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Förord 

Min största tacksamhet går till de familjer som låtit sina barn delta i min under-
sökning av barns avbildande verbkonstruktioner, men även till de vuxna (och 
föräldrar) som deltagit i undersökningen. Ett stort tack vill jag även rikta till 
personalen på de förskolor som hjälpt till med att insamlingen av barndata. 
Utan er alla hade datainsamlingen av barnen inte varit möjlig. 

Men den allra största tacksamheten vill jag rikta till min huvudhandledare 
Brita Bergman, som beundransvärt och tålmodigt hjälpt mig genom forskar-
studierna och skrivandet av avhandlingen. Hon har kommit med värdefulla 
och insiktsfulla kommentarer i sin granskning av mina skriftliga utkast. Våra 
diskussioner har lett till att jag fått en större insikt i forskningen om (barns) 
teckenspråk. Tack Brita! Din fyr har lyst starkt över havet och hjälpt vägleda 
båten med barndatan säkert i hamn. Här vill jag också passa på att tacka Hans 
Bergman, som tålmodigt väntat på dig vid fyren! 

En annan stadig vägledare genom avhandlingsarbetet, och livet i allmänhet, 
har varit Kristina Svartholm och avdelningen svenska som andraspråk för 
döva. Avdelningen har hjälpt till att finansiera mina studier. Tack Kristina! 
Till avdelningen hör även Krister Schönström, som gett mig värdefulla tips på 
smått och gott vad gäller arbetet kring skrivandet av avhandlingen. Ert och 
avdelningens stöd har varit mycket värdefullt för mig. 

En ytterligare klippa i avhandlingsarbetet har varit Carl ”Calle” Börstell. 
Tålmodigt har han språkgranskat avhandlingen och bistått med kloka råd vad 
gäller meningsformuleringar på svenska. Utöver det har Calle varit en fin 
rumskamrat, och en som alltid visat stort intresse för diskussioner om tecken-
språk på teckenspråk. En annan fin rumskamrat har varit Josefina Safar och 
Thomas Hörberg. Tack Thomas (och Calle) för hjälpen med den statistiska 
uträkningen. Tack för att ni finns! 

För visat stöd och intresse tackar jag även Johanna Mesch, min andra hand-
ledare. Tack för att du kunnat agera som teckenmodell. Utöver detta vill jag 
tacka dig för att du tillsammans med Åsa Gustafsson gett mig det tidsutrymme 
jag behövde för att kunna arbeta med avhandlingen. Tack Johanna, för allt 
arbete kring förberedandet av disputationen! 

In i det allra sista i avhandlingsarbetet har Pia Nordin beundransvärt ställt 
upp med sin expertis kring hanteringen av Acta-mallen och hur jag skulle 
kunna få bukt med layouten i avhandlingen. Ett stort tack till dig för all din 
hjälp! Jag hade inte kunnat få ihop det på slutet utan dig! 

För stöd tackar jag även de personer som på olika sätt hjälpt mig med  
avhandlingen. Rolf Piene Halvorsen för opponeringen av Licentiatuppsatsen 
och skuggopponeringen av avhandlingen. Lamont Antieau som språkgranskat  



 
 

abstraktet och sammanfattningen på engelska. Nik Riemer Kankkonen för 
hjälp med den tekniska delen kring de olika formaten av mina data. Ingela 
Holmström som med sitt varma engagemang och intresse har läst delar av av-
handlingen och stöttat mig i avhandlingsskrivandet. Ett tack riktas även till 
The Language and Cognition, and the Acquisition Groups vid Max Planck 
Institute for Psycholinguistics (MPI) i Nijmegen för att de låtit mig använda 
eliciteringsmaterialen ”Cut and Break Clips” och “Kids’ Cut and Break”. 

Inte minst, för stöd och intresse riktar jag ett stort tack till mina kollegor på 
avdelningen för teckenspråk, svenska som andraspråk för döva och institut-
ionen för lingvistik 

Tack Marc för att du stöttat mig i mitt arbete och trott på mig. Tack för att 
du läste abstraktet och sammanfattningen på engelska och kunde, trots att äm-
net var alldeles för ”arcane” för dig, ge dina synpunkter på språket i dem. 

Till sist, Tack Jarl och Harvey tack för att ni finns! Jarl, tack för att du finns 
där, både för mig och lillebror. Din förståelse och inlevelse för andra männi-
skor betyder mycket för oss. Harvey, tack för att jag får uppleva din glädje 
och aptit på livet kan bjuda på och för de kramar och pussar man får när man 
kommer hem efter en lång arbetsdag. 
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1 Inledning 

I den här avhandlingen undersöker jag barns och vuxnas avbildande verbkon-
struktioner i beskrivningar på svenskt teckenspråk av situationer inom ”Cut 
and Break”-domänen. 

Jag beskriver först vuxnas avbildande verbkonstruktioner i beskrivningar 
av situationer som innehåller separationsaktiviteter med och utan verktyg, och 
några utan aktör. Detta för att utforma en mall som används för att redogöra 
för barns tillägnande av avbildande verbkonstruktioner när de beskriver 
samma situationer. Barnen är i åldersspannet 2;1–6;6.1 Utifrån analysresulta-
tet av barnens avbildande verbkonstruktioner presenterar jag ett nytt sätt att 
analysera barns tillägnande av dem. 

Vuxenstudien lades fram i en licentiatuppsats år 2013 (Simper-Allen 2013). 
Sammanlagt deltog 14 döva vuxna med svenskt teckenspråk som sitt första-
språk i studien. Vuxna beskriver situationerna inom ”Cut and Break”- 
domänen uteslutande med avbildande verbkonstruktioner som innehåller två 
händer. Händernas former kunde särskiljas i tre handformskategorier:  
substitutor, manipulator och deskriptor. Utöver antal händer och handforms-
kategori noterades även händernas aktivitet, såsom stilla eller agerande hand. 

