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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka vilka handformer som är vanligast förekommande i polysyntetiska
tecken i svenskt teckenspråk. Studien, som är den första i sitt slag, fokuserar på polysyntetiska tecken
som betecknar rörelsesituationerna befintlighet, förflyttning, stationär rörelse och stillastående.
Polysyntetiska tecken har tre manuella aspekter precis som fasta tecken (lexikala tecken). Medan de
fasta tecknens manuella aspekter bär ingen egen betydelse, så är dessa aspekter betydelsebärande hos
polysyntetiska tecken. Den betydelsebärande delen handform kallas för klassifikator, och har
underkategorierna icke-agentiv och agentiv klassifikator.
I studien har förekomster av handformer delats upp i tre kategorier enligt vilken den typ av korrelat
som klassifikatorerna har: Direkt korrelat, indirekt korrelat och utan korrelat.
Materialet som har använts till studien är fyrtioen annoterade texter på svenskt teckenspråk från
Svensk teckenspråkskorpus. Totalt hittades 242 förekomster av polysyntetiska tecken som
kategoriserades utifrån klassifikatorer. Icke-agentiva klassifikatorer är vanligast, 191 förekomster, där
de tre vanligast förekommande handformerna är dubbelkroken, sprethanden och pekfingret. De
vanligast förekommande rörelsesituationerna med icke-agentiva klassifikatorer är egenförflyttning och
befintlighet. För agentiva klassifikatorer hittades 51 förekomster, där de tre vanligast förekommande
handformerna är A-handen, S-handen och knutna handen. Här är rörelsesituationen objektförflyttning
den mest frekvent förekommande.
Resultatet kan förhoppningsvis påverka synen på vilka handformer som främst bör ingå i
undervisningen för nybörjare i teckenspråk.
Nyckelord
Polysyntetiska tecken, handformer, klassifikator, rörelsesituationer, korrelat, förekomster.
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1. Inledning
Under de år jag har arbetat som teckenspråkslärare har jag alltmer funderat på vilka handformer (jfr
klassifikatorer) som är vanligast i polysyntetiska tecken (jfr flermorfemiga verb, avbildande verb,
flermorfemiga konstruktioner), i naturliga dialoger på teckenspråk. Vid sökning genom litteratur och
andra rapporter efter något som belyser detta har jag bara hittat studier om vilka handformer som finns
i polysyntetiska tecken, och inte vilka handformer som är vanligast förekommande i dessa
teckenkonstruktioner.
När jag har undervisat studenter i teckenspråk har jag ibland fått frågan om vilka handformer i
polysyntetiska tecken som vanligtvis uppkommer i teckenspråkstexter. Jag har bara kunnat svara efter
min magkänsla att det är handformer som betecknar varelser och att dessa handformer är pekfingret,
dubbelkroken och V-handen. Jag har diskuterat frågan med mina arbetskollegor och fått svaret att de
bara kan säga vad de sett eller vad de tror, och att de inte har sett någon forskning kring detta.
Polysyntetiska tecken har ingen grundform som lexikala tecken har. Innan ett polysyntetiskt tecken
utförs bör det finnas ett lexikalt tecken, ett korrelat, för det som det polysyntetiska tecknet refererar
till, t.ex. substantivtecken eller pronominella pekningar. Det har även diskuterats att vissa
polysyntetiska tecken kan utföras utan att tillhörande substantivstecken eller pronominella pekningar
finns med.
Det jag vill titta på är vilka handformer som är vanligast förekommande i polysyntetiska tecken, samt
vilka rörelsesituationer dessa betecknar. Jag vill även se hur klassifikatorerna fördelas på olika typer
av korrelat.
Under hösten 2012 publicerades Svensk teckenspråkskorpus på internet. Alla har tillgång till den och
den innehåller ett stort antal teckenspråkstexter. Detta har gett oss stora möjligheter att analysera texter
på teckenspråk utformade som naturliga dialoger mellan två informanter.
Kombinationen Svensk teckenspråkskorpus och det unika analysverktyget ELAN har starkt motiverat
mig att skriva den här uppsatsen för att ta reda på mer om vilka handformer som förekommer i
polysyntetiska tecken.
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2. Bakgrund
Detta kapitel innehåller förklaringar av begrepp och definitioner utifrån Wallin (1994), vars
beskrivning av polysyntetiska tecken kommer att användas som grund för uppsatsen. Kapitlet inleds
med förklaring av vad polysyntetiska språk och polysyntetiska tecken är. Vidare tar kapitlet upp de
rörelsesituationer som polysyntetiska tecken kan uttrycka, förflyttning, befintlighet, stillastående och
stationär rörelse (se avsnitt 2.2.2), samt handformskategorierna icke-agentiva klassifikatorer och
agentiva klassifikatorer (se avsnitt 2.2.3). Andra, i litteraturen förekommande, kategoriseringar och
termer tas upp (se avsnitt 2.2.4), där Lidells (2003) och Simper-Allens (2013) beteckningar jämförs
med Wallins terminologi. Efter sammanfattning av polysyntetiska tecken presenteras hur termen
korrelat används i den här studien (2.3). Slutligen redovisas forskning om frekvens av lexikala tecken
och forskning om barns handformer, vilket är den forskning som kan sägas ligga närmast denna studie.

2.1 Polysyntetiska språk och polysyntetiska
tecken
Om ett språk är polysyntetiskt innebär det att det finns flera morfem i ett enda ord. Förledet polybetyder ’mång-’, ’flerfaldig’ och kommer från grekiskans polýs som betyder ’mången’. Efterledet
-syntetiskt kommer från grekiska ordet sýnhtesis och betyder ’sammansättning’. Enligt
Nationalencyklopedin är polysyntetiska språk:
Språk i vilka orden tenderar att bestå av ett stort antal morfem, varav många motsvarar självständiga ord i
andra språk. I polysyntetiska språk kan t.ex. subjekt och objekt ofta införlivas med verbet, vilket gör att
1
en sats kan bestå av ett enda långt ord. (Nationalencyklopedin, polysyntetiska språk).

På grönländska, som är ett polysyntetiskt språk, finner vi t.ex. uttrycket ’sikursuarsiurpugut’ som
betyder ’vi seglar genom den stora isen’.2 Ett ord motsvarar här en hel sats i ett icke-polysyntetiskt
språk, som t.ex. svenska.
Svenskt teckenspråk är inte ett polysyntetiskt språk, men ibland uppkommer nya tecken, särskilt verb,
som är flermorfemiga konstruktioner (Ahlgren & Bergman, 2006), se följande exempel som är hämtat
från resultatkapitlet:

VARELSE(g )+FÖRFLYTTA

1

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/polysyntetiska-språk, hämtad 2015-03-26

2

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/vad-ar-sprakvard/sprakvard-i-varlden/varldens-sprak/vad-finnsdet-for-typer-av-sprak.html
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Tecken av detta slag består av flera morfem och kan, i likhet med ord i polysyntetiska talade språk,
uttrycka en hel sats. (Ahlgren & Ozolins, 1983) introducerade beteckningen ’polysyntetisk’
(’simultant polysyntetiska tecken’) i detta sammanhang för svenskt teckenspråk. Wallin (1994)
använder begreppet ’polysyntetiska tecken’ i den första systematiska beskrivningen av denna typ av
teckenkonstruktioner i svenskt teckenspråk, och det är denna benämning som kommer att användas
här i denna uppsats. Andra genom åren förekommande beteckningar är bl.a. ’classifers predicates’
(Schick, 1990), ’polymorphemic verbs’ (Engberg-Pedersen, 1993), ’spatial-locative predicates’
(Collins-Ahlgren, 1990), ’polycomponentional signs’ (Slobin et al., 2003), ’depicting verbs’ (Liddell,
2003) och ’avbildande verbkonstruktioner’ (Simper-Allen, 2013). De två sistnämnda kommer att
behandlas i mer detalj i avsnitt 2.2.4, men först kommer en översikt över polysyntetiska tecken i det
svenska teckenspråket utifrån Wallins (1994) beskrivning, se följande avsnitt.

2.2 Polysyntetiska tecken i det svenska
teckenspråket
Wallins avhandling från 1994 är, som tidigare nämnts, den första systematiska genomgången av
polysyntetiska tecken i svenskt teckenspråk. Denna uppsats kommer att utgå från Wallins
kategoriseringar och begrepp, och därför kommer här en översikt över hans beskrivning. Mot slutet av
avsnittet (se 2.2.4) kommer en del nyare forskning i ämnet att tas upp, Liddell (2003) och SimperAllen (2013).
Tecken i svenskt teckenspråk kan morfologiskt delas upp i enmorfemiga tecken, som Wallin kallar för
fasta tecken, och flermorfemiga tecken, som Wallin kallar för polysyntetiska tecken. De fasta tecknens
tre manuella aspekter, artikulationsställe, artikulator och artikulation, bär ingen egen betydelse, d.v.s.
de tre aspekterna bildar tillsammans ett enda morfem (Ahlgren & Bergman, 2006). Vidare har fasta
tecken en grundform och är vanligtvis enmorfemiga och lexikala. De går alltså att slå upp i ett lexikon.
Exempel på sådana tecken är: ’HA’, ’CYKEL’, ’BIL’.
Polysyntetiska tecken är flermorfemiga, de har ingen grundform och deras morfem är bundna till
varandra. De bildas genom produktiva processer och betecknar rörelsesituationer som t.ex. ’pappret
blåser bort’ eller ’ett papper ligger på ett bord’, (Wallin, 1994). Polysyntetiska tecken kan delas upp
enligt de rörelsesituationer de uttrycker, t.ex. befintlighet och förflyttning. För att uttrycka befintlighet
krävs en kort rörelse med distinkt avslutning, medan det för förflyttning krävs olika typer av rörelser
som kan betyda ’förflyttning-från’ och ’förflyttning-från-till’ Wallin (1994). Man kan säga att
handformer är avbildning av entiteter t.ex. papper eller bok. Gemensamt med dessa två exempel på
entiteter är att de har samma framträdande platta egenskap, d.v.s. ”De har utsträckning i två
dimensioner men mycket liten utsträckning i den tredje dimensionen […]” (Wallin, 1994, p. 95).
Polysyntetiska tecken kan precis som lexikala tecken vara enhands- eller tvåhandstecken. Handformer
i polysyntetiska tecken betecknar entiteter/varelser eller mänsklig hand. Rörelsearter som finns i
aspekten artikulation betecknar befintlighet, förflyttning, stillastående och stationär rörelse. I avsnitt
2.3.2 Rörelsesituation i polysyntetiska tecken, behandlas rörelsesituationer i närmare detalj.
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När polysyntetiska tecken uppkommer i exempelmeningar brukar de vanligtvis hamna i slutet av
meningarna. Det vill säga som verb eller predikat, (Wallin 1994; Ahlgren & Bergman 2006).
2.2.1 Form- och storleksbeskrivning
Vid sökning efter polysyntetiska tecken i annoteringarna för Svensk teckenspråkskorpus (Mesch,
Wallin, Nilsson, & Bergman, 2012) får man fram både polysyntetiska tecken och tecken som uttrycker
form- och storleksbeskrivning med samma sökningsterm ’@p’. ’@p’ står för polysyntetiska tecken.
Form- och storleksbeskrivning bildas med produktiva processer precis som polysyntetiska tecken, men
till skillnad från polysyntetiska tecken betecknar de förstnämnda inte situationer. Form- och
storleksbeskrivning uttrycker föremålets utsträckning i rummet (Wallin, 1994), och ger uttryck för
innehåll som ’fyrkantig’, ’hjärtformad’, ’tjock – avlång’ och ’bred – hög’ (Ahlgren & Bergman, 2006).
Rörelsen i form- och storleksbeskrivning markerar utsträckningen av den största dimensionen hos
entiteten och visar dess form (Wallin, 2000).
Handformen markerar vanligtvis utsträckningen av den minsta dimensionen och då gäller oftast de
handformer där tummen agerar med de övriga fingrarna. T.ex. raka måtthanden och S-handen. (se
Appendix 1).
En del av syftet med denna uppsats är att undersöka vilka rörelsesituationer klassifikatorerna i
polysyntetiska tecken förekommer i. Form- och storleksbeskrivning betecknar inte rörelsesituationer
och har därför inte tagits med i denna studie.
2.2.2 Rörelsesituationer i polysyntetiska tecken
Polysyntetiska tecken uttrycker rörelsesituationer som kallas förflyttning, befintlighet, stillastående
och stationär rörelse. Vad som avgör vilken typ av rörelsesituation det är, ligger i
artikulationsaspekten som är verbets rotmorfem.
Enligt Wallin (1994) innehåller befintlighet kort rörelse med distinkt avslutning och det innebär inte
att en entitet/varelse förflyttas kort utan det betecknar befintlighet, att entiteten/varelsen finns där.
Exempel på svensk översättning skulle vara: ’en man står där’, ’en bok ligger där’. Vid plural av
entiteter/varelser blir det annorlunda. Vid plural tillkommer den andra handen som artikulationsställe
medan aktiva handen förs kort nedåt med distinkt avslutning, för att sedan omedelbart föras åt sidan.
Det betyder inte att entiteter/varelser flyttar åt sidan utan att det finns flera entiteter/varelser
stående/liggande där. Exempel på svensk översättning: ’det står många bilar i sidled’.
Förflyttning innehåller rörelse och innebär att en entitet/varelse förflyttar sig. Hos handformskategorin
klassifikator sker egenförflyttning vilket innebär att en entitet/varelse förflyttar sig av egen kraft. Hos
handformskategorin agentiv klassifikator sker objektförflyttning vilket innebär att en entitet/varelse
förflyttas med hjälp av en bakomliggande kraft, en agent. För mer information om dessa
handformskategorier, se avsnitt 2.2.3.
Stationär rörelse innehåller attitydförändring, det vill säga att handformen vrids och/eller slås. Detta
innebär inte förflyttning för en entitet/varelse utan innebär enbart rörelse på en och samma plats. T.ex.
’blomma vissnar’, ’radar roterar’ (Wallin, 1994, p. 88).
Stillastående innehåller ingen rörelse utan handformen är stilla. Det innebär att entiteten/varelsen inte
har utfört någon rörelse alls. Det betyder på svenska t.ex. ’träd faller inte utan står stadigt kvar trots att
det har varit storm’. Stillastående innebär att entiteten/varelsen borde röra sig men inte gör det.
Stillaståendet kan vara tillfälligt eller långvarigt och kan gå över till förflyttning eller stationär rörelse.
4

