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Gesten PU i svenskt teckenspråk 

En studie i dess form och funktion  

Magnus Ryttervik 

Sammanfattning 

Den manuella gesten benämnd PU@g har formen ”sprethänderna, framåtriktade och uppåtvända som 

förs kort framåt och sidledes” och kan utföras på lite olika sätt. Ibland kan den även utföras utan 

rörelse och den kan ha många funktioner. I denna uppsats rapporteras en undersökning av Svensk 

teckenspråkskorpus (Mesch, Wallin, Nilsson & Bergman 2012). Det analyserade materialet visar en 

hög frekvens av den manuella gesten PU@g. Materialet (färdigställt i slutet av augusti 2012) består av 

16 teckenspråkstexter fördelade över lika många Eaf-filer, totalt 81.44 minuter data med 16 olika par 

av tecknare. I materialet finns det 425 förekomster av gesten PU@g. Gesten har kategoriserats efter 

funktion för varje förekomst. Det går att dela upp funktionerna i tre huvudkategorier:   

a) Talaren som signalerar till lyssnaren. b) Lyssnaren som signalerar till talaren c) Annan funktion och 

till det som vederbörande tidigare har sagt och som inte har med lyssnaren eller något annat yttrande 

att göra. Studien har hittat några viktiga icke-manuella signaler som används med gesten och det är  

[0-], samt huvudskakning.  
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Transkriptionskonventioner 

GLOSA  glosa som representerar tecken 

GLOSA  tecken som är ett relevant exempel 

GLOSA@g  gest eller gestliknande tecken 

GLOSA@b  bokstavering eller bokstaverat tecken 

GLOSA@p  polysyntetiskt tecken 

GLOSA^GLOSA två tecken som ingår i en sammansättning 

GLOSA-GLOSA ett tecken som översatts med en sekvens av ord på svenska 

PRO-1 en pronominell pekning mot den tecknande, motsvarar svenskans `jag´ 

POSS-1  motsvarar svenskans ’min’/’mitt’ 

PRO  pronominell pekning 

h-neg  icke-manuell signal, innebär en negerande huvudskakning  

[glosa]  munrörelse 

SSLC01_090  ELAN-fil med kod i Svensk teckenspråkskorpus 

S1  Signer 1, används i alla texter som beteckningen på informanten som 

  sitter till vänster från kameran sett 

S2  Signer 2, informanten som sitter till höger från kameran sett. 
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1. Bakgrund 

Som teckenspråkslärare på tolkutbildningen för teckenspråkstolkar har både jag och mina kollegor lagt 

märke till att deltagarna på tolkutbildningen ofta missar en gest som består av: 

”sprethanden/sprethänder eller flata handen/flata händer, som hålls framåtriktad/e och uppåtvänd/a, 

och föres kort framåt med eller utan sidledes rörelse” (se figur 1). I deltagarnas ögon ses denna gest 

som en obetydlig gest eller en gest med ett inte så väsentligt innehåll. Detta kan leda till att det antigen 

blir en miss i tolkningen från teckenspråk till svenska eller så tolkar deltagarna ordet ”vad” när de ser 

gesten eftersom formen hos gesten och grundtecknet VAD ser lika ut, (se figur 1 och 2). Enligt 

Svenskt teckenspråkslexikon (teckenspraklexikon.su.se) har tecknet VAD svensk munrörelse medan 

gesten ifråga inte har svensk munrörelse. PU kan utföras med en eller två händer, förekommer även 

utan rörelse, och verkar kunna förekomma när som helst i en sats eller i en text. 

Svensk teckenspråkskorpus (Mesch, Wallin, Nilsson & Bergman, 2012) består av samtalsmaterial som 

innehåller många gester varav denna speciella gest är vanligt förekommande. I korpusen benämns den 

PU@g, där PU står för engelskans palms up (`handflatorna upp`), och @g står för gest. Symbolen @g 

är en s.k. taggning, en markering, som innebär att glosan i fråga betraktas som ett gestliknande tecken. 

Eftersom syftet med den här uppsatsen inte är att ta ställning till huruvida PU är ett tecken eller en gest 

så kommer den mer neutrala glosan PU att användas hädanefter. I arbetet har flera olika 

teckenspråkstexter från svensk teckenspråkskorpus genomsökts.  

 

 

Figur 1: PU Figur 2: VAD: Flata händerna, framåtriktade och 

uppåtvända, förs kort mot varandra, upprepas 

(Teckenspråkslexikon ID 644) 

 

Den allra första förekomsten av gesten, som vid undersökningen påträffades i korpusmaterialet, väckte 

min nyfikenhet. Detta, tillsammans med det faktum att det inte finns så mycket skrivit om gesten i 

svenskt teckenspråk, väckte mitt intresse för att ta reda på mer. 

Exemplet ifråga återfinns här nedan. Det återkommer i Resultatkapitlet, i figur 31. 
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Kontext: S2 berättar att hennes pappa har bra minne, han minns när hans klasskamrater fyller år. Hon 

själv har inte lika bra minne som han. Hon minns bara familjemedlemmarnas födelsedagar.  

 

 MINNAS BRA LÄNGESEDAN ÅTTA 

 

 ÅR@b ENA-EFTER-ANDRA PRO-1 SAMMA 

 

 h-neg___________   

SJÄLV PU BARA FAMILJ 

 [m] munrörelse 

Översättning: Han minns bra från tidigare, åtta år gick dom tillsammans. Jag själv kommer inte ihåg så, utan 

det är bara familjen. (SSLC01_084 01:12-01:14) 

  

Figur 3: Den allra första förekomsten av PU som vid undersökningen påträffades i korpusmaterialet. 
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2. Begrepp och definitioner 

2.1 Samtal 

Här följer en kort sammanfattning om vad samtal är. Samtal betyder att minst två personer samtalar 

med varandra, vilket händer dagligen. Deltagarna i samtalet följer samtalsreglerna utan att behöva 

tänka (Norrby 1996). När en person är talare har personen samtalstur och då yttrar han eller hon något 

till lyssnaren. Turen definieras som ”/…/ sammanhängande tidsperiod då en person har turen. Att ha 

turen innebär att man (för tillfället) disponerar talrummet och har rätt (och eventuellt skyldighet) att 

yttra sig” (Linell & Gustavsson 1987:14). Lyssnaren kan få signaler från talaren att han eller hon är i 

ett avslutande moment av sin tur och att man vill överlämna turen till lyssnaren. Enligt Norrby (1996) 

är närhetspar två turer med två olika talare, ett replikskifte med yttranden som hör samman 

innehållsmässigt, t.ex. fråga-svar. I den här uppsatsen kommer begreppen talare och lyssnare att 

användas om samtalsdeltagarna. Med talare menas den person som tecknar och med lyssnare den 

person som avläser det tecknade, ” producerar teckenspråk respektive tar emot teckenspråk” (Ahlgren 

1984:43). Analysen som utfördes för den här uppsatsen har utgått från tre följande olika typer av 

samtalsturer: (1) talaren överlämnar turen, (2) lyssnaren tar turen och (3) lyssnaren lämnar en 

uppbackning. Uppbackning har definierats av Lindström (2008:60) som: ”Uppbackande responsiver 

signalerar att den andre hänger med, eller åtminstone lyssnar, och kanske accepterar vad den talande 

sagt och att denne väntas fortsätta med sitt bidrag till samtalet”. Uppbackningarna ”/…/ utförs av ett 

slags stödjande tal som yttras när någon annan har turen och fungerar som lyssnarens signal om att 

han/hon inte gör anspråk på att ta över turen ” (Norrby 1996:131). Citatet visar att lyssnaren kan 

signalera till talaren att denne håller med. Det finns många olika uppbackningar i svenska som till 

exempel fy, usch eller instämmanden som just det, det tycker jag med (Norrby 1996). I ett samtal kan 

vad som helst dyka upp som t.ex. gester eller avbrott. Linell & Gustavsson (1987) har skrivit om 

uppbackning i samtal som innebär att lyssnaren hela tiden signalerar till talaren med exempelvis 

gester, nickningar, kroppshållning, med mera. 

2.2 Gester 

Det här stycket beskriver vad en gest i allmänhet är. Gester är universella i många språk men samtidigt 

kulturbundna. En gest har en funktion i en diskurs i ett sammanhang (Kendon 1980, McNeill 2000, 

Duncan 2005). Enligt Kendon (1980) är gester handlingar som produceras avsiktligt. Gester är bundna 

av kontexten, d.v.s. de får sin ”betydelse” utifrån situation och kontext.  

Kendon (1982) har beskrivit några kategorier av gester som har kommit att kallas för Kendons 

kontinuum: Gesticulation, speech-linked gestures, emblems och pantomime (McNeill 1992)   

Gesticulation är den vanligaste av de fyra. Denna typ av gester utförs främst med händer och armar 

men man kan också använda huvudet. Gesticulation har ett brett användningsområde. 

Speech-linked gestures är en del av yttrandet i en mening och McNeills exempel för denna gest är 

”Sylvester went [gesture of an object flying out laterally]”, där gesten fullbordar meningen (McNeill 

1992:5). En speech-linked gesture är alltså en del av ett yttrande och har betydelse i en mening. 
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Emblems är konventionella tecken som har en standardform och betydelse som varierar från plats till 

plats. Emblems är kulturellt specifika, d.v.s. ett och samma emblem fungerar inte i alla länder. Ett 

exempel som McNeill tar upp är: ”first finger and thumb tips touching, other fingers extended” som 

betyder OK (McNeill 1992:5). Detta är alltså en gest som alla (från samma kultur) förstår. Emblems 

har betydelse även utan tal men kan också dyka upp samtidigt som tal. 

Pantomime är gester som berättar en berättelse med gester. Man producerar en berättelse med enbart 

gester utan tal och inte är någon etablerad gest.  

2.2.1 Gester i talspråk 

Skillnaden mellan det som räknas som gest och det som inte räknas som gest i talspråk är enligt 

McNeill (1992) att en gest har en relation till semantiken i talspråket. Alltså ”klia sig i håret” är inte en 

gest om detta inte har ett förhållande till det som uttrycks i talet. McNeill (1992) har några olika 

kännetecken för vad som skiljer gest från ord. Det första kännetecknet är ”different speakers display 

the same meaning in idiosyncratic ways” (McNeill 1992:41), Med detta kännetecken menas att gest 

inte har en fast form vilket ett ord har. Det andra kännetecknet är ”The meanings of the parts of a 

gesture are determined by the whole (=global), and different meaning segments are synthesized into a 

single gesture (=synthetic)” (McNeill 1992:41), dvs. “gestures are not morphologically and 

phonologically complex (Engberg-Pedersen 2002:156). Med det menas att gest inte kan kombinera 

med morfologiskt och att gesten inte kan kombinera med andra gest i syntax. Det tredje kännetecknet 

är att gester är kontextberoende. 

Clark (1996) har tittat på de gester som förekommer i samband med talspråk (engelska) och menar att 

när det gäller förekomsten av gester i talspråket kan dessa vara component och concurrent. När gester 

är av component-typen så är dessa inbäddade som en del av yttrandet. Exempel som Clark tar upp är 

”The boy went [rude gesture] and ran away”, alltså talet säger ”the boy went”, sen visar gesten [rude 

gesture], och därefter fortsätter talet med ”and ran away”. Component-gester uttrycker alltså något som 

inte sägs med talet. Gester av concurrent-typen är gester som sker samtidigt som tal under talarturen 

och bidrar med ytterligare information till det som talet innehåller. När en talare förklarar hur en 

konkret sak fungerar som exempelvis ett lås eller en högtalare så utförsofta även gester för att på ett 

visuellt sätt visa hur dessa fungerar. Talaren brukar då inte säga vad personen med gesterna säger utan 

dessa visar vad dem representerar, Clark (1996). Concurrent-gester uttrycker alltså något som har 

samband med det som det samtidiga talet innehåller, vilket i exemplet handlar om hur lås fungerar. 

2.2.2 Gesten PU och liknande former i talspråk 

Här redogörs för tidigare studier av PU i talspråk. 

I Kendons artikel om denna gest i talspråk (2004) används etiketten Open Hand Supine (OHS) eller 

”palm up”. Kendon skriver att gesten är vanligt förekommande i talspråk och att den har olika 

betydelser, t.ex rytm. Kendon skriver att gesten kanske ger en kinetisk parallell till uttryck som ’låt 

mig föra fram’/’presentera en idé’ eller ’låt mig ge ett exempel’ eller ’ge mig en förklaring’. 

Muller (2004) har studerat gesten ”Palm Up Open Hand” i talspråk. Hon kommer fram till att 

gemensamt för alla ”Palm Up Open Hand” är att gesten står för att man erbjuder eller ger något eller 

förväntar sig få något.  
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Hon delar ”Palm Up” i tre olika typer:(1) Palm Presentation, PP, gesten presenteras eller visas, (2) 

Palm Adresserad, PA, gesten utförs indirekt mot någon eller något (person eller föremål), och (3) PL, 

gesten flyttas i sidled och ofta något bakåt och har en tendens att kombineras med en höjning av 

axlarna och ett visst urval av ansiktsuttryck (främre läget av huvudet, öppen mun och sänkta ögon). 

Denna sistnämnda typ betyder mer ’bortse ifrån’, ’låt gå’ eller ’överge’.  

2.3 Gester vs tecken 

Jämför man en gest och ett tecken blir skillnaden den att ett tecken inte behöver kontext för att man 

ska förstå tecknets betydelse men det måste gesten ha, gesten är kontextberoende.  