Vuxenstudien fungerar som en grund för undersökningen av barnens  
avbildande verbkonstruktioner när de beskriver samma situationer. Samman-
lagt deltog 11 döva barn till döva föräldrar med svenskt teckenspråk som sitt 
förstaspråk. I redogörelsen för barnens verbkonstruktioner utgår jag från  
parametrarna antal händer, handformskategori och handaktivitet. I analysen 
av barnens verbkonstruktioner presenterar jag barns stegvisa tillägnande av 
avbildande verbkonstruktioner i beskrivningar av situationer inom ”Cut and 
Break”-domänen, men diskuterar även de verbkonstruktioner som avviker 
från vuxnas verbkonstruktioner. I beskrivningen av barnens avvikande verb-
konstruktioner tillämpar jag en kognitiv analysmodell, Real Space blend-teori 
(Liddell 2003), vilket inte har gjorts i någon tidigare studie. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med avhandlingen är att undersöka barns och vuxnas avbildande 
verbkonstruktioner när de beskriver eliciteringsmaterialet ”Cut and Break 
clips” och ”Kids’ Cut and Break”. Syftet i avhandlingen är således tvåfaldigt, 

                                                                 
1 Barnens ålder i avhandlingen är angivna enligt principen år; månad, ibland anges även dagar. 
Åldersuppgiften 2;1;26 anger att barnet är två år, 1 månad och 26 dagar gammal. 
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dels att beskriva vuxnas avbildande verbkonstruktioner, dels att beskriva 
barns avbildande verbkonstruktioner. Mer specifikt är syftena: 
− Att beskriva vuxnas avbildande verbkonstruktioner i beskrivning av sepa-

rationsaktiviteter med och utan verktyg, och utan aktör, med fokus på antal 
händer, handformskategori och handaktivitet. 

− Att beskriva barns avbildande verbkonstruktioner som beskriver separat-
ionsaktiviteter med och utan verktyg, samt utan aktör, med särskilt fokus 
på antal händer, handformskategori och handaktivitet. 

Undersökningen av barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner har skett 
utan att det i förväg fanns fastlagda förväntningar på resultatet av den hos barn 
och vuxna. I takt med undersökningen av barnens verbkonstruktioner tillkom 
flera frågeställningar. Dessa är: 
− Tillägnar sig barn de verbkonstruktioner som beskriver situationer med 

endast ett föremål tidigare än de som beskriver situationer med två föremål 
(d.v.s. situationer med enbart ett påverkat föremål kontra de med både ett 
verktyg och ett påverkat föremål)?  

− Tillägnar sig barn de verbkonstruktioner som beskriver situationer utan  
aktör parallellt med de som beskriver situationer med ett föremål (påverkat 
föremål)?  

− Vad föranleder att barnen i motsats till vuxna föredrar substitutor i beskriv-
ningar av situationer som innehåller verktyg? 

− Varför har händerna i flera av barnens avbildande verbkonstruktioner  
kontakt med varandra när kontakt saknas i de vuxnas motsvarande  
avbildande verbkonstruktioner? 

1.2 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av två delar: beskrivning av vuxnas avbildande verbkon-
struktioner, inklusive handformskategorier i avbildande verbkonstruktioner, 
och beskrivning av barns avbildande verbkonstruktioner. 

Vuxendelen har tidigare publicerats i en licentiatuppsats (Simper-Allen 
2013). Uppsatsen behandlar vuxnas beskrivningar av situationer inom ”Cut 
and Break”-domänen och beskriver även ingående tre handformskategorier 
som återfinns i avbildande verbkonstruktioner. Följande är återgivna från 
Simper-Allen (2013) och som inkluderas i den här avhandlingen: 2.1, 2.2, 3.1, 
3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 och kapitel 4–6. Avsnitten samt kapitlen har genomgått en 
lätt revidering, såsom några mindre korrigeringar av formalia och felaktig-
heter i en tabell. Undersökningen av barnens beskrivningar har inte presente-
rats tidigare och publiceras härmed i den här avhandlingen för första gången. 
Resultaten av barn- och vuxenundersökningen presenteras för sig i avhand-
lingen. Däremot flätas tidigare forskning och material och metod i barn- och 
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vuxenundersökningarna samman. Sammanfattningsvis består avhandlingen 
av nio kapitel och en sammanfattning på engelska. 

Kapitel 1 presenterar avhandlingens tillkomst, syfte och disposition.  
Kapitel 2 behandlar tidigare forskning. Kapitlet ger en bakgrund till tidigare 
beskrivningar av avbildande verb och introducerar några centrala begrepp.  
Vidare berör kapitlet barns tillägnande av teckenspråk varefter jag mer ingå-
ende diskuterar tidigare forskning kring barns utveckling av avbildande verb. 
Det följande kapitlet, 3, presenterar det eliciteringsmaterial som båda under-
sökningarna har använt, tillvägagångssättet för insamling av data samt hur 
data har bearbetats. Även presentation av de båda informantgrupperna görs 
här. 

Kapitel 4 introducerar de tre handformskategorier som uppträder i de  
avbildande verbkonstruktionerna som undersöks i avhandlingen. 

Kapitlen 5 och 6 redovisar vuxnas avbildande verbkonstruktioner som  
beskriver separationsaktiviteter där föremål separeras med och utan verktyg, 
samt utan aktör. Separationsaktiviteterna beskrivs med avbildande verb- 
konstruktioner och resultativa komplement. De förra beskrivs i kapitel 5 och 
de senare i kapitel 6. 

Kapitel 7 redovisar barns beskrivningar av separationsaktiviteterna där  
föremål separeras med och utan verktyg, samt utan aktör. Kapitlet redovisar 
även barns resultativa komplement. 

Kapitel 8 diskuterar hur barnens avbildande verbkonstruktioner tar form 
och några av konstruktionerna beskrivs med en kognitiv beskrivningsmodell. 

Avhandlingen avrundas med kapitel 9 där resultaten av de olika delarna av 
barn- och vuxenundersökningen återkopplas till avhandlingens syfte och  
frågeställningar. I detta kapitel görs dessutom några teoretiska och metodiska  
reflektioner. 

I slutet av avhandlingen finns åtta bilagor. 
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2  Tidigare forskning 

Det här kapitlet tar upp tidigare forskning som den här avhandlingen knyter 
an till. Den utgörs av två delar: varav den första berör allmänt studier av tecken 
som initialt betecknades som flermorfemiga och hur man tidigare har beskrivit 
handformen, som kom att kallas för klassifikator, i de flermorfemiga tecknen 
och följs av ett avsnitt som presenterar hur de flermorfemiga tecknen beskrivs 
inom den kognitiva teckenspråksgrammatiken. Den andra delen koncentrerar 
sig på att beskriva allmänt om barns tillägnande av språk, framför allt den 
morfologiska strukturen. Det följs av en mer ingående genomgång av tidigare 
studiers undersökning av barns tillägnande av avbildande verb. 