T.ex. ’Mamma bad sin son komma med ut men sonen rörde sig inte ur fläcken men efter en stund
ändrade sonen sig och följde med sin mamma’. Till skillnad från befintlighet, som har en kort distinkt
avslutning, har stillastående ingen rörelse, d.v.s. handen hålls stilla.
2.2.3 Handformskategorier
Wallin (1994) delar upp handformerna i två kategorier som väljs efter olika grunder: klassifikatorer
och agentiva klassifikatorer. (I litteraturen förekommer andra typer av handformskategorier, t.ex. i
Simper-Allen (2013), men denna studie kommer att utgå från Wallins uppdelning. Se 2.2.4 för mer om
detta). I denna uppsats kommer termen ’icke-agentiv klassifikator’ att användas istället för
’klassifikator’ eftersom ’klassifikator’ överlappar med termen för den överordnande klassifikatorn.
Alltså kommer i fortsättningen dessa handformskategorier som är undergrupper till klassifikatorer att
kallas för icke-agentiva klassifikatorer och agentiva klassifikatorer. Det är dessa två
klassifikatorkategorier som kommer att studeras med hänsyn till rörelsesituationerna förflyttning,
befintlighet, stillastående och stationär rörelse.
Handformer i icke-agentiva klassifikatorer betecknar den mest framträdande egenskapen hos en
entitet, det vill säga att de väljs enligt entitetens största dimensioner. Pekfingret representerar t.ex.
raket, penna, människa och träd. Med icke-agentiva klassifikatorer kan man utföra rörelsesituationer
som befintlighet, egenförflyttning, stationär rörelse och stillastående.
Handformer i agentiva klassifikatorer väljs i enlighet med hur man håller i entiteten/varelsen, det vill
säga de väljs i enlighet med de minsta dimensionerna av greppdelen hos entiteten. Om någon håller en
entitet med handformen A-handen kan entiteten vara t.ex. papper, bankkort, tallrik. Handformen
knutna handen kan på samma sätt representera att man håller i entiteter som t.ex. raket, stav och flaska
(halsdelen). Agentiv klassifikator innebär att en entitet/varelse manipuleras med hjälp av mänsklig
hand. Wallin kallar denna typ av klassifikatorer för agentiva klassifikatorer eftersom den innehåller
AGENT som en semantisk komponent. Med agentiva klassifikatorer kan man utföra rörelsesituationer
som objektförflyttning, stationär rörelse och stillastående.
Appendix 1 listar alla förekomster av klassifikatorer som hittades i denna studie.
2.2.4 Andra kategoriseringar och termer
Som tidigare nämnts har polysyntetiska tecken och motsvarande för olika teckenspråk beskrivits av
andra författare. De har då kallats bl.a. simultant polysyntetiska tecken (Ahlgren & Ozolins, 1983),
classifers predicates (Schick, 1990), spatial-locative predicates (Collins-Ahlgren, 1990),
polymorphemic verbs (Engberg-Pedersen, 1993) polycomponentional signs (Slobin et al., 2003),
depicting verbs (Liddell, 2003) och avbildande verbkonstruktioner (Simper-Allen, 2013). De två
sistnämnda kommer att behandlas i mer detalj här nedan.
Liddells (2003) beteckning för flermorfemiga verb, depiciting verbs, som motsvarar Wallins
polysyntetiska tecken, skiljer sig från de andra författarnas. Liddell undviker att kalla depiciting verbs
för flermorfemiga utan han använder kognitiva lingvistiska begrepp som han har vidareutvecklat för
att beskriva bl.a. dessa verb i teckenspråk. Liddell (2003) skriver att det finns två typer av verb som
kan placeras/riktas i teckenrummet. Den första är lexikala verb som använder teckenrummet, som hos
Liddell kallas indicating verbs (utpekande verb på svenska). Exempel på utpekande verb är t.ex.
FRÅGA, SKICKA. Den andra verbtypen kallar Liddell för depiciting verbs. Dessa verb har, enligt
Liddell, följande tre underkategorier:
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1. The presence of an entity at a place
2. The shape and extent of a surface or the extent of a linear arrangement of individual entities
3. Movements or actions
(Liddell, 2003, p. 262)

Den första underkategorin, the presence of an entity at a place, motsvarar befintlighet hos Wallin
(1994). Andra underkategorin, the shape and extent of a surface or the extent of a linear arrangement
of individual entities, motsvarar Wallins form- och storleksbeskrivning. Till den andra underkategorin
hos Liddell hör också plural av t.ex. bilar på teckenspråk där ena handen är stilla medan den andra
handen rör sig sidled. Tredje underkategorin, movements or actions, motsvarar förflyttning hos Wallin
(1994). Wallin delade upp polysyntetiska tecken i kategorier efter vilken betydelse handformen
uttrycker, men Liddell kategoriserar dessa enligt rörelsernas betydelse.
Simper-Allen (2013) använder beteckningen avbildande verbkonstruktioner för Wallins polysyntetiska
tecken. Hon har även andra beteckningar än vad Wallin använder när det gäller de olika
handformskategorierna, och lånar för dessa Erlenkamps (2009) tre beteckningar substitutor,
manipulator och descriptor. Simper-Allens substitutor motsvarar Wallins klassifikator som
representerar en entitet/varelse. T.ex. betecknar handformen pekfingret träd, människa, cigarett,
o.s.v.). Manipulator motsvarar Wallins agentiva klassifikator som innebär att någon håller i entitet.
T.ex. betecknar handformen klohanden som att man håller i något och det kan vara t.ex. apelsin,
tennisboll, askfat. Descriptor motsvarar handformer i form- och storleksbeskrivning hos Wallin
(2000).
I ett tidigt skede av arbetet med denna uppsats togs beslut om att utgå ifrån Wallins (1994)
beskrivning, kategoriseringar och termer. Det skulle vara fullt möjligt att t.ex. använda Simper-Allens
(2013) nyare termer substitutor och manipulator för handformskategorier i stället för Wallins termer,
men dessa nyare termer kommer inte att användas p.g.a. följande: Simper-Allens fokus var att
beskriva val av handformer för att uttrycka situationer som innehåller separation av föremål med och
utan verktyg (”Cut and Break”-domänen), medan denna uppsats fokus är att kartlägga handformer i
polysyntetiska tecken som betecknar rörelsesituationer, oavsett domän. Simper-Allens termer är från
början blendbeteckningar3 (i Erlenkamps vidareutveckling av Liddells kognitiva analys), och även om
Simper-Allen använder dessa termer enbart som handformskategorier, så skriver hon att hon har
anledning att återkomma till Erlenkamps och Liddells blendanalyser i den barnundersökning som blir
fortsättningen av Simper-Allens vuxenstudie (se Simper-Allen 2013:13). Kognitiv lingvistik ligger
utanför denna uppsats och de i sammanhanget mer neutrala termerna agentiv och icke-agentiv
klassifikator kommer därför att användas.
2.2.5 Sammanfattning av polysyntetiska tecken
Polysyntetiska tecken har en rikt sammansatt morfologi som innehåller bl.a. en verbalrot och en
klassifikator.
Beskrivningen av polysyntetiska tecken visar att de tre aspekterna i princip inte skiljer sig från
aspekterna i fasta tecken. Det finns exempel på polysyntetiska tecken med både enhands- och

3

Blend, eller blandad rymd, är ett begrepp som används inom kognitiv lingvistik över det som sker när
minst två mentala rymder slås ihop. Mental rymd är i sin tur den föreställning som vi skapar från de
sinnesintryck som vi får/har fått.
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tvåhandsutförande precis som det finns hos fasta tecken. Polysyntetiska tecken är flermorfemiga, de
har ingen grundform och deras morfem är bundna till varandra.
Rörelsearter som finns i aspekten artikulation betecknar befintlighet, förflyttning, stillastående och
stationär rörelse.
De två handformskategorier som förekommer i polysyntetiska tecken i det svenska teckenspråket är
icke-agentiva klassifikatorer och agentiva klassifikatorer.
Handformer i kategorin icke-agentiva klassifikatorer representerar en eller flera entiteter och väljs
enligt entitetens mest framträdande egenskap, d.v.s. de väljs enligt entitetens största dimensioner. Med
icke-agentiva klassifikatorer kan man uttrycka rörelsesituationer som befintlighet, egenförflyttning,
stationär rörelse och stillastående.
Handformer i kategorin agentiva klassifikatorer representerar en hand som handskas med (håller
i/greppar) en entitet/varelse. Med agentiva klassifikatorer kan man utföra rörelsesituationer som
objektförflyttning, stationär rörelse och stillastående.

2.3 Korrelat till klassifikatorer i polysyntetiska
tecken
Termen korrelat används i vanliga fall mest vid beskrivning av relativsatser, t.ex. ’Bilen som jag äger
är röd’. Pronomenet som hänvisar här till substantivet bilen, vilket gör bilen till korrelat till som. Bilen
är alltså korrelatet i denna konstruktion. Termen korrelat används om det ord eller led i en text som ett
pronomen pekar tillbaka på.
I den här studien används termen korrelat om det lexikala tecken som bör utföras innan ett
polysyntetiskt tecken, och som klassifikatorn, handformen, i det polysyntetiska tecknet pekar tillbaka
på.
Vidare används i den här uppsatsen termer som direkt korrelat och indirekt korrelat och utan korrelat.
Direkt korrelat innebär att korrelatet är ett substantivtecken som i a) i exemplet här nedan, medan
indirekt korrelat innebär att korrelatet är en pronominell pekning som i b). Utan korrelat betyder att
klassifikatorn ifråga inte har något korrelat som i c).
a) LÄRARE VARELSE(L)+FÖRFLYTTA. ’Läraren gick dit’. Icke-agentiva klassifikatorn
pekfingret(L) har korrelat med substantivstecknet LÄRARE, d.v.s. direkt korrelat.
b) PRO-1 VARELSE(L)+FÖRFLYTTA. ’Jag gick dit’. Icke-agentiva klassifikatorn pekfingret(L) har
korrelat med den pronominella pekningen PRO-1, d.v.s. indirekt korrelat.
c) VARELSE(L)+FÖRFLYTTA. ’En mänsklig varelse kom fram till mig’. Icke-agentiva
klassifikatorn pekfingret(L) föregås här inte av något korrelat, varken substantivtecken eller en
pronominell pekning, d.v.s. klassifikatorn är utan korrelat.
I studien har förekomster av klassifikatorer delats upp i tre kategorier enligt vilken typ av korrelat
klassifikatorerna har. Den första kategorin är klassifikatorer som har direkt korrelat (d.v.s. har korrelat
med substantivtecken), och den andra är klassifikatorer som har indirekt korrelat (d.v.s. har korrelat
med pronominella pekningar). Den tredje kategorin är klassifikatorer som är utan korrelat (d.v.s. inte
har korrelat med något lexikalt tecken).
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Själva klassifikatorn, handformen, betecknar en egenskap hos den entitet som det polysyntetiska
tecknet avser. Korrelatet kan finnas i samma mening som det polysyntetiska tecknet eller flera
meningar tidigare. Korrelat används i uppsatsen som ett sätt att kategorisera handformer och
rörelsesituationer, samtidigt som det skapar tillfälle för att se om det finns mönster i fördelningen inom
varje kategori.

2.4 Frekvens hos lexikala tecken och barns första
handformer
Detta avsnitt kommer att kortfattat behandla tidigare forskning om förekomster av lexikala tecken
(d.v.s. hur ofta ett tecken förekommer på ett teckenspråk), och forskning om barns vanligaste
handformer. Det finns inga jämförande studier av förekomster av klassifikatorer i polysyntetiska
tecken vid naturliga parsamtal, i den forskning som har bedrivits har fokus legat på de polysyntetiska
tecknen i sig. Närmaste närliggande studien i denna uppsats är studier om vilka lexikala tecken som är
mest frekventa, och en studie om barns vanligaste handformer vid förstaspråksinlärning. Dessa
avhandlas i följande avsnitt.
2.4.1 Frekvens av lexikala tecken i andra teckenspråk
Enligt Fenlon, Schembri, Rentelis, Vinson, och Cormier (2014) har det betonats av många forskare
som arbetar inom flera subdiscipliner i lingvistik att lexikal frekvens är viktig. T.ex. har förespråkarna
för en användningsbaserad metod för språkinlärning understrukit den avgörande roll som lexikal
frekvens spelar i utvecklingen av ett barns förståelse för syntaktisk struktur och i bildandet av
grammatiska generaliseringar.
Fenlon et al. (2014) skriver att Deafness, Cognition & Language Research Centre, University College
London har gjort en korpusbaserad studie på förekomster av lexikala tecken i British Sign Language
(BSL).
De
använde
sig
av
20
aktörer
och
hade
totalt
24.823 lexikala tecken när de skulle få fram data på de mest vanliga tecknen som förekommer i BSL.
Projektet heter BSL Corpus Project (Schembri, 2011).
Enligt Fenlon et al. (2014) finns det endast tre tidigare genomförda studier om förekomster av lexikala
tecken i teckenspråkskorpus. Den mest omfattande studien är av teckenspråk i Nya Zeeland, McKee
och Kennedy (2006) Wellington Corpus of NZSL, som använde sig av 80 aktörer. Det totala antalet
tecken blev 100.000. Morford och MacFarlanes (2003) studie av amerikanskt teckenspråk, som är
mycket mindre omfattande, hade 4.111 tecken och 27 aktörer, där alla tecken hade samlats in från
kommersiellt tillgängliga videoband. Den senaste studien av förekomster av lexikala tecken, Johnston
(2012), innefattade totalt 63.436 tecken och 109 aktörer från Australien.
Enligt Fenlon et al. (2014) visar resultaten från dessa fyra studier att handformen pekfingret, som
används vid pekning, har flest förekomster av alla handformer. I pekningar ingår första, andra och
tredje person pronomen, bestämning, och lokalisation.
Även Johnston (2013), som har undersökt australiensiskt teckenspråk, påpekar att tecken där det ingår
pekning (med handformen pekfingret), är vanligast förekommande.
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2.4.2 Barns vanligaste handformer
Bergman (2012) undersökte barns tidiga teckenspråktillägnande genom analys av videoinspelningar
med barns spontana teckenspråkskommunikation med andra barn och med vuxna. Inspelningarna
gjordes på specialförskolor för döva och hörselskadade under perioden november 2003 – april 2007.
Bergman skriver att nyckeln till barnets språktillägnade är viljan att ha kommunikation, att ha samspel
med andra. Det är viljan som är drivkraften. Barnet utvecklar sitt första språk genom att använda
meningsfull interaktion tillsammans med andra barn eller vuxna. Barns första handformer för
kommunikation är, enligt Bergman (2012), främst handformer som är motoriskt enkla att utföra. De
handformer som är enklast för barn att utföra är sprethanden, pekfingret och tummen. Dessa
handformer är vanligast i början av barnets utveckling. När barnet utvecklas och får bättre motorisk
kontroll kan det utföra mer komplicerade handformer.

3. Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilka icke-agentiva och agentiva klassifikatorer i polysyntetiska
tecken som är de vanligast förekommande i dialoger/parsamtal på svenskt teckenspråk.
Syftet innefattar även undersökning av vilka korrelat var och en av dessa klassifikatorer har, samt i
vilka rörelsesituationer de förekommer.
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4. Material och metod
Detta kapitel inleds med en presentation av teckenspråkkorpus. Därefter beskrivs undersökningens
material, metod och annoteringskonventioner.

4.1 Teckenspråkkorpusen
En korpus inom lingvistik är en samling av språklig data som kan användas vid språkforskning. Det är
vanligtvis en stor samling texter eller transkriptioner av talat språk eller teckenspråk. För att få fram
önskad data använder man numera datorer och datorprogram som verktyg. Forskningsenheten
Språkbanken vid Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet har 206 svenska skriftliga
korpusar som är på totalt över 8 miljarder ord.
På teckenspråksavdelningen vid Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet har det gjorts
omfattande inspelningar och dokumentation av teckenspråkstexter producerade av teckenspråkiga.
Projektet Korpus för det svenska teckenspråket pågick under tre år, 2009-2011, under ledning av
docent Johanna Mesch, och genomfördes med bidrag från Riksbankens jubileumsfond. Syftet var att
bygga upp en korpusdatabas för det svenska teckenspråket och skapa förutsättningar för att på sikt
kunna utföra korpusbaserade studier av det svenska teckenspråket, som t.ex. denna uppsats.
Inspelningarna innefattar parvisa samtal mellan totalt 42 informanter i åldrarna 20 till 82 från olika
regioner i landet. Inspelningarna tillsammans med tillhörande annoteringar, som görs för hand, utgör
Svensk teckenspråkskorpus (Mesch et al., 2012). Hela materialet har dock inte annoterats än, utan
arbete med detta pågår fortfarande när den här uppsatsen skrivs. Det material från Svensk
teckenspråkskorpus som hämtades för att användas i den här studien hade totalt 27.3164 annoterade
tecken. Annotationen avser alla slags anteckningar för en given teckenspråkstext, och innefattar bl.a.
glosor, transkription, översättning, kommentarer och taggningar (uppmärkningar) för t.ex.
polysyntetiska tecken. Korpusen ska ge en bra bild av hur teckenspråkstexter, teckenspråksmeningar
och teckenspråksglosor ser ut. Korpusundersökningar kommer att ha en stor betydelse i framtida
teckenspråksforskning för att kunna analysera bl.a. teckenspråksgrammatik, inte minst för områden
som sociolingvistik, historisk lingvistik, översättningsstudier och kulturstudier. Svensk
teckenspråkskorpus är fritt tillgänglig för användning inom teckenspråksforskning och
teckenspråksundervisning samt för teckenspråkslexikografi. Se hemsidan för Institutionen för
lingvistik vid Stockholms Universitet:
www.ling.su.se/teckenspråksresurser/teckenspråkskorpora/svensk-teckenspråkskorpus/videofiler
Annotationsprogrammet som används i arbetet med Svensk teckenspråkskorpus är ELAN (EUDICO
Linguistic Annotator)5, och detta program har även använts för studien som ligger till grund för den
här uppsatsen. ELAN är ett videobaserat analysverktyg där textannotationer kan kopplas till enskilda
videosekvenser. Vid analys av materialet kan man söka på den enhet man är intresserad av, och få upp
alla glosor hörande till den enheten. Figur 1 visar en bild på hur ELAN ser ut.
4

Vid datum 2015-03-04 fanns det totalt 45 677 annoterade tecken.

5

http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ (hämtad 2015-03-01, version 4.6.1)
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Figur 1. Skärmdump från programmet ELAN som visar material från Svensk teckenspråkskorpus. Överst t.v.
syns samtalets två deltagare, filmade från var sin vinkel. Nedre delen av bilden visar annoteringen som
återfinns i olika rader som var och en är dedikerad till en viss aspekt av annoteringen, t.ex. glosor och
översättning för varje talares yttranden. Överst t.h. syns en lista med innehållet från en av annoteringsraderna.

4.2 Material
Som tidigare nämnts är Svensk teckenspråkskorpus det material som har använts till studien. I
materialet som studerades ingick fyrtioen texter på svenskt teckenspråk med tillhörande annoteringar.
I studiens material ingick:
•

Teckenspråkstexter från par-samtal
o

Totalt 3 timmar och 15 minuter teckenspråkstexter

o

41 texter. Samtal per ämne varierade mellan 29 sekunder till 13 minuter,
genomsnitt 4 min och 45 sekunder per ämne.

o

26 personer, 12 män och 14 kvinnor och ålder mellan 23 - 82.

o

Regioner Götaland, Svealand och Norrland.

Vid produktion av materialet föreslog projektledaren Johanna Mesch innehållet i samtalen. Frågan
kunde se ut så här: ”Brukar ni titta på TV? Vilket program i så fall och varför just det?”. Därefter
började samtalet. Samtalsämnen i de 41 filerna är som följer:
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Tabell 1: Samtalsämnen som ingick i underlaget för Svensk teckenspråkskorpus. 	
  

TV-program
När fick ni kontakt med
teckenspråk
Från Örebro tiden
Dövas kramas mer än andra
Som döv på arbetsplats
Idrottsaktiviteter
Fotbollsminne
Roligaste minne

Kontakt med grannar
Anpassar teckenspråket när ni
kommunicerar med släkten
Dövförening
Dövas dag
Drömyrke
Födelsedag
Favoritfilm
Viktigaste händelse

Presentation
Arbetsplats
Att lära sig simma
Företag
Bowling
Lägenhetsrenovering
Mobiltelefon

4.3 Metod
I detta avsnitt beskrivs hur data togs fram och vilken metod som användes.
I studien har textanalys använts som metod. Teckenspråkstexterna analyserades och markerades i
ELAN, där polysyntetiska tecken identifierades med hjälp av sökning efter symbolen ’@p’, (se avsnitt
4.4 där materialets annoteringskonventioner tas upp). Ny rad skapades i annoteringsfilen för markering
av de tecken som identifierades. Noggrann visuell analys gjordes av videomaterialet runt varje
framsökt polysyntetiskt tecken för att identifiera vilken typ av korrelat tecknet i fråga hade.
Polysyntetiska tecken med substantivtecken som korrelat markerades med ’POLY-SUB’ där POLY
står för polysyntetiska tecken och SUB för substantivtecken. ’POLY-PRON’ användes där
pronomenilla pekningar utgjorde korrelatet, och ’POLY-NON’ användes för de polysyntetiska tecken
som inte hade något korrelat. För att kategorisera klassifikator användes de befintliga annoteringarnas
markeringar av handformer, t.ex. för ’VARELSE(L)@p-FÖRFLYTTA’ där (L) står för handformen
pekfingret. Rörelsesituationer kategoriserades med hjälp av markeringar i de befintliga annoteringarna,
t.ex. för ’VARELSE(L)@p-FÖRFLYTTA’, där ’FÖRFLYTTA’ betecknar rörelsesituationen. Både
handforms- och rörelsesituationsmarkeringar kontrollerades genom jämförelse med tillhörande
videosekvens. Det förekom att annoteringarna inte överensstämde med videomaterialet och då utgick
analysen från tecknets utförande i videon. Det markerade materialet exporterades slutligen till Excel
där det kategoriserades utifrån korrelat, klassifikator och rörelsesituation, och antal förekomster för
varje kategori räknades fram.
N-handen och V-handen har slagits ihop i denna studie eftersom de är allomorfer till samma
klassifikator enligt Wallin (1994), d.v.s. att det rör sig om en variation som inte är betydelseskiljande.
De berörda handformerna i denna studie representerar alla samma ”sak”, en människas ben. De kallas i
denna studie N/V-handen.
Två av tecknen i resultatet för pekfingret med egenförflyttning har handformen V-handen. Dessa har
här slagits ihop med tecken med handformen pekfingret eftersom det rör sig om antal av personer.
Varje finger representerar en hel människa.
Totalt hittades 860 förekomster av polysyntetiska tecken, men av dessa berör bara 242 förekomster
denna studie. I nästa avsnitt redogörs för varför inte alla 860 förekomster av polysyntetiska tecken
ingick i denna studie.
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4.3.1 Polysyntetiska tecken som inte togs med i analysen
Vid sökning med symbolen ’@p’ efter handformer i polysyntetiska tecken uppkom vissa typer av
polysyntetiska tecken som inte togs med i denna studie. Det som inte finns med bland de 242
förekomsterna i denna studie är följande:
o

Handformer som utförs igen med samma referent som har använts tidigare.

o

När mottagaren använder klassifikator som feedback och som huvudtecknaren redan har
tecknat tidigare.

o

Form- och storleksbeskrivningar eftersom de inte innefattar rörelsesituationer utan uttrycker
föremålets utsträckning i rummet.

o

Ifall det förekommer tvåhandstecken i polysyntetiska tecken, där den ena handen är aktiva
handen medan den andra är passiva handen och både händer är polysyntetiska tecken, så
räknas inte den passiva handen med i denna undersökning.

o

Ifall det först kommer ett substantivstecken och där efter en pekning som refererar till samma
substantivtecken, så räknas bara substantivtecknet i den här studien.

4.4 Exempelförklaringar och annoteringskonventioner
I detta avsnitt presenteras först hur exemplen i resultatdelen ser ut. Därefter tas upp de
annoteringskonventioner som läsaren av denna uppsats behöver känna till. Transkriptionssystemet
bygger på Wallin och Mesch (2014).
Varje exempel i resultatkapitlet innehåller kontext, bildserie, formbeskrivning, korrelatanalys,
transkribering och svensk översättning enligt följande:
•

Först ges en kortfattad sammanfattning av kontexten som teckensekvensen av intresse
förekommer i.

•

Under denna text återfinns en bildserie, tagen från Svensk teckenspråkskorpus videomaterial.
Tecknarna i bilderna ser ut att rikta sig lite snett mot höger eller vänster och det beror på att
trots att tecknarna sitter mitt emot varandra i inspelningsstudion, så var de kameror som
användes placerade lite vid sidan och således snett riktade mot varje talare.

•

Under bilderna följer figurtext med formbeskrivning för det polysyntetiska tecknet som
exemplet gäller, tillsammans med det som framkom vid sökning efter korrelat till tecknet i
fråga. Inom parentes återfinns en tidskod som anger varifrån i korpusmaterialet sekvensen är
tagen.

•

Därunder återfinns två rader där rad 1 (TS) visar transkribering av de manuella tecknen
medan rad 2 (SV) anger svensk översättning.

Fetstilad texttranskription (i TS-raden) och blå ram kring bilder (i bildserien) markerar de tecken som
exemplet i fråga avser att visa (polysyntetiskt tecken och det tecken som fungerar som korrelat).
Se figur 2. (Notera att exemplet i figur 2 återfinns även i resultatkapitlet i figur 9 som Exempel 1).
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Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar att grannen brukade få ett telefonsamtal
som är till den döva familjen och att grannen gick sedan till familjen med ett meddelande.

Figur 2: Två bilder i nedre raden: dubbelkroken, framåtriktad och nedåtvänd, förs höger/inåt.
Dubbelkroken har direkt korrelat med tecknet GRANNE som återfinns på bild nummer två från vänster i
övre raden. (SSLC01_164-00:04:03:920 - 00:04:06.480)

TS: POSS-1 GRANNE PEK BRUKA RINGA DIT VARELSE(n )+FÖRFLYTTA
SV: ”När någon ringer min granne med ett meddelande till den döva familjen brukar grannen gå med
meddelandet till familjen”.

Här nedan listas de annoteringskonventioner som är nödvändiga att känna till vid genomläsning av
uppsatsen. För en mer utförlig beskrivning av annoteringskonventionerna i Svensk teckenspråkskorpus
hänvisas till Wallin och Mesch (2014).

Texttranskription:

Förklaring:

GRANNE

Ord skrivet med versaler betecknar en glosa för ett tecken.

FOT@b

Bokstaverade tecken och bokstavering av ord och namn har
@b efter glosan.

NIKLAS@en

Persontecken och egennamn har @en efter glosan.

PRO-1

Pronominell pekning riktad mot sig själv i betydelsen ’jag’.