Enligt Hoza (2012) har alla lexikala tecken i teckenspråket ett informationsvärde, vilket innebär att 

tecknen är betydelsebärande enheter. Tecknet BIL t.ex. som associeras med ett fordon med ett antal 

dörrar, är ett morfem, alltså den minsta betydelsebärande enheten. Tecknet DÖV^SKOLA associeras till 

två betydelser varav den ena är ’en person som inte hör’ och den andra ’en plats där man lär sig saker’, 

alltså två morfem (Hermansson 1995). En gest, däremot, är inte någon betydelsebärande enhet. En gest 

måste förstås med hjälp av kontexten vilket ett tecken inte behöver, eftersom varje morfem i ett tecken 

har betydelse men det har inte gesten. 

I svenskt teckenspråk kan ett tecken delas in i tre aspekter: artikulator (handform och attityd), 

artikulation (rörelse) och artikulationsställe (plats/läge på kroppen och/eller inom teckenrummet) 

(Bergman 1977). Emmorey (1999) skriver att teckenspråk har minimalt kontrasterande teckenpar, 

d.v.s. att två i övrigt helt lika tecken kan skilja sig vad gäller en aspekt av tre. Som exempel anges 

tecknen APPLE och CANDY i amerikanskt teckenspråk. Dessa tecken har samma läge och rörelse men 

handformen skiljer dem åt. Teckenspråk har också egna morfologiska fenomen det vill säga 

morfologiska processer såsom långsam och snabb reduplikation, initialpaus, initialstopp och 

dubblering, (Bergman 1990). Ett exempel är tecknet ROPA som är en handling som betyder att man 

använder rösten för att tillkalla någon/något och när tecknet ROPA tecknas med långsam 

reduplikation, som är en av fem morfologiska processer beskrivna av Bergman (1990), så får det 

ytterligare en betydelse, nämligen utsträckning i tiden, (Bergman 1990). I motsats till tecken följer 

gester i allmänhet inte några av de principer som finns i teckenspråket utan det är mer fritt vad gäller 

produktion av dessa (Hoza 2012). Emblem, som kan sägas vara mest likt ett tecken, kan troligenvis 

inte delas in i några minsta betydelseskiljande enheter, de kan inte ha minimalt teckenpar och kan inte 

förändras morfologiskt. Emmorey (1999) har studerat amerikanskt teckenspråk och kommit fram till 

att teckenspråk enbart kan ha gester i kategorin component-typen, det vill säga att gesten är en del av 

yttrandet och att tecken och gest inte har samma innehåll. Kategorin concurrent-gester förekommer 

inte i teckenspråkiga texter eftersom gester och tecken inte kan utföras samtidigt och ha olika innehåll.  

Emmorey exemplifierar hur gester kan användas; 

”LOOK/come-on, shh, come-on, thumb-point, well-what?come-on/ CL:LEGGED-CREATURES-MOVE”-

“Look over here (gesture:come-on, shh, come-on, thumb-point, well what?, come-on). The two crept over 

(to the log)” 

    (Emmorey, 1999:146) 

I exemplet ovan anges gester med små bokstäver medan tecken anges med versaler.  

Tecknet LOOK utförs först, därefter utförs gesterna. LOOK finns med under utförandet av gesterna 

och även om de har olika innehåll så fungerar detta p.g.a. att de refererar till olika referenter. Om 

LOOK och /come-on/ skulle ha haft samma referent så skulle de inte ha kunnat utförts samtidigt. 
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2.4 PUs glosa 

En gest med formen ”sprethanden eller flata handen, framåtriktad och uppåtvänd som föres kort framåt 

med eller utan sidledes rörelse” har olika glosor hos olika författare. Med glosa menas: ”Ordet eller 

orden i glosraderna ska inte i första hand ses som en översättning, utan som namn eller etiketter på 

tecknen” (Wallin, Mesch & Nilsson 2012:8). I Svensk teckenspråkskorpus (Mesch, Wallin, Nilsson & 

Bergman 2012) annoteras gesten som PU@g där ”g” står för gestliknande tecken och ”PU” för 

engelska ”palms up”. Gestens form är där ”handen/händerna hålls framför kroppen med 

handflatan/handflatorna vanligtvis vänd/vända uppåt” (Wallin, Mesch & Nilsson 2012). Gesten verkar 

kunna innefatta en rörelse men också sakna rörelse. Författarna använder glosan PU@g tills vidare och 

har det som arbetsnamn för att de inte har studerat huruvida det är en gest eller ett tecken, samt vad 

den betyder och vilken funktion den har.  

I materialet som ligger till grund för den här studien finns PU både med rörelse och utan rörelse, och 

hädanefter beskrivs gesten PUs form som: ”sprethanden eller flata handen, framåtriktad och uppåtvänd 

som föres kort framåt med eller utan sidledes rörelse”. Fyra artiklar som handlar om samma 

teckenform som PU utgör underlag för studien och dessa är skrivna av Engberg-Pedersen (2002), 

Roush (2007), Hoza (2012) och Mesch (1998). Engberg-Pedersen har tittat på PU i det danska 

teckenspråket och hennes glosa är ”presentation-gesture”. Roush (2007) har tittat på PU inom ASL 

(Amerikanskt teckenspråk) och hans glosa är ”5HPU”. Ytterligare en författare som har tittat på ASL 

är Hoza (2012) som har ”well” som glosa. Den fjärde artikeln är författad av Mesch (1998) som har 

tittat på gesten i svenskt teckenspråk och hennes glosa är ”VAD-gest”.  

Författarnas val av glosa kan vara baserad på fontetisk produktion eller funktion. Wallin, Mesch & 

Nilssons (2012) samt Roushs benämningar representerar gestens fonetiska produktion, medan 

benämningarna i Engberg-Pedersen och Hoza representerar gestens funktion. Meschs benämning 

baseras på gestens likhet med en betydelse av ett visst tecken.  

2.5 PU i andra teckenspråk 

Här redogörs för tidigare studier av PU inom teckenspråk. Vid sökning genom litteraturen hittades 

fyra artiklar om PU i teckenspråk, vilka är, som tidigare nämnts, Roush (2007), Hoza (2012), Engberg-

Pedersen (2002), respektive Mesch (1998). 

Roush har gjort en studie om hur 5HPU (5 handshape, palm up, made with one or two hands) fungerar och 

använder i det sammanhanget begreppet diskursfunktion för att kategorisera gesten.  

Hans förslag på diskursfunktioner är;  

 1. “I’m done. Go ahead” 

 2. ”Continue” 

 3. ”What can I say?” 

 4. ”I know this is a lot to ask” 

 5. “What do you think?” 

 6. ”I agree” (Roush 2007:127) 

Den första diskursfunktionen ”I’m done. Go ahead” är att signalera turtagning med viss mått av 

artighet där talaren meddelar lyssnaren om att talaren har pratat färdigt. Med denna gest uttrycker 

talaren artigt att turen är överlämnad till lyssnaren.   



7 

Med den andra diskursfunktionen, ”Continue” så signalerar lyssnaren artigt till talaren att fortsätta att 

prata. I den tredje diskursfunktionen, ”What can I say” signalerar talaren till lyssnaren att talaren inte 

vet hur/vad man kan säga eller hur detta kan formuleras.   

Den fjärde diskursfunktionen ”I know this is a lot to ask” verkar användas när talaren vill vara artig 

och för att inte utgöra ett hot mot lyssnaren, eftersom detta tecken förmedlar "Jag vet att detta är 

mycket att be om". Denna gest används för att låta lyssnaren säga det denne vill säga och gesten 

används för att tona ner handlingar.  Denna diskursfunktion kan används när man vill fråga artigt eller 

påstå något på ett artigt sätt. 

Den femte diskursfunktionen ”What do you think?” är när talaren frågar lyssnaren om vad lyssnaren 

tror.  

Den sjätte och sista diskursfunktionen ”I agree” avser att förmedla att lyssnaren instämmer med det 

talaren har sagt.  

Roush (2007) nämner också att det finns några viktiga icke-manuella signaler som används samtidigt 

som 5HPU. Den första icke-manuella signalen är ”polite grimace” (pg), en artig grimas som görs med 

ett stramt symmetriskt leende. Den icke-manuella signalen (pg) ger betydelsen ”tyvärr kan jag inte 

göra det”, ”jag tror inte att det kan göras” eller ”jag håller inte med”. Den kan också kombineras med 

en huvudskakning (neg). Den andra icke-manuella signalen är ”polite pucker” (pp) med en artig rynka, 

som görs med spetsade läppar (ibland med käken sänkt) som betyder ”inte dåligt”, det är ett bra ide” 

eller ”varför provar du inte att ”. Icke-manuella signalen (pp) används om man inte vill ange en stark 

åsikt eller om man vill vara försiktig med att ge ett förslag. Den tredje icke-manuella signalen som 

Roush nämner är ”body teeter” (bt) och det är en huvudrörelse sida till sida och det är en artig signal.   

De tre icke-manuella signalerna (pg), (pp) och (bt) dyker ofta upp tillsammans med 5HPU, som i ett 

av Roushs exempel, se följande: 

                tm____________________bt,pg 

Anthony :POSS-1 CAR, SMALL. STUCK 5HPU(3,4) 

              head forward y/n-q_______________hn______ 

             DON`T-MIND PRO-1 BORROW POSS-3 #TRUCK1 

              

“My car is too small. I’m out of luck. I know it’s a lot to ask. 

Would you mind if I borrowed your truck”   

                                                                                     (Roush 2007:128) 

I Roushs exempel kombineras 5HPU med två icke-manuella signaler som utförs samtidigt som gesten: 

(bt) och (pg), d.v.s. huvudrörelse i sidled och symmetriskt leende. 5HPU används för att uttrycka 

artighet ”`så är det` att min bil är för liten och jag är `hjälplös`, `så är det`, kan jag få låna din lastbil”. 

De två icke-manuella signalerna uttrycker också en form av artighet.  

Hoza (2012) har tittat på PU i ASL och hans benämning på gesten är ”well”. Författaren menar att 

”well” används för att uttrycka artighet, i likhet med Roushs ”5HPU”. Hoza påstår att ”well” inte har 

lexikal betydelse utan att det är en gest som fungerar som diskursmarkör, det vill säga att gesten har 

betydelse i en diskurs men är inte ett lexikalt tecken.  

                                                      
1 (3/4) står för vilka diskursfunktion exemplet tillhör; y/n-q står för ja/nej-frågemarkör; # står för bokstavering. 
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Vidare nämner Hoza att gesten också signalerar turtagning och att den kan fungera som paus i texten.
2
 

Hoza har också tittat på var ”well” kan dyka upp i satsen och upptäckte att gesten ”well” oftast dyker 

upp i början av yttrandet, även om den även kan dyka upp i mitten eller i slutet. ”Well” utförs oftast 

tillsammans med en icke-manuell signal och har funktionen att talaren mildrar sitt yttrande och 

uttrycker artighet. ”Well” kan även dyka upp utan icke-manuell signal. När man vill uttrycka artighet i 

engelskt tal kan man sätta in extra ord som just, could, would, possible and possibly vars funktion 

”well” motsvarar i ASL (Hoza 2012). 

Engberg-Pedersen (2002) har också tittat på PU, som hon kallar för presentation gesture, i dialoger. 

Gesten fungerar som uppbackningssignal, d.v.s. som bekräftelse på en fortsatt uppmärksamhet, 

signalering av att man håller med/ inte håller med eller bekräftar/negerar det talaren säger. 

Presentation gesture används även för att uttrycka den tecknandes egna attityd till det sagda, samt till 

att inbjuda lyssnaren att hålla med, eller fundera över en fråga.. Engberg-Pedersen har också tittat på 

var i syntaxen som presentation gesture dyker upp och vilken funktion den har. Om presentation 

gesture dyker upp mellan meningar så markeras det som en övergång i berättelsen, för att presentera 

ett antagande och sedan vad det kan leda till för förväntningar, d.v.s. fakta-konsekvens och reflektion- 

ny insikt, som i ett exempel från Engberg-Pedersens artikel:  

 

Kontext: Talaren citerar hennes egen fråga till hennes svärmor. 

?_____________________________________________________ 

”1.p ASK WANT LOOK-AFTER INDEX+ sl presentation-gesture/  

 

INDEX+f NURSERY-SCHOOL STRIKE presentation-gesture/ 

`I asked, `Would you look after her[ presentation gesture], since the nursery school is 

on strike [presentation-gesture `since`]? ” 

   (Engberg-Pedersen 2002:151) 

Om presentation-gesture finns mellan två satser så ersätter den ett predikat i den förra satsen. I 

exemplet här ovan ersätter presentation-gesture WANT LOOK-AFTER.  Engberg-Pedersen har också 

hittat presentation gesture på sista plats i satsen och då är den prosodiskt markerad som tillhörande 

satsen. Enligt Engberg-Pedersen kan satsen efter presentation gesture ge orsak/bakgrund till satsen 

som kom innan gesten utfördes. 

I Mesch (1998) omnämns PU där den kallas VAD-gest. VAD-gest kan vara en frågemarkör och 

förekommer vanligast i slutet av en sats. Den förekommer även i ja/nej frågor och i frågeordsfrågor 

samt andra frågor.  

Ett exempel på ja/nej fråga som Mesch har är: 

                                                             f 

VILL PEK-f FÖLJA MED PEK-f VAD-gest 

 Ska du följa med, eller? (Mesch 1998:126) 

Enligt författarna som har citerats här ovan förekommer PU i teckenspråk där den används i dialoger 

med en funktion inom interaktion. 

                                                      
2 Hoza upptäckte att de som vuxit upp med ASL använder gesten, men inte de som har ASL som andraspråk. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva PUs form och funktion, samt kategorisera den efter 

funktioner. Fyller PU en eller flera funktioner, och vilka är dessa funktioner i så fall? Studiens hypotes 

är att PU har flera funktioner, varav en är samtalsreglerande.  

