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En tankepaus i svenskt teckenspråk
En korpusundersökning av spelande fingrar

Sofia Ivarsson

Sammanfattning
Detta är en korpusundersökning av tankepausen spelande fingrar i svenskt teckenspråk. Ett förslag på
indelning av tankepauser presenteras samt hur frekvent olika tankepauser förekommer. Spelande
fingrar är den tredje största kategorin av tankepauser i materialet, de allra flesta tankepauser med
spelande fingrar förekommer inuti en samtalstur och majoriteten av alla reparationer i samband med
spelande fingrar är lyckade reparationer.
Nyckelord
Reparationer, tankepauser, samtal, svensk teckenspråkskorpus

Abstract
This is a corpus-based study of the hesitation paus wiggly-fingers in Swedish sign language. A
suggestion how to categorise hesitation pauses are presented and how often different kind of hesitation
pauses appears. Wiggly-fingers is the third biggest group of hesitation pauses in in the corpus, the
majority of pauses with wiggly-fingers appears within a turn of conversation and a majority of all the
repairs connected to wiggly-fingers are successful repairs.
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1. Inledning
Den här uppsatsen handlar om tankepauser i svenskt teckenspråk och mer specifikt står tankepausen
”spelande fingrar” i fokus. Det saknas forskning på tankepauser i svenskt teckenspråk. Hur ser
tankepauser ut i svenskt teckenspråk? Hur används tankepausen spelande fingrar i svenskt
teckenspråk?
Som andraspråkstalare av teckenspråk finns det många frågetecken om hur svenskt teckenspråk
verkligen fungerar. Som andraspråkstalare saknar jag magkänslan för nyanserna i språket. I
undervisningen får vi som andraspråkstalare lära oss de stora innehållstunga orden men det leder till
ett klumpigt språkbruk när småorden saknas. Detta har gjort mig nyfiken på teckenspråkets småord,
dynamiken i samtal och gester. Allt det som är så svårt att lära ut i ett klassrum.
Det som har gjorts här i denna uppsats är att observera det genuina språket och studera uttryck för
tankepauser som dyker upp i samtal mellan döva. Det har gjorts ett försök att fylla i, åtminstone lite
av, en av många forskningsluckor i svenskt teckenspråk. Förhoppningsvis är denna uppsats bara en
början till att kartlägga hur tankepauser kommer till uttryck i svenskt teckenspråk.