VARELSE(n)+FÖRFLYTTA

Polysyntetiskt tecken med komplicerat innehåll som avbildar en
situation med tillstånd, handling och händelser. Symbol inom
parentes markerar handform (se Appendix 1 för översikt av alla
handformer och symboler). Det som kommer efter plussymbolen
(+) markerar rörelsesituation.

PU@g

Gestliknande tecken. Teckenutförande som ännu inte är lexikalt
bestämt.

LYFTA-UTEBLIVEN@nh

Dubbel annotering av icke-dominanta handen.

LYFTA-UTEBLIVEN@hd

Ena handen i stationär position.

PRO>närv

Pronominell pekning riktad mot samtalspartnern i betydelsen ’du’
(finns i Appendix 3).

PEK>axel

Pronominell pekning riktad mot axel (finns i Appendix 3).

14

5. Resultat
Detta kapitel redovisar de två handformskategorier som kallas icke-agentiv klassifikator och agentiv
klassifikator, var för sig med följande tre undergrupper:
o

Klassifikator som har direkt korrelat till substantivtecken

o

Klassifikator som har indirekt korrelat till pronominella pekningar

o

Klassifikator som är utan korrelat

Under varje av de tre ovanstående kategorierna redovisas också rörelsesituationer för icke-agentiva
klassifikatorer och agentiva klassifikatorer.
Som tidigare nämnts är det totala antalet förekomster av klassifikatorer i materialet som ingår i denna
studie 242 förekomster. När materialet genomsöktes med hjälp av annoteringsverktyget ELAN med
symbolen ’@p’ uppkom det 860 förekomster av polysyntetiska tecken i 41 texter. För information om
vilka typer av polysyntetiska tecken som har bortsetts ifrån i denna studie hänvisas till 4.2.1.
Förekomster hos icke-agentiva klassifikatorer är 191 medan förekomster hos agentiva klassifikatorer
är 51. Figur 3 visar en översikt över alla förekomster, fördelade på typ av klassifikator (icke-agentiv,
agentiv), och på korrelatkategori (direkt, indirekt, utan). Denna översikt visar att de tre vanligast
förekommande handformerna inom varje kategori skiljer sig vad gäller det högre antalet förekomster
från resterande handformer. Detta ledde till ett beslut om att fokusera den mer detaljerade
redovisningen på de tre vanligaste förekomsterna av handformer inom varje klassifikator- och
korrelatkategori.
Se Appendix 2 för förteckning över hela fördelningen av förekomster av klassifikatorer,
rörelsesituationer och egenskaper, samt Appendix 1 för en översikt med bilder på hur alla ickeagentiva och agentiva klassifikatorhandformerna ser ut. Översikt av vilka lexikala tecken som fungerar
som korrelat till klassifikatorer fördelat i tre kategorier, finns i Appendix 3.
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Översikt av fördelningen av alla icke-agentiva klassifikatorer och agentiva klassifikatorer i materialet:
Icke-agentiva klassifikatorer
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Figur 3: Fördelningen av klassifikatorer i materialet. Vänster kolumn: icke-agentiva klassifikatorer, höger
kolumn: agentiva klassifikatorer. Överst: alla klassifikatorer. Andra raden: klassifikatorer med direkt
korrelat. Tredje raden: klassifikatorer med indirekt korrelat. Nederst: klassifikatorer utan korrelat.
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5.1 Redovisning av förekomster hos icke-agentiva
klassifikatorer
Totalt hittades det tolv olika icke-agentiva klassifikatorer i materialet. Som jämförelse beskriver
Wallin (1994) totalt 20 handformer i denna kategori. Förekomster av alla icke-agentiva klassifikatorer
är 191. Här nedan finns diagram över fördelningen av vilka icke-agentiva klassifikatorer som
förekommer i denna studie:
46	
  

44	
  

Icke-‐agen)va	
  klassiﬁkatorer	
  

43	
  
21	
  

14	
  

7	
  

6	
  

3	
  

3	
  

2	
  

1	
  

1	
  

Figur 4: Fördelning av förekomster av icke-agentiva klassifikatorer.

Figur 4 visar att de tre vanligaste förekomsterna av icke-agentiva klassifikatorer är dubbelkroken med
46 förekomster, pekfingret med 44 förekomster och sprethanden med 43 förekomster. Totalt utgör de
tre 133 (69,6%) förekomster av alla 191. Se Appendix 1 för översikt med bilder på alla icke-agentiva
klassifikatorer från diagrammet.
För förekomster av rörelsesituationer hos alla icke-agentiva klassifikatorer är resultatet följande:
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Figur 5: Fördelning av förekomster av rörelsesituationer som icke-agentiva klassifikatorer förekommer i.

Rörelsesituationen egenförflyttning är vanligast med 121 förekomster och befintlighet kommer efter
med 65 förekomster, medan de andra, stillastående och stationär rörelse, har fyra respektive en
förekomster.
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För de tre vanligast förekommande icke-agentiva klassifikatorerna fördelade på korrelatkategorier är
resultatet följande:
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Figur 6: Förekomster av de tre vanligaste icke-agentiva klassifikatorerna fördelade på korrelat.

Figur 6 visar att bland icke-agentiva klassifikatorer med direkt korrelat så är sprethanden vanligast
med 30 förekomster, och därefter kommer pekfingret med 23 förekomster och sist dubbelkroken med
18 förekomster.
Bland icke-agentiva klassifikatorer med indirekt korrelat är dubbelkroken vanligast med 23
förekomster, och därefter kommer N/V-handen med 14 förekomster och sist pekfingret med 13
förekomster.
I den tredje kategorin, icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat, så är pekfingret vanligast med åtta
förekomster, och därefter kommer sprethanden med sex förekomster och sist dubbelkroken med fem
förekomster.
Här uppvisar kategorierna direkt korrelat och utan korrelat likheter vad gäller vilka tre handformer
som är de vanligast förekommande: sprethanden, pekfingret och dubbelkroken. Pekfingret och
dubbelkroken är bland de tre vanligast förekommande handformerna i kategorin indirekt korrelat, men
får där sällskap av N/V-handen, vilket gör att indirekt korrelat skiljer sig vad detta gäller från de två
övriga kategorierna.
De tre icke-agentiva klassifikatorerna som har flest förekomster inom varje korrelatkategori redovisas
nedan i följande tre avsnitt: De som har direkt korrelat (substantivtecken) (5.1.1) respektive indirekt
(pronominella pekningar) (5.1.2), samt icke-agentiva klassifikatorer som inte har något korrelat
(5.1.3). Under varje avsnitt redovisas även de rörelsesituationer som klassifikatorerna förekommer i.
Var och en kommer att visas med exempel från det filmade materialet. Se Appendix 2 för förteckning
av hela fördelningen av förekomster av klassifikatorer.
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5.1.1 Icke-agentiva klassifikatorer som har direkt korrelat
Antalet för de tre vanligast förekommande icke-agentiva klassifikatorerna, när dessa har korrelat med
substantivtecken, är 71 av 191 (37,2 %). Figur 7 visar fördelningen för dubbelkroken, pekfingret och
sprethanden.
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Figur 7: Fördelningen av de tre vanligaste icke-agentiva klassifikatorerna när dessa har direkt korrelat.

Figur 7 visar att förekomsterna för sprethanden är 30 st. Därefter kommer pekfingret med 23
förekomster och sen dubbelkroken med 18 förekomster.

Figur 8 här nedan visar fördelningen av rörelsesituationer hos de tre vanligaste icke-agentiva
klassifikatorerna när de har korrelat med substantivtecken:
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Figur 8: Icke agentiva klassifikatorerna dubbelkroken, pekfingret och sprethanden med direkt korrelat,
fördelade på rörelsesituationer.

Hos egenförflyttning har pekfingret flest förekomster, 20 st., och därefter kommer sprethanden med 15
förekomster och sist dubbelkroken med tre förekomster. Hos befintlighet är dubbelkroken och
sprethanden vanligast med 15 förekomster var och därefter pekfingret med tre förekomster.

Här nedan ges några exempel med icke-agentiva klassifikatorer som har direkt korrelat.

Dubbelkroken med egenförflyttning
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har tre förekomster av dubbelkroken
med egenförflyttning identifierats i texterna.
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Exempel 1
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar att grannen brukade få ett telefonsamtal
som är till den döva familjen och att grannen gick sedan till familjen med ett meddelande.

Figur 9: Två bilder i nedre raden: dubbelkroken, framåtriktad och nedåtvänd, förs höger/inåt.
Dubbelkroken har direkt korrelat med tecknet GRANNE som återfinns på bild nummer två från vänster i
övre raden. (SSLC01_164-00:04:03:920 - 00:04:06.480)

TS: POSS-1 GRANNE PEK BRUKA RINGA DIT VARELSE(n )+FÖRFLYTTA
SV: ”När någon ringer min granne med ett meddelande till den döva familjen brukar grannen gå med
meddelandet till familjen”.

De övriga två förekomsterna av dubbelkroken med egenförflyttning och direkt korrelat, har följande
substantivtecken som korrelat: MAN, TJEJ

Dubbelkroken med befintlighet
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har femton förekomster av
dubbelkroken med befintlighet identifierats i texterna.

Exempel 2
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om vad som hände på en arbetsplats.
Tecknaren hade en tolk sittande bredvid sig

Figur 10: Två bilder längst till höger: dubbelkroken, framåtriktad och nedåtvänd, förs nedåt med distinkt
avslutning. Dubbelkroken har korrelat med tecknet TOLK som finns i bilder nummer ett och två från
vänster. (SSLC01_084-00:05:58:400 - 00:05:58.440)

TS: TOLK VARELSE(n )+BEFINNA	
  
SV: ”Tolken satt bredvid mig”.
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De övriga 14 förekomsterna av dubbelkroken med befintlighet och direkt korrelat, har följande
substantivtecken som korrelat: SYSTER, VÄN, FRU, KOMPIS, BARN, SLÄKT, HÖRANDE,
NIKLAS@en PER-MARKSTRÖM@en, UNGDOM, STÖD, PERSON-FLERTAL, FLICKA,
SLÄKT, ARBETSKAMRAT.

Pekfingret med egenförflyttning
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har 20 förekomster av pekfingret med
egenförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 3
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när de var klara med sitt arbete och
en man kom fram till dem.

Figur 11: Två bilder längst till höger: pekfingret, uppåtriktad och högervänd, förs åt höger. Pekfingret har
direkt korrelat med tecknet MAN som syns i de två första bilderna från vänster. (SSLC01_12200:04:25:490 - 00:04:26.075)

TS: MAN VARELSE(g )+FÖRFLYTTA
SV: ”En man kom fram till oss”

De övriga nitton 19 förekomsterna av pekfingret med egenförflyttning och direkt korrelat, har följande
substantivtecken som korrelat: FÅGEL, MAN, VÄN(26), DÖV(2), HÖRANDE, PERSON(3)7,
KRISTINA@en, HENRIK@en, SJUKSKÖTERSKA, MEDLEMMAR, BROR, PER-OLA@b,
TORE, MIKAEL-HIMMELROS@en, SPIK.
Alla förekomster av pekfingret med direkt korrelat betecknar varelser, utom SPIK som betecknar
entitet.
Pekfingret	
  med	
  befintlighet	
  
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har tre förekomster av pekfingret med
befintlighet identifierats i texterna.

6
7

Siffror inom parentes står för antal förekomster av samma tecken.
Ett av dessa tecken har handformen V-handen. Det har här slagits ihop med tecken med handformen
pekfingret eftersom det rör sig om antal av personer. Varje finger representerar en hel människa.
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Exempel 4
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om sin första teckenspråkslärare.

Figur 12: Två bilder längst till höger: pekfingret, uppåtriktad och inåtvänd, förs nedåt med distinkt
avslutning. Pekfingret har direkt korrelat med tecknet TECKENSPRÅK^LÄRARE som syns i bild nummer 24 från vänster. (SSLC01_241-00:10:34:050 - 00:10:35.650)

TS: FÖRSTA TECKENSPRÅK^LÄRARE PEK VARELSE(g)+BEFINNA
SV: ”Han var min första teckenspråkslärare”

De övriga två förekomsterna av pekfingret med befintlighet och direkt korrelat, har följande
substantivtecken som korrelat: TOLK, KVINNA.

Sprethanden	
  med	
  egenförflyttning	
  
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har 15 förekomster av sprethanden
med egenförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 5
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när röken stiger.

Figur 13: Bild 2 och 3: sprethänderna, framåtriktade och nedåtvända, förs uppåt. Sprethänderna har
direkt korrelat med bokstaveringstecknet RÖK@b som syns i första bilden.(SSLC01_007-00:08:10:426 00:08:11.706)

TS: RÖK@b ENTITETER(b )+FÖRFLYTTA
SV: ”Det rök en massa”

De övriga 14 förekomsterna av sprethanden med egenförflyttning och direkt korrelat, har följande
substantivtecken som korrelat: LÖV, VÄN, BARN, VATTEN, FLOD@b, KO KATT, DÖV,
SVERIGE, SLÄKT, LAG (sport), PERSONER, HÖRANDE(2), MEDLEMMAR.
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Sprethanden	
  med	
  befintlighet	
  
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har 15 förekomster av sprethanden
med befintlighet identifierats i texterna.
Exempel 6
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar att det fanns massa mobiler i en affär.