2.1 En- och flermorfemiga tecken2 
Tecken i det svenska teckenspråket har hittills huvudsakligen delats in i en-, 
två- och tremorfemiga resp. flermorfemiga tecken (Wallin 1994). I ett konti-
nuum har vi de enmorfemiga tecknen i den ena änden och de flermorfemiga i 
den andra änden. Däremellan finns det tecken som är två- eller tremorfemiga 
(bl.a. lexikala tecken med modifiering). De enmorfemiga tecknen kallar  
Wallin för fasta3 tecken och dessa har tidigare beskrivits i det svenska tecken-
språket av bl.a. Bergman (1977, 1982a, 1990), Wallin (1982), samt Bergman 
och Wallin (1984). De fasta tecknen har en grundform som kan vara uppslags-
form i ett lexikon (Ahlgren & Bergman 2006) och jag kallar dessa tecken för 
lexikala tecken. De två- eller tremorfemiga tecknen är fasta tecken i en modi-
fierad form som lägger till ytterligare betydelse till grundformens betydelse. 
Ytterligare tecken som kan anses vara tvåmorfemiga är vissa sammansätt-
ningar (Wallin 1994). Flermorfemiga tecken har undersökts närmare av  
Wallin (1994), specifikt de produktivt skapade tecken som uttrycker befintlig-
het och förflyttning, som han kallar för polysyntetiska tecken. 

Både lexikala och flermorfemiga tecken kan utföras med en eller två  
händer. Lexikala tecken som utförs med en hand kallas för enhandstecken, så 
att säga tecken med enkel artikulator. Lexikala tecken som utförs med två  
händer kallas för tvåhandstecken (Bergman 1982a). I tvåhandstecknen kan  
antingen båda händerna vara aktiva, eller en hand aktiv och den andra passiv. 
Den passiva handen fungerar som ett manuellt läge till den aktiva handen. När 
båda händerna är aktiva kallas det för tvåhandstecken med dubbel artikulator 
                                                                 
2 Delar av kapitlet är tidigare publicerat i Simper-Allen (2013). 
3 Wallin (1982) kallar de enmorfemiga tecknen först för enkla tecken. Bergman och Wallin 
(1984) kallar de enmorfemiga tecknen för fasta tecken. 
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(Bergman 1982a). Dock finns det restriktioner på teckenformen när ett tecken 
utförs med två händer, enligt Battisons (1978) analys av tecken i det ameri-
kanska teckenspråket. När två händer rör sig samtidigt måste de ha samma 
handformer, utföra samma rörelser (samtidigt eller växelvis) och ha samma 
lägen i teckenrummet. Detta kallar Battison (1978) för symmetrivillkoret (the 
Symmetry Condition). När händerna inte har samma handformer så måste den 
ena handen vara passiv och den andra aktiv, vilket Battison kallar för  
dominansvillkoret (the Dominance Condition). Båda villkoren har visat sig 
gälla för lexikala tecken även i det svenska teckenspråket (Ahlgren &  
Bergman 2006). Men Battison (1978) har inte tagit i beaktande om fler- 
morfemiga tecken med två händer omfattas av symmetrivillkoret. Wallin 
(1994) har däremot betonat att symmetrivillkoret inte generellt gäller för de 
polysyntetiska tecknen i det svenska teckenspråket. 

De flermorfemiga tecknen har en teckenform som i likhet med de lexikala 
tecknen består av en eller två händer, handens rörelse samt läge. Till skillnad 
från lexikala tecken är dessa element, samt flera andra element (som t.ex.  
handens vridning och riktning i teckenrummet), betydelsebärande i de fler-
morfemiga tecknen, d.v.s. de är morfem (Wallin 1994, Ahlgren & Bergman 
2006). Wallin (1994) exemplifierar detta med bl.a. det flermorfemiga tecknet 
”pappret ligger på ditt bord” som visas i Figur 2-1. I detta tecken betecknar 
handformen (Flat hand) en entitet vars mest framträdande egenskap är att den 
är platt, d.v.s. en tvådimensionell entitet och representerar därmed ”pappret”. 

 

 

Figur 2-1. Polysyntetiskt tecken ”pappret ligger på ditt bord” (Wallin 1994:46 ex. 
4.1) 

Förutom det som handformen betecknar så visar handens riktning och vrid-
ning i rummet att entiteten ”papper” befinner sig i horisontell orientering i 
rummet, d.v.s. liggande. Handens riktning, vridning och höjdläge i tecken-
rummet uttrycker samtidigt andra betydelser. Samtidigt realiseras en rörelse, 
vilket inte syns i bilden, som består av att handen förs nedåt med ett distinkt 
avslut. Denna nedåtriktade rörelse betecknar generellt i dessa tecken en  
entitets befintlighet. Sammanlagt har det flermorfemiga tecknet ”pappret  
ligger på ditt bord” fem morfem enligt Wallin (1994:46). 
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Teckenspråksforskningen har främst undersökt flermorfemiga tecken som 
uttrycker befintlighet och förflyttning, samt de tecken som beskriver form och 
storlek hos entiteter. Flermorfemiga tecken som uttrycker befintlighet och  
förflyttning har bl.a. beteckningarna, classifier verbs eller classifier verbs of 
motion and location (Supalla 1978, 1986, 1990), classifier predicates  
(Corazza 1990, Schick 1987, Smith 1990, Valli & Lucas 1995, och Cogill-
Koez 2000), spatial-locative predicates (Liddell & Johnson 1987), polymorp-
hemic predicates (Collins-Ahlgren 1990, och Wallin 1990), productive signs 
(Brennan 1990, och Wallin 1998), polycomponential signs (Slobin, Hoiting, 
Anthony, Biederman, Kuntze, Lindert, Pyers, Thumann & Weinberg 2003), 
polycomponential verbs (Schembri 2003), classifier constructions  
(Zwitserlood 2003), polymorphemic verbs (Engberg-Pedersen 1993), 
depicting verbs (Liddell 2003), m.fl. Form och storleksbeskrivande tecken har 
bl.a. beteckningarna, size and shape specifying signs (Supalla 1986),  
predicates of visual-geometric description (Engberg-Pedersen 1993),  
verbs of visual-geometric description (Schembri 1996, och Liddell & Johnson 
1987, 1988) och depicting verb (Liddell 2003), m.fl. 

