsekvenserna. I filmsekvenserna utför en eller flera aktörer en 
aktivitet som innebär separation av föremål med och utan verktyg.  De 
föremål som separeras kallas här påverkade föremål och är bl.a. tyg, bröd, 
papper och trädgren. Verktygen som används är bl.a. kniv, hammare och 
sax. I några filmsekvenser består aktiviteten av att en aktör öppnar eller tar 
isär något. Andra filmsekvenser saknar aktör och föremålen separeras av sig 
själva. 

Informanternas videoinspelade beskrivningar annoterades i ELAN 
(EUDICO Linguistic Annotator) (Crasborn & Sloetjes 2008). Därefter 
identifierades de s.k. ”Cut and Break”-verben, som i materialet uteslutande 
består av avbildande verbkonstruktioner, i vilka handformskategorierna 
studerades närmare. Tre handformskategorier identifierades och kallas för 
substitutor, manipulator och deskriptor. Handformskategoriernas 
beteckningar är lånade av Erlenkamps tre blendbeteckningar (2003). 
Substitutor representerar en entitet, manipulator avbildar en hand som 
handskas med en entitet, och deskriptor används för att beskriva form och 
storlek av ett föremål. Förutom identifieringen av de avbildande 
verbkonstruktionerna som beskriver aktiviteten i separationsaktiviteten, 
identifierades även resultativa komplement i beskrivningarna. De resultativa 
komplementen anger resultatet i separationsaktiviteten. 

Alla avbildande verbkonstruktioner i materialet (förutom en) utförs med 
två händer. Handformskategorin i verbkonstruktioner som beskriver 
separationsaktiviteter utan verktyg, d.v.s. aktören separerar det påverkade 
föremålet med händerna, är uteslutande manipulator. I verbkonstruktioner 
som beskriver separation med verktyg varierar handformskategorierna. Den 
hand som refererar till verktyget varierar mellan substitutor och manipulator, 
medan den hand som refererar till det påverkade föremålet överlag är 
manipulator. En manipulator implicerar agent, eftersom handen avbildar en 
hand som handskas med något, vilket en substitutor inte gör. Två 
substitutorer har ändå valts i de avbildande verbkonstruktioner, som 
beskriver en separationsaktivitet där en aktör hanterar ett verktyg. Likaså har 
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två manipulatorer valts i en avbildande verbkonstruktion, som beskriver en 
separationsaktivitet som saknar aktör. 

Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning anger endast 
aktiviteten i ”Cut and Break”-händelsen, och innehåller inte någon 
information om resultatet av aktiviteten. Det innebär att beskrivning av 
delning kompletteras med tecken som anger resultatet av aktiviteten. I 
beskrivningar av separationsaktiviteter som beskriver öppnande och 
isärtagning förekommer det inte resultativa komplement. Tre kategorier av 
resultativa komplement identifierades i materialet: lexikala tecken, 
avbildande verbkonstruktioner, och avbildande AV-verbkonstruktioner. Det 
sistnämnda komplementet utgörs av ett avbildande fragment som 
kombineras med en agerande hand som har en defaultform och som anger att 
det påverkade föremålet är delat. 

Resultaten som framkommit i denna studie kommer att ligga till grund för 
analys av döva barns beskrivningar av ”Cut and Break”-händelser. 
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Summary 

In this study, I present the results of an investigation of handshape categories 
in depicting verb constructions in Swedish Sign Language (SSL), 
specifically those that describe the separation of materials with and without 
tools. Fourteen deaf native-users of SSL took part in this study. The 
participants covered a wide range of ages and educational levels, and both 
genders were represented in the study. Participants were also from a variety 
of schools in different regions of Sweden. Additionally, some informants 
had deaf parents and/or deaf children. 

The participants performed a task that involved describing what had 
occurred in film clips of cutting-and-breaking events. The stimuli were made 
up of 53 film clips from “Cut and Break clips” (Bohnemeyer, Bowerman, & 
Brown 2001) and “Kids Cut and Break” (Bowerman & Majid 2003). The 
majority of the clips show an event in which an actor separates material, 
sometimes with the aid of a tool, such as a hammer, saw or knife. Other clips 
show an actor opening a box or pulling paper cups apart. Also, three clips 
show an entity separating by itself with no actor involved. The descriptions 
produced by the informants were videotaped and annotated in the linguistic 
annotator ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) (Crasborn & Sloetjes 
2008). Signs describing the separation of material – both with and without 
tools – were identified and were isolated for detailed analysis. 

The results obtained from this analysis showed that signs that described 
the separation of material were all depicting verb constructions that were 
made with two hands. For the hands specifically, three handshape categories 
were identified: substitutor, manipulator and descriptor (using terminology 
borrowed from Erlenkamp (2009)). The analysis also showed there were 
constraints on the combination of handshape categories in depicting verb 
constructions. 