Figur 14: Bild 2 och 3: Sprethanden, framåtriktad och uppåtvänd, kontakt bredvid sprethanden,
framåtvänd och uppåtvänd, förs sedan åt höger i en framåtgående båge. Sprethänderna har korrelat med
tecknet MOBIL som syns i första bilden från vänster. (SSLC01_164-00:00:42:800 - 00:00:44.560)	
  

TS: MOBIL ENTITETER(b )+BEFINNA+FLERTAL
SV: ”En massa mobiler låg där”

De övriga 14 förekomsterna av sprethanden med befintlighet och direkt korrelat, har följande
substantivtecken som korrelat: LÖV, HÖRANDE (2), FOLK, FAMILJ (3), BROR, NÄT, NORDISK
UTBILDNING, VÄDDÖ@en, RÖST, NAMN, GRANNE
5.1.2 Icke-agentiva klassifikatorer som har indirekt korrelat
Antalet för de tre vanligast förekommande icke-agentiva klassifikatorerna, när dessa har korrelat med
pronominella pekningar, är 50 av 191 (26,2 %). Figur 15 visar fördelningen för dubbelkroken,
pekfingret och N/V-handen8.
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Figur 15: Fördelning av de tre vanligast förekommande icke-agentiva klassifikatorerna när dessa har
indirekt korrelat.

Figur 15 visar att förekomster av dubbelkroken är 23 st. Därefter kommer N/V-handen med 13
förekomster och sen pekfingret med 13 förekomster.

8

N-handen och V-handen har slagits ihop eftersom de är allomorfer till samma klassifikator enligt Wallin
(1994), d.v.s. att det rör sig om en variation som inte är betydelseskiljande. De berörda handformerna i
denna studie representerar alla samma ”sak”, en människas ben.
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Figur 16 här nedan visar fördelningen av rörelsesituationer hos de tre vanligaste icke-agentiva
klassifikatorerna när de har korrelat med pronominella pekningar:
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Figur 16: Icke agentiva klassifikatorerna dubbelkroken, pekfingret och N/V-handen med indirekt korrelat,
fördelade på rörelsesituationer.

Hos egenförflyttning har dubbelkroken flest förekomster, 15 st., därefter kommer N/V-handen med 14
förekomster och sist pekfingret med 13 förekomster. Hos befintlighet fick dubbelkroken sex
förekomster. Stillastående fick två förekomster med dubbelkroken.
Här nedan kommer några exempel med icke-agentiva klassifikatorer som har indirekt korrelat.

Dubbelkroken med egenförflyttning
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med indirekt korrelat har 15 förekomster av dubbelkroken
med egenförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 7
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när han gick och fixade kaffe.

Figur 17: Två bilder längst till höger: dubbelkroken, vänsterriktad och nedåtvänd, förs framåt och slås
framåt. Dubbelkroken har indirekt korrelat med tecknet PRO-1 i första bilden från vänster och som
refererar till tecknaren. (SSLC01_241-00:03:51:760 - 00:03:52.240)	
  

TS: PRO-1 VARELSE(n )+FÖRFLYTTA
SV: ”Jag gick...”

I materialet fanns ytterligare 14 förekomster av dubbelkroken med egenförflyttning och indirekt
korrelat, där PRO-1 fungerade som korrelat.
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Dubbelkroken med befintlighet
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med indirekt korrelat har sex förekomster av
dubbelkroken med befintlighet identifierats i texterna.
Exempel 8
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när hon hade satt sig.

Figur 18: Två bilder längst till höger: dubbelkroken, framåtriktad och nedåtvänd, förs nedåt med distinkt
avslutning. Dubbelkroken har indirekt korrelat med tecknet PRO-1 som syns i första bilden från vänster.
(SSLC01_082-00:03:21:450 - 00:03:21.768)

	
  
TS: PRO-1 VARELSE(n)+SITTA
SV: ”Jag sitter…”

I materialet fanns ytterligare fem förekomster av dubbelkroken med befintlighet och indirekt korrelat,
där PRO-1 (fyra förekomster) och PRO-1-FLERTAL (en förekomst) fungerade som korrelat.

Dubbelkroken med stillastående
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med indirekt korrelat har två förekomster av
dubbelkroken med stillastående identifierats i texterna.
Exempel 9
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när alla i bussen pratade med
varandra medan han satt tyst eftersom han är döv.

Figur 19: Två bilder längst till höger: dubbelkroken, framåtriktad och nedåtvänd, kontakt ovanför flata
handen, högerriktad och nedåtvänd. Dubbelkroken har indirekt korrelat med tecknet PRO-1 som syns i
tredje bilden från vänster, och som refererar till tecknaren. (SSLC01_063-00:02:58:080 - 00:02:58.600)

TS: ALLA PRATA-TALSPRÅK PRO-1 TYST SITTA VARELSE(n )+STILLA
SV: ”Alla pratade med varandra medan jag satt tyst”
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I materialet fanns ytterligare en förekomst av dubbelkroken med stillastående och indirekt korrelat, där
PRO-1 fungerade som korrelat.

Pekfingret med egenförflyttning
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med indirekt korrelat har 13 förekomster av pekfingret
med egenförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 10
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när hon gick fram till de andra.

Figur 20: Två bilder längst till höger: pekfingret, uppåtriktat och vänstervänt, förs framåt samtidigt som
det vrids framåt. Pekfingret har indirekt korrelat med tecknet PRO-1 som syns i första bilden från vänster.
(SSLC01_082-00:03:48:043 - 00:03:48.760)	
  

TS: PRO-1 VARELSE(g )+FÖRFLYTTA
SV: ”Jag gick fram…”

I materialet fanns ytterligare tolv förekomster av pekfingret med egenförflyttning och indirekt korrelat.
Elva förekomster, där PRO-1 fungerade som korrelat, en förekomst där korrelatet var PRO-1DUAL>närv9 .

N/V-handen med egenförflyttning
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer med indirekt korrelat har 14 förekomster av N/V-handen
med egenförflyttning identifierats i texterna.

9

Den icke-agentiva klassifikatorn med indirekt korrelat till detta tecken har handformen V-handen. Denna
handform har här slagits ihop med tecken med handformen pekfingret, eftersom det rör sig om antal av
personer. Varje finger representerar en hel människa. (se avsnitt 6.2.1 Klassifikatorer)
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Exempel 11
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när hon gick in i ett rum där alla
tecknade.

Figur 21: Två bilder längst till höger: N/V-handen, nedåtriktad och inåtvänd, förs framåt i en
vänstergående båge. N/V-handen har indirekt korrelat med tecknet PRO-1 som återfinns i första bilden
från vänster. (SSLC01_082-00:08:50:960 - 00:08:51.440)

TS: PRO-1 VARELSE(k/L )+FÖRFLYTTA
SV: ”Jag gick dit……”

I materialet fanns ytterligare 13 förekomster av N/V-handen med egenförflyttning och indirekt
korrelat. Tio (10) förekomster, där PRO-1 fungerade som korrelat, två förekomster där PEK>närv
fungerade som korrelat, och en förekomst där PRO-1-DUAL fungerade som korrelat.
5.1.3 Icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat
Antalet för de tre vanligast förekommande icke-agentiva klassifikatorerna när dessa inte har något
korrelat är 19 av 191 (9,9 %). Figur 22 visar fördelningen för dubbelkroken, pekfingret och
sprethanden.
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Figur 22: Fördelning av de tre icke-agentiva klassifikatorerna.

Figur 22 visar att förekomster av pekfingret är åtta st. Därefter kommer sprethanden med sex
förekomster och sen dubbelkroken med fem förekomster.
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Figur 23 här nedan visar fördelningen av rörelsesituationer hos de tre vanligaste icke-agentiva
klassifikatorerna när de inte har något korrelat:
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Figur 23: Icke agentiva klassifikatorerna dubbelkroken, sprethanden och pekfingret utan korrelat
fördelade på rörelsesituationer.

Hos egenförflyttning har pekfingret flest förekomster, fem st, och därefter kommer sprethanden med
tre förekomster och sist dubbelkroken med en förekomster. Hos befintlighet är dubbelkroken,
pekfingret och sprethanden vanligast med tre förekomster var. Stillastående fick en förekomst med
dubbelkroken.
Här nedan kommer några exempel med icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat.

Dubbelkroken med egenförflyttning
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat har en förekomst av dubbelkroken med
egenförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 12
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om att livet är som trappa och när man är
50 står man på det högsta trappsteget.

Figur 24: Bilder nummer 5 och 6 från vänster: dubbelkroken, uppåtriktad och vänstervänd, förs åt vänster
och uppåt samtidigt som fingrarna spelar. Dubbelkroken har inte något korrelat men refererar till en
människa, vilket framgår av kontexten. (SSLC01_162-00:11:09:200 - 00:11:11.520)

TS: TRETTIO FYRTIO ALLTID TRAPPA VARELSE(n )+GÅ-UPPFÖR
SV: ”Vid 30-40 är livet som en trappa, när man är 50 står man på det högsta steget”
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Dubbelkroken med befintlighet
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat har tre förekomster av dubbelkroken med
befintlighet identifierats i texterna.
Exempel 13
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar att i Manillaskola fanns ett runt, lågt bord
som man kunde sitta vid.

Figur 25: Bild nummer 6 från vänster i övre raden: Dubbelkrokarna, framåtriktade och nedåtvända, förs
nedåt med distinkt avslutning. Två bilder i undre raden: Dubbelkrokarna, uppåtriktade och framåtvända,
kontakt bredvid varandra, förs sedan framåt i utåtgående båge samtidigt som de vrids inåt till kontakt
bredvid varandra. Dubbelkrokarna har inte något korrelat men refererar till människor. (SSLC01_00700:08:31:960 - 00:08:35.000)	
  

TS: FINNS SOM FÖRUT FORM(g)+RUND BORD VARELSE(n )+BEFINNA LÅG
VARELSE(n )+SITTA-RUND
SV: ”Det fanns ett runt, lågt bord som man kunde sitta vid”

I materialet fanns ytterligare två förekomster av dubbelkroken med befintlighet och utan korrelat.
Utifrån sammanhanget kan följande referenter till klassifikatorerna tolkas: människa, elev.
Dubbelkroken med stillastående
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat har en förekomst av dubbelkroken med
befintlighet identifierats i texterna.
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Exempel 14
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar att hon känner igen det T1 berättar om att
man måste vänta vid matbordet innan alla är klara innan man får gå därifrån, trots att man inte hör ett
dugg vad de andra säger.

Figur 26: Bild längst till höger: dubbelkroken, framåtriktad och nedåtvänd, kontakt med pekfingret,
högerriktat och inåtvänt. Dubbelkroken har inte något korrelat men refererar till människa, vilket framgår
av kontexten. (SSLC01_021-00:02:59:240 - 00:03:00.880)	
  

TS: VÄNTA ALLA FÄRDIG FÖRST VARELSE(n )+STILLA
SV: ”….vänta tills alla är klara innan man får gå”

Pekfingret med egenförflyttning
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat har fem förekomster av pekfingret med
egenförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 15
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om att när en kund kommer så använder
han papper och penna för att kommunicera med kunden.

Figur 27: Bilder nummer 3 och 4 från vänster: pekfingret, uppåtriktat och högervänt, förs inåt samtidigt
som det vrids inåt. Pekfingret har inte något korrelat men refererar till människa (SSLC01_24200:03:02:240 - 00:03:04.160)

TS: OCKSÅ SJÄLV VARELSE(g )+FÖRFLYTTA KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA
SV: ”Jag kommunicerade också själv när det kom in någon genom att använda papper och penna”
I materialet fanns ytterligare fyra förekomster av pekfingret med egenförflyttning och utan korrelat.
Utifrån sammanhanget kan följande referenter till klassifikatorerna tolkas: människa, arbetskamrat och
ben (två förekomster).
Alla förekomster av pekfingret utan korrelat betecknar varelser utom de två som refererar till ’ben’,
dessa betecknar entitet.
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Pekfingret med befintlighet
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat har tre förekomster av pekfingret med
befintlighet identifierats i texterna.
Exempel 16
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om hur han skulle göra när han skulle
skjuta straff.

Figur 28: Två sista bilderna till höger: pekfingrarna, nedåtriktade och inåtvända. Pekfingrarna har inte
något korrelat men refererar till ben. (SSLC01_064-00:00:43:560 - 00:00:45.440)

TS: PRO-1 STRAFF PRO-1 BEN(gg )+STÅ
SV: ”Jag stod där och tänkte att ska jag skjuta straff…”

I materialet fanns ytterligare två förekomster av pekfingret med befintlighet och utan korrelat. Utifrån
sammanhanget kan följande referenter till klassifikatorerna tolkas: människa, elev.
Sprethanden med egenförflyttning
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat har tre förekomster av sprethanden med
egenförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 17
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar att de spelade basket varje rast.

Figur 29: Två bilder i mitten: sprethänderna, uppåtriktade och framåtvända, förs framåt samtidigt som
slås framåt. Sprethänderna har inte något korrelat men refererar till eleverna. (SSLC01_16200:05:56:200 - 00:05:57.880)

TS: RAST VARELSER(bb )+FÖRFLYTTA BASKET-LIRA
SV: ”Vid rast rusar de till basketplanen och spelar basket”
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I materialet fanns ytterligare två förekomster av sprethanden med egenförflyttning och utan korrelat.
Utifrån sammanhanget kan följande referenter till klassifikatorerna tolkas: vänner, människor.

Sprethanden med befintlighet
Inom kategorin icke-agentiva klassifikatorer utan korrelat har tre förekomster av sprethanden med
befintlighet identifierats i texterna.
Exempel 18
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när det var årsmöte och ingen av
medlemmarna ville ställa upp.

Figur 30: Två bilder längst till höger: sprethänderna, framåtriktade och nedåtvända, förs inåt.
Sprethänderna har inte något korrelat men refererar till medlemmar. (SSLC01_243-00:03:40:240 00:03:41.320)

TS: ÅRS MÖTE VARELSER(bb )+BEFINNA+FLERTAL
SV: ”Vid årsmöte befann sig flera medlemmar…”

I materialet fanns ytterligare två förekomster av sprethanden med befintlighet och utan korrelat.
Utifrån sammanhanget kan följande referenter till klassifikatorerna tolkas: föreläsare, färg från penna.
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5.2 Redovisning av förekomster hos agentiva
klassifikatorer
Totalt hittades det nio olika agentiva klassifikatorer i materialet. Som jämförelse beskriver Wallin
(1994) totalt 14 handformer i denna kategori. Förekomster av alla agentiva klassifikator är 51. Här
nedan finns diagram över fördelningen av vilka agentiva klassifikatorer som förekommer i denna
studie:
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Figur 31: Fördelning av förekomster av agentiva klassifikatorer.