4. Metod 

4.1 Material 

Som material för studien har Svensk teckenspråkskorpus (Mesch, Wallin, Nilsson & Bergman 2012) 

använts. Syftet med korpusprojektet är att skapa en korpusdatabas för svenskt teckenspråk. Korpusen 

innehåller teckenspråkstexter insamlade under år 2009-2011. Texterna samlades in genom 

studioinspelningar av teckenspråkssamtal, med två deltagare i varje samtal. Vid inspelningarna 

användes fem stycken videokameror. Den första videokameran var uppställd i mitten och tog in bilder 

av båda informanterna. Den andra videokameran var riktad mot informant S1 medan den tredje var 

riktad mot informant S2. Bildbeskärningen för alla dessa tre kameror täcker informanternas 

teckenrum, d.v.s. från lite ovanför huvudet ned till lite nedanför midjan. Dessutom fanns det två 

videokameror placerade i taket som filmade nedåt för att kunna fånga in hur tecken riktas och rör sig i 

vardera informantens teckenrum. Informanterna samtalar med varandra om sina minnen från bland 

annat dövskolor, hur de lärde sig teckenspråk, och om idrott. De återberättar från två böcker, ”Var är 

du, grodan?” och ”Snögubben”, som båda är bilderböcker helt utan text, samt återberättar ur filmen 

”Plankan”. Det sammanlagda korpusmaterialet består av 16 videofiler motsvarande 81.44 min. 

Materialet är transkriberat, det mesta endast med glosor, några filer har även en svensk översättning. 

Transkriptionerna för varje videofil återfinns i en annotationsfil (en eaf-fil) skapad i det verktyg som 

användes vid transkriptionsarbetet: ELAN, utarbetat av Crasborn och Sloetjes (2008).  

Korpusmaterialet finns tillgängligt på www.ling.su.se/teckensprakskorpus (Mesch, Wallin, Nilsson & 

Bergman 2012).  

För den här studiens ändamål hämtades materialet den 7 oktober 2011. 

 

Tabell 1 visar vilka texter från korpusmaterialet som har använts för den här studien. 

http://www.ling.su.se/teckensprakskorpus
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Tabell 1: Texter som har analyserats i den här studien. För varje text anges identifieringskod från 

Svensk teckenspråkskorpus, texttyp, längd (i min) och antal PU som har hittats. 

 

Enligt McEnery, Tono och Xiao , (2006) är det viktigt att det material som utgör ett studiematerial är 

representativt för det språk man avser att studera. Med representativt menas att det representerar det 

språk som folk använder naturligt till vardags och att det har en bredd avseende åldersgrupp och kön, 

d.v.s. utgör en allsidig representation som är trovärdig. Teckenspråkskorpusen är ett litet material med 

en viss begränsning vad gäller samtalsämnen, men dock är det representativt enligt ovanbeskrivit, 

framförallt då talarna är av olika åldrar och kön. I teckenspråkskorpus är informanterna i åldrarna 20 

till 82 år och från olika regioner i Sverige (Mesch, Wallin, Nilsson & Bergman 2012). I materialet som 

valdes för den här uppsatsen är det sju par som samtalar fritt med varandra, totalt 14 olika personer. 

Av de 14 är sex män och åtta kvinnor.   

4.2. Sök- och analysmetoder 

I det här avsnittet beskrivs studiens sök- och analysmetoder. 

För att identifiera och hitta förekomster av PU i korpusmaterialet har en sökrutin i annotations-

verktyget ELAN använts. Sökrutinen ser ut som följer: Gå in på ”Sök” i fönstermenyn, välj där ”Sök i 

flera eaf-filer…”, skriv ”PU@g” i sökrutan och välj Sök. Sökdomänen består av de 16 filerna som 

utgör korpusmaterialet (se 4.1 Material). Då returnerar ELAN en lista med alla förekomster med 

glosan PU som finns i korpusen. Listan visar PU med ett tecken före och efter (se figur 4). 

 

Kod Texttyp 

PU 

Tid 

 

antal 

 
SSLC01_003 Dialog 06:12 min 26 st 

SSLC01_005 Dialog 04:27 min 24 st 

SSLC01_007 Dialog 10:32 min 19 st 

SSLC02_009 Monolog 02:13 min 5 st 

SSLC01_021 Dialog 08:32 min 30 st 

SSLC01_022 Dialog 03:26 min 19 st 

SSLC01_042 Dialog 01:48 min 6 st 

SSLC01_062 Dialog 02:42 min 11 st 

SSLC01_064 Dialog 05:21 min 33 st 

SSLC01_082 Dialog 08:59 min 87 st 

SSLC01_084 Dialog 01:45 min 11 st 

SSLC01_121 Dialog 04:54 min 24 st 

SSLC01_241 Dialog 11:49 min 59 st 

SSLC01_243 Dialog 09:26 min 57 st 

SSLC01_246 Dialog 02:54 min 12 st 

SSLC01_263 Dialog 01:39 min 2 st 
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Figur 4: Exempel på resultat som söksträngen ”PU@g” i ELAN returnerar vid sökning i Svensk 

teckenspråkskorpus. 

Förutom sökrutinen användes också noggrann visuell observation genom varje videofil. Denna 

sökmetod identifierade några förekomster av PU som inte har i korpusen annoterats som PU, utan 

översatts med ”varsågod”. Dessa förekomster inkluderas i analysen eftersom dessa är att betrakta som 

gesten PU, enligt Wallin (personlig kommunikation, 2015). 

För att kategorisera PUs funktion skapades en ny rad i varje annotationsfil. Där markerades varje 

identifierad förekomst av PU utifrån vilken funktion i diskursen den verkade ha, med utgångspunkt i 

Roushs diskursfunktioner (Roush 2007).  

Vid analysen noterades också eventuella icke-manuella markörer utförda samtidigt med PU. 

Varje förekomst av PU analyserades bildruta för bildruta för att identifiera exakt var varje förekomst 

startar och avslutas, och antal bildrutor antecknades som en del i analysen. 

 

Bilden på ELAN ser ni nedan. 

 

Figur 5: Exempel på en annotationsfil med tillhörande videofiler i ELAN. S1 representerar personen i 

vänster bildruta och S2 representerar personen i höger bildruta. I annotationsraderna är S1 alltid i de 

övre raderna medan S2 återfinns i de nedre. 

Som kvalitetssäkring av analysen konsulterades fyra informanter i åldern 34-63, tre kvinnor och en 

man. Alla fyra är döva med svenskt teckenspråk som modersmål. Med informanterna kunde jag 

diskutera mina resultat.  
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5. Analys och resultat 

I detta kapitel kommer förekomster av de PU som hittats i materialet att presenteras tillsammans med 

den analys som har utförts. Det finns 425 stycken PU i de 16 filerna i Svensk teckenspråkskorpus. Alla 

data kan inte presenteras så istället redovisas tre huvudkategorier. Dessa tre huvudkategorier har olika 

funktioner, det handlar om var ifrån PU kommer, det vill säga från talaren eller lyssnaren, och till vem 

som PU signaleras. Med detta menas att användningen av PU är en signal på någonting i samtalet. PU 

kan kategoriseras i tre grupper. Den första kategorin innebär att talaren signalerar något till lyssnaren, 

medan den andra kategorin innebär det motsatta, att lyssnaren signalerar något till talaren. Den tredje 

kategorin benämns som ”Annan funktion” eftersom användningen av PU där inte innebär att talaren 

eller lyssnaren signalerar något till varandra. I den första kategorin finns det fem funktioner medan den 

andra har en funktion och den tredje två funktioner, varav den ena har två undergrupper.  

Talaren signalerar till lyssnaren 

 1. Talaren erbjuder lyssnaren att ta över turen 

 2. Talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen 

 3. Talaren ställer en fråga till lyssnaren 

 4. Talarens yttrande innehåller en interjektion  

 5. Talaren funderar på vad denne ska säga 

Lyssnaren signalerar till talaren 

1. Lyssnaren ger talaren uppbackning 

Annan funktion 

1. PU som kan översättas till typ 

2. Tillbakasyftande 

a. PU som negation 

b. PU som reflektion 

 

I avsnitten som följer presenteras några exempel av ovannämnda kategorier. Varje exempel 

presenteras med hjälp av en bildserie med flera bilder utan mellanrum. Detta för att det ska bli lättare 

att förstå vad som sker i de valda sekvenserna. Antal bilder i varje sekvens varierar. Varje bild har en 

glosa, och för varje sekvens finns det en översättning från teckenspråk till svenska. Till varje exempel 

finns det kontext, annotation och översättning för att det ska bli lättare att förstå vad exemplet handlar 

om. Texternas ELAN-fil anges också i bildtexterna tillsammans med sekvensens tidskod. När en glosa 

är fetstilad är det just den som bildserien vill visa. I vissa figurer kan blå och svarta pilar förekomma. 

Blå pilar i bildsekvensera visar i vilken riktning PU utförs, t.ex. från talare till lyssnare, eller att PU 

refererar till något som har yttrats tidigare.  
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Svarta pilar i ELAN-bildernas annoteringar används för att peka ut samtalshändelser som stödjer 

analysen, t.ex. att ingen av talarna yttrade sig efter att PU utfördes. 

Figur 6 visar upplägget för varje exempel. 

 

Kontext: S2 berättar om hur det är på hans arbetsplats. Alla personer är olika, några är trevliga men 

vissa andra är det inte.  

(..)  

 OLIKA           PERSON                PU@g                  RÄCKA             PERS-OBJ           PU@g 

Översättning: (…) alla är olika, jaa, det kanske räcker så för. Varsågod.  (SSLC01_062 01:09-01:12) 

 

Figur 6: Upplägget för hur exemplen visas. Överst: Kontext; därefter bildserie där data presenteras. 

Under bildserien: Den valda sekvensens glosor, där fetstil indikerar vilken förekomst av PU sekvensen 

handlar om. Därnäst: Översättning, filnamn och tidskod (i korpusen). Underst: Bild från ELAN som visar 

den valda sekvensens annoteringsfil. 

Observera att i annoteringen i ovanstående exempel syns inget ”PU@g” men PU finns där för 

översättningen visar ”varsågod” (se blå markering i ELAN-bilden i fig.6). 

5.1 Talaren signalerar till lyssnaren 

Här presenteras den första kategorin med olika funktioner där PU signaleras från talaren till lyssnaren. 

Med det menas att gesten utförs av talaren och är riktad till lyssnaren. Enligt analysen kan talaren med 

hjälp av gesten signalera till lyssnaren på fem olika sätt, vilka redovisas här. 

5.1.1 Talaren erbjuder lyssnaren att ta över turen 

Den första funktionen i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren är att talaren erbjuder lysnaren att 

ta över turen. Med denna gest visas artighet, och att man lämnar över turen med hjälp av PU. I den här 

funktionen är PU samtalsreglerande. 

Formen för den här PU-funktionen är ”sprethanden eller flata handen som är framåtriktad och 

uppåtvänd föres kort framåt riktad mot lyssnaren, oftast med +K (dvs. att talaren har ögonkontakt med 

lyssnaren)”. Se figur 7, 8 och 9. Endast funktionen ”talaren erbjuder lyssnaren att ta över turen” består 

av PU som utförs med endast en hand. De övriga funktionerna kan ha både en hand elelr två händer i 

utförandet av PU. 
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Kontext: S2 berättar om sin styvfamilj och avslutar berättelsen med att styvfamiljen har gått bort nu. 

 

    PRO-DUAL                  NU@b                    BORTA                    PU@g                         PU@g 

Översättning: Nu är dom båda borta. (SSL_C01_121 03.39-03.42) 

 

 

Figur 7: Exempel på PU med funktionen talaren erbjuder lyssnaren att ta över turen i kategorin Talaren 

signalerar till lyssnaren. 

Här i figur 7 syns att S2 använder PU för att erbjuda S1 talarturen. I annoteringen ärPUs glosa PRO(J) 

men enligt Wallin (personlig kommunikation, 2015) ska glosan vara PU@g. Bilden från 

annoteringsfilen (annoteringar och bilder av samtalsdeltagarna) visar att S1 är tyst när S2 tecknar PU 

och sen tar S1 över turen (se pil i annoteringen).  
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Kontext: S1 berättar hur det är i hennes släkt, de flesta i släkten kan inte teckenspråk. 

 (…)  

                 PU@g                   KOMMUNICERA           paus                   PU@g 

Översättning: mm varsågod. (SSLC01_021 04:00-04:02) 

 

forts 

Figur 8: Exempel på PU med funktionen talaren erbjuder lyssnaren att ta över turen i kategorin Talaren 

signalerar till lyssnaren. 

I annoteringen står det VARSEGOD@g men enligt Wallin (personlig kommunikation, 2015) är detta 

enligt en äldre version av annoteringen, så istället ska det här stå PU@g. 

Här vill exemplet visa att S2 är tyst när S1 tecknar PU. 
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Kontext: S2 avslutar sin berättelse och de båda tittar på diskussionsledaren som frågar S1 om denne 

kan fortsätta samtalet.  

(…)  

                                                                                                           PU@g 

 

Översättning: Varsågod (SSL_C062 01:16) 

 

Figur 9: Exempel på PU med funktionen talaren erbjuder lyssnaren att ta över turen i kategorin Talaren 

signalerar till lyssnaren. 

I annoteringen finns inte PU@g med. Detta verkar vara en miss i annoteringsarbetet, för i raden 

översättning finns ”varsågod”, men Wallin (personlig kommunikation, 2015) ska det finnas PU där, se 

nedersta raden i ELAN-bilden i figur 9. 