2. Bakgrund
Här tas upp termer och tidigare forskning som är relevant för arbetet med uppsatsen. Som så ofta är
fallet med forskningen om teckenspråk så finns det inte så mycket litteratur att finna. Viss tidigare
forskning kommer ändå tas upp här som är olika mycket relevant för arbetet men bidrar alla på sitt sätt
med bakgrundskunskap. Några av dessa undersökningar som tas med behandlar talspråk och vissa
behandlar teckenspråk. De flesta är språkvetenskapliga men en har psykologisk utgångspunkt.
Genom hela uppsatsen används termerna talare och ord både kopplat till teckenspråk och talspråk.
Talare innebär alltså sändaren av budskapet, oavsett om detta sker på talspråk eller teckenspråk. Ord
används synonymt med språksymbol. I talspråk är språksymboler talade ord och i teckenspråk är
språksymboler tecken. Båda dessa språksymboler benämns alltså här som ord i fortsättningen. Ibland
används även termen tecken när det verkat relevant att det är just ett tecken som berörs.
Glosor på tecken skrivs med versaler och alla glosor är hämtade från svenskt teckenspråkskorpus. Det
går att läsa om principerna bakom hur glosorna är uppbyggda i ”Annoteringskonventioner för
teckenspråkstexter” (Wallin & Mesch 2014).
Tankepauser i språket är när det blir en paus i talflödet. Antingen sker en tyst paus, alltså ingen
språklig produktion av ljud eller rörelser, eller en paus med ett utfyllnadsord.
I uppsatsen används Urizar & Samuels (2014) definition av utfyllnadsord (eng. filler). Deras
undersökning handlar om utfyllnadsord i baskiskan. De säger att utfyllnadsord är generellt enstaviga
ord som inte har någon koppling till andra existerande ord i språket och att dessa fungerar som
tankepauser för talaren. Urizar & Samuel (2014) finner också i sin undersökning att utfyllnadsord
verkar dyka upp när talaren har behov av extra betänketid för att planera kommande yttrande. De gör
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en närmare analys av ett utfyllnadsord, zera. Deras undersökning är precis som denna undersökning
korpusbaserad. Urizar & Samuel (2014) annoterade alla utfyllnadsord i inspelningarna mellan
baskisktalande i samtal med varandra och räknade ut hur frekvent utfyllnadsordet zera var i jämförelse
med de andra utfyllnadsorden. Därefter analyserades zera närmare, bland annat undersöktes om zera
förekom mellan satser eller mitt i satsen och hur ofta reparationen lyckas i samband med användandet
av zera. Metoden i denna uppsats har inspirerats av författarnas tillvägagångsätt i undersökningen av
utfyllnadsordet zera.
När det kommer till forskning på teckenspråk tar Dively (1998) upp två lexikala tecken som verkar
fungera enbart som reparationsmarkörer i amerikanskt teckenspråk, ASL (s.167). Den ena är ett ickemanuellt tecken I-WRONG och det andra är ett manuellt tecken TRY-TO-REMEMBER.
Urizar & Samuels (2014) och Dively (1998) tar upp två olika termer för ord i samband med
tankepauser. Båda termerna reparationsmarkörer och utfyllnadsord används för de ord som talaren
använder för att ge talaren tid att tänka igenom vad denna ska säga härnäst och samtidigt signalera för
mottagaren att talaren snart ska fortsätta. Ett avbrott i talflödet sker när talaren tappar tråden, glömmer
ett ord eller rättar till ett fel. Detta kallas för en reparation. Utfyllnadsord och reparationsmarkörer
signalerar att talaren utför en reparation. De förekommer enbart i samband med reparationer i språket.
I denna uppsats används termen utfyllnadsord.
En reparation kan vara självinitierad, alltså att talaren själv tar initiativ till att rätta till ett eventuellt
missförstånd eller så kan reparationen vara initierad av an annan, alltså mottagaren ber om
förtydligande (Dively 1998, Enfield 2007). Reparation kan ske med eller utan problemkälla (Dively
1998) och problemet kan uppstå för avsändaren (speaker-centered trouble), mottagaren (hearercentered trouble) eller hos dyaden (dyad-centered trouble). Det finns flera typer av reparationer, den
som förväntades vara mest frekvent i samband med tankepausen spelande fingrar var word-search
reparationer (Dively 1998) vilket innebär att talaren söker efter ett ord denna för tillfället inte kommer
ihåg. Detta kallas också för tip of the tongue tillstånd (Thompson, Emmorey, & Gollan 2005).
Reparationer sker ofta i samband med tip of the tongue (TOT) tillstånd i talspråk (Urizar & Samuel
2014). Thompson, Emmorey & Gollan (2005) gör en parallell mellan talspråkets TOT tillstånd i
engelska och tip of the finger (TOF) i amerikanskt teckenspråk (ASL). TOT och TOF tillstånd är när
en talare vet vad denna ska säga men glömt bort hur. Det handlar om att talaren tänker på ett visst
begrepp och vet att det finns ett ord för sagda begrepp men kommer inte ihåg ordet. Talaren kommer
ihåg ordets betydelse men inte ordets form. Thompson, Emmorey & Gollan (2005) skriver i sin artikel
att det i allmänhet ansågs att TOF inte existerade i teckenspråk på grund av ikoniciteten hos många
tecken i ASL, alltså att form och betydelse är så tätt kopplade att talaren inte glömmer formen om
denna kommer ihåg betydelsen. Författarna konstaterar i artikeln att detta antagande är fel och att TOF
visst förekommer i amerikanskt teckenspråk. Det är däremot inte en artikel med fokus på lingvistik,
utan på psykologi så därför finns inte en språklig analys av dessa tillstånd. Artikeln tas med här för att
det är nog så viktigt att poängterar att dessa tillstånd existerar i teckenspråk.
En reparation kan vara lyckad eller så är den inte lyckad. I denna uppsats definieras lyckad reparation
att om talaren får sagt det denna försöker säga efter att en tankepaus uppstått så är reparationen lyckad.
Om talaren letar i minnet efter en specifik tidpunkt, ett namn eller ett ord men inte kommer fram till
rätt tidsangivelse, namn eller ord räknas inte detta som en lyckad reparation.
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3. Syfte och frågeställningar
När talaren har ett begrepp som denna för tillfället inte kommer på eller funderar vad denna ska säga
härnäst, finns ett tecken i svenskt teckenspråk som i denna uppsats benämns ”spelande fingrar”.
Tecknet utförs alltid med spelande fingrar och generellt med uppåtriktad flathand, vridning varierar
något. Syftet med denna uppsats är att studera hur spelande fingrar används i svenskt teckenspråk. Hur
ofta förekommer spelande fingrar i förhållande till andra tankepauser? Var i samtalet förekommer
spelande fingrar? Hur ofta är reparationer i samband med spelande fingrar lyckade? Dessa frågor har
gjorts ett försök att besvara i denna uppsats.