Figur 31 visar att de tre vanligaste förekomsterna av agentiva klassifikatorer är A-handen och Shanden med 16 förekomster var, knutna handen med nio förekomster. Totalt utgör de tre 41 (80,4%)
förekomster av alla 51. Se Appendix 1 för översikt med bilder på alla agentiva klassifikatorer från
diagrammet.
För förekomster av rörelsesituationer hos alla icke-agentiva klassifikatorer är resultatet följande:
Rörelsesitua)on	
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Figur 32: Fördelning av förekomster av rörelsesituationer.
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Rörelsesituationen objektförflyttning är vanligast med 44 förekomster och stillastående kommer efter
med sju förekomster, medan stationär rörelse inte uppvisade några.
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För de tre vanligast förekommande agentiva klassifikatorerna fördelade på korrelatkategorier är
resultatet följande:
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Figur 33: Förekomster av de tre vanligaste agentiva klassifikatorerna fördelade på korrelat.

Figur 33 visar att bland agentiva klassifikatorer med direkt korrelat så är S-handen vanligast med tolv
förekomster, och därefter kommer A-handen med tio förekomster och sist knutna handen med tre
förekomster.
För icke-agentiva klassifikatorer med indirekt korrelat förekommer endast S-handen med en
förekomst.
I den tredje kategorin, icke-agentiva klassifikator utan korrelat, så är A-handen och knutna handen
vanligast med sex förekomster var, och därefter S-handen med tre förekomster.
Vid genomgången av icke-agentiva klassifikatorer (se avsnitt 5.1) konstaterades att ett visst mönster
kunde iakttas vad gäller vilka handformer som är vanligast förekommande inom varje
korrelatkategori. Kategorierna direkt korrelat och utan korrelat innehöll samma tre handformer,
medan indirekt korrelat skilde sig något från de två övriga kategorierna. Samma mönster verkar
återkomma här för agentiva klassifikatorer, direkt korrelat och utan korrelat uppvisar här samma
handformer som de tre vanligast förekommande. Antalet förekomster inom icke-agentiva
klassifikatorer med indirekt korrelat är dock så pass litet, endast en förekomst, att det är omöjligt
fastställa att det rör sig om samma mönster.
De tre agentiva klassifikatorer som har flest förekomster A-handen, S-handen och knutna handen,
redovisas nedan i följande tre avsnitt: De som har direkt korrelat (d.v.s. med substantivtecken) (5.2.1)
respektive indirekt korrelat (d.v.s. med pronominella pekningar) (5.2.2), samt icke-agentiva
klassifikatorer utan korrelat (5.2.3). Under varje avsnitt redovisas även de rörelsesituationer som
klassifikatorerna förekommer i. Var och en kommer att visas med exempel från det filmade materialet.
Se Appendix 2 för förteckning av hela fördelningen av förekomster av klassifikatorer.
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5.2.1 Agentiva klassifikatorer som har direkt korrelat
Antalet för de tre vanligast förekommande agentiva klassifikatorerna, när dessa har direkt korrelat
(med substantivtecken) är 25 av 51 (49 %). Figur 34 visar fördelningen för A-handen, S-handen och
knutna handen.
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Figur 34: Fördelningen av de tre vanligaste agentiva klassifikatorerna när dessa har direkt korrelat.

Figur 34 visar att förekomsterna för S-handen är tolv st. Därefter kommer A-handen med tio
förekomster och sen knutna handen med tre förekomster.

Figur 35 här nedan visar fördelningen av rörelsesituationer hos de tre vanligaste agentiva
klassifikatorerna när de har korrelat med substantivtecken:
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Figur 35: Agentiva klassifikatorerna A-handen, S-handen och knutna handen med direkt korrelat,
fördelade på rörelsesituationer.

Hos objektförflyttning har A-handen och S-handen flest förekomster var, nio st, och därefter kommer
knutna handen med en förekomst. Hos stillastående är S-handen vanligast med tre förekomster och
därefter knutna handen med två förekomster och sist A-handen med en förekomst.
Här nedan ges några exempel med agentiva klassifikatorer som har korrelat med substantivtecken.
A-handen med objektförflyttning
Inom kategorin agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har nio förekomster av A-handen med
objektförflyttning identifierats i texterna.
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Exempel 19
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om att hennes mamma inte fick använda
teckenspråk och fick hitta på annat sätt att kommunicera med tecknaren och att mamman skrev på en
lapp och visade för henne.

Figur 36: Två bilder till höger: A-händerna, framåtriktade och vända mot varandra, förs åt höger. Ahänderna har direkt korrelat med tecknet KORT som finns i bild nummer 2 från vänster. (SSLC01_02100:05:28:000 - 00:05:29.640)	
  

TS: SKRIVA KORT GREPP(CC )+HANDSKAS
SV: ”…skriver på kort och visar kortet…”

De övriga åtta förekomsterna av A-handen med objektförflyttning och direkt korrelat, har följande
substantivtecken som korrelat: TIDNING, RÖNTGEN, LAPP(2), TAVLA, LITTERATUR,
DATORSKÄRM, PENGAR.

A-handen med stillastående
Inom kategorin agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har en förekomst av A-handen med
objektförflyttning identifierats i texterna.
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Exempel 20
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar att Falköping var tvungen att skriva
övergångskontrakt för att tecknaren och en till skulle få gå över till division 4-laget Vänersborg BOIS.
Falköping bevakade det hela.

Figur 37: Bilden i undre raden: A-händerna, framåtriktade och vända mot varandra, hålles stilla. Ahänderna har direkt korrelat med tecknet ÖVERGÅNGSKONTRAKT som återfinns i bild nummer 3 från
vänster i övre raden. (SSLC01_063-00:02:12:400 - 00:02:15.120)	
  

TS: FALKÖPING MÅSTE SKRIVA ÖVERGÅNGSKONTRAKT FÄRDIG SKICKA-HIT
FALKÖPING PEK GREPP(CC )+HÅLLA
SV: ”Man var tvungen att skriva spelarövergångar som skickades till Falköping”
	
  
S-‐handen	
  med	
  objektförflyttning	
  
Inom kategorin agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har nio förekomster av S-handen med
objektförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 21
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när en från filmen tog en ihoprullad
matta och lade upp på ett biltak. Man trodde att det låg en död man invirad i mattan.

Figur 38: Bilder nummer 3-5 från vänster: S-händerna, framåtriktade och nedåtvända, förs uppåt, kort
nedåt med distinkt avslut. S-händer har direkt korrelat med tecknet #MATTA som syns i första bilden från
vänster. (SSLC01_085-00:01:37:400 - 00:01:38.520)	
  

TS: MATTA@b FORM(bb)+UTSTRÄCKNING GREPP(dd )+FÖRFLYTTA
SV: ”Lade den hoprullade mattan på taket...”
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De övriga åtta förekomsterna av S-handen med objektförflyttning och direkt korrelat, har följande
substantivtecken som korrelat: MATERIAL, DOTTER, HUVUD, KOMPASS, BILDTELEFON (2),
SOPOR, TEXTTELEFON.

S-handen med stillastående	
  
Inom kategorin agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har tre förekomster av S-handen med
stillastående identifierats i texterna.
Exempel 22
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om att hans son inte är dum för när hans
mobil är borta så lånar han tecknarens mobil, ringer sin egen mobil och hör på så sätt var den ligger
någonstans.

Figur 39: Sista bilden i sekvensen: S-handen, framåtriktad och uppvänd. S-handen har direkt korrelat
med tecknet MOBILTELEFON som syns i bild nummer fyra från vänster. (SSLC01_164-00:06:30:440 00:06:32.000)

TS: PEK LÅNA POSS-1 MOBILTELEFON TRYCKA-KNAPP<>GREPP(d )+HÅLLA
SV: ”Han lånade min mobil och ringde…”

De övriga två (2) förekomsterna av S-handen med stillastående och direkt korrelat, har följande
substantivtecken som korrelat: MOBILTELEFON (2)

Knutna handen med objektförflyttning
Inom kategorin agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har en förekomst av knutna handen med
egenförflyttning identifierats i texterna.

38

Exempel 23
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om när någon tände en raket och slängde
den i en skräphållare.

Figur 40: Bilder nummer 3-5 från vänster: knutna handen, uppåtriktad och inåtvänd, förs uppåt och
därefter framåt och nedåt samtidigt som den vrids nedåt. Knutna handen har korrelat med tecknet
RAKET@b som syns i första bilden från vänster. (SSLC01_007-00:08:52:480 - 00:08:54.040)	
  

TS: RAKET@b10 TÄNDA(B)<>GREPP(E )+HANDSKAS
SV: ”Tände raketen och slängde den i skräphållaren”
Knutna handen med stillastående

Inom kategorin agentiva klassifikatorer med direkt korrelat har en förekomst av dubbelkroken med
egenförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 24
Denna sekvens är från samma sammanhang som exempel 23: Tecknaren berättar om när någon höll i
en raket, tände den och slängde den därefter i en skräphållare.

Figur 41: Två bilder till höger: knutna handen, uppåtriktad och inåtvänd. Knutna handen har korrelat med
tecknet RAKET@b som syns i första bilden från vänster. (SSLC01_007-00:08:52:480 - 00:08:54.040)

TS: RAKET@b TÄNDA(B)<>GREPP(E )+HÅLLA
SV: ”Höll i raketen och tände den”

10

Bokstaverade tecken och bokstavering av ord och namn som har korrelat med polysyntetiska tecken
räknas här som substantivtecken.
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5.2.2 Agentiva klassifikatorer som har indirekt korrelat
Antalet för de tre vanligast förekommande av alla icke-agentiva klassifikatorer, när dessa har indirekt
korrelat (d.v.s. har korrelat med pronominella pekningar) är 1 av 51 (2 %). Figur 42 visar fördelningen
för A-handen, S-handen och knutna handen.
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Figur 42: Fördelningen av de tre vanligast förekommande agentiva klassifikatorerna när dessa har indirekt
korrelat.

Figur 42 visar att förekomster av S-handen är ett st. medan de övriga handformerna inte uppvisar
några förekomster.

Figur 43 här nedan visar fördelningen av rörelsesituationer hos de tre vanligaste agentiva
klassifikatorerna när de har indirekt korrelat med pronominella pekningar:
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Figur 43: Agentiva klassifikatorerna A-handen, S-handen och knutna handen med indirekt korrelat,
fördelade på rörelsesituationer.

Hos objektförflyttning har S-handen en förekomst, medan stillastående och stationär rörelse inte har
någon förekomst.

Här nedan visas materialets enda förekommande exempel med agentiv klassifikator som har indirekt
korrelat med pronominell pekning.

S-handen med objektförflyttning
Inom kategorin agentiva klassifikatorer med indirekt korrelat har en förekomst av S-handen med
objektförflyttning identifierats i texterna.
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Exempel 25
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om att efter att hon föddes tog föräldrar
med henne till dövas förening, alltså redan då hon bara var en baby.

Figur 44: Bild nr 5 och 6 i övre raden från vänster: Ena S-handen inåtriktad och uppåtvänd, andra Shanden, framåtriktad och uppåtvänd, båda händer förs framåt. S-händerna har indirekt korrelat med
PRO-1 som syns i den första bilden från vänster i övre raden. (SSLC01_043-00:00:08:520 00:00:11.760)	
  

TS: PRO-1 FÖDD FÖRÄLDRAR SPRINGA(2xLkrok) GREPP(dd )+HANDSKAS
REDAN TILL DÖV^FÖRENING
SV: ”Föräldrar tog med mig till dövas förening redan då jag var en baby”
5.2.3 Agentiva klassifikatorer utan korrelat
Antalet för de tre vanligast förekommande av alla agentiva klassifikatorer när dessa inte har något
korrelat, är 15 av 51 (29,4%). Figur 43 visar fördelningen för A-handen, S-handen och knutna handen.
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Figur 45: Fördelningen av de tre vanligaste agentiva klassifikatorerna när dessa är utan korrelat

Figur 45 visar att förekomster av A-handen och knutna handen är sex st. var. Därefter kommer Shanden med tre förekomster.
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Figur 46 här nedan visar fördelningen av rörelsesituationer hos de tre vanligaste agentiva
klassifikatorerna när de inte har något korrelat:
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Figur 46: Agentiva klassifikatorerna A-handen, S-handen och knutna handen utan korrelat, fördelade på
rörelsesituationer.

Hos objektförflyttning har A-handen flest förekomster med sex st., därefter kommer knutna handen
med fem förekomster och sist S-handen med tre förekomster. Hos stillastående har knutna handen en
förekomster, medan de övriga inte uppvisar någon förekomst.

Här nedan ges några exempel med agentiva klassifikatorer som inte har något korrelat.

A-handen med objektförflyttning
Inom kategorin agentiva klassifikatorer utan korrelat har sex förekomster av A-handen med
objektförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 26
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om att hon blev förbannad på
arbetsförmedlingen och bad om telefonnummer till dem och de på AF gav henne telefonnummer på en
lapp.

Figur 47: Två bilder till höger: A-handen, framåtriktad och vänstervänd, förs framåt. A-handen har inte
något korrelat men refererar till lapp, vilket kan tolkas utifrån kontexten. (SSLC01_082-00:04:30:850 00:04:31.520)	
  

TS: PEK SKRIVA GREPP(C )+ÖVERLÄMNA
SV: ”Personen på AF skrev telefonnummer på en lapp och gav det till henne”
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I materialet fanns ytterligare fem förekomster av A-handen med objektförflyttning och utan korrelat.
Utifrån sammanhanget kan följande referenter till klassifikatorerna tolkas: lapp, tidning,
ansökningsblankett, någon grej, skyddskappa.
S-handen med objektförflyttning
Inom kategorin agentiva klassifikatorer utan korrelat har tre förekomster av S-handen med
objektförflyttning identifierats i texterna.
Exempel 27
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om att han fick hjälp av Leif Sträng att få
armen, som hade hoppat ur led, på rätt plats igen.