Figur 7,8 och 9 visar en och samma funktion hos dessa olika förekomster av PU och det är att talaren 

signalerar till lyssnaren att det är dennes tur att få tala. Annoteringarna visar att lyssnaren tog över 

talarturen direkt efter att talaren använde gesten. 
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5.1.2 Talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen 

Den andra funktionen i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren är talaren ger lyssnaren tillfälle att 

ta över turen. Formen hos denna funktion är ”sprethänder eller flata händer som hålls framåtriktade 

och uppåtvända föres kort framåt med sidledes rörelse och +K (dvs. att talaren har ögonkontakt med 

lyssnaren)”. Funktionen visar att talaren har talat färdigt och att lyssnaren kan ta över talturen om 

lyssnaren vill, se figur 10 och 11. Formskillnaden mellan talaren erbjuder lysnaren att ta över turen 

och talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen är att talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen 

använder båda händer och har rörelse framåt medan talaren erbjuder lysnaren att ta över turen bara 

använder en hand och ingen rörelse framåt. Funktions-skillnaden mellan dessa två är att det första 

sättet erbjuder talaren lyssnaren att ta över turen, medan i det andra sättet så har talaren talat färdigt 

och så bjuder talaren inte in lyssnaren utan ger lyssnaren tillfälle att ta över turen. (Se avsnitt 5.1.1 för 

mer om kategorins första funktion). PU i den här funktionen är också samtalsreglerande. 

Kontext: S1 berättar om sin nuvarande arbetsplats, Iris Hadar, där både döva och hörande kan 

teckenspråk.  

 

     PRO                        HADAR@b             BLANDA                   DÖV                          HÖRANDE 

 

       ALLA                      TECKENSPRÅK    PRATA-TECKENSPRÅK     PU@g 

Översättning: På Iris Hadar är det både döva och hörande som arbetar där och alla kan teckna. 

(SSL_C01_082 08.06-08.15)  



18 

Figur 10: Exempel på PU med funktionen talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen i kategorin 

Talaren signalerar till lyssnaren. 

Figur 10 visar att S1 använder PU och därefter tar S2 över talarturen och ställer en fråga till S1. 

Annotationen visar att S2 var tyst och den blå pilen visar att S2 tar över talarturen efter att S1 har 

använt PU. 

 

Kontext: S2 berättar om hur det är på hans arbetsplats. Alla personer är olika, några är trevliga men 

inte vissa andra.  

(…)  

OLIKA          PERSON                PU                 RÄCKA             PERS-OBJ            

 

                                                       PU@g                                            

Översättning: Alla är olika, det kanske räcker så för mig eller? (SSLC01_062 01:09-01:12) 
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Figur 11: Exempel på PU med funktionen talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen i kategorin 

Talaren signalerar till lyssnaren. 

Annoteringen och bildserierna i figur 11 visar att S1 var tyst när S2 hade använt PU och S1 tog 

inte tillfället att ta över talturen när S2 utförde PU, se svart pil i annoteringsraderna i ELAN-

bilden. Skillnaden mellan figur 10 och figur 11 är att i figur 10 så tar talare S1 över talarturen och 

fortsätter teckna när S2 tecknar PU men i figur 11 så tar inte talare S1 över talturen när S2 

tecknar PU. 

5.1.3 Talaren ställer en fråga till lyssnaren 

Den tredje funktion inom kategorin Talaren signalerar till lyssnaren är när talaren ställer en fråga till 

lyssnaren. Fortsättningsvis benämns denna funktion som fråga eftersom gesten fungerar som en sådan. 

Formen hos denna tredje funktion presenteras av de förekomster där gesten hålls kvar längre, d.v.s. 

genom flera bildrutor än de tecken som finns före gesten. Formen hos gesten är: 

”sprethanden/sprethänder eller flata handen/flata händer hålls framåtriktad/e och uppåtvänd/a, med 

rörelsen föres kort framåt och hålls kvar längre”.  

I Ja/nej-frågor i svenskt teckenspråk finns tre viktiga icke-manuella signaler: höjda ögonbryn, +K och 

huvud framåt. De icke-manuella signalerna i svenskt teckenspråk utgör en stor del av språket och är 

minst lika viktiga som händerna, d.v.s. den manuella delen. Icke-manuella signaler har funktioner på 

såväl lexikal och morfologisk som på syntaktisk nivå. Bergman (1982) har tittat på frågesatser i 

svenskt teckenspråk och hon kom fram till att när det är en fråga, vare sig det är en ja/nej-fråga eller en 

frågeordsfråga, så ska det finnas en manuell markering av frågesatsen, vilket innebär att sista tecknet 

hålls kvar längre än sista tecknet i en påståendesats. Bergman skriver också att detta ska åtföljas av 

höjda ögonbryn och huvudet framåtböjt vid ja/nej-fråga, och sammandragna ögonbryn vid 

frågeordsfråga. Skillnad mellan den här funktionen d.v.s. fråga mot tidigare funktioner är att här hålls 

gesten kvar längre och att ögonbrynen är höjda. Med hjälp av PU och höjda ögonbryn ställer talaren en 

fråga till lyssnaren och erbjuder lyssnaren att ta över talarturen som i figur 12-14. PU i funktionen 

fråga är samtalsreglerande. 
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Kontext: S1 och S2 diskuterar kring Nyhetstecken och då undrar S1 om personer med dålig svenska 

brukar titta på nyhetsprogrammet Nyhetstecken.    

 

PRO-1                     UNDRA                 PI                                PRO                  DÅLIG                 SVENSKA        TITTA                   

 
PÅ                       NYHETER      TECKEN        PRO-1        UNDRA           PRO-1        PU@g 

Översättning: Det jag funderar på är om de som inte har bra svenska tittar på nyhetstecken?  

(SSLC01_003 05:45-05:52) 

 

 

Figur 12: Exempel på PU med funktionen fråga i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. 

Annoteringen visar att PU hålls kvar längre om man jämför med de andra tecknen (UNDRA, PRO-1; se 

ELAN-bild i figur 12). Figur 12 visar att S2 tog över talarturen från S1 direkt efter att S1 använde 

gesten. 
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Kontext: S1 och S2 diskuterar fortfarande programmet Nyhetstecken och S2 tycker att tempot i 

Nyhetstecken är högt och S2 undrar om personer med dålig svenska ändå kan förstå programmet.   

 

  
            FÖRSTÅ                AVLÄSA              ÄNDÅ                  VET-INTE                PU@g 

Översättning: (…) förstår programmet, det vet jag inte. (SSLC01_003 05:53-05:57) 

 

Figur 13: Exempel för funktionen fråga i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. 

Det syns inte på annoteringen i figur 13 att handen hålls kvar länge men vid räkning av antalet 

bildrutor framgick att det var 10 bildrutor hos PU medan de andra tecknen innan (ÄNDÅ VET-INTE 

PRO-1) hade  sammanlagt 13 bildrutor.  

S2 använder i detta exempel (figur 13) ett par icke-manuella signaler under tiden som han tecknar PU 

och de är höjda ögonbryn och huvudet framåtböjt. Pilen i annoteringen i ELAN-bilden i figur 13 visar 

att S1 svarar S2 med PU och översättningen är ”jaa”. 
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Kontext: S2 berättar att i Vänerskolan får elever välja om de vill gå i tal- eller teckenspråksklass. 

  

VÄNERSBORG^    SKOLA           SÄGA-TILL-1         FÅ                 PRO                VÄLJA                

 

         TALA              ELLER              TECKENSPRÅK             PU@g 

Översättning: I Vänerborgs skola sa de att jag får välja tal eller teckenspråk, vad väljer du? 

(SSLC01_246 00:54-00:57) 

 

Figur 14: Exempel på PU med funktionen fråga i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. 

I figur 14 avslutar talaren meningen med en konstruerad dialog. Med en konstruerad dialog 

menas att talaren visar hur en annan talare har uttryckt sig och tar dennes roll med gesten PU.  

 

  

Figur 15: Den runda symbolen överst t.v. i bilden står för den osynlige lyssnaren 

Talaren har ögonkontakt med den osynlige lyssnaren i berättelsen. Med osynlig lyssnare menas 

att lyssnaren inte är närvarande. Det är alltså inte själva S1 som sitter i studion som är lyssnaren i 

detta fall.  
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5.1.4 Talarens yttrande innehåller en interjektion  

Här presenteras den fjärde funktionen i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. I fortsättningen 

kallas den här fjärde funktionen för interjektion. Formen hos PU med denna funktion är: 

”sprethanden/sprethänder eller flata handen/flata händer hålles framåtriktad/e och uppåtvänd/a och 

utförs med en rörelse uppåt eller framåt mot lyssnaren”. Formen innehåller även de två icke-manuella 

signalerna nick, d.v.s. att huvudet nickar samtidigt som PU utförs, och +K, d.v.s. ögonkontakt med 

lyssnaren (det kan vara lyssnaren i studion eller lyssnaren som interjektion riktas till). Satstypen för 

detta utförande av PU är en interjektion från talaren till lyssnaren. Skillnaden mellan interjektion och 

de tidigare funktionerna är att gesten har rörelse uppåt. Ordklassen interjektion kan närmast se som en 

självständig sats. I skriftspråk används ofta ett upprops tecken (!) efter denna typ av yttranden. De 

förekomster av PU som i analysen bedömdes inneha funktionen interjektion, uttrycker alla samma 

känsla av ”där ser du”, ”så det så”, vilket ligger till grund för denna kategorisering.  

 

Kontext: S2 berättar att för länge sedan att en ungdom sa till honom ”varför det är viktigt att vi veta 

vem Lars Kruth är”. S2 svarade med ironi att Lars Kruth hade kämpat för att döva skulle få 

handikappersättning.  

(…)  

               PEK              HANDIKAPP^       ERSÄTTNING          PROVOCERA             PEK 

 

                                  JASÅ                    PEK                   JOBBA                    MYCKET 

               

PU 

Översättning: och handikappersättningen, jag brukar provocera dem lite, och så får dom veta vad hen har 

gjort. (SSLC01_246 02.34-02.38) 
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Figur 16: Exempel på PU med funktionen interjektion i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren.  

Figur 16 visar hur gesten dyker upp vid konstruerad dialog. Talaren avslutar meningen med PU 

med rörelse framåt, nick och uppåt axlarna. 

Kontext: S1 berättar att hon minns att hon hade kämpat för att få börja jobba på ett fotografiföretag 

och att hon fick jobbet till sist. När den första arbetsdagen närmade sig så blev hon nervös, för tänk om 

arbetsuppgifterna skulle vara för svåra för henne och att arbetsledaren skulle säga att, ”-Där ser du, en 

döv klarar det inte”.  

(…)  

        NÄRMA-SIG               NERVÖS                      SVÅR                        PRO                          PU 

 

          SE                       DÖV                     KLARA^INTE 

Översättning: men när det började närma sig så blev jag orolig för att arbetsuppgifterna skulle vara för 

svåra och att dom skulle se att det var för svårt för en döv att klara av det. (SSL_C01_082 05:36-05:40)   

Figur 17: Exempel på PU med funktionen interjektion i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren.  
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Kontext: Samtalet handlar om när de hade uppträtt på Skansen. S1 säger att Manillaskolan fyllde 180 

år men S2 säger att skolan fyllde 175 år. De försöker komma ihåg olika händelser som talar om vilket 

år Manillaskolan fyller.  

 ………………………………………. 

180 

 

NÄ  SOL                            PEK-1                             BETYDA 

 

FÖRSTA^ANDRA                        FEMTE                              PU                               KLASS 

 

      PU   PRO-1 

Översättning: Ja så du gick i 1:an eller 2:an, ja ok det var nåt annat sammanhang.  

(SSLC01_007 04:20-04:24) 

  

 

Figur 18: Exempel på PU med funktionen interjektion i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. 
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Bilderna nedan visar att exemplen som visar PU med funktionen interjektion innehåller alla +K med 

lyssnaren; i bild a. och b. ögonkontakt med en osynlig lyssnare och i bild c. med en synlig, närvarande 

lyssnare. 

a.   b.        

c.  

Figur 19: I bilder a och b har talaren ögonkontakt med osynlig lyssnaren medan talaren i bild c har 

ögonkontakt med den närvarande lyssnaren. 

 

5.1.5 Talaren funderar på vad denne ska säga  

Det här är den femte och sista funktionen inom kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. I 

fortsättningen benämns den här funktionen som fundera. PU med funktionen fundera är annorlunda än 

de tidigare funktionerna eftersom talaren lämnar inte talarturen till lyssnaren med hjälp av PU, utan 

signalerar till lyssnaren att talaren vill behålla talarturen, se figur 20. Det som PU med denna funktion 

signalerar till lyssnaren är att talaren funderar på vad denne ska säga eller vad denne kan säga, och att 

lyssnaren inte får ta talarturen. Formen hos denna femte funktion är: ”sprethanden/sprethänder eller 

flata handen/flata händer hålles framåtriktad/e och uppåtvänd/a och gesten hålls kvar”.  Den icke-

manuella signalen är -K, d.v.s. att talaren inte har ögonkontakt med lyssnaren. Skillnaden mellan 

fundera och talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen finns i blickriktningen, d.v.s. ögonkontakt 

eller inte med lyssnaren. Ett viktigt verktyg i funktionen fundera är gestens längd eftersom PU hos 

funktionen fundera har längre längd, och för att ta reda på det så räknades antal bildrutor i den 

noggranna visuella analysen av varje gestförekomst. Man kan inte göra det automatiskt utan måste 

göra det manuellt med ”F” i ELAN se bilden nedan. 
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I figur 20 jämförs de olika funktionerna inom kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. Figur 20 visar 

också att PU i funktionen fundera inte lämnar över talturen vilket de andra funktionerna gör. 

a. Fundera 

 
b. Talaren erbjuder lyssnaren att ta över turen 

 
c. Fråga 

 

d. Talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen 

 

Figur 20: Exemplen visar att lyssnaren hos funktionen fundera inte tar talturen. 