Results obtained from the analysis of handshape categories used in this 
study’s depicting verb constructions showed that in separation events in 
which tools were not used, the most common combinations were handshapes 
within the manipulator category. In events that did involve a tool, the most 
common combinations were substitutor and manipulator. When different 
categories were combined, then one hand had to be inactive, i.e. still, and the 
other active. When the still hand referred to the affected material, a 
manipulator was most commonly chosen. When the active hand referred to 
the tool, there were greater variations in the choice of category, i.e. 
substitutor and manipulator. Some tools motivated the signer to choose 
substitutor, while others motivated the signer to choose manipulator. There 
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were very few combinations with a descriptor in depicting constructions 
describing separation events. When a descriptor was chosen for the still 
hand, it referred to the affected material. 

Another result obtained in this study showed that the depicting verb 
constructions describing the separation of material only described the 
activity in the event and did not include information concerning the result of 
the activity being carried out. Therefore, the majority of the verb 
constructions analysed here were complemented with signs identified as 
resultative complements. The resultative complements differ in their 
formation and were identified as members of one of three categories: lexical 
sign, depicting verb construction and depicting “AV”-verb construction (Eng. 
break, disconnect, disjoin, separate). The latter complement involved a 
depicting fragment combined with an active hand that has a default 
handshape, meaning that the entity was completely separated. 

In future research, the results obtained in this study will be compared with 
descriptions of “Cut and Break clips” elicited from deaf children of deaf 
adults as they acquired Swedish Sign Language. 
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Bilaga 1. Översikt över resultativa 
komplement i beskrivningar av situationer 
som innehåller handlingar med verktyg 

Situation Resultativa komplement 

 Lexikalt tecken Avbildande verbkonstruktion Avbildande 
AV-verbkonstruktion 

Klippa papper med sax 
(3) 

- Manipulator (agerande)  
+ 

Manipulator (agerande) 

Manipulator + LINJE 
Flat hand 

Klippa hår med sax(19) - 
 

Manipulator (stilla)  
+ 

 Substitutor (agerande) 

- 

Klippa tyg med sax 
(26) 

- - - 

Klippa banan med sax 
(33) 

- Manipulator (stilla) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Skära bröd med kniv 
(5) 

- Manipulator (stilla) 
+ 

Manipulator (agerande) 

- 

Skära kvist med 
kniv (15) 

a. - Manipulator (agerande) - 

 b. - Manipulator (stilla) 
+ 

Manipulator (agerande) 

- 

Skära banan med kniv 
(21) 

- Deskriptor (agerande) - 

Skära kartong med kniv 
(17) 

- Manipulator (stilla) 
+ 

Substitutor (agerande) 

- 

Skära rep med 
kniv (34) 

a. - Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

 b. - Manipulator (agerande) 
+ 

Manipulator (agerande) 

Manipulator + AV 
Pekfinger 

Skära tyg med kniv 
(40) 

TRASIG Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 
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Dela tygremsa med 
kniv (36) 

TRASIG/ 
AV  

Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

- 

Skära kaka med sax 
(27) 

- Manipulator (agerande) - 

Skära kaka med 
krukskärva (11) 

- Manipulator (agerande) - 

Skära gren med yxa 
(30) 

- Manipulator (agerande) - 

Dela rep med yxa (41) - Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Skära gren med såg 
(42) 

AV  - Manipulator + AV Flat hand/ 
Pekfinger 

Slå sönder kruka med 
hammare (13) 

TRASIG Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

- 

Dela tyg med hammare 
(46) 

TRASIG Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Slå sönder tallrik med 
hammare (49) 

TRASIG/ 
SPRIDA 

- - 

Riva av bananskal med 
avbitartång (24) 

- - Manipulator + AV Flat hand/ 
Pekfinger 

Knipsa av spik 
med avbitartång 
(16) 

a. - - Manipulator + AV 
Pekfinger 

 b. - - Substitutor + AV 
Pekfinger 

 c. - - Manipulator + AV 
Flat hand 

Klippa naglar med 
nagelknipsare (9) 

- - - 

Dela rep med hammare 
och stämjärn (32) 

- Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Skiva ägg med 
äggskärare (12) 

a. - Deskriptor (agerande) 
+ 

Deskriptor (agerande) 

- 

 b.  Manipulator (agerande) 
+ 

Manipulator (agerande) 
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Dela salladslök mot en 
upprätthållande kniv 
(29) 

TRASIG - Manipulator + AV 
Flat hand 

Bryta kvist mot knä 
(37) 

AV  Manipulator (agerande) 
+ 

Manipulator (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Dela rep med järnspett 
(35) 

AV  Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Riva papper längs med 
kniv (6) 

TRASIG - - 
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