4. Material och metod
Här följer en genomgång av den metod som använts i arbetet med att studera spelande fingrar och
vilket material som använts.
Det material som har använts är svensk teckenspråkskorpus
(http://www.ling.su.se/teckenspr%C3%A5ksresurser/teckenspr%C3%A5kskorpora/svenskteckenspr%C3%A5kskorpus nedladdat 15 januari 2015). Svensk teckenspråkskorpus består av 67
annoterade och översatta eaf-filer (Mesch, Rohdell & Wallin 2014) på sammanlagt 04:48 timmar, med
filmade dyader på teckenspråk (Mesch, Wallin, Nilsson & Bergman 2012). Alla inspelade deltagare är
teckenspråkiga. Svensk teckenspråkskorpus är i skrivande stund inte färdigt. Det är ett pågående
projekt och nya filer släpps allt eftersom annoteringar och översättningar till filerna blir färdiga.
Inspelningarna gjordes mellan 2009 och 2011. I uppsatsen används ordet korpus för att referera till
svensk teckenspråkskorpus.
I de annoterade filerna till korpus fanns redan när detta arbete påbörjades färdigt markerade
tankepauser med glosan tp@&. Därför behövdes inte hela materialet gås igenom för att hitta och
identifiera tankepauser. Det gick att söka i alla filerna och få en lista på alla förekomster av tp@&
(397 stycken). Därefter påbörjades arbetet med att manuellt gå igenom varje förekomst och markera
vilken typ av tankepaus.
Annoteringsprogrammet ELAN (http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ Max Planck Institute for
Psycholinguistics, The Language Archive, Nijmegen, The Netherlands) har använts för att i svensk
teckenspråkskorpus skapa en ny rad ”tp” för att markera vilken typ av tankepaus. För varje förekomst
av glosan tp@& markerades på raden ”tp” vilken kategori av tankepaus som denna tillhörde. Flera
olika typer av tankepauser identifierades. Denna rad fick sedan två underordnade rader: 1) raden
”samtalsplats” för att markera om tankepausen spelande fingrar förekom i början, mitten eller slutet av
en samtalstur och 2) raden ”reparation” för att markera om reparationen med spelande fingrar var
lyckad eller inte. De två underordnade kategorierna har endast använts till de tankepauserna i samband
med spelande fingrar.
Kategorier skapades under arbetets gång med materialet, eftersom arbetet påbörjades utan att med
säkerhet veta vilka grupper som finns i svenskt teckenspråk och i materialet. Först mot slutet av

3

genomgången av materialet fanns en färdig gruppering. Därför gicks materialet igenom ytterligare en
gång för att säkerställa att tankepauserna hade blivit konsekvent indelade.
När alla tp@& blivit indelade i kategorier kunde en sökning på alla förekomster av spelande fingrar
göras och det gav en ny lista med enbart spelande fingrar. Därmed gicks dessa igenom igen och
markeringar gjordes på de två underordnade raderna för var i en samtalstur spelande fingrar förekom,
och om reparationen var lyckad eller inte.

5. Resultat
Här kommer undersökningens resultat redovisas. När den första sökningen efter tp@& (tankepauser)
hade gjorts kunde konstateras att det fanns 397 stycken annoterade tankepauser i hela korpus. Denna
lista med tankepauser har varit grunden och utgångspunkten för arbetet som presenteras i denna
uppsats.

5.1 Olika tankepauser
Här följer en beskrivning på uppsatsens förslag på indelning av tankepauser. Tankepauser delades in i
3 huvudkategorier: 1) Specifik artikulation i tankepausen, 2) avsaknad av betydelsefull artikulation
och 3) paus i utförandet av tecken. De olika kategorierna av tankepauser med underkategorier visas i
Tabell 1. Tabell 1 visar antalet förekomster av de olika kategorierna av tankepauserna samt vilken
procentandel de olika tankepauserna utgör av det totala antalet tankepauser i materialet.
Tankepauserna är sorterade i storleksordning inom de tre huvudkategorierna.
Tabell 1. De olika kategorierna av tankepauser.

5.1.1 Tankepauser med specifik artikulation
Första kategorin, tankepauser med specifik artikulation, består av tankepauser som uttrycks med
speciella rörelser hos händerna. Det är alltså med hjälp av artikulationen som talaren ger utryck för och
signalerar att det förekommer en tankepaus. Under arbetets gång identifierades tre olika
4

återkommande artikulationer, alltså tre underkategorier. Alla tre varianterna av specifik artikulation
visas i Exempel 1. Den första specifika artikulationen är det som utmärker det tecken som är i fokus
för uppsatsen, nämligen spelande fingrar. I materialet fanns 47 förekomster av spelande fingrar Den
andra specifika artikulationen är kontakt med 40 förekomster. Med kontakt menas att händerna har
kontakt med varandra eller annan kroppsdel. Den tredje specifika artikulationen är cirklande rörelse
med 6 förekomster. Med cirklande rörelse menas att handen förflyttas i en rörelse så handens bana
bildar en cirkel. Antingen ett varv eller flera varv.
Både spelande fingrar och cirklande rörelse har lagts märke till i spontana samtal redan innan arbetet
med denna uppsats. Därför var spelande fingrar och cirklande rörelse tankepauser som förväntades
dyka upp i materialet medan kontakt är en tankepaus som blev tydlig under arbetets gång. Att det
enbart fanns 6 förekomster i materialet av cirklande rörelse överraskade. Eftersom det var en av de
rörelser som förväntades finnas redan innan genomgång av materialet gjordes, förväntades det också
vara en mer frekvent använd rörelse.
Av de tre huvudkategorierna är denna kategori den näst största med sammanlagt 93 förekomster.
Tankepauser med specifik artikulation utgör 23.4% av alla tankepauser.
Exempel 1. Tankepauser med specifik artikulation. Bilderna visar på en förekomst av spelande fingrar, två förekomster av
kontakt och en förekomst av cirklande rörelse.