 

Skillnaden mellan funktionerna fundera och talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen är att i 

fundera fortsätter talaren att prata medan lyssnaren i talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen tar 

talarturen. Skillnaden mellan fundera och talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen ligger i 

ögonkontakten: I talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen så har talaren +K med lyssnaren (se 

även figur 10) medan i fundera har talaren inte ögonkontakt med lyssnaren eftersom talaren inte vill 

lämna över turen (se också figur 21). I materialet så utförs inte PU i funktionen fundera i viloläge, 

vilket stödjer analysen av att ej vilja överlämna turen. Om händerna hålls i viloläge i svenskt 

teckenspråk, är det en generell indikation för att lyssnaren får ta turen (Bergman 1988). PUs position 

skiljer sig också åt mellan funktionerna fundera och talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen. 

PU med funktionen fundera står i satsinitial eller medial position medan PU med funktionen talaren 

ger lyssnaren tillfälle att ta över turen har satsfinal position. I figur 21-23 så ger talaren inte lyssnaren 

talturen utan talaren signalerar till lyssnaren att denne vill behålla talturen och detta förmedlas genom 

PU med –K. 
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Kontext: S2 berättar att han brukar reta sin mamma på olika sätt. När han ska tala om vad han brukar 

reta henne för så funderar han på vad. 

 

(…)  

            PERF                          PRO-1                          PROVOCERA           TEX@b 

 
 PRO                         PU                            tp@g              UNDERSÖKA            UNDERSÖKA@b 

Översättning: Ibland har jag retat mamma lite med olika sätt att teckna på, till exempel … 

(SSLC01_241 04:16-04:19) 

 

Figur 21: Exempel för funktionen fundera i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. 
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Pilen i annoteringen i figur 21 visar att S2 fortfarande har talturen även efter att PU utförs. PU har i 

detta exempel 5 bildrutor
3
 och har en efterföljande tp@g (tankepaus-gest). I denna analys behöver man 

räkna antal bildrutor för att kunna skilja PU med denna funktion från PU i en Annan funktion som 

heter typ, se avsnitt 5.3.1. PU med funktionen fundera har jämförelsevis fler bildrutor. 

Figur 21 visar att S2 använder PU och –K när S2 funderar på vad denne ska säga och S1 lyssnar och 

tar inte över talarturen. Annoteringen i figur 21 visar också att S2 fortsätter att inneha talarturen även 

efter att ha utfört PU. S1 tar inte över talarturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Bildrutor räknas från där flata handen syns tydlig tills det byter handform. 
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Kontext: S2 berättar hur det känns att arbeta bland hörande, att det känns bra eftersom hon inte kräver 

så mycket av dem.  

(…)  

       BRA                        KÄNNA                      NÖJD                       PU@g                  SKÖN 

 

PU@g                              KÄNNA                     GRÄMA-SIG 

Översättning: Jag kände mig nöjd och tillfreds. Ja ja jag kände mig aldrig bekymrad… (SSLC01_082 

01.20-01.25) 

Figur 22: Exempel för funktionen fundera i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. 

Annoteringen i figur 22 visar att S2 har talarturen och att S1 inte tar över. När antalet bildrutor 

räknades visade det sig att utförandet av PU här har 16 bildrutor. 
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Kontext: S2 introducerar ett samtal genom att fråga S1 om han brukar se på teckenspråkiga 

program på TV eller Internet. När S1 svarar så börjar han med PU  

(…)  

            BRUKA                     PRO 

(…) 

 PU                              PI                  LÄNGE-SEDAN 

Översättning: Brukar du titta på teckenspråkiga program på tv eller på nätet? Ehh det har varit ganska 

dåligt (…) SSLC01_003 00:07-00:11 

Figur 23: Exempel för funktionen fundera i kategorin Talaren signalerar till lyssnaren. 

Annoteringen i figur 23 visar att S1, d.v.s. talaren, inte har ögonkontakt med S2, d.v.s. lyssnaren. 

Figur 23 visar också att S1 fortsätter ha talarturen efter att ha utfört PU samt att S2 var tyst 

medan S1 utförde PU och även efter det. PU har här 30 bildrutor, vilket är en stark indikation på 

att talaren vill fortsätta att inneha talarturen.  

Funktionen fundera påminner om när man i svenskt teckenspråk vill behålla turen genom att 

signalera till lyssnaren genom att använda ”sprethanden spelar” eller att man upprepar det senast 

utförda tecknet, som t.ex. ”HETA” med reduplikation. 
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5.2 Lyssnaren signalerar till talaren 

Här presenteras den andra av de tre huvudkategorier som i analysen av PUs funktioner har kommit 

fram till: Gesten signaleras från lyssnaren till talaren, och inte från talaren till lyssnaren, som i de 

tidigare exemplen. I dessa förekomster av PU tar inte lyssnaren över talarturen utan använder PU för 

att ge feedback. Denna kategori skiljer sig från den första kategorin vad beträffar varifrån PU 

signaleras och vart. Här signaleras PU från lyssnaren till talaren. 

5.2.1 Uppbackning 

PU kan användas för att uttrycka att den som utför PU håller med talaren. Alltså kan man som lyssnare 

använda PU om man vill hålla med talaren. Om lyssnaren utför PU så har det uppbackning som 

funktion. I materialet för den här studien är det uppenbart att PU som signaleras från lyssnaren alltid 

åtföljs av de icke-manuella signalerna nick och [trutmun] munrörelse, samtidigt som PU utförs, (se 

figur 24). Formen hos PU i funktionen uppbackning är: ”sprethanden/sprethänder eller flata 

handen/flata händer hålles framåtriktad/e och uppåtvänd/a, med eller utan sidledes rörelse”. 

 

  [trutmun] munrörelse 

Figur 24: visar hur [trutmun] munrörelse ser ut. 
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Kontext: S1 berättar att han var tvungen att bli ordförande vid ett tillfälle för att inte föreningen skulle 

läggas ner och då svarar S2 med PU. 

 

            

PRO-1                IN@b       ORDFÖRANDE         PU               VILL-INTE    LÄGGA-NER  

 Översättning: Jag blev ordförande, för jag vill ju inte att förening skulle läggas ner eller. 

 
 PU@gPU 

Översättning: Visst. (SSLC01_243 04:08-04:12) 

 

Figur 25: Bilderna visar PU med funktionen uppbackning. Den svarta pilen i annoteringsraderna visar var 

ifrån gesten signaleras och vart. 

Annoteringen i figur 25 visar att S2 inte tar turen från S1 utan visar bara PU. 
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Kontext: S1 berättar att arbetsledaren tycker hon arbetar fortare än hörande och det är ju inte konstigt 

det eftersom hörande sitter och pratar med varandra ibland. Under tiden som S1 tecknar ”PRATA-

MED-VARANDRA” gör S2 PU. 

(…)  PRATA-MED-VARANDRA                        PU 

 

Översättning: ..det är ju klart för jag arbetade ju utan att prata.  (SSL_C01_082 06:16) 

Figur 26: Exempel på PU med funktionen uppbackning i kategorin Lyssnaren signalerar till talaren 

Annoteringen i figur 26 visar att S2 inte tar turen från S1 utan bara ger PU som feedback och S1 

fortsätter ha turen. 

5.3 Annan funktion  

Här presenteras den tredje huvudkategorin av funktioner: Talaren riktar PU till sig själv. Här är PU 

inte riktad till lyssnaren utan utgår från talaren till talaren själv. Vid dessa exempel signalerar PU inte 

något till lyssnaren. PU i den här funktionen är därför inte samtalsreglerande. Formen hos PU i denna 

kategori kan vara både en och två händer. För att kunna förstå vad en specifik PU betyder behöver 

man veta kontexten. Alltså kan man inte veta vad för funktion PU har om man bara tittar på själva 

utförandet.  

5.3.1  PU som kan översättas till typ 

I fortsättningen benämns den här funktionen som typ. De förekomster av PU som har identifierats som 

tillhörande den här funktionen består av 5-7 bildrutor och detta är för kort för att utgöra en signal till 

lyssnaren. Dessa förekomster av PU går alla att översätta med det svenska ordet typ, därav valet av 

benämning på funktionen. Formen är: ”sprethanden/sprethänder eller flata handen/flata händer hålles 

framåtriktad/e och uppåtvänd/a och föres med sidledes rörelse”. Utförandet består ofta av två händer 

och man kan ha både –K eller +K. 
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Kontext: S1 berättar att hon har arbetat på dövföreningen i Malmö och hon fick sluta på grund av 

arbetsbrist.  

 

      SEDAN                         PRO                    PU@g                                     ARBETE^BRIST 

Översättning: Sen blev det arbetsbrist. (SSL_C01_082_07:37-07:39) 

Figur 27: Exempel på PU med funktionen” typ” i kategorin ”Annan funktion”. 

Annoteringen i figur 27 visar att beträffande antal bildrutor så har PU färre bildrutor än tecknen 

SEDAN, ARBETA^BRIST och SLUTA(ml)
4
. Detta är inte synligt i annoteringen, men i analysen har 

antal bildrutor räknats och PU har här 6 stycken. Bilderna i figur 27 visar att S2 är tyst under tiden 

som S1 tecknar PU. 

PU förkommer här före tecknet ARBETA^BRIST. Figur 27 visar att PU inte signaleras till lyssnaren 

som PU i den första kategorin talaren signalerar till lyssnaren eftersom lyssnaren inte tar 

samtalsturen. Figur 27 visar att talaren fortsätter teckna efter PU.  

                                                      
4 ml=manuell läge 
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Kontext: S2 berättar att teckenspråkiga program på Internet är bra som språkbad för de som inte har 

teckenspråk som första språket men inte för dig (S1) eftersom teckenspråk är ditt (S1) första språk.  

 

  FÅ                             TECKENSPRÅK            INPUT                   MEN                       PRO 

(…) (…)   

          KAN      PRATA-TECKENSPRÅK             HÖRANDE                       INPUT 

(…)  

          PRO                          PU                      FÄRDIG 

Översättning: Att få se teckenspråk men för dig är det en sak eftersom teckenspråk är ditt språk men 

för personer som håller på att lära sig teckenspråk är det ju bra att kunna se teckenspråk via Internet. 

SSL-C01_003 05:11-05:16) 

 

Figur 28: Exempel på PU med funktionen” typ” i kategorin ”Annan funktion”. 

Antal bildrutor för PU i figur 28 är 5 bildrutor. S2 har –K under utförandet av PU.  
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Kontext: S1 inleder med en frågesats ”Vad är det roligaste som hänt den senaste tiden?” och S2 svarar 

med figur 29  

 

            PU                   BARN                  FÖDD                        PU                        BARN                     

 

KOMMA                         TILL                  JORD 

Översättning: Det är klart att det är när man fick barn, när barnen kom till världen. 

 (SSLC01_007 02:29-02:33) 

 

Figur 29: Exempel på PU med funktionen” typ” i kategorin ”Annan funktion”. 

I det här exemplet har PU 7 bildrutor. 

Mer om det här utförandet av PU finns under 6.2 Vem talaren signalerar till. 

 

5.3.2 Tillbakasyftande 

Här presenteras den andra funktionen inom huvudkategorin Annan funktion. PU med denna funktion 

fungerar tillbakasyftande och kan delas upp i två undergrupper: PU som negation (se 5.3.2.1) och  

PU som reflektion (se 5.3.2.2). PU med funktionen typ, som beskrevs ovan (avsnitt 5.3.1), signalerar 

inte till lyssnaren eller talaren men har inte tillbakasyftande funktion.  

5.3.2.1 PU som negation 

Här presenteras en undergrupp där PU har tillbakasyftande och adversativ relation som funktion. Med 

adversativ relation menas att den senare satsen är en motsats till den föregående satsen (Thorell 1973). 

I fortsättningen benämns den här funktionen som negation. PU har här en icke-manuell del bestående 

av en negation, h-neg (Bergman 1995), som sker samtidigt som talaren utför PU. Formen hos den här 

funktionen är: ”sprethanden/sprethänder eller flata handen/flata händer hålles framåtriktad/e och 

uppåtvänd/a, med h-neg och +K”. Formen i de flesta förekomsterna av PU i negation är 

tvåhandsutförande med +K. När PU med h-neg utförs så har den alltid samma åtföljande typer av 

munrörelser.  
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I materialet har två munrörelser identifierats som utförs när gesten PU framförs och det är [sur] 

munrörelse, (se figur 30) och [m] munrörelse (se figur 31), (Kristoffersen & Boye Niemelä 2006).  

                    

Figur 30:[sur] munrörelse Figur 31: [m] munrörelse 

Figur 30 och 31 har visats för de teckenspråkiga informanterna med svenskt teckenspråk som 

förstaspråk, för att få veta vad deras uppfattning var kring munrörelsernas betydelser. Utifrån 

informanternas liktydiga svar om hur de uppfattade vilka betydelser dessa två munrörelser innebar, 

kan följande sammanfattas: 

De två bilderna i figur 30 och 31 visades för de fyra informanterna vid olika tillfällen. Informanterna 

ombads beskriva vilka känslor bilderna visar. När det gäller [sur] munrörelse (figur 30) så 

uppfattadess det av två av fyra informanter som uttrycket ”inte så farligt”, medan två av fyra 

uppfattade det som ”inte så mycket”, ”ett nekande svar”.  