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

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

I följande avsnitt kommer jag att översiktligt presentera hur man tidigare 
har kategoriserat de flermorfemiga tecknen med avseende på vilken betydelse 
de har. I avsnittet därefter presenterar jag ett urval av de analyser man har gjort 
av handformen i flermorfemiga tecken. I den här studien kommer jag att  
fokusera på att beskriva handformen i flermorfemiga tecken, som jag kallar 
för avbildande verbkonstruktioner. Det jag studerar i närmare detalj är hand-
formskategorier i konstruktioner som beskriver separation av föremål med och 
utan verktyg, d.v.s. en typ av objektsmanipulation. 

Man har delat in de flermorfemiga tecknen i kategorier med avseende på 
vilken betydelse de har. Vanligtvis delar man in dem enligt vad handens  
rörelse (movement unit) betecknar, d.v.s. om rörelsen betecknar befintlighet, 
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förflyttning, eller beskriver en entitets form och storlek (se Schembri 2003). 
Padden (1983) och Schick (1987, 1990a) har istället delat in dessa tecken  
enligt hur och med vilka platser/punkter i teckenrummet de kongruerar med 
(agreement pattern). 

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

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

2.1.1 Handformskategorier 
Den betydelsebärande delen handform i flermorfemiga tecken kom i tidig 
teckenspråkslitteratur att kallas för classifier (även classificatory morpheme) 
och observerades av bl.a. Frishberg (1975), Kegl och Wilbur (1976), och  
Supalla (1978). Frishberg menar att handformen väljs ”to stand for certain  
semantic features of noun arguments” (Frishberg 1975:715), eller som  
Schembri uttrycker det: ” […] according to the salient characteristics of the 
referent, especially its shape.” (Schembri 2003:3). Frishberg argumenterar för 
att handformen, som betecknar en entitet i flermorfemiga tecken, kan jämföras 
med classifiers i andra klassifikatorspråk, som t.ex. det talade språket navajo. 
Beteckningen classifiers har använts och används fortfarande frekvent av flera 
teckenspråksforskare världen över och fenomenet har studerats i åtskilliga 
teckenspråk.4 

                                                                 
4 Enligt Schembri (2003) rör det sig om ca 30 teckenspråk, bl.a. amerikanskt teckenspråk, au-
straliskt teckenspråk, danskt teckenspråk, finskt teckenspråk, flamländskt teckenspråk, franskt 
teckenspråk, tyska teckenspråk, teckenspråket i Hong Kong, irländska teckenspråk, indopaki-
stanskt teckenspråk, israeliskt teckenspråk, italienskt teckenspråk, kenyanskt teckenspråk,  
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Engberg-Pedersen (1993) ifrågasätter dock användningen av beteckningen 
classifier och benämner istället handformen i flermorfemiga tecken för verb 
stems och betraktar därmed handformen som stammen i dessa tecken. Hon 
delar in verb stems i ytterligare underkategorier enligt deras betydelse och vad 
för slags rörelsemorfem de kan kombineras med. Engberg-Pedersen (1993) 
delar in verbstammen i fyra huvudkategorier: whole entity stem, handle stem, 
limb stem och extension stem. 

Att betrakta handformen som en klassifikator har även ifrågasatts av bl.a. 
Cogill-Koez (2000), Sutton-Spence och Woll (1999), Emmorey (2001),  
Emmorey och Herzig (2003), och Schembri (2003). De, inklusive Engberg-
Pedersen (2002), hävdar att de s.k. klassifikatorerna i tecknade språk skiljer 
sig i flera avseenden från Grinevalds (1996) kriterier för klassifikatorer  
i talade språk (se utförligare argumentation i Schembri 2003). Trots detta har 
flera teckenspråksforskare fortsatt att använda beteckningen klassifikator för 
handformen i olika teckenspråk. 

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

En indelning av klassifikatorer i två huvudtyper, såsom Wallins, gör även 
McDonald (1982), Kegl (1990), och Zwitserlood (2003) (se Schembri 2003: 
10). Dock är antal indelningar av klassifikatorerna i olika teckenspråk långt 
ifrån enhetlig. Liddell och Johnson (1987) har t.ex. en klassifikatorindelning 
på upp till sju typer. Eftersom antalet kategorier av klassifikatorerna varierar 
så pass mycket presenterar Schembri (2003) en överskådligare indelning av 
klassifikatorerna i tre typer (se Schembri 2003:10) och benämner dem entity 
handshape unit, handle handshape unit och SASS handshape unit (SASS; Size 
And Shape Specifying signs). Avslutningsvis ges en (något utökad) översikt 
över handformsbeteckningar efter Schembri (2003) (Tabell 2-1). 

 
 

                                                                 
koreanskt teckenspråk, norskt teckenspråk, teckenspråket i Nederländerna, nicaraguanskt teck-
enspråk, nyazeeländskt teckenspråk, ryskt teckenspråk, brittiskt teckenspråk, sydafrikanskt 
teckenspråk, taiwanesiskt teckenspråk, samt thailändskt teckenspråk. 
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Tabell 2-1 Översikt handformsbeteckningar efter Schembri (2003) 

Schembri 
(2003) 

Entity Handshape 
Units 

Handle Handshape 
Units 

SASS Handshape Units 

Supalla (1978, 
1982, 1986 ) 

Abstract Classifiers: 
Static SASSes, semantic, 
body part, some instru-
ment classifiers (tool 
classifiers)  

Abstract Classifiers: 
Some instrument classi-
fiers (instrumental hand 
classifiers)  

Size- and shape classifi-
ers: Non-static SASSes 

McDonald 
(1982) 

Some x-type of object 
classifiers 

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

Liddell & 
Johnson (1987)  