Figur 48: Två bilder nummer 3 och 4 från vänster: S-händerna riktade mot varandra och inåtvända, ena
handen är ovanför den andra, förs i nedåtgående cirklar. S-händerna har inte något korrelat men
refererar till T2:s arm. (SSLC01_064-00:01:31:800 - 00:01:33.720)	
  

TS: LEIF^STRÄNG@en GREPP(dd )+HANDSKAS TILLBAKA<>ARM@p-MOT-KROPP@nh
SV: ”Leif Sträng hjälpte mig att få armen tillbaka på plats igen”

I materialet fanns ytterligare två förekomster av S-handen med objektförflyttning och utan korrelat.
Utifrån sammanhanget kan följande referenter till klassifikatorerna tolkas: arm, tennisboll.

Knutna handen med objektförflyttning
Inom kategorin agentiva klassifikatorer utan korrelat har fem förekomster av knutna handen med
objektförflyttning identifierats i texterna.
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Exempel 28
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar att hon har provat stödbandage för knät
och gjort undersökningar.

Figur 49: Två bilder längst till höger: Knutna händerna, framåtriktade och vända mot varandra, förs inåt.
Knutna händerna har inte något korrelat men refererar till stödbandage för knät. (SSLC01_16200:07:34:730 - 00:07:37.090)	
  

TS: HALTA HÅLLA-UT PU@g HA GREPP(EE )+DRA-PÅ
SV: ”…kämpa trots värken, jag har provat stödbandage för knät…”

I materialet fanns ytterligare fyra förekomster av S-handen med objektförflyttning och utan korrelat.
Utifrån sammanhanget kan följande referenter till klassifikatorerna tolkas: tennisracket, gräsklippare,
dörrhandtag, insekt. 	
  
Knutna	
  handen	
  med	
  stillastående	
  
Inom kategorin agentiva klassifikatorer utan korrelat har en förekomst av knutna handen med
stillastående identifierats i texterna.
Exempel 29
Denna sekvens är från ett sammanhang då tecknaren berättar om att får man påsar under armarna och
inga muskler finns det ingen ork att lyfta hantlar.

Figur 50: Bild nummer 3-6 från vänster: Knutna handen, framåtriktad och uppåtvänd. Knutna handen är
utan korrelat men refererar till hantel. (SSLC01_162-00:11:21:160 - 00:11:22.680)	
  

TS: MUSKEL HA^INTE PRO-1<>GREPP(E )+LYFTA-UTEBLIVEN@nh
ORKA@b^INTE<> GREPP(E )+LYFTA-UTEBLIVEN@hd@nh
PRO-1<> GREPP(E )+LYFTA-UTEBLIVEN@hd@nh
SV: ”Jag får som påsar under armarna och inga muskler eller ork kvar att lyfta hantlar”
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6. Diskussion
I detta kapitel diskuteras studiens analys med reflektioner kring metod och resultat (avsnitt 6.1 och
6.2) och slutligen berörs eventuell framtida forskning (avsnitt 6.3).

6.1 Metod- och materialdiskussion
I detta avsnitt diskuteras valet av metod och material. Finns ett annat arbetssätt än det som användes?
Hade frågeställningen besvarats på ett bättre sätt om tillvägagångssättet hade varit annorlunda?
Slutligen tar jag upp mina synpunkter om analysverktyget ELAN.
6.1.1 Metod
I studien har textanalys använts som metod. Jag kan inte komma på något annan metod som skulle
passa bättre till denna uppsats utifrån de avgränsningar jag gjorde. Ifall jag skulle göra om studien
skulle valet falla på samma metod, medan jag skulle kunna tänka mig att revidera mina avgränsningar.
Resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om jag inte hade använt alla avgränsningar som finns
beskrivna i avsnitt 4.3.1 (Polysyntetiska tecken som inte togs med i analysen), i synnerhet de
avgränsningar av materialet som har att göra med upprepning av samma referent. Delvis skulle jag ha
kunnat bespara mig det tidsödande arbetet med att ge alla klassifikatorer som har samma referenter en
särskild markering, samtidigt som det skulle ha resulterat i större underlag och eventuellt lite
annorlunda resultat vad gäller förekomster. Jag tror att de tre största förekomsterna av klassifikatorer
hade blivit ännu större eftersom flera av dem hade upprepning av samma referent. Det är åtminstone
min uppfattning efter att ha arbetat med materialet.
6.1.2 Materialet
Egentligen skulle det ha varit bättre om man haft ännu fler timmars material, med färdiga annoteringar
anpassade till min studie, för att få ännu högre reliabilitet. Detta gäller i synnerhet kategorier av
agentiva klassifikatorer som verkar bero mycket på vilket ämne som avhandlas i parsamtalen. Ju större
datamängd desto mer trovärdighet skulle resultatet ha fått, speciellt vad gäller agentiva klassifikatorer
som bara fick 51 förekomster. Ett större material skulle i sin tur ha krävt mer tid för att markera upp
det som behövdes för denna studie. Önskemålet är att man i annoteringsarbetet skulle, samtidigt som
enskilda tecken annoterades, ha markerat diverse inbördes förhållanden mellan olika tecken. T.ex.
klassifikatorer som utfördes igen med samma referent som har använts tidigare och när mottagare
använder en klassifikator som feedback och som huvudtecknaren redan har tecknat tidigare. På det
sättet skulle man kunna spara tid för framtida studier. Men det blir då ett mycket mer krävande jobb
för de som annoterar teckenspråkstexterna så det är förståeligt att det inte görs på det sättet.
Man bör vara uppmärksam när man ska söka i det befintliga annoterade materialet. Vissa
polysyntetiska tecken med exakt samma klassifikator och rörelsesituationer verkar ha markerats med
två olika termer. Istället för att förlita mig på annoteringarna fick jag fokusera på hur tecknen såg ut
och utgå från det.
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6.1.3 Analysverktyg ELAN
Teckenspråkstexterna analyserades i ELAN, ett videobaserat analysverktyg, där video och tillhörande
annoteringar kan studeras i detalj. Styrkan med att använda ELAN är att man snabbt kan söka efter allt
som är markerat på ett visst sätt, eller efter något specifikt. Förut när ELAN inte fanns fick man
transkribera allt på papper och även skriva tidskod för att sen kunna spola till den sekvens man ville
titta på. Detta var ett evighetsarbete som har förenklats till idag. Jag skulle inte kunna rekommendera
något bättre verktyg än ELAN och dessutom finns det flera timmars material som är färdigt annoterat.
Mina frågeställningar hade inte kunnat besvaras på ett bättre sätt utan det här annoteringsverktyget
ELAN. Inför ett arbete av detta slag rekommenderar jag man inhämtar kunskap redan från första
början om ELAN:s olika funktioner.

6.2 Resultatdiskussion
I detta avsnitt diskuteras de viktigaste fynden i relation till studiens syfte och frågeställningar.
Jämförelse görs med tidigare forskning, och nya fynd diskuteras.
I inledningen till denna uppsats beskrev jag min intuition vad gäller vilka handformer som är vanligast
förekommande i polysyntetiska tecken. Resultaten ger min intuition delvis rätt när det gäller ickeagentiva klassifikator. Däremot hade jag inte förväntat mig att sprethanden skulle vara bland de
vanligaste förekommande handformerna. I materialet finns en del förekomster av sprethanden som
representerar varelser och även entiteter, där pluralitet indikeras av just handformen sprethanden.
Dessa resultat är dock förväntade med tanke på att samtal ofta handlar om människor och/eller
människorelaterade ämnen.
I inledningen nämner jag inget om min intuition beträffande agentiva klassifikatorer, detta eftersom
jag inte hade funderat över dessa. Jag tror att förekomsten av agentiva klassifikatorer beror mycket på
vilket ämne som diskuteras. I mitt tycke innehåller materialet för få agentiva klassifikatorer, 51
förekomster, för att resultatet ska kunna säga något.
6.2.1 Klassifikatorer
Alla handformer som påträffades finns redan beskrivna i Wallin (1994). Däremot uppvisade mitt
material inte alla de handformer som Wallin (1994) räknar upp.
Wallin (1994, p. 113) nämner att icke-agentiva klassifikatorer med handformen sprethanden betecknar
primärt vätskor som t.ex. ’vatten’ och ’blod’. I den här studien påträffades, utöver förekomster av detta
slag, även förekomster av sprethanden som uttrycker ’rök’. Rök är inte vätska men kan sägas vara en
massa av något slag, i likhet med vatten.
Jag upptäckte också att hos sprethanden kan varje finger representera antal av varelser/entiteter som
t.ex. personer, medlemmar, namn. Vid användning av sprethanden för varelser innebär detta inte att
det handlar om fem personer utan det kan röra sig om flera personer med obestämt antal. Se exempel 5
och 6 på sidorna 22 och 23 här i uppsatsen: ”Det rök en massa” och ”En massa mobiler låg där”. I
dessa fall refererar sprethanden snarare till flertal än specifik egenskap hos referenten.
En av förekomsterna med handformen N/V-handen användes för att beteckna ”säng”, fast handformen
inte representerar sängen utan som att någon ligger på sängen. I min analys har jag kategoriserat denna
förekomst som icke-agentiv klassifikator med direkt korrelat, p.g.a. att det lexikala tecknet SÄNG
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utförs innan. Det vore egentligen mer passande att placera denna förekomst med icke-agentiva
klassifikatorer utan korrelat, eftersom i vanliga fall skulle handformen flata handen användas för att
beteckna säng. Detta liknar annat som jag har påträffat, fast inte i det nuvarande materialet:
Handformen dubbelkroken, som i vanliga fall representerar en människa, används för att beteckna
”stol” ifall man vill visa var stolen finns i rummet.
I materialet påträffades fåtal förekomster av sprethanden med cirkelrörelse som jag nu i efterhand
anser att inte bör analyseras som polysyntetiska tecken. Dessa tecken liknar mer noun classifiers,
(Bergman & Wallin, 2001), som fungerar som bestämning till substantivtecken. Exempel på detta
återfinns inte i resultat utan finns i Appendix 3, se tecknet ’BROR’. Meningen såg ut så här: ”Hur är
det med dina bröder då?”.
Som tidigare nämnt har tecknet med handformen V-handen slagits ihop med tecken med handformen
pekfingret eftersom det rör sig om antal av personer. Varje finger representerar en hel människa. Dessa
tecken har inte slagit ihop med handformen N/V-handen eftersom fingrarna hos N/V-handen
representerar människoben hos en tvåbent varelse. Därför har jag valt att analysera V-handen som är
uppåtriktad tillsammans med pekfingret i denna studie.
6.2.2 Rörelsesituationer
Enligt Wallin (1994, p. 75) ska rörelsesituationen befintlighet utföras med en kort rörelse med distinkt
avslutning. I materialet upptäckte jag när det gäller användning av sprethanden i denna
rörelsesituation, att den också förekommer med en horisontell cirkelrörelse istället för den korta
nedåtgående rörelsen.
Enligt Wallin (1994, p. 78) kan polysyntetiska tecken som betecknar befintlighet modifieras för plural
genom horisontell rörelse åt sidan. Först med en kort rörelse med distinkt avslutning, som direkt följs
av en rörelse åt höger. I sekvensen i exempel 6 på sida 19 här i uppsatsen förekommer inte någon kort
rörelse nedåt, bara rörelse i sidled. Detta innebär inte att entiteten förflyttar sig, utan uttrycker
befintlighet. Det kan alltså fungera utan att det förs en kort rörelse nedåt först. Baserat på mina
observationer av materialet fungerar detta även med andra handformer.
Wallin (1994) skrev att ena handen fungerar som artikulationsställe och vid detta artikulationsställe
förs aktiva handen kort ned med distinkt avslutning, omedelbart följt av rörelse åt sidan. I studien som
rapporteras här påträffades förekomster där båda händerna kan vara aktiva utan rörelse nedåt, se t.ex.
exempel 13 på sida 25.
Enligt Wallin (1994, p. 106) kan klassifikatorn pekfingret som representerar varelse inte förekomma i
tecken som betecknar befintlighet utan detta fungerar endast med N/V-handen. I denna studie
upptäcktes tre (3) förekomster med pekfingret som representerar människa som hade en kort rörelse
nedåt med distinkt avslutning, d.v.s. befintlighet.
6.2.3 Jämförelse med tidigare forskning om vanligt förekommande
handformer
I den korta avsnitt 2.4 Frekvens hos lexikala tecken och barns första handformer, framkommer att
tidigare forskning har visat att handformen pekfingret är den vanligast förekommande handformen i
lexikala tecken. Mina resultat visar att denna handform även är vanligt förekommande i polysyntetiska
tecken, då den är bland de två vanligaste handformerna i mitt material. Bergman (2012) har visat att
barns vanligaste handformer är sprethanden, pekfingret och tummen. Intressant är att pekfingret verkar
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vara den mest frekvent förekommande handformen, både i de undersökningar som jag har läst och
refererat till här, och i resultaten som presenteras här.
6.2.4 Fördelning av klassifikatorer i korrelatkategorier
Vid första anblick blev jag förvånad över att det i materialet bara fanns en förekomst av agentiv
klassifikator med indirekt korrelat (d.v.s. har korrelat med pronominella pekningar). Vid närmare
eftertanke är detta inte förvånande eftersom pronominella pekningar brukar uttrycka subjekt och när
man använder agentiva klassifikatorer så är det för att uttrycka att man handskas med objekt.
6.2.5 Polysyntetiska tecken utan korrelat
I avsnitt 5.1.3 och 5.2.3 (även Appendix 3) ser man att flera polysyntetiska tecken kan förekomma
utan korrelat, detta trots att polysyntetiska tecken inte har någon grundform som lexikala tecken har.
Enligt Liddell och Vogt-Svendsen (2007) måste tecknaren inte alltid identifiera varje rumsligt element
innan det ska användas, för att mottagaren ska förstå vad tecknaren berättar. Min tanke är att det
samma skulle kunna gälla för de förekomster av polysyntetiska tecken utan korrelat som har
identifierats i den här studien.