[m] munrörelse (figur 31) uppfattades av tre av fyra informanter som ”ett neutralt svar”, ”ett 

konstaterande svar”, ”det rör mig inte”, medan en av fyra uppfattade det som ”varför är det så?”.  

Följande exempel visar att PU som utförs med h-neg fungerar som en adversativ relation. Med 

adversativ relation menas att det är en motsats till vad som sägs innan. Ett exempel på svenska är 

”men” som i Du kör alltid för fort men det gör inte jag. Turen men visar att efterföljande sats, det gör 

inte jag, är en motsats till den första satsen Du kör alltid för fort.  

 

Pilen visar vilket innehåll eller tecken som PU syftar till.  
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Kontext: S1 berättar att när hon gick i skolan så hörde hennes klasskamrater bra, de kunde prata i 

telefon men det kunde inte hon. De kunde träna att tala genom att höra ljud men det kunde inte hon. 

(..)  

PRO-1                        TRÄNA            ANDRA-PERSONER           HA                      HÖRA       

(…)  

                                                                                                   h-neg_________ 

     RESTER                     UPPFATTA-AUDITIV                PRO-1         PU@g 

                                                                                                      [m] munrörelse 

Översättning: ....jag fick ju träna men de andra hörde ju en del men inte jag … 

(SSLCO1_021 00:50-00:52) 

Figur 32: Exempel på PU med funktionen negation i kategorin ”Annan funktion”.  

I ovanstående exempel visar bildserien att funktionen hos denna förekomst av PU har en 

adversativ relation till ”HÖRA RESTER UPPFATTA-AUDITIV”. och att talarens ”h-neg” är en 

egen kommentar till den referens hon syftar på, det vill säga ”HÖRA RESTER UPPFATTA-

AUDITIV”. Yttrandet ”PRO-1 TRÄNA ANDRA-PERSONER HA HÖRA RESTER UPPFATTA-

AUDITIV” i figur 32, säger ingenting om talarens hörsel, men däremot i den andra satsen;  

”PRO-1 PU med h-neg”, så framhäver talaren att hon inte hör. Den andra satsen består bara av 

två tecken; PRO-1 och PU. Det första tecknet i detta fall visar vem som är subjekt och det andra 

är PU med innehåll av negation, men frågan är vad denna avser att negera. PU är här 

tillbakasyftande till något som har sagts tidigare, och om man tittar på den första satsen så hittar 

man det som PU syftar till i det här sammanhanget; ”HÖRA RESTER UPPFATTA-AUDITIV”. I 

figur 32 använder talaren [m] munrörelse och med det konstaterande hon att hon inte kan höra 

något. 
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Kontext: S2 berättar att hennes pappa har bra minne, han minns när hans klasskamrater fyller år. 

Hon själv har inte lika bra minne som han. Hon minns bara familjemedlemmarnas födelsedagar.  

 

 

  MINNAS                           BRA                            LÄNGESEDAN                    ÅTTA 

 

ÅR@b                         ENA-EFTER-ANDRA             PRO-1                   SAMMA                   

 

                                h-neg___________   

    SJÄLV                  PU                                  BARA                           FAMILJ 

                               [m] munrörelse 

Översättning: Han minns bra från tidigare, åtta år gick dom tillsammans. Jag själv kommer inte ihåg så, 

utan det är bara familjen. (SSLC01_084 01:12-01:14) 

 

Figur 33: Exempel på PU med funktionen negation i kategorin ”Annan funktion”.              

I exemplet som visas i figur 33 finns ingen manuell negation, som exempelvis INTE, FUT-NEG, PERF-

NEG, men ändå framgår det att talaren inte har något bra minne. Detta framkommer genom talarens 

icke-manuella signal: h-neg, och med PU som i det här fallet innebär att talaren i yttrandet inte har 

något bra minne. Munrörelsen som i exemplet utförs med PU är [m]. PRO-1 SJÄLV PU har en 

adversativ relation till den tidigare satsen MINNAS BRA LÄNGESEDAN ÅTTA ÅR ENA-EFTER-

ANDRA. 
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Denna tidigare sats uttrycker att pappan har bra minne och att han minns, sen kommer PRO-1 SJÄLV 

PU och det används som adversativ relation vilket innebär att talaren inte minns.  

 

Kontext: S2 berättar att när han var liten så brukade han alltid be sin mamma tolka vad de sa på 

nyheterna på TV vilket hon gjorde men det gjorde inte hans pappa. 

 

TV@b                              NYHET                PRO-1     PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET    MAMMA 

 

VAD-SA                        MAMMA                   XXX@g                 FÖRKLARA       [0-]   PU 

 

                             h-neg_____________ 

PAPPA                    PU 

                             [sur] munrörelse_____ 

Översättning: Det var samma sak med nyheterna på tv, att jag frågade mamma vad dom pratade om, 

fast pappa brukade inte berätta… (SSLC01_241 05:17-05:26) 

 

Figur 34: Exempel på PU med funktionen negation i kategorin ”Annan funktion”.  

Figur 34 visar en förekomst av PU med tillbakasyftande funktion. I kombination med h-neg 

uttrycker PU en adversativ relation. Det är kontrastivt till ”mamma brukar förklara vad de säger 

på nyheterna när talaren frågar vad de säger på TV”. Munrörelsen som utförs med PU i figur 34 

är [sur] munrörelse. XXX@g i annotationen betyder att man inte kan uttyda vad talaren tecknar. 

För närmare förklaring till [0-] munrörelsen som återfinns i glosorna i figur 38 hänvisas till 

5.3.2.2. 
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Kontext: S2 berättar att hans mamma tog privata teckenspråkslektioner för att lära sig teckenspråk och 

sen lärde hon honom det men det gjorde inte hans pappa. 

(…) (...)  

MAMMA                          KURS                          PRIVAT                                    LÄRA-SIG 

(…)          

                                                                                                h-neg_______________                        

 TECKNA                          POSS-1                           PAPPA        PU 

                                                                                                [sur] munrörelse 

Översättning: Mamma var på en privat teckenspråkskurs och lärde sig teckenspråk och kunde teckna med 

mig men det kunde inte min pappa. (SSLC01_241 02:58-03:02) 

 

Figur 35: Exempel på PU med funktionen negation i kategorin ”Annan funktion”.  

I figur 35 tecknar talaren först MAMMA (…) KURS PRIVAT (…) LÄRA-SIG TECKNA (…) vilket 

betyder att talarens mamma har gått på teckenspråkskurs och lärt sig teckenspråk. Därefter kommer en 

nominalfras med POSS-1 PAPPA som avslutas med PU. PU i figur 35 syftar på TECKNA. Samtidigt 

med PU utförs den icke manuella signalen h-neg som syftar på PU. Det innebär att POSS-1 PAPPA har 

en adversativ relation till det som har sagts tidigare, d.v.s. att mamman har gått på kurs och lärt sig 

teckna men det har inte pappan gjort.  
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Kontext: S2 berättar att när han gick i gymnasiet kunde man skolka från skolan dagen efter att man 

hade varit på krogen men det kan man inte idag eftersom det blir en karensdag.  

 

I^DAG                        OMÖJLIG                ORSAK            KARENS@b^DAG        MÅSTE 

 

                                                                                                        h-neg__________________ 

STIGA-UPP         JOBBA              OCH-SÅ-VIDARE      FÖRUT                PU 

               [m] munrörelse__________ 

Översättning:..det skulle jag inte kunna göra idag eftersom det både handlar om avdrag för karensdag 

och att man måste jobba och så vidare men då var det inte så, (SSLC01_007 00:37-00:40) 

 

Figur 36: Exempel på PU med funktionen negation i kategorin ”Annan funktion”.   

I figur 36 avslutar S2 meningen med PU och har +K med mottagaren.   

Den medproducerade munrörelsen är [m] och i analysen tolkades detta som att det inte var så 

tidigare i gymnasiet.  
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Kontext: S1 berättar att när han var liten så träffade han och hans mamma en döv familj på 

Sahlgrenska sjukhuset och familjen frågade hans mamma om han kunde höra. Mamma sa att jag 

inte kunde höra. 

(..) 

                                                                h-neg__________ 

HÖRA^SKADAD                TECKENSPRÅK    PU                            SEDAN                   PEK 

   

FRÅGA                             HUR                           PRO                       HÖRA                     PRO 

 

 

                                 h-neg_____________ 

HÖRA                       PU@g 

                                [sur] munrörelse 

Översättning: …är hörselskadad och kan inte teckenspråk och sen frågade de andra hur mycket han hör 

men han säger att han inte hör något. (SSLC01_241 07:22-07:27) 

 

Figur 37: Exempel på PU med funktionen negation i kategorin ”Annan funktion”.  

I figur 37 visas exempel på när PU används för att syfta tillbaka till något som sägs tidigare i 

satsen och i kombination med h-neg så betyder det i det här sammanhanget att talaren inte hör. 

PU i figur 37 har en adversativ relation med HÖR PRO.  

Alltså kan adversativ relation ha att göra med hela situationen eller en del av situationen.  



45 

5.3.2.2 PU som reflektion 

Här presenteras den andra undergruppen inom funktionen tillbakasyftande: den som innebär 

reflektion. I fortsättningen benämns den här funktionen som reflektion. Det innebär att talaren 

reflekterar över situationen d.v.s. det som har hänt. PU åtföljs här av en speciell munrörelse som 

vanligtvis utförs samtidigt som PU, men som också kan utföras före eller efter PU. Den vanligaste 

munrörelsen som följer med PU i denna funktionsundergrupp är [0-] munrörelse. ”0” står för öppen 

mun medan ”–” står för stängd mun, se figur 38. Formen hos funktionen reflektion är: 

”sprethanden/sprethänder eller flata handen/flata händer hålles framåtriktad/e och uppåtvänd/a, med 

sidledes rörelse och [0-] mun”. Formen hos de flesta förekomsterna av PU i reflektion är 

tvåhandsutförande med såväl –K som +K.   

 

 
 [0                                     -] 

Figur 38: [0-] munrörelse 

Figur 38 visades för informanterna för att elicitera deras förståelse av munrörelsen. Enligt samtliga 

informanter betyder [0-] munrörelse ”så är det”, ”inget att göra åt”, ”nåväl”.  

Följande exempel visar att PU kan fungera tillbakasyftande till en situation, och den åtföljande 

munrörelsen [0-] eller [trutmun] visar att man reflekterar över denna situation. PU är alltså 

tillbakasyftande till det som tidigare sagts om en situation.   
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Kontext: S2 berättar att det finns ett och samma datum då en person fyller år och då en annan har 

sin dödsdag.  

 

FÖDELSE^DAG             PLUS                        DÖD                     DAG                          BLI 

(…)  

KOMMA-IHÅG             KOPPLA-IHOP                                                                               PU 

                                                                               [0                    -] 

Översättning: Då kommer man ihåg både födelsedagen och dödsdagen, det blir så. Ja… 

(SSLC01_084 01:36-01:43) 

 

Figur 39: Exempel på PU med funktionen reflektion i kategorin ”Annan funktion”.  

Figur 39 visar att PU används av talaren som tillbakasyftning till något som har sagts tidigare 

tillsammans med en reflektion. I det här sammanhanget så är PU tillbakasyftande till hela 

situationen med FÖDELSE^DAG PLUS DÖD DAG BLI KOMMA-IHÅG. Här använder S2 också [0-

] munrörelse men den kommer innan gesten. 

 

I exemplen som tagits upp hittills är PU tillbakasyftande till det man själv har sagt tidigare i samtalet, 

men PU kan också vara tillbakasyftande till den som frågar, d.v.s. talaren som frågar som i figur 41. 
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Kontext: S2 och S1 diskuterar hur mycket släkten kunde teckna och då frågar S2 hur det var på 

släktträffen 

 

(…)  

FÖRUT                                     LITEN                   TEX            SLÄKT                      TRÄFF                    

Översättning: Hur var det när du var liten när ni träffade släkten? 

s  

           PU                                                              PRO-1                            ENSAM 

          [0                                       -] 

Översättning: Ja, jag var ensam. (SSLC01_021 02:07-02:09) 

 

Figur 40: Exempel på PU med funktionen reflektion i kategorin ”Annan funktion”.  

Figur 40 visar ett exempel som skiljer sig från de tidigare exemplen. Här är PU inte tillbakasyftande 

till det talaren (S1) själv har sagt utan fungerar tillbakasyftande till det S2 frågade om ”FÖRUT 

LITEN TEX@b SLÄKT^TRÄFF” och då tecknar S1 ”PU PRO-1 ENSAM” och PU är då 

tillbakasyftande till SLÄKT^TRÄFF. S1 utför munrörelsen [0-] samtidigt med utförandet av PU. 
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Kontext: S1 berättar att han spelade tennis mycket när han gick på Manillaskolan men när han började 

på gymnasiet blev det mindre av det.  

 

TENNIS              KOMMA-DIT           BUNDEN       SÅ-ATT-SÄGA            RÄCKA         SKOLA          

 

(…)  

                  MÅSTE                     EN-TILL                  TENNIS                   PU____________________                        

                                                                                                               [0                             -] 

Översättning: ..tennisen gjorde att man kände sig låst så att säga, det räckte att man hade skolan, 

tennisen blev ytterligare en, ja…(SSLC01_005 00:35-00:37) 

 

Figur 41: Exempel på PU med funktionen reflektion i kategorin ”Annan funktion”.  

I figur 41 avslutar S1 meningen med PU och har [0-] munrörelse samtidigt som PU utförs. I 

exemplet reflekterar talaren S1 över att han skulle bli bunden om han hade tennis också utöver 

skolan. Formen hos PU i figur 41 är två händer fast flatahanden hos den icke dominant
5
 hand inte 

syns på bilden p.g.a. knän står iväg. 