Spelande fingrar

Kontakt

Cirklande rörelse
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Kontakt

5.1.2 Tankepauser med avsaknad av betydelsefull artikulation
Den andra kategorin är ”avsaknad av betydelsefull artikulation”. Det som menas med att dessa pauser
inte har betydelsefull artikulation är att det antingen inte finns annan artikulation än att handen eller
händerna hålls så gott som stilla, har en långsam förflyttning eller består av rörelser som snarast kan
beskrivas som spontant viftande. Dessa rörelser och icke-rörelser är ospecifika och rent av väldigt
svårbeskrivliga ur ett fonetiskt perspektiv. Rörelserna kan inte beskrivas som att talaren använder dem
för att signalera att en tankepaus sker till skillnad från ”specifik artikulation” där rörelsen är en signal
om tankepaus. Det är snarare uppehållet i att producera tecken som visar att det är en tankepaus.
Därför redovisas denna kategori inte utifrån vilken rörelse som sker utan istället utifrån handformen.
Denna kategori är den största av de tre kategorierna med sammanlagt 298 förekomster vilket är 75.1%
av alla tankepauser i materialet. Alltså ungefär tre fjärdedelar.
Trots att detta är den största kategorin har fokus för denna uppsats varit på spelande fingrar. Detta har
att göra med att ”specifik rörelse” uppfattas som en utfylld paus medan ”avsaknad av betydelsefull
artikulation” uppfattas mer som en tom paus.
Här följer en genomgång av underkategorierna till kategorin avsaknad av betydelsefull artikulation.
Det ska sägas att dessa handformer inte är samma handformer som de handformer som utgör
betydelseskiljande fonem i teckenspråk, även om vissa namn på handformerna överlappar, utan egna
definitioner har skapats. Handformerna i tankepauserna ger generellt ett mer slappt intryck än fonetiskt
signifikanta handformerna i teckenspråkets ord. Namnen på handformerna är alltså inte generella
namn på hanformer utan skapade för denna uppsats.
Den största underkategorin är den som fått namnet ”flat hand” som det fanns 141 förekomster av i
materialet. Med flat hand menas när alla fingrar har släppt kontakt med handflatan. Fingrarna kan vara
böjda eller sträckta, spreta eller vara samlade. Handen är sällan särskilt flat.

Exempel 2. Bilderna visar två exempel på flat hand.
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Den näst största underkategorin är den med namnet ”pekfinger” med 91 förekomster. Här menas att
pekfingret är skilt från resten av fingrarna och att resten av fingrarna har kontakt med handflatan.

Exempel 3. Bilderna visar två exempel på pekfinger.

Den tredje största underkategorin är den som fått namnet ”knuten hand”. Knuten hand definieras här
så att alla fingrarna är samlade och har kontakt med varandra. Antingen så har bara fingerspetsarna
kontakt med varandra (och tummen) eller så är fingrarna samlade mot handflatan. I materialet fanns 30
förekomster av knuten hand.

Exempel 4. Bilderna visar exempel på knuten hand.

Övriga handformer (visas i Exempel 5) som förekommer, förekommer i ganska liten skala. De har fått
namn utifrån vilket eller vilka fingrar som är avskilda från resten av fingrarna och handflatan.
Resterande fingrar vilar mot handflatan. Den med namnet ”pek- och långfingerhand” har 11
förekomster, ”långfinger” har 2 förekomster, ”lillfinger” har 1 förekomst och ”pek-, långfinger och
tumme” har 1 förekomst.
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Exempel 5. Bilderna visar exempel på handformerna, pek- och långfinger, långfinger, lillfinger och pek-, långfinger och
tumme.

Pek- och långfinger

Lillfinger

Långfinger

Pek-, långfinger och tumme

Den sista underkategorin har fått namnet ”handformsförändring” som visas i Exempel 6. Orsaken till
namnet är att händerna rör sig och viftar samtidigt som handen antar mer eller mindre varierande
handformer. Det är minst två handformer i en tankepaus men en tankepaus med handformsförändring
kan innehålla fler handformer. Därför blir det svårt att avgöra vilken given tidpunkt i tankepausen som
ska stå mått för vilken handform som förekommer i pausen och det faktum att handformen förändras
har gett namn till kategorin. Detta är alltså en kategori av tankepauser där handformen förändras under
en och samma tankepaus. Eftersom den inte har en fast form utan varje förekomst ser olika ut räknas
denna kategori att tillhöra ”avsaknad av betydelsefull artikulation”. Underkategorin
handformsförändring har 21 förekomster i materialet.
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Exempel 6. Bilderna visar en förekomst av handformsförändring. I detta exempel visas hur talaren först utför
tankepausen med pekfinger för att sedan förändra handformen tills den nya hanformen är flat hand.

5.1.3 Paus i utförandet av tecken
Den tredje kategorin paus i utförande av tecken består av två underkategorier. Den första är att talaren
påbörjar att utföra ett tecken men gör en paus i tecknets startposition eller drar ut på början av tecknet.
Den andra underkategorin är när slutet av ett tecken blir utdraget eller hålls kvar.
Paus i utförande av tecken är en väldigt liten kategori med sammanlagt endast 6 förekomster och
består av 1.5% av alla tankepauser i materialet. Anledningen till att det ändå blir en egen
huvudkategori trotts sin ringa storlek är att den skiljer sig från den första huvudkategorin i att dessa
pauser inte har en fast form utan formen beror på vilket ord som förlängs. Denna kategori skiljer sig
också från den andra kategorin i att pauserna som faller i denna kategori har en betydande form. Dessa
pauser är en förlängning av ord, ord som bär betydelse.
Exempel 7. Bilderna visar paus i slutet av ett tecken

PLUS

paus
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Exempel 8. Bilderna visar paus i början av ett tecken.

paus

HEMMA

Det är möjligt att många av de handformer som är del i kategori 2 kan vara påverkade av handformer
hos omgivande tecken men detta gör ändå inte att dessa skulle klassas som del i kategori 3. Det som
skiljer är att när ett tecken räknas som förlängt i början eller slutet finns fler delar av tecknet än bara
handformen. Åtminstone start- eller slutposition hos tecknet och tecknets handform ska hållas för att
räknas som förlängt och hamna i kategorin paus i utförande av tecken.

5.2 Spelande fingrar i samtal
Här presenteras resultaten för var i samtalet spelande fingrar dyker upp. I materialet finns förekomster
med spelande fingrar i början, mitten och slutet av samtalsturer. Generellt visade det sig att spelande
fingrar tenderar att dyker upp inuti en samtalstur.
5.2.1 Först i samtalsturen
Av de 47 förekomsterna av spelande fingrar var 2 av de förekomsterna först i en samtalstur. Exempel
9 visar den ena av dem. I Exempel 9 ser vi sista ordet i föregående tur PU@g, därefter turbytet där den
förra talaren sänker sina händer medan den nya talaren höjer sin hand. Sista bildparet visar det första
som sägs i den nya turen, spelande fingrar.
Att spelande fingrar används första i en samtalstur visar att den nya talaren vill ta över turen men
behöver tid att tänka ut en formulering eller kanske rentav ämne att prata om. Det kan vara en signal
att talaren ska ta turen så att den andra samtalsparten vet att talaren tänker säga något och därmed inte
själv behöver ta turen för att hålla igång samtalet som fallet är i Exempel 9.
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Exempel 9. Spelande fingrar som första tecken i en samtalsturtur. Förra talaren sänker sina händer då kommande talare
höjer sina och använder spelande fingrar som första tecken i den nya turen.

PU@&

Spelande fingrar

5.2.2 Inuti samtalsturen
De allra flesta förekomster av spelande fingrar i materialet var inuti en samtalstur. Av 47 förekomster
av spelande fingrar var 44 av de förekomsterna inuti en samtalstur. Exempel 10 visar hur det kan se ut
när spelande fingrar är inuti en samtalstur. I Exempel 10 letar talaren efter ett namn och medan denna
tänker använder talaren tecknet spelande fingrar tills denna kommer ihåg namnet i fråga och utför en
bokstavering. Detta är en lyckad reparation eftersom talaren kommer på ordet denna söker.
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Exempel 10. Spelande fingrar inne i en och samma samtalstur.

HETA

Spelande fingrar

DISNEY@b@en

Som sagt fanns många förekomster av spelande fingrar inuti en samtalstur. De varierar i längd. Ibland
utförs spelande fingrar mycket kort stund och det är knappt märkbart att det utförs spelande fingrar.
Ibland utförs spelande fingrar en längre stund och det skulle vara svårt att missa tankepausen.
5.2.3 Sist i samtalsturen

Exempel 11. Spelande fingrar som sista tecken i en tur. Talaren vet inte vad denna ska säga så den andra samtalsparten
avbryter och tar över samtalsuren. I sista bildparet utförs inte längre spelande fingrar utan handen är helt stilla.

Spelande fingrar

Spelande fingrar

Spelande fingrar

PU@g

TYCKA

PRO-1
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Endast 1 förekomst av de 47 förekomsterna av spelande fingrar var sista tecknet i en samtalstur.
Talaren försöker komma på vad denna ska säga härnäst och utför en ovanligt lång tankepaus på nästan
5 sekunder. Efter ungefär 4 sekunder avbryter samtalspartnern och påbörjar en ny tur med tecknen
PU@g PRO-1 TYCKA. Exempel 11 visar hur samtalspartnern tar över turen från talaren som utför
spelande fingrar. Sista bildparet i Exempel 11 visar hur den första talaren nu har intagit rollen som
lyssnare, slutat producera spelande fingrar och handen är helt stilla.
Exempel 11 är ett lite udda exempel på spelande fingrar. Det är det enda exempel på spelande fingrar
som inte utförs med flat hand framför tecknarens kropp. Istället utförs spelande fingrar i kontakt med
hakan och utförs i huvudsak med pek- och långfinger. Valet att ändå analysera denna tankepaus som
spelande fingrar gjordes eftersom rörelsen hos fingrarna är så tydliga. Det är enligt analysen i denna
uppsats en kombination av två olika typer av tankepauser, spelande fingrar och kontakt.