6.3 Framtida forskning
Det skulle vara intressant att undersöka vidare om det finns mönster när det gäller polysyntetiska
tecken som utförs utan att ha korrelat med något lexikalt tecken. För ett trovärdigt resultat skulle en
sådan undersökning behöva några hundra förekomster av polysyntetiska tecken utan korrelat, vilket i
sin tur skulle kräva genomgång av mycket mer omfattande datamaterial.
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7. Slutsatser
Syftet med studien var att undersöka vilka handformer som är vanligast förekommande i
polysyntetiska tecken i svenskt teckenspråk. För detta genomsöktes de teckenspråkstexter från
parsamtal som utgör Svensk teckenspråkskorpus. Studien, som är den första i sitt slag, har fokuserat på
polysyntetiska tecken som betecknar rörelsesituationerna befintlighet, förflyttning, stationär rörelse
och stillastående. I studien har förekomster av handformer delats upp i tre kategorier enligt vilken typ
av korrelat som klassifikatorerna har: Direkt korrelat (substantivtecken), indirekt korrelat (pronominell
pekning) och utan korrelat.
De slutsatser man kan dra från resultaten är att de tre vanligaste handformerna hos icke-agentiva
klassifikatorer är dubbelkroken, pekfingret och sprethanden, medan det hos agentiva klassifikatorer är
A-handen, S-handen och knutna handen. Rörelsesituationen förflyttning dominerade för både ickeagentiva och agentiva klassifikatorer.
Vidare kan noteras att förekomster av handformerna uppvisar samma mönster för både icke-agentiva
och agentiva klassifikatorer, nämligen att samma handformer förekommer när klassifikatorn har direkt
korrelat och utan korrelat. Klassifikatorer med indirekt korrelat skiljer sig från de övriga två
korrelatkategorierna vad gäller vilka handformer som förekommer. (se figur 3, sid 16, samt
inledningen i avsnitt 5.1 och 5.2).
Polysyntetiska tecken med klassifikatorer utan korrelat skulle kunna studeras närmare eftersom det
skulle vara intressant att se om det finns mönster som gör att ett polysyntetiskt tecken kan vara utan
korrelat trots att det inte har någon grundform.
Förhoppningsvis kan resultaten från denna studie bidra till undervisningen i teckenspråk, där man vid
genomgång av polysyntetiska tecken nu kan fokusera på de handformer som är vanligast
förekommande. Det skulle vara en fördel för då kan man som lärare fokusera på fler övningar och
exempel för dessa vanligast förekommande handformer och ge studenterna chans att fördjupa sig i
dessa.
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Appendix
Appendix 1: Översikt av klassifikatorer
Icke agentiva klassifikatorer:

n
dubbelkroken

pekfingret

g
pekfingret dyna

k /	
  L

b

g

sprethanden

G
L handen

A

N/V-handen

E

d

knutna handen

flatahanden

N

S-handen

D
klohanden

h

böjda tupphanden

raka måtthanden

Agentiva klassifikator:

C

d

A-handen

S-handen

A
flata handen

E
knutna handen

J
hållhanden

b
böjda sprethanden

Q
stora nyphanden

c
tumvinkelhanden

B
vinkelhanden

Bilderna av handformer är hämtade från den digitala versionen av Svenskt teckenspråkslexikon
(2008--)11 förutom bilden av böjda sprethanden som är hämtad från Svenskt teckenspråkslexikon
(1997).

11

[Hämtat 2015-03-05]
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Appendix 2: Fördelning av handformer på
korrelatkategorier
Översikt över hela fördelningen av förekomster av klassifikatorer med korrelat
Fördelning av handformer på korrelatkategorier
Icke-agentiva
klassifikatorer
Dubbelkroken
Pekfingret
Sprethanden
N/V-handen
Flata handen
Klohanden
Pekfingret dyna
L handen
Knutna handen
S handen
Böjda tupphanden
Raka måtthanden

Totalt Direkt Indirekt Utan
23
5
46
18
13
8
44
23
7
6
43
30
14
2
21
5
14
7
6
3
3
2
1
1
191

9
5
2
1
0
2
1
1
97

2
0
0
0
2
0
0
0
61

3
2
4
2
1
0
0
0
33

Agentiva
klassifikatorer
Totalt Direkt Indirekt Utan
A-handen
0
6
16
10
S-handen
16
12
1
3
Knutna handen
0
6
9
3
Hållhanden
0
3
3
0
Böjda
Sprethanden
2
2
0
0
Stora nyphanden
0
0
2
2
Tumvinkelhanden
0
0
1
1
Flata handen
0
0
1
1
Vinkelhanden
0
0
1
1
1
18
51
32

Fördelning av rörelsesituationer på korrelatkategorier
Icke-agentiva
klassifikatorer
Egenförflyttning
Befintlighet
Stillastående
Stationär rörelse

Agentiva
klassifikatorer
Totalt Direkt Indirekt Utan
Objektförflyttning
44
26
1
17
Stillastående
7
6
0
1
Stationär rörelse
0
0
0
0
51
32
1
18

Totalt
Direkt Indirekt Utan
121
50
49
22
65
46
9
10
4
1
2
1
1
0
1
0
191
97
61
33

Fördelning av varelse/entitet på korrelatkategorier
Icke-agentiva
klassifikatorer
Varelse
Entitet

Agentiva
klassifikatorer Totalt Direkt Indirekt Utan
Entitet
47
30
0
17
Varelse
4
2
1
1
51
32
1
18

Totalt Direkt Indirekt Utan
135
61
58
16
56
36
3
17
191
97
61
33

Direkt = direkt korrelat
Indirekt = indirekt korrelat
Utan = utan korrelat
Se kap 2.3 för mer utförlig beskrivning av korrelat.
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Appendix 3: Lexikala tecken som fungerar som
korrelat; förmodade referenter (utan korrelat)
Icke-agentiva klassifikator som har direkt korrelat med substantivtecken
Handform
Dubbelkroken

Sprethanden

Pekfingret

N/V-handen

Antal
18

30

23

5

Rörelse sit.
Egenförflyttning
Befintlighet

Antal 2
3
15

Varelse
3
15

Entitet

Lexikalt tecken
GRANNE, MAN, TJEJ

Egenförflyttning

15

9

6

RÖK, LÖV, VÄN, BARN, VATTEN, FLOD@b, KO
KATT, DÖV, SVERIGE, SLÄKT, LAG (sport),
PERSONER, HÖRANDE(2), MEDLEMMAR.

Befintlighet

15

7

8

MOBIL, LÖV, HÖRANDE (2) FOLK, FAMILJ (3),
BROR, NÄT, NORDISK UTBILDNING, VÄDDÖ@en,
RÖST, NAMN, GRANNE.

Egenförflyttning

20

19

1

Befintlighet

3

3

FÅGEL, MAN(2), VÄN(2), DÖV(2), HÖRANDE,
PERSON(3), KRISTINA@en, HENRIK@en,
SJUKSKÖTERSKA, MEDLEMMAR, BROR, PEROLA@b, TORE, MIKAEL-HIMMELROS@en, SPIK
TECKENSPRÅKSLÄRARE, TOLK, KVINNA.

Egenförflyttning
Befintlighet

3
2

3
1

SYSTER, VÄN, FRU, KOMPIS, BARN, SLÄKT(2*),
HÖRANDE, TOLK, UNGA, STÖD, PERSONFLERTAL, FYRA FLICKA, ARBETSKAMRAT,
NIKLAS@b PER-MARKSTRÖM@en

1

BIRGITTA & KARIN, HÖRANDE(2)
KL-PERSON-FLERTAL, SÄNG

Flata handen

9

Egenförflyttning
Befintlighet
Stillastående

4
4
1

4
4
1

KNIV, BIL(2), INFORMATION(hemsida)
PAPPER, KRISTINA@^SKOLA, BILD(2)
FOT@b

Klohanden

5

Egenförflyttning
Befintlighet

5

5

BILD, FOTO(2), HUS, BOXA^KLUBB

1

BI, BOLL

Pekfingret dyna

2

Egenförflyttning

2

L handen

1

Egenförflyttning

1

1

TV@b

Knutna handen

0

S handen

2

Egenförflyttning
Befintlighet

1
1

1
1

MUSKEL (arm)
MOBILTELEFON

Böjda
tupphanden

1

Egenförflyttning

1

1

ÖGON

1
97

Befintlighet

1

1
36

PAPPER (smällar)

Raka
måtthanden

1

61

* Inom parentes står för förekomster av samma tecken
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Icke-agentiva klassifikator som har indirekt korrelat med pronominella pekningar
Handform
Dubbelkroken

Sprethanden

Antal Rörelse sit.
23
Egenförflyttning
Befintlighet
Stillastående
7

Antal 2 Varelse Entitet Lexikalt tecken
15
15
PRO-1(15), ANDRA (tas bort)
6
6
PRO-1(5), PRO-1(vi)
2
2
PRO-1

Egenförflyttning
Befintlighet

4
3

4
2

1

ALLA^PRO-1, PRO-1-FLERTAL(2), ALLA
ANNAN, PRO-(vi), NÅGON

Pekfingret

13

Egenförflyttning

13

13

PRO-1(12), PRO-DUAL>närv,

N/V-handen

14

Egenförflyttning
Befintlighet

14

14

PRO-1(11), PEK>närv, PRO-1-DUAL(1), PEK>närv@xxx

Flata handen

2

Egenförflyttning
Befintlighet

2

2

PEK>närv, PRO-1

Klohanden

0

Pekfingret dyna

0

L handen

0

knutna handen

2

Egenförflyttning
Stationär
rörelse

1

1

PEK>axel

1

1

PEK>knä

S handen

0

Böjda tupphanden

0

Raka måtthanden

0
61

58

3

4

Icke-agentiva klassifikator som är utan korrelat
Handform
Dubbelkroken

Sprethanden

Antal Rörelse sit.
5
Egenförflyttning
Befintlighet
Stillastående
6

Antal 2 Varelse
1
1
3
3
1
1

Entitet

Refererar till (*)
människor
människor, elev
Solveig

Egenförflyttning
Befintlighet

3
3

3
2

1

vänner, elever, människor
föreläsare, människor, färg från penna

2
2

människa(2), arbetskamrat, ben(2)
människa, ben(2)

Pekfingret

8

Egenförflyttning
Befintlighet

5
3

3
1

N/V-handen

2

Egenförflyttning

2

2

Flata handen

3

Egenförflyttning

3

3

papperslapp(2), hästvagn

Klohanden

2

Egenförflyttning

2

2

boll, näsa

Pekfingret dyna

4

Egenförflyttning

4

4

boll(2), tårar(2)

L handen

2

Egenförflyttning
Befintlighet

1
1

1
1

lim
kamera

Knutna handen

1

Egenförflyttning

1

1

huvud (pappa)

S handen

0

Böjda tupphanden

0

Raka måtthanden

0
33

16

människa (2)

17

* Varelser/entiteter som klassifikatorerna utifrån kontexten antas referera till.
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Agentiva klassifikator som har direkt korrelat med substantivtecken
Handform
A-handen

S-handen

Antal Rörelse sit.
10
Objektförflyttning

12

Antal 2
9

Varelse

Entitet
9

1

Lexikalt tecken
TIDNING, KORT, RÖNTGEN,
PAPPERSLAPP(2), TAVLA, LITTERATUR,
DATORSKÄRM, PENGAR
KONTRAKT(spelare)

Stillastående

1

Objektförflyttning

9

Stillastående

3

3

DOTTER, MATERIAL, MATTA@b, HUVUD,
KOMPASS, BILDTELEFON(2), SOPOR,
TEXTTELEFON,
MOBILTELEFON(3)

Objektförflyttning
Stillastående

1
2

1
2

RAKET@b
RAKET@b(2)

1

8

Knutna handen

3

Hållhanden

0

Böjda sprethanden

2

Objektförflyttning

2

2

BOLL, TV@b

Stora nyphanden

2

Objektförflyttning

2

2

PENNA, SNÖRE

Tumvinkelhanden

1

Objektförflyttning

1

1

PENGAR

Flata handen

1

Objektförflyttning

1

1

HUVUD (mammas)

Vinkelhanden

1
32

Objektförflyttning

1

1
2

FLICK^VÄN
30

Agentiva klassifikator som har indirekt korrelat med pronominella pekningar
Handform
A-handen

Antal Rörelse sit.
0

S-handen

1

Knutna handen

0

Hållhanden

0

Böjda sprethanden

0

Stora nyphanden

0

Tumvinkelhanden

0

Flata handen

0

Vinkelhanden

0
1

Objektförflyttning

Antal 2

Varelse

1

1

1

6

Entitet

Lexikalt tecken

PRO-1 (baby)

Agentiva klassifikator som är utan korrelat
Handform
A-handen

Antal Rörelse sit.
6
Objektförflyttning

Antal 2
6

S-handen

3

Objektförflyttning

3

Knutna handen

6

Objektförflyttning

5

Stillastående

1

Objektförflyttning

3

Hållhanden

3

Böjda sprethanden

0

Stora nyphanden

0

Tumvinkelhanden

0

Flata handen

0

Vinkelhanden

0
18

Varelse

1

18

1

Entitet
6

3

tennisboll, arm(2)

4
1

tennisraket, gräsklippare, dörrenshandtag,
knäskydd, insekt
hantlar

3

hammare(2), TV-antenn

17

* Varelser/entiteter som klassifikatorerna utifrån kontexten antas referera till.
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Refererar till (*)
tidning, ansökningsblankett, papperslapp(2), något
grej, skyddskappa
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