                                                      
5 Icke dominant betyder att den handen inte är talarens aktiv hand. 
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Kontext: S1 berättar att Medelpads dövas förening aldrig legat på latsidan utan de har alltid nya idéer 

som t.ex. öppet hus med olika tema.  

 

           ALDRIG                     BEKVÄM                      HA                        DYKA-UPP                  HA  

 

         ÖPPEN                          HUS                           OLIKA                   TEMA                        OLIKA 

 

                 PU                               [0                                  -] 

Översättning: …aldrig legat på latsidan utan vi har haft olika aktiviteter som öppet hus och olika tema. Ja 

många olika typer av aktiviteter, jaa. (SSLC01_263 01:30-01:38) 

 

 

Figur 42: Exempel  på PU med funktionen reflektion i kategorin ”Annan funktion”.                                

I exemplet i figur 42 kommer [0-] munrörelsen lite efter att PU har utförts, vilket innebär en 

betydelse av ”så är det”. Som i den svenska översättningen i: …aldrig legat på latsidan, utan vi 

har haft olika aktiviteter som öppet hus och olika tema. Ja många olika typer av aktiviteter, jaa. 
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Meningen avslutas med jaa och i det här sammanhanget så refererar PU till hela situationen 

”ALDRIG BEKVÄM HA ÖPPEN HUS OCH OLIKA TEMA".  

 

Kontext: S2 berättar att hans mamma tecknade svenska när hon tecknade till honom då han var 

liten men nu börjar hon teckna mer enligt teckenspråkets struktur.  

 

 

NU@b                                MAMMA                 BÖRJA                     LITE                     TECKNA 

 

TECKEN^SPRÅK                    MER                       PU 

                                                                [trutmun] munrörelse 

Översättning: och efter det så tecknar hon lite mer teckenspråkets struktur, ja.. 

(SSLC01_241 04:11-04:15) 

 

Figur 43: Exempel på PU med funktionen reflektion i kategorin ”Annan funktion”.  

I figur 43 avslutar S2 sin mening med PU och en samtidigt utförd [trutmun]. Exemplet visar att 

PU också är tillbakasyftande då det syftar tillbaka till att talarens mamma använder sig av mer 

genuint teckenspråk idag jämfört med förr. Den egna reflektionen/funderingen kring detta faktum 

visas genom talarens [trutmun] munrörelse. 
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Kontext: S1 berättar om ett tillfälle där han och några kompisar gick på en pub och det blev så sent att 

de fick sova hos en kompis. Dagen efter behövde han åka hem för att meddela sina föräldrar att allt var 

ok, för det fanns inte mobil på den tiden. 

 

 

OMÖJLIG                            KVARBLIVEN                   TID-XXX                MÅSTE               PRO-1    

(..)   

BEGE-SIG-HEM     FÖRUT          MOBILTELEFON         HA^INTE                  JA@b                      PU   

Översättning:..kunde inte därför vara kvar så länge utan var tvungen att åka hem, det fanns ju inte 

mobiler och sånt då, ja mm…(SSLC01_007 02:06-02:10) 

 

 

Figur 44: Exempel på PU med funktionen reflektion i kategorin ”Annan funktion”. –XXX betyder ett oklart 

antal år. 

Figur 44 visar att PU fungerar som en reflektion av vad som har sagts i sammanhanget OMÖJLIG 

KVARBLIVEN TID-XXX MÅSTE PRO-1 BEGE-SIG-HEM FÖRUT MOBILTELEFON HA^INTE. Här 

betyder PU att talaren reflekterar över yttrandet, PRO-1 BEGE-SIG-HEM FÖRUT MOBILTELEFON 

HA^INTE sen JA@b. Det efterföljande PU översätts som ”ja mm…” på svenska. I exemplet har PU 

inte [0-] munrörelse, den ersätts med ett manuellt ”JA@b”. 
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Kontext: S1 och S2 diskuterar om olika saker som hänt på Manillaskolan och vissa händelser var inte 

så kloka. S2 säger att han inte tror de tänkte på vad det kunde bli för konsekvenser. 

 

TRO                         SÅ-ATT-SÄGA           ROLIG                  MEN                   PERF-NEG 

(…)  

      TÄNKA                       VAD              KONSEKVENS           SPÅRA-UR 

(..)  

            PU                    

                                       [0                            -] 

Översättning: Alla trodde väl bara att det var en kul grej men tänkte inte på konsekvenserna att det 

faktiskt kunde gått riktigt illa. (SSLC01_007 10:24-10:32) 

 

Figur 45: Exempel på PU med funktionen reflektion i kategorin ”Annan funktion”.  

I figur 45 syns inte PU i annotationen men enligt Wallin (personlig kommunikation 2015) ska PU 

finnas där. Formen på PU i figur 45 är annorlunda med tidigare för handflatan är neråt och inte uppåt. 

PU i figur 45 har [0-] munrörelse efter att ha PU har utfört. Även om formen är annorlunda har figur 

45 samma funktion som övriga PU i funktionen reflektion. PU i figur 45 syftar på PERF-NEG TÄNKA 

VAD KONSEKVENS (..) LEDA-TILL KAN SPÅRA-UR. Tillsammans innebär PU och munrörelsen att 

talaren syftar till något som har sagt tidigare och att denne reflekterar över situationen.  
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5.4 PU:s vertikala position(er) i teckenrummet 

Något som noterades vid analysen av materialet är att PU kan utföras på olika höjder i teckenrummet. 

Frågan väcktes huruvida de olika funktionerna kunde kopplas till en viss vertikal position inom 

teckenrummet. Figur 46 visar att PU kan förekomma på olika höjd relativt till talarens kropp.  

Exemplen som har valts representerar de två undergrupper som har flest förekomster, reflektion och 

negation. Den tredje förekomsten, interjektion, valdes p.g.a. den variation som PUs position i höjdled 

uppvisar.  

a) Reflektion 

 

b) Negation 

 

c) Interjektion 

 

Figur 46: Bilder på vilka höjder PU har hos olika funktionerna. 

Man kan, utifrån det som figur 46 visar, anta att även om PUs vertikala position i teckenrummet 

varierar mycket, så verkar det inte finnas någon skillnad som kan kopplas till de olika funktionerna 

vad detta beträffar.  

Det finns alltså inte en fast höjd för utförandet av PU inom varje funktion utan det är mer fritt att välja 

i vilken höjd PU utförs, men däremot kunde det noteras att samtliga PU har utförts inom tecknarens 

teckenrum. 

5.5 Sammanfattning av analys och resultat 

Här presenteras en sammanfattning av analysen och resultatet. 

Baserat på vem som utför PU och vart det riktas, kan förekomster av PU i materialet delas upp i tre 

huvudkategorier: Talaren signalerar till lyssnaren, Lyssnaren signalerar till talaren, och Annan 

funktion. Dessa tre huvudkategorier innehåller tillsammans följande nio funktioner: Talaren erbjuder 

lyssnaren att ta över turen, Talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen, Fråga, Interjektion, Fundera, 

Uppbackning, typ, Negation och Reflektion. 
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Talaren signalerar till lyssnaren  

I den första huvudkategorin signalerar talaren till lyssnaren och det sker i en interaktion där samtals-

turtagning sker. De samtalande personerna turas om att prata och PUs funktion är av typen ”man 

lämnar över turen till lyssnaren”, vilket förmedlas på olika sätt. Talaren kan ge talarturen till lyssnaren 

med kännetecknet en hand som förs med en kort rörelse framåt, åtföljt av +K (ögonkontakt) och 

signalerar då med PU till lyssnaren att lyssnaren kan ta talarturen.  

När PU utförs med två händer utan rörelse framåt och en samtidig +K, innebär det att talaren har talat 

färdigt och talaren ger lyssnaren tillfälle att ta över turen. 

Talaren kan signalera till lyssnaren att talaren har ställt en fråga till lyssnaren med en enhands- eller 

tvåhands-PU, som då hålls kvar längre och åtföljs av icke-manuell frågemarkör (höjda ögonbryn). 

Talaren kan också ge en interjektion (en kommentar) med hjälp av gesten och formen kan då vara 

antingen en hand och två händer, med rörelse uppåt eller framåt till lyssnaren. Två icke-manuella 

signaler förekommer med denna funktion: nick och +K. 

I materialet påträffades exempel där talaren använder PU med –K, d.v.s. då talaren inte har 

ögonkontakt med lyssnaren. I dessa exempel inbjuder talaren inte till turövertagning, utan verkar 

fundera på vad denne ska säga. Den uteblivna ögonkontakten är det som skiljer denna funktion från de 

övriga och verkar vara den avgörande indikatorn på att talaren inte vill att lyssnaren ska ta över turen.   

Lyssnaren signalerar till talaren 

I den andra huvudkategorin signalerar lyssnaren till talaren och funktionen är uppbackning d.v.s. 

uttrycker att lyssnaren håller med talaren men vill inte ta över turen. Formen kan vara en hand eller två 

händer. Alla förekomster i materialet med denna funktion åtföljs av de samtidigt utförda icke-manuella 

signalerna nick och [trutmun] munrörelse. 

Annan funktion 

I den tredje huvudkategorin signalerar PU inte något till lyssnaren eller tvärtom och detta verkar inte 

vara kopplat till interaktionen. När den som tecknar utför PU signalerar talaren alltså inte till 

samtalspartnern på något vis, utan riktar sig till talaren själv. Två huvudsakliga funktioner har 

identifierats i materialet, typ och tillbakasyftande. 

När talaren inte vet riktigt vilket hon/han vill använda så kan PU med funktionen typ användas för att 

tala om till lyssnaren att det är ”typ X”. Alla förekomster av PU med funktionen typ kan översättas 

med svenskans typ, därav namnet. 

PU med funktionen tillbakasyftande syftar tillbaka till något som talaren har sagt tidigare. I materialet 

förekomer två underkategorier, där den ena uttrycker negation med adversativ relation, och den andra 

uttrycker reflektion. PU med h-neg innebär att något som sagts innan blir negerat. PUs form är här 

oftast två händer med [sur] eller [m] munrörelse, förutom huvudskakning. Talaren kan reflektera över 

det som hon/han har yttrat tidigare och då åtföljs PU av [0-] munrörelse, och utförs oftast med två 

händer och.  
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Tabell 2: Översikt över de huvudkategorier av PU som har identifierats i materialet, funktioner och form 

Huvudkategorier Funktion Form 

Riktning  Händer Rörelse 
Längd 

ant.bilder 
Icke-man. 

Signaler 

    12-30  

 

Talaren 

till 

lyssnaren 

Erbjuder turbyte 1 
k 

kort framåt, 

mot lyssnaren 
 +K 

Ger tillfälle till turbyte 2 
k 

utan rörelse 
 +K 

Fråga 
1 el. 2 

 
L 12-30 

höjda 

ögonbryn, 

+K och 

huvud 

framåt  

 Interjektion 
1 el 2 

 

k, 

rörelse uppåt 

eller framåt till 

lyssnaren 

 

+K , 

huvudnick 

samtidigt 

som PU 

utförs 

 Fundera 1 el 2 L 12-30 -K 

  

      

Lyssnaren 

till 

talaren 

Uppbackning 1 el 2 K  +K, nick och 

[trutmun]  

      

 

Annan funktion 

typ 1el 2 L 3-7 -K el +K 

Tillbakasyftande        

 Negation 2 (1) L  +K, h-neg, 

[sur] el [m] 

 Reflektion 2 (1) L  
-K el +K,  

[0-]  

+K, -K: Med eller utan ögontakt; f: Frågemarkör - höjda ögonbryn 

Neg: Negering – huvudskakning; Nick: Bekräftande/jakande – huvudnick 

[]: munrörelser  

(1): En hand eller (2) två händer  

l eller k under Längd: Längre el.kortare – tecknet hålls kvar jämförelsevis längre resp. kortare  
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6. Diskussion 

Tidigare studier har visat vilka diskursfunktioner PU har. Syftet med den här studien var att se vilka 

fler funktioner som PU kan ha. I det här kapitlet kommer resultat, metod och framtida forskning att 

diskuteras. 

6.1. Resultatdiskussion 

I den här uppsatsen har olika tillfällena där gesten PU dyker upp i presenterats tillsammans med de 

funktioner som analysen har gett. I detta avsnitt diskuteras och jämförs resultaten med fyra studier som 

tidigare har studerat gesten: Roush (2007) som tog upp sex funktioner, Mesch (1998) som har skrivit 

om ”VAD-gest”, Engberg-Pedersen (2002) som skrev om presentation-gesture, och Hoza (2012) som 

har beskrivit gesten som ett sätt att visa artighet.  

Roushs (2007) diskursfunktioner är ”I’m done. Go ahead”, ”Continue”, ”What can I say”, “I know this 

is a lot to ask”, ”What do you think” och ”I agree”. Författaren skiljer inte mellan ”I’m done” och ”Go 

ahead”, medan resultatet som presenteras i den här uppsatsen visar följande: När talaren lämnar 

talarturen till lyssnaren, som på ett ungefär motsvarar Roush (2007) ”Go ahead”, så utförs gesten med 

en hand med rörelse mot talaren. När talaren signalerar till lyssnaren motsvarande Roushs ”I’m done”, 

så utförs gesten med två händer med +K. Roush (2007) menar att diskursfunktionen är den samma 

oavsett om det är en hand eller två händer, men den här studiens resultat emotsäger detta. Däremot 

stödjer resultaten Roushs (2007) analys om att PU kan inneha diskursfunktionen ”What can I say”. I 

materialet förekommer gesten med en liknande funktion, det vill säga signalerar till lyssnaren att ”jag 

funderar på vad jag kan säga”. Det finns ytterligare en diskursfunktion som Roush (2007) och Mesch 

(1998) tar upp, som återfinns även här, ”what do you think?” och ”VAD-gest”. Talaren kan använda 

gesten för att signalera till lyssnaren att det är en frågesats, det kan vara både ja/nej fråga och en 

frågeordsfråga. 