5.3 Reparationer
För alla förekomster av spelande fingrar markerades om reparationen i samband med spelande fingrar
var lyckad eller inte. Med lyckad reparation menas att talaren fann det ord denna letade efter eller kom
på vad denna skulle säga efter pausen och kunde fortsätta samtalet och det denna försökt förmedla
kom fram. När ett reparationsförsök inte lyckas betyder det inte att samtalet avstannar utan det finns
olika sätt som talaren eller samtalsparterna löser det på för att fortsätta samtalet.
5.3.1 Lyckade reparationer i samband med spelande fingrar
I samband med att Exempel 10 togs upp nämndes att detta var ett lyckat reparationsförsök. Namnet
som talaren sökte efter i minnet kom denna på och kunde fortsätta samtalet. Så ser de allra flesta
reparationer i samband med spelande fingrar ut i materialet, talaren reparerar snabbt själv och
fortsätter.
I Exempel 10 ovan reparerar talaren som sagt yttrandet på egen hand men ibland reparerar
samtalsparterna yttrandet tillsammans. Exempel 12 visar två personer som samtalar. Talaren kommer
av sig och den andra samtalsparten hjälper till att reparera yttrandet utan att ta över turen.
Av de 47 förekomster av spelande fingrar i materialet var 41 i samband med en lyckad reparation.
Detta betyder att 87.2% av alla förekomster av spelande fingrar var i samband med en lyckad
reparation.
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Exempel 12. Bilderna visar en lyckad reparation där båda samtalspartnerna hjälps åt med reparationen. När två tecken
utförs simultant av talaren skrivs tecknen på varsin rad under bilden.

PEK>två@z TVÅ-LISTA@nh
TVÅ-LISTA

INFORMATION

Spelande fingrar

PU@g

AKTIV-MYCKET

PRO

AKTIVERA

5.3.2 Misslyckade reparationsförsök i samband med spelande fingrar
I Exempel 11 som redan har tagits upp här ovan, lyckas inte talaren komma på vad denna ska säga.
Här löser den andra samtalsparten situationen genom att avbryta och själv ta över turen. Exempel 11 är
ett exempel på när ett reparationsförsök inte lyckas eftersom talaren inte får fram det denna vill säga.
Exempel 13 visar en annan reparation som inte lyckas. Talaren försöker minnas när det konstaterades
att denna inte kunde höra men minns inte riktigt. Talaren räknar upp ”ett år… ett och ett halvt år, två
år” (översättning hämtad från korpus) och talaren lägger till tecknet UNGEFÄR för att beskriva att
någonstans i den åldern upptäcktes dövheten. Även fast talaren inte minns den exakta åldern och inte
kan tala om den exakta åldern, fortsätter samtalet utan problem. Att ge ett ungefärligt tidsspann och
lägga till tecknet UNGEFÄR gör att samtalet kan fortsätta utan att samtalsparterna hänger upp sig på
en detalj som inte gick vägen. Att det ändå här räknas som ett misslyckat reparationsförsök är för att
talaren försöker minnas rätt ålder men minns inte. Det som orsakar tankepausen (vilket år) kommer
aldrig fram. Denna typ av reparationsförsök som inte riktigt lyckas men där samtalet ändå snabbt
börjar flyta på igen finns andra exempel på i materialet.
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Exempel 13. Talaren kommer inte ihåg hur gammal denna var när det upptäcktes att denna inte kunde höra.

EN+ÅR

HALV

Spelande fingrar

TVÅ

UNGEFÄR
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EN+ÅR

ÅR@b

Av 47 förekomster av spelande fingrar var 6 av de förekomsterna i samband med ett reparationsförsök
som inte lyckades. Det betyder alltså att 12.8% av reperationsförsöken i samband med spelande fingrar
inte var lyckade reparationsförsök.

5.4 Modifiering med spelande fingrar
I materialet hittades ett annorlunda exempel på spelande fingrar (Exempel 14). Tecknet spelande
fingrar har kombinerats med ett lexikalt tecken ÅR-DÅTID som brukar modifieras med siffror.
Tecknet har ingen egen handform utan lånar eller antar handform från teckenspråkets siffror. I detta
fall har tecknet istället för att anta handformen från en siffra antagit handformen hos spelande fingrar
och fingrarna utför den spelande rörelsen. Rörelsen hos ÅR-DÅTID (förflyttas åt vänster (om
högerhanden utför tecknet) samtidigt som handen vrids åt vänster) är upprepad.
I Exempel 14 försöker talaren komma ihåg hur många år sen en film släpptes men när denna inte
kommer på hur många år sen utför talaren tecknet ÅR-DÅTID modifierad med spelande fingrar. I
Exempel 14 har den modifierade formen av ÅR-DÅTID fått glosan SP+ÅR-DÅTID@r. Denna glosa
är inte en hämtad från korpus utan en glosa skapad för denna uppsats. SP är kort för spelande fingrar
och används här för att spara plats och @r betyder att tecknet är upprepat. I det här sammanhanget
betyder glosan ’för några år sedan’ och fyller samma roll som tecknet UNGEFÄR i Exempel 13.
Tecknet gör att detaljen med när filmen kom ut kan släppas och samtalet fortsätta även fast
reperationsförsöket inte lyckades.
Det går inte att säga så mycket om ett isolerat exempel på när spelande fingrar används för att
modifiera ett lexikalt tecken men kanske skulle det finnas fler i ett större material. Det skulle då kunna
undersökas om spelande fingrar kan kombinera olika typer av tecken eller kanske bara med tecken
som brukar modifieras med siffror (så kallade siffertecken).
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Exempel 14. Talaren försöker komma ihåg hur många år sen en film kom ut. Reparationen lyckas inte och talaren tar till
spelande fingrar i kombination med tecknet ÅR-DÅTID för att komma vidare i samtalet.

TVÅ+ÅR-DÅTID

TRE+ÅR-DÅTID

SP+ÅR-DÅTID@r

FYRA+ÅR-DÅTID

6. Diskussion
I detta avsnitt kommer undersökningen diskuteras. En genomgång av varje frågeställning görs för att
se om uppsatsens syfte har uppnåtts. Genomgången för varje frågeställning tar upp lämpligheten hos
metoden, materialet och om frågeställningen besvarades. Därefter följer diskussion om kvaliteten, hur
väl resultaten i undersökningen stämmer överens med tidigare forskning och sist förslag på framtida
forskning.
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6.1 Uppsatsens frågeställningar
Uppsatsens första frågeställning löd: Hur ofta förekommer spelande fingrar i förhållande till andra
tankepauser. Metoden för att svara på denna frågeställning var att söka på tp@& och använda denna
lista på tankepauser. Hade istället en sökning gjorts på alla markeringar som fått ändelsen @& (@&
står för avbrutet tecken samt tankepauser) hade det kanske funnits fler tankepauser i den listan och
resultatet sett annorlunda ut. Då hade det däremot behövts ta ställning till om avbrutna tecken skulle
tas med eller inte i jämförelsen och hade listan med markeringar varit längre hade materialet blivit för
stort för att rymmas inom ramen för denna undersökning. Det hade generellt varit bättre med ett större
material för att säkerställa att resultatet speglar verkligheten på ett rättvist sätt men det valdes att
fokusera på detta material för att avgränsa arbetet. Denna uppsats torde ändå ge en fingervisning i hur
frekvent spelande fingrar förekommer i förhållande till andra tankepauser. Det har ändå inte varit ett
obetydligt antal förekomster att undersöka.
Var i samtalet förekommer spelande fingrar? Så löd den andra frågeställningen. Metoden för att ta
reda på detta var att för varje identifierad förekomst av spelande fingrar undersöka om spelande fingrar
var först, inuti eller sist i en samtalstur. Denna undersökning pekar mot att spelande fingrar verkar
tendera att användas inuti en samtalstur men det finns förekomster av spelande fingrar sist och först i
en samtalstur också. Det hade varit intressant att se på ett större material om det sett likadant ut då men
av dem förekomster som ändå har undersökts är det en tydlig trend för spelande fingrar att vara inuti
en samtalstur istället för som första eller sista tecken i en tur. Här beskrivs enbart spelande fingrars
användning. Det hade varit väldigt intressant att jämföra med hur andra tankepauser i svenskt
teckenspråk beter sig. Är det en skillnad på var i samtalet spelande fingrar används jämfört med andra
tankepauser? Förhoppningsvis kan framtida undersökningar svara på denna fråga. Denna
undersökning avgränsades till enbart spelande fingrar och inte övriga tankepauser.
Den sista frågeställningen löd: Hur ofta är reparationer i samband med spelande fingrar lyckade? Det
var inte alltid lätt att identifiera varför talaren behövde göra en tankepaus, var det för att organisera
upp vad denna skulle säga, för att denna glömt ett ord eller på väg att säga fel? Många tankepauser
med spelande fingrar var mycket korta och det verkade knappt som att talaren kom av sig. Därför
valdes en definition på lyckad reparation att om talaren verkar få fram det denna vill säga utan att
kompromissa på innehållet räknas reparationen som lyckad. Ingen ordentlig analys av vad som var
problemkällan gjordes, detta hade kunnat belysa frågan ytterligare och gett intressant information om i
vilka sammanhang spelande fingrar används. Även här kan framtida undersökningar förhoppningsvis
undersöka frågan närmare. Det blev en nödvändig avgränsning för detta arbete att inte gå djupare in på
problemkällorna som orsakade tankepauserna. Metoden som användes var att räkna hur många
spelande fingrar som resulterade i en lyckad reparation. Siffran på hur frekvent reparationer med
spelande fingrar lyckas redovisas i uppsatsen men det finns inget att jämföra med. Hur ofta brukar
reperationsförsök i svenskt teckenspråk vara lyckade? Är det skillnad på hur ofta reparationsförsöket
lyckas i samband med andra tankepauser? Dessa frågor kan inte denna uppsats svara på men det hade
varit väldigt intressant att undersöka.
En frågeställning som fanns när arbetet med denna uppsats påbörjades fick strykas, eftersom metoden
som valts inte skulle få fram svar på frågan. Frågeställningen löd: Kan spelande fingrar beskrivas som
ett utfyllnadsord? För att svara på frågan skulle det vara nödvändigt att undersöka om det fanns
spelande fingrar som inte användes i samband med reparationer och tankepauser. I arbetet med denna
uppsats har enbart färdigmarkerade tankepauser utgjort underlaget. Det gjordes inget försök att gå
igenom korpustexterna efter spelande fingrar utöver dessa färdigmarkerade tankepauser. Det hade
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varit möjligt att undersöka i korpus men så gjordes inte i denna undersökning. En eller några av filerna
hade kunnat gås igenom mer noga efter ytterligare förekomster av spelande fingrar. Detta har inte
gjorts i denna undersökning. Hade spelande fingrar varit markerade med en egen glosa istället för
ihopklumpade med alla typer av tankepauser hade fokus kunnat ligga mer på spelande fingrars roll i
samtalet. Då hade en mer objektiv analys av tecknet kunnat göras om det inte fanns en förutfattad
mening att spelande fingrar alltid uppkommer i samband med en tankepaus.