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

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

Kegl (1990) Regular classifiers, 
bodypart 

Handling classifiers  – 

Schick (1990)  Class classifiers, some 
SASSes 

Handle classifiers Some SASSes 

Corazza (1990)  Surface, some quantity 
classifiers 

Grab classifiers Descriptive, perimeter 
(?), some quantity classi-
fiers 

Brennan (1990)  Some SASSes, instru-
mental classifiers, some 
touch classifiers, some 
extent classifiers  

Handle classifiers, some 
touch classifiers 

Some SASSes, some  
extent classifiers 

Engberg-Pe-
dersen (1993)  

Whole entity stems and 
some limb stems 

Handle stems and some 
limb stems 

Extension stems 

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

Cogill-Koez 
(2000) 

Object Classifier Predi-
cate 

Handle Classifier Predi-
cate 

Trace Classifier Predi-
cate 

Zwitserlood 
(2003)  

Object Handle – 

2.1.1.1 Substitutor, manipulator och deskriptor 

I följande avsnitt beskriver jag mer ingående de tre handformskategorierna. 
Eftersom min analys av handformer i avbildande verbkonstruktioner som  
uttrycker föremåls separation utgår från Wallins analys av handformer i  
polysyntetiska tecken presenterar jag i det följande avsnittet endast Wallins 
analys av handformer i dessa tecken. Dock använder jag varken Wallins 
(1994) eller Schembris (2003) beteckningar för de olika handformskategori-
erna här, utan lånar Erlenkamps (2009) beteckningar substitutor, manipulator 
och descriptor. 
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Handformerna i kategorin entity handshape unit motsvarar Wallins (1994) 
klassifikatorer. Exempel på klassifikatorer i det svenska teckenspråket är bl.a. 
Pekfinger och Klohand (Figur 2-2). 

  
Pekfinger Klohand 

Figur 2-2. Klassifikatorerna: Pekfinger och Klohand (Svenskt teckenspråks- 
lexikon 1997) 

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

Handformerna i kategorin handle handshape unit motsvarar Wallins 
(1994) agentiva klassifikatorer. Exempel på agentiva klassifikatorer är t.ex. 
Knuten hand och Hållhand (Figur 2-3). 

  
Knuten hand Hållhand 

Figur 2-3. Agentiva klassifikatorerna: Knuten hand och Hållhand (Svenskt tecken-
språkslexikon 1997) 

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

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

Exempel på handformer som förekommer i form- och storleksbeskrivande 
tecken är t.ex. Stor nyphand och Måtthand (Figur 2-4). 

  
Stor nyphand Måtthand 

Figur 2-4. Handformer i form- och storleksbeskrivande tecken: Stor nyphand och 
Måtthand (Svenskt teckenspråkslexikon 1997) 

Handformerna i form- och storleksbeskrivande tecken kallar jag för deskrip-
torer. 

2.2 Avbildande verb5 
Morfemanalysen har under det senaste decenniet blivit ifrågasatt och en alter-
nativ analys av de former som man kallat för flermorfemiga verb/tecken lades 
fram av den amerikanska teckenspråksforskaren Scott K. Liddell i boken 
”Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language” (2003). 
Liddell kallar de flermorfemiga verben för depicting verbs (avbildande verb).  

I sin analys av avbildande verb använder Liddell kognitiva lingvistiska  
begrepp som han har vidareutvecklat för att beskriva bl.a. dessa verb i tecken-
språk. Liddell utgår från Fauconniers (1985) kognitiva lingvistiska teori om 
mentala rymder (Mental Space Theory), samt Fauconniers & Turners (1985, 

                                                                 
5 Avsnittet är tidigare publicerat i Simper-Allen (2013). 
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1996) blendteori (Conceptual Blending Theory), men även andra kognitiva 
lingvistiska teorier där bl.a. Langacker (1987, 1991, 1999a, 1999b) och Lakoff 
och Johnson (1980) har varit betydelsefulla. 

Liddell (2003) visar att det finns två typer av verb som kan placeras/riktas 
i teckenrummet på ett sätt som tillför ytterligare betydelse till verbet. Den 
första typen av verb som utnyttjar teckenrummet är lexikala verb, som Liddell 
samlar under beteckningen indicating verbs (utpekande verb). Den andra  
kategorin av verb kallar han för depicting verbs, som jag här kallar för  
avbildande verbkonstruktioner. Tillägget av konstruktion i avbildande verb-
konstruktioner anspelar på att de verb jag undersöker i den här avhandlingen 
utgörs av två händer med olika handformskategorier. En verbkonstruktion kan 
möjligen här analyseras som att bestå av två avbildande verb, men det kommer 
jag inte att ta ställning till i den här avhandlingen. De avbildande verben är de 
verb man tidigare har kallat för flermorfemiga verb/tecken, men Liddell  
frångår nu morfemanalysen. De avbildande verben, enligt Liddell (2003): 

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

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

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

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

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

a linear arrangement of individual entities” 
(iii) verbs “signify movements or actions” (Liddell 2003:262) 
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Till skillnad från andra teckenspråksforskare delar inte Liddell (2003) in  
avbildande verb primärt efter vilken betydelse handens form uttrycker.  
Handens form påverkar istället en ytterligare indelning av den tredje kategorin 
verb som ”signify movements or actions”, vilket jag återkommer till senare.  

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

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

Avbildande verb som betecknar ”movements or actions” betecknar en  
entitets förflyttning eller aktivitet (Liddell 2003). Verben i den här gruppen 
delar Liddell in i två kategorier enligt vilken handform som väljs. I den ena 
gruppen finner vi verb där handformen representerar en entitet och handens 
rörelse avbildar denna entitets egenförflyttning, i den andra, verb som avbildar 
hantering av en entitet (handling of an entity). Handformen avbildar en hand 
som handskas med en entitet, t.ex. S-hand som representerar en hand som 
handskas med ett glas, eller Nyphand som representerar en hand som handskas 
med en penna. En företeelse som Liddell (2003) nämner inom avbildande verb 
och som jag kommer att gå in lite närmare på i föreliggande studie, är det som 
han kallar för depicting buoy (avbildande boj). I anslutning till begreppet  
avbildande boj förekommer begreppet fragment (fragment), vilket Liddell 
(2003) menar är en rest från ett tidigare tecken som följer med till efterföljande 
tecken. Fragmentet utgörs oftast av den hand som inte är aktiv. Depicting buoy 
innebär att ett fragment från ett avbildande verb följer med och blir den  
passiva handen i efterföljande avbildande verb (Liddell 2003). Ett sådant  
fragment kallar Liddell (2003) för avbildande boj. Liddell betraktar denna typ 
av konstruktion för ”two-handed unit” (Liddell 2003:263). En avbildande boj  
liknar till en viss del de fragment jag kommer att beskriva i avsnittet om  
resultativa komplement (kapitel 6). 