När PU-gesten signaleras från lyssnaren så har den samma funktion som Roushs ”I agree”. Enligt 

Norrbys (1996) definition av uppbackning, ”/…/ utförs av ett slags stödjande tal som yttras när någon 

annan har turen och fungerar som lyssnarens signal om att han/hon inte gör anspråk på att ta över turen 

” (Norrby 1996:131), så har gesten i det här fallet funktion som uppbackning.. Resultaten visar att 

Roushes diskursfunktioner ”Continue” och ”I don’t mean to impose” inte verkar återfinnas i 

materialet. Detta kan eventuellt bero på skillnaderna mellan de datainsamlingsmetoder som har 

använts. En av de metoder som Roush använder för att samla in data är att ställa frågor, det vill säga 

elicitera informanter genom att använda videomaterial från ”Signing Naturally” (Lentz, Mikos & 

Smith 1992) med titeln ”Language in Action: Asking to Borrow a Truck”. Detta videomaterial är 

producerat för språkundervisning. ASL-elever använder materialet för att skapa en berättelse  

Med den metod som Roush använder kan ”I don`t mean to impose” dyka upp, vilket det inte gör i det 

nuvarande materialet. Det nuvarande materialet är inte ett eliciteringsmaterial utan ett korpusmaterial 

med en samling av inspelande naturliga samtal som underlag. Däremot har jag observerat funktionerna 

”Continue” och ”I don’t mean to impose” vid ett flertal tillfällen ute i samhället.  
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Min hypotes är att ”Continue” sällan dyker upp i ett inspelningsmaterial på grund av att det oftast 

råder tydliga turtagningsregler vid ett inspelningstillfälle. Även om materialet är bra och nästintill 

naturligt samt verklighetstroget, så är det gjort i inspelningsstudio och informanterna är medvetna om 

att en videokamera finns med i rummet.   

Roush (2007) och Hoza (2012) menar att PU-gesten utförs för att uttrycka artighet och detta 

överensstämmer med resultaten som har redovisats här. 

 Engberg-Pedersens (2002) analys av presentation-gesture med negation sammanfaller delvis med den 

här studiens analys av negation, dock refererar dessa till olika företeelser och det är det som skiljer 

analyserna åt. Engberg-Pedersens presentation-gesture innebär PU som används för att ersätta satsens 

predikat. Följande exempel är hämtat från Engberg-Pedersen (2002): 

(19)Context: The exemple is a continuation of exemple (3) where the signer mentions 

that she knows a few people in United States. 

?6                                                    negation 

GENUINE GOOD CONTACT/ presentation-gesture/ 

“Is it a really good contact? [presentation-gesture”it was probably] not” 

(3)Context: Signers A and B of example (1) go on discussing how signer A can tour the 

United States when not daring to do so by herself. 

   (Engberg-Pedersen 2002, s.154) 

 B: MAYBE SOME WANT GO-BY-AIR GO-TO+sl+sr ACCOMPANY+f [breaks off] 

 ?                                                                                                           . 

 EXISTENTIAL KNOW EXISTENTIAL SOME AMERICA KNOW INDEX+addressee/ 

 A:presentation-gesture 1.p KNOW INDEX+pl.[+]/ 

B: “Maybe somebody wants to go there and you can go together [breaks off] Do you 

know anyone in The United States? 

A:”presentation-gesture “well”] I know a few. 

   (Engberg-Pedersen 2002, s.147) 

Engberg-Pedersen (2002) menar att man i det här exemplet använder gesten presentation-gesture 

istället för att upprepa predikatet GOOD CONTACT. En alternativ analys som läggs fram här, är att PU 

refererar till hela situationen, det vill säga ’GENUINE GOOD CONTACT’, alltså till hela yttrandet. 

Dessutom har PU en adversativ relation till ett tidigare yttrande, det vill säga ”inte”. Som jämförelse 

kommer här ett tidigare exempel från den här uppsatsen, (gavs tidigare i figur 36). 

 

 

                                                      
6 Symbolen ”?” står för frågesats. 
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I^DAG                        OMÖJLIG                ORSAK            KARENS@b^DAG        MÅSTE 

 

                                                                                                        h-neg__________________ 

STIGA-UPP         JOBBA              OCH-SÅ-VIDARE      FÖRUT                PU 

 

Översättning:…det skulle jag inte kunna göra idag eftersom det både handlar om avdrag för karensdag 

och att man måste jobba och så vidare men då var det inte så, (SSLC01_007 00:37-00:40) 

 

Figur 47: Exempel på PU med funktionen negation i kategorin ”Annan funktion”. 

Enligt Engberg-Pedersens analys skulle gesten PU i det här exemplet referera till något som sagts 

tidigare, d.v.s. predikatet STIGA-UPP JOBBA INTE. Enligt den analys som använts i den här 

uppsatsen så refererar gesten också tillbaka men då till hela situationen. Det kan konstateras att 

grundprincipen för Engberg-Pedersens analys är densamma som har använts här, d.v.s. att man 

med gesten refererar tillbaka till något som har sagts tidigare i satsen men precis vad man 

refererar till skiljer analyserna åt. Ett annat exempel som visar denna skillnad syns i figur 

48(ursprungligen i figur 33). Den röda pilen visar Engberg-Pedersens (2002) referens medan de 

blåa pilarna visar, i enlighet med analysen som har använts här, att referensen är menad åt hela 

situationen.  
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  MINNAS                           BRA                            LÄNGESEDAN                    ÅTTA 

 

ÅR@b                         ENA-EFTER-ANDRA             SAMMA                  PRO-1 

 

                                h-neg___________   

    SJÄLV                  PU                                 BARA                           FAMILJ 

                               [m] munrörelse 

utan det är bara familjen. (SSLC01_084 01:12-01:14) 

 

Figur 48: Exempel på PU med funktionen negation i kategorin ”Annan funktion”. Röd pil: Referens enligt 

Engberg-Pedersens (2002) analys. Blåa pilar: Referens enligt analysen som har använts i denna uppsats. 

 

6.2 Vem talaren signalerar till 

Här följer en diskussion om skillnaden mellan å ena sidan när talaren signalerar till lyssnaren och å 

andra sidan när talaren inte signalerar till lyssnaren. Hur vet lyssnaren om talaren signalerar till 

lyssnaren eller inte?  

Det är PU-gestens duration som avgör om talaren signalerar till lyssnaren eller inte. Vid jämförelse 

mellan durationen uttryckt i antal bildrutor hos gesten i ”talaren signalerar till lyssnaren” och gesten i 

”Annan funktion”, så har den första kategorin ett högre antal bildrutor, 12-30 bildrutor, jämfört med 

den andra kategorin, som varierar mellan 3-7 bildrutor.  



60 

Det finns tillfällen där det är svårt att avgöra om gesten signaleras till lyssnaren eller inte, speciellt hos 

när funktionerna fundera och typ jämförs, och det är då antal bildrutor som avgör vilken av dessa två 

gesten tillhör. Följande exempel visar PU-gester som ser likadana ut vad gäller form, men som 

analysen har visat att innehar olika funktioner. 

Alla exempel har exakt samma inzoomning i ELAN, 226. 

 

Inzoomningsinställning i ELAN. 

a) PU med funktionen fundera (Annan funktion) har 16 bildrutor. 

b) PU med funktionen fundera har 30 bildrutor.  

 

c) PU med funktionen typ (Annan funktion) har 5 bildrutor. 

d) PU med funktionen typ har 7 bildrutor. 

Figur 49: Exempel som visar skillnaden i antalet bildrutor mellan PU med funktionerna fundera 

(självriktat) och typ (Annan funktion). Överst: Bild från inzoomningsinställningarna i ELAN, 226 för alla 

skärmbilder. a) och b) PU med funktionen fundera, c) och d) PU med funktionen typ. Lila markerar PU 

(utsträckning över tid). 

Annotationen visar att fundera, som är självriktad, har flera bildrutor än typ, som inte riktas till 

lyssnaren. 

Gestförekomsterna i dessa exempel har alla –K och samma icke-manuella signaler. Vad som skiljer de 

åt är PUs duration (här uttryckt i antalet bildrutor).            
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6.3. Metoddiskussion 

Man kan fundera över om de metoder som har använts här är de mest lämpliga för att få fram olika 

kategorier av gesten. Eftersom texttyperna (korpusmaterialet) som har använts som underlag är 

dialoger, bör man fundera över om gesten också dyker upp i monologer och då eventuellt skulle kunna 

uppvisa andra funktioner. 

Annotationsverktyget ELAN, som användes vid sökning och analys, upplevdes som bra och 

användarvänligt.  

Ett möjligt problem med en sökning med söksträng (här ”PU@g”) är att utdata är begränsad till enbart 

de förekomster av PU som har annoterats med ”PU@g”. Det finns risk att det förekommer flera PU i 

korpusmaterialet som inte togs med i analysen eftersom dessa inte har annoterats som ”PU@g”.  

6.4. Fortsatt forskning 

Det finns många frågor kvar att titta närmare på, som till exempel syntax, var i satsen PU dyker upp 

och har PU en fast plats i en sats? 

Huruvida PU är en gest eller ett lexikalt tecken är en fråga som ofta kommer upp och som har tagits 

upp i flera studier (t.ex. Mckee & Wallingford 2011). Här kan i korthet nämnas att det verkar finnas 

andra gester än PU som har tydligare drag av ett lexikalt tecken, t.ex. LÅTA-VARA@g, se figur 50. 

Vid en jämförelse mellan PU och LÅTA-VARA@g så framkommer att den sistnämnda gesten har ett 

specifikt semantiskt innehåll som är ”att man inte ska bry sig vidare om något”. Lyssnaren kan förstå 

vad LÅTA-VARA@g betyder även om gesten utförs utan kontext, eftersom man i själva gesten kan se 

att man ”släpper något/någon”. När man ser gesten PU isolerad kan man inte förstå den utan det krävs 

kontext för att det semantiska innehållet ska framträda.  

Den här studien har utgått ifrån PU som gest, i enlighet med det material som studien baseras på. 

Målet har inte heller varit att klargöra PUs ställning som gest eller lexikalt tecken, - för det behövs mer 

fördjupade studier. 

 
LÅTA-VARA@g 

Figur 50: Exempel på gesten LÅTA-VARA@g. 

De informanter som i denna undersökning har konsulterats menar att PU skulle kunna referera till 

framtid, men det får bli ämne för framtida studier. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva PUs form och funktion, samt kategorisera den 

efter funktioner. Hypotesen var att PU har flera funktioner och att en av dem är samtalsreglerande. 

Resultatet visar att vad gäller PUs manuella form i materialet, så verkar det inte spela roll om den 

utförs med en eller två händer i flertalet av funktionskategorierna. Undantag utgör den första 

kategorin, Talaren signalerar till lyssnaren, där skillnaden mellan å ena sidan funktionen att erbjuda 

lyssnaren att ta över turen och å andra sidan att ge lyssnaren tillfälle att ta över turen, ligger i 

enhandsutförande för erbjuder respektive tvåhandsutförande för ger tillfälle till. I denna senare 

funktion utförs PU utan rörelse. Tvåhandsutföranden utgör majoriteten av förekomsterna i den tredje 

kategorin, Annan funktion, i synnerhet hos de tillbakasyftande funktionerna, men PU med en hand 

förekommer också. 

De icke-manuella signaler som i denna undersökning har identifierats som viktiga är med/utan 

ögonkontakt (+K/-K), frågesignaler (höjda ögonbryn, huvud framåt), huvudnickningar och 

huvudskakningar (h-neg), samt munrörelser. –K finns alltid med PU i funktionen fundera, 

frågesignalerna utförs i funktionen fråga, huvudnickning följer med funktionerna interjektion och 

uppbackning, medan den negerande huvudskakningen återfinns i de tillbakasyftande funktionerna. I 

denna tredje kategori, Annan funktion, förekommer också munrörelser som verkar viktiga för uttrycket 

av funktionen: Med negation förekommer [sur] eller [m], med reflektion förekommer [0-]. Slutligen 

utförs munrörelsen [trutmun] med PU i funktionen uppbackning. 

Resultatet visar att de förekomster av PU som identifierades i samtalsmaterialet i Svensk 

teckenspråkskorpus kan delas upp i följande tre huvudkategorier baserat på varifrån och vart PU 

signaleras: Talaren signalerar till lyssnaren, lyssnaren signalerar till talaren och Annan funktion. 

Till kategorin Talaren signalerar till lyssnaren hör talaren erbjuder lyssnaren att ta över turen, talaren 

ger lyssnaren tillfälle att ta över turen, fundera, fråga och interjektion. I kategorin Lyssnaren 

signalerar till talaren återfinns funktionen uppbackning. Den tredje kategorin, Annan funktion, 

innefattar funktionerna typ och ”tillbakasyftande”, varav den senare kan delas upp i två undergrupper: 

negation och reflektion.  

Det är framförallt den tredje huvudkategorin, Annan funktion, som är intressant eftersom den lätt kan 

missas och därmed inte uppfattas ha en funktion till skillnad från den första kategorin som framträder 

mycket tydligare. För att kunna förstå vad varje specifik förekomst av PU betyder hos denna tredje 

kategori, behöver man veta kontexten. PU i den första kategorin kan man förstå utan att se kontext 

eftersom dessa funktioner har med turtagning att göra.  
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