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Innehållslig errata    

s. 13, tredje stycket, rad 
18 

”… av konstruktion för ”two-
handed unit”…” (Liddell 
2003:263) 

 Meningen stryks. 
 
 

s. 54, andra stycket, rad 
3 

”… en entitet (se Figur 4-3a), ”… två entiteter (se Figur 4-
3a), 

 

s. 127, tredje stycket, 
rad 4 och 5 

”samma handformskategori 
och handaktivitet med andra 
ord två agerande substitutorer 
eller manipulatorer.” 

”samma handformskategori 
men olika handaktivitet med 
andra ord en stilla substitutor 
och agerande substitutor eller 
en stilla manipulator och 
agerande manipulator.” 

 

s. 128, tabell 7-7, första 
tabellraden 

Agerande 
manipulator      

Agerande 
manipulator        

Agerande 
manipulator      

Agerande 
substitutor        

 

substitutor substitutor manipulator substitutor 
s. 137, tredje stycket, 
sista raden 

… i bilaga 7. … i bilaga 4.  

s. 175, första stycket, 
rad 7 

”… is regarded as a part of a 
lexical two-handed sign…” 

”… is not regarded as a part 
of a lexical two-handed 
sign…” 

The index finger 
is regarded as a 
part of a lexical 
two-handed sign, 
denoting ‘av’. 

s. 176, andra stycket, 
rad 5 

(2;1–6;3) (2;1–6;6)  

s. 174, första stycket, 
rad 3 

(Fig. 4-5) (Fig. 5-4)  

s. 174, andra stycket, 
sista raden 

(Fig. 5-11) (Fig. 5-10)  

    

Tillägg/strykning    

s. 42, tredje stycket, rad 
6 

”… reagera barnens 
beskrivningar…” 

”… reagera på barnens 
beskrivningar…” 

 

s. 48, första stycket, rad 
2 

”… kolumner: barn x;x, …” ”… kolumner: barn x;x 
(ålder), …” 

 

s. 141, tredje stycket, 
rad 3 

”… hälften barnens 
konstruktioner…” 

”… hälften av barnens 
konstruktioner…” 

 

s. 149, första stycket, 
rad 12 och 13 

”… använder istället kan 
använda en agerande 
substitutor…” 

”… använder istället en 
agerande substitutor…” 

 

 



    

Formalia    

s. 21, Tabell 2-2, tredje 
kolumnen: 
 

   

Tabellrad 1och 5 (Classifiers) (classifiers)  

Tabellrad 4 (Classifier predicates: Class-, 
handle- och SASS-predicates) 

(classifier predicates: class-, 
handle- och SASS-predicates) 

 

Tabellrad 10 ”Classifier predicates” ”classifier predicates”  

s. 27, tredje stycket, rad 
9 

hand-shapes handshapes  

s. 41, andra stycket, 
första raden 

… ett likartat upplägg:  … ett likartat upplägg.  

s. 100, Avsnitt: 6.3.1 
Agerande hand, första 
stycket, sista raden 

”… i AV-verb-
konstruktionen.” 

”… i AV-
verbkonstruktionen.” 

 

s. 108, första stycket, 
rad 7 

”… AV-verb-konstruktion.” ”… AV-verbkonstruktion.”  

 