I sin beskrivning av det norska teckenspråket anknyter Erlenkamp (2009) 
till Liddell och vidareutvecklar hans beskrivning av avbildande verb.  
Erlenkamp kallar dem för gesture verbs. Enligt Erlenkamp förekommer dessa 
verb i tre olika blend-typer och dessa tre benämns som substitutor blend,  
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manipulator blend, och descriptor blend. Erlenkamp fokuserar i sin analys på 
vad handen representerar, samt vilka delar av tecknarens kropp ingår i dessa 
blend-typer, vilket för övrigt innebär att handen/händernas rörelse inte ligger 
till grund för hennes kategorisering av dessa verb. I den här avhandlingen  
lånar jag Erlenkamps (2009) tre blendbeteckningar och kallar dem för substi-
tutor, manipulator och deskriptor, men bara som namn på handforms- 
kategorier i avbildande verb, inte som blendbeteckningar. 

2.3 Barns språkutveckling 
Att lära sig språk är en social aktivitet. Men språk innebär inte bara att artiku-
lera en sträng av ord eller tecken, utan även gester, kroppsspråk och icke- 
verbala uttryck för känslor, såsom när ansiktsuttryck används för att förmedla 
något till någon annan, d.v.s. en interaktion uppstår (Clark 2009). 

Barns gester är av två typer, deiktiska respektive symboliska gester, och 
förekommer vid olika stadier och används i kommunikativa sammanhang  
(Caselli 1994, Caselli & Volterra 1994, Goldin-Meadow & Mylander 1998, 
Andrén 2010, och Bergman 2012). Användningen av gester är en grund- 
läggande färdighet som behövs för att utveckla ett språk (Werner & Kaplan 
1963). Utpekande gester, som även kallas för deiktiska gester, är föremåls- 
relaterade kommunikativa gester som framträder när barn är ca 10 månader 
gamla (Bergman 2012). Barnen sträcker sig efter föremål för att senare visa 
eller lämna föremålet till någon. Den utpekande gesten blir efter ca en månad 
en pek-gest, i form av utsträckt pekfinger och tumme (även andra handformer 
används för att peka) för att peka mot föremål, men pekningen behöver enligt 
Hatzopoulou (2008) inte alltid utgöra en kommunikativ handling. Pekningen 
samverkar med blickriktningen för att engagera annan samtalsdeltagare i en 
kommunikativ akt (bl.a. Goldin-Meadow & Mylander 1998, Clark 2009,  
Gerholm 2007, Andrén 2010, och Bergman 2012). I en undersökning fram-
håller man att deiktiska gester banar väg för engelsktalande barns tidiga  
substantiv. Barnen refererar till föremål som de ännu inte har ord för och några 
månader senare yttrar barnen ordet för just det föremål som de tidigare refe-
rerade till med en deiktisk gest (Iverson & Goldin-Meadow 2005). 

Mot slutet av barnets första levnadsår framträder symboliska gester (repre-
sentational gestures, iconic gestures) som används för att benämna eller  
beskriva föremål, eller för att önska något (Caselli 1983, Acredolo &  
Goodwyn 1984, Goldin-Meadow & Mylander 1998, Andrén 2010, Bergman 
2012, och Özçalişkan, Gentner & Goldin-Meadow 2014). Bergman (2012) 
skriver att symboliska gester till en början används uteslutande för närvarande 
referenter, t.ex. barnets eget agerande med föremål. Andrén (2010) beskriver 
en annan typ av symbolisk gest som han kallar för ”ACTION_BASED” (även  
kallad enactment i andra studier), vilket även Overton & Jackson (1973)  
observerat i undersökningen av engelsktalande barn i ”action sequences” där 
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objekt är inblandat. Gesten innebär att barnet använder sin kropp för att repre-
sentera en agerande kropp, och denna typ av gest har även observerats av bl.a. 
Morgan, Herman, Barrière och Woll (2008) i deras undersökning av döva 
barns klassifikatortecken för att uttrycka spatiala relationer, samt av Tang, Sze 
och Lam (2007). Vid den här tidpunkten, när deiktiska och symboliska gester 
framträder, är barnet ca ett år gammalt och har även börjat producera de första 
orden. Gesterna och de första orden börjar nu kombineras och skapar ett  
förstadium till en satsliknande enhet (Volterra 1981, Goldin-Meadow & 
Mylander 1998, och Gerholm 2007, m.fl.). 

Från det att barnet yttrat sitt första ord utvecklas ordförrådet för att kring 
1,5–2-årsåldern ha ett ordförråd på ca 50 ord. Ungefär samtidigt som barnet 
har ett ordförråd på ca 50 ord tar ordförrådsspurten fart och barnet börjar  
producera tvåordsyttranden och kombinerar allt fler ord för att bilda längre 
yttranden (Strömqvist 2003, 2010, och Bergman 2012). I anslutning till  
ordförrådsspurten i teckenspråk har man noterat att teckenspråkiga barn  
utmärker sig genom att ha en verbspurt som är betydligt större än i talat språk 
(Anderson & Reilly 2002, och Hoiting 2006). 

I samband med tvåordsyttranden börjar satsbildningen och morfologin att 
ta form och barnets språk börjar alltmer utvecklas till att likna vuxenformen 
(Strömqvist 2010). Steget till inlärning av den grammatiska strukturen i det 
språk barnet tillägnar sig sker under barnets andra år. Barnet ska analysera vad 
de grammatiska morfemen betyder och hur de används. Det ska förstå, sortera 
och analysera det omgivande språket, vilket Slobin (1985:1158) beskriver 
som ”some initial procedures for perceiving, storing, and analyzing linguistic 
expericence”. Hur proceduren kan se ut gemensamt för alla barn har intresse-
rat Slobin, som lagt fram en universell modell som beskriver just den initiala 
utvecklingen av den grammatiska strukturen, vilket öppnar upp för fortsatt  
utveckling av densamma. 