6.2 Kvalitetsförbättring
Undersökningens kvalitet skulle kunna höjas om förstaspråkstalare av svenskt teckenspråk hade
tillfrågats i analysarbetet. Det finns en risk att språkkänslan hos en andraspråkstalare inte räcker till när
olika tankepauser ska kategoriseras. Kanske har någon förekomst hamnat i fel grupp. Någon
förekomst som här har analyserats som spelande fingrar som en förstaspråkstalare skulle tycka inte är
spelande fingrar eller tvärt om. Det som är tacksamt med spelande fingrar är att tecknet är tämligen lätt
att känna igen och därför bör inte felkategorisering vara ett stort problem i denna undersökning. Ett
eventuellt sätt att lösa problematiken hade varit om en grupp förstaspråkstalare av svenskt teckenspråk
fått se exempel av tankepauserna (ett urval av materialet) och därefter fått dela in dessa i kategorier.
Sedan hade denna indelning kunnat användas som mall för hur tankepauser kan indelas i kategorier.

6.3 Tidigare forskning
Eftersom det inte fanns så mycket litteratur inom området som här har undersökts är det svårt att säga
om det är ett förväntat resultat eller inte. Det går att konstatera att precis som i litteraturen som lästes
in inför detta arbete så finns det tankepauser och TOF tillstånd och dessutom finns det reparationer i
samband med dessa (Dively 1998, Thompson, Emmorey, & Gollan 2005, Urizar & Samuel 2014).
Denna uppsats kan inte styrka att det finns en renodlad reparationsmarkör i svenskt teckenspråk som
det verkar finnas i amerikanskt teckenspråk (Dively 1998) men denna uppsats motbevisar det inte
heller.

6.4 Framtida forskning
Som framgår här i diskussionen föreslås att en större kartläggning av tankepauser skulle göras. Andra
tankepauser skulle undersökas på samma sätt så som spelande fingrar har undersökts här så att olika
tankepauser skulle kunna jämföras mot varandra i hur dessa används. Ytterligare studier i hur
reparationer och missförstånd klaras upp i svenskt teckenspråk är ett område som finns luckor i inom
dagens forskningsläge i svenskt teckenspråk. En ytterligare intressant fråga är hur långa tankepauser
tenderar att vara i svenskt teckenspråk och om det finns skillnader mellan de olika kategorierna av
tankepauser. Kanske tenderar någon typ av tankepaus utföras genomsnittligt längre tid, längre
duration, än resterande tankepauser eller kortare duration än andra tankepauser.
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7. Slutsatser
I denna uppsats har tankepausen spelande fingrar undersökts. Spelande fingrars användning i
teckenspråk har studerats vilket också var syftet. Spelande fingrar signalerar att talaren utför en
tankepaus och i samband med pauser sker reparationsförsök. Spelande fingrar skulle kunna vara ett
utfyllnadsord men det behöver undersökas vidare för att säkerställa att så är fallet. I de filer som fanns
färdigannoterade till svensk teckenspråkskorpus fanns 397 tankepauser markerade och av dessa var 47
förekomster spelande fingrar.
I materialet identifierades tre huvudkategorier av tankepauser: Specifik artikulation, avsaknad av
betydelsefull artikulation och paus i utförandet av tecken. Sammanlagt hade dessa tre huvudkategorier
13 underkategorier där spelande fingrar är en underkategori till specifik artikulation och av alla dessa
13 underkategorier är spelande fingrar den tredje största.
Spelande fingrar tenderar att i samband med tankepauser dyka upp inuti en samtalstur och majoriteten
av alla förekomster av spelande fingrar åtföljs av ett lyckat reparationsförsök där talaren får fram det
denna vill säga, antingen på egen hand eller med hjälp av den andra samtalsparten.
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