Slobins universella modell (1985) består av flera principer med under- 
liggande begrepp (notions) för hur barn utvecklar grammatiska morfem. Dessa 
kallar han för operationella principer (Operating Principles) och de beskriver 
steg för steg hur barn lär sig grammatiska strukturer. Vissa av principerna lär 
sig barn lätt och snabbt, vilket Slobin förklarar med att de lättare strukturerna 
ligger nära de allra första lingvistiska scheman som barn abstraherar. De  
svårare strukturerna tillägnar sig barnen senare på flera specifika sätt som de 
inte kan tillgodogöra sig från allra första början i språktillägnandet. 

Slobin (1985) kategoriserar olika prototypiska aktiviteter i den över- 
ordnade beteckningen Spatial Scenes och dessa är bl.a. Manipulative Activity 
Scene, The Basic Figure-Ground Scene och Object Placement and Object 
Transfer Scenes. Scenerna är grundläggande mönster som representerar de 
mest prototypiska aktiviteterna och begrepp som barn perceptuellt tillägnar 
sig. Ett av de första grammatiska morfem som framträder hos barn är de som 
uttrycker transitivitet i Manipulative Activity Scene. Denna scen beskrivs som 
”basic causal event in which an agent carries out a physical and perceptible 
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change of state in a patient by means of direct body contact or with an instru-
ment under the agent’s control” (Slobin 1985:1175). Varje prototypisk scen 
innehåller en eller flera konceptuella komponenter som är markerade eller 
framträdande, vilket för Manipulative Activity Scene är komponenterna 
’agent’ och ’föremål’ (Slobin 1985). 

Vidare beskriver Slobin (1985) att aktiviteterna i Manipulative Scene har 
en tidsdimension, att aktiviteten har en början och ett slut, och att en av de 
olika tidpunkterna i aktiviteten från ett barns perspektiv kan vara central  
i deras yttrande, d.v.s. ett temporalt perspektiv. Exempelvis tenderar barn till 
en början att fokusera på resultatet av en aktivitet som markeras med t.ex. 
verbets tempus och aspekt såsom ”all gone” (Slobin 1985). När ett föremål är 
inblandat i aktiviteten så börjar barn vanligtvis med att kommentera en avslu-
tad handling med t.ex. det engelska verbet ”break” eller ”spill”, vilket refere-
rar till föremålets förändrade tillstånd. Det visar att barn riktar uppmärksam-
heten mot det påverkade föremålet, men även till processen föremålet genom-
går och inte till aktören som utför aktiviteten. 

När barn ska beskriva en händelse de sett eller upplevt, delar de upp  
händelsen i mindre beståndsdelar som de kan sätta relevanta ord på. I början 
fokuserar barnen på att beskriva vad som är det mest framträdande i händel-
sen, vanligtvis de individer eller föremål som rör sig eller den aktivitet som är 
mest framträdande. Längre fram i utvecklingen lägger barn till andra detaljer 
i händelsen ju mer de behärskar det språk de lär sig (Clark 2009). Ett vanligt 
beskrivningsmönster är att barn övergeneraliserar användandet av ett visst 
verb för att beteckna en viss aktivitet, t.ex. använda verbet ”open” i beskriv-
ningar där föremål separeras (Bowerman 1978, och Clark 1973). Man har 
också konstaterat att barn har flera icke-lingvistiska koncept än ord och att det 
leder till att barn använder de ord som de kan för de koncept de saknar ord för 
(Bowerman 1978, och Clark 1973). En typ av icke-lingvistiskt koncept är 
’spatiala relationer’ och Strömqvist (2010:67) skriver ”att vissa spatiala  
relationer är lättare att tala om än andra av rent språkliga orsaker.” Språk  
skiljer sig åt i fråga om hur de olika konceptuella domänerna representeras 
och Strömqvist (2010) påpekar att vissa är svårare än andra att tala om. 

Ett annat icke-lingvistiskt koncept man undersökt hos barn är det icke-
lingvistiska konceptet ’aktivitet’ som finns i händelser inom domänen CUT och 
BREAK och benämns med verb (Bohnemeyer et al. 2001). På svenska används 
change of state-verb som t.ex. skära, klippa, skiva, såga och hacka för CUT-
händelser, och bryta, knäcka, spräcka, bräcka, krossa och riva för BREAK-
händelser (Skogsberg 2005). Flera studier försöker ta reda på hur barn lär sig 
betydelsen av orden break och cut och vilka andra verb i olika språk som kret-
sar kring de två verben. Verben break och cut är lika varandra i avseendet att 
båda används för att beskriva aktiviteter där föremål separeras på något sätt, 
men de skiljer sig åt både semantiskt och syntaktiskt (Levin 1993, och Pye, 
Frome Loeb & Pao 1996, m.fl.). Pye et al. (1996) anser att tidigare studier inte 
lyckats beskriva hur barn lär sig de semantiska komponenterna utifrån vad de 
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ser. Exempelvis ska barn som tillägnar sig engelska observera vilka seman-
tiska komponenter som skiljer verbet cut från break, för att sedan kunna  
beteckna händelser där föremål separeras med och utan verktyg. En av flera 
komponenter som särskiljer aktiviteten ’cutting’ från ’breaking’ är bl.a. den 
semantiska komponenten ’kontakt’, men även komponenten ’vass kant’ (Hale 
& Keyser 1986, och Pinker 1989). 

Tidigare studier av barns tillägnande av verb inom ”Cut and Break”- 
domänen har gjorts av barn som talar engelska (Schaefer 1984), barn som talar 
språken k’iche (mayaspråk), engelska och mandarin (Pye et al. 1996), barn 
som talar nederländska (Erkelens 2003) och barn som talar svenska  
(Skogsberg 2005). Nederländska barn (3–5 år) (Erkelens 2003) liksom 
svenska barn (ca 2–4 år) (Skogsberg 2005) kan tidigt skilja på användning av 
verb inom cut-domänen, t.ex. snijden på nederländska och skära på svenska 
(med verktyg kniv), och knippen på nederländska och klippa på svenska (med 
verktyg sax). Det visar att nederländska och svenska barn tidigt har kännedom 
om de semantiska komponenterna i de två specifika verbkategorierna, vilket 
de engelsktalande barnen inte har. I den svenska studien rättar sig de yngre  
barnen (2–4 år) mer efter verktyget när de ska benämna ”Cut and Break”-
aktiviteten med ett verb än vad vuxna gör, t.ex. när barnen använder verbet 
klippa för situationen ’skära bröd med en sax’ (Skogsberg 2005). Lika lätt har 
inte de svenska och nederländska barnen när de ska benämna aktiviteter inom 
break-domänen, då de har svårare att tillägna sig de semantiska skillnaderna i 
break-verben. Erkelens (2003) förklarar detta med att man väljer s.k. break-
verb beroende på vilket sätt föremålen förstörs på, men att valet av verb även 
påverkas av vilken typ av föremål som förstörs eller ingår i aktiviteterna  
(för fördjupad beskrivning se Erkelens 2003). De svenska barnen uppvisar  
liknande svårigheter i beskrivningar av situationer där verktyg saknas  
(för fördjupad beskrivning se Skogsberg 2005). 

2.4 Barns teckenspråk 
Forskning om barns teckenspråk inleddes på 1970-talet i bl.a. USA, Italien 
och Sverige. Det som stod i fokus på den tiden var att dra paralleller mellan 
språktillägnandet hos döva barn till döva föräldrar och hörande barn som 
tillägnar sig talat språk, d.v.s. jämföra två barngrupper som tillägnar sig ett 
första språk naturligt. Man har kunnat konstatera att språkliga milstolpar nås 
vid samma ålder och de språkstrukturella avvikelsemönstren är liknande för 
alla barn oavsett modalitet och språk (Chen Pichler 2012). 

Mycket av den tidiga forskningen fokuserade på barns tidiga kommunikat-
ion på teckenspråk. Man intresserade sig för hur tillägnandet av ett gestuellt-
visuellt språk ser ut hos både döva och hörande barn som lär sig ett tecken-
språk som sitt första språk, samt hur gestutvecklingen ser ut hos barn som inte 
tillägnar sig teckenspråk (Goodwyn & Acredolo 1993, Acredolo & Goodwyn 
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1994, Caselli 1994, Caselli & Volterra 1994, och Andrén 2010, m.fl.). Under 
1970- och 80-talen och senare tillkom dock fler studier om barns tecken-
språksutveckling som bl.a. berörde den fonologiska utvecklingen i lexikala 
tecken, särskilt utveckling av barns handformer (Boyes-Braem 1994, Conlin, 
Mirus, Mauk & Meier 2000, Takkinen 2003, Morgan, Barrett-Jones & 
Stoneham 2007, Meier, Mauk, Cheek & Moreland 2008, och Bergman 2012, 
m.fl.), men även artikulation (Siedlecki & Bonvillian 1993, Cheek et al. 2001, 
Morgan et al. 2007, och Meier et al. 2008, m.fl.) och handens läge (Marentette 
& Mayberry 2000, Conlin et al. 2000, Cheek, Cormier, Repp & Meier 2001, 
Morgan et al. 2007, och Karnopp 2008, m.fl.). Studier av den syntaktiska  
utvecklingen har berört områden såsom tidig satskonstruktion och särskilt  
ordföljden (Coerts 2000, Chen Pichler 2001, och Schick 2002, m.fl.) och olika 
typer av satskonstruktioner, t.ex. frågesatser (Reilly et al. 1991, Lillo-Martin 
2000, Reilly 2006, och Lillo-Martin & de Quadros 2006, m.fl.), topikaliserade 
och konditionalsatser (Reilly, McIntire & Bellugi 1990, och Chen Pichler 
2001, 2012, m.fl.) och spatial syntax, d.v.s. användandet av utpekande verb 
(agreement verb, spatial verb) (Meier 1982, 1987, och Loew 1984 (enligt 
Chen Pichler 2012), Newport & Meier 1985, och Lillo-Martin 1999, m.fl.). 
Man har även studerat användandet av pronomen (Newport & Meier 1985, 
Petitto 1987, och Hatzopoulou 2008, m.fl.). Studier av den morfologiska ut-
vecklingen har berört t.ex. tillägnandet av utpekande verb (även kallad  
agreement verbs, spatial syntax) (Meier 1982, Newport & Meier 1985,  
Emmorey 2002, och Bergman 2012, m.fl.). 

I Sverige har studier om barns tillägnande av teckenspråk gjorts av  
Ahlgren (1976, 1978, 1979, 1980, 1984, 1996) och Bergman (2012), samt om 
den tidiga teckenspråkskommunikationen mellan barn och föräldrar av  
Malmström och Preisler (1991). 

Under barnets första levnadsår utvecklar barnet ett kommunikations- 
mönster som är gestuellt och visuellt (Maestas y Moores 1980, Malmström & 
Preisler 1991, och Bergman 2012, m.fl.). Denna utveckling är en förutsättning 
för att barnet ska tillägna sig teckenspråk, särskilt de första tidiga tecknen. 
Barnet lär sig att använda blickriktningen, peka på entiteter i omgivningen och  
använda gester för olika ändamål, bl.a. för att uppmärksamma omgivningen 
på att gemensamt rikta uppmärksamhet till föremål runt omkring barnet  
(Bergman 2012). Att beskriva utvecklingen av gester mot användning av 
språksymboler har varit av stort intresse för flera forskare (Volterra 1981,  
Caselli & Volterra 1994, och Volterra & Iverson 1995, m.fl.). Andra har velat 
ta reda på om de ikoniska dragen i tecken underlättar tillägnandet av nya 
tecken eller om ikoniska tecken lärs in före arbiträra tecken, vilket bl. andra 
Newport och Meier (1985), Meier (1987), och Meier et al. (2008) tillbaka- 
visar, men som fått stöd av bl. andra Launer (1982), Orlansky och Bonvillian 
(1984), Goodwyn och Acredolo (1993). 

Samtidigt som barn vid ettårsåldern börjar använda gester, börjar de första 
tecknen dyka upp. De första tecknen är svåra att skilja från symboliska gester 
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och Bergman (2012) förklarar att en åtskillnad inte alltid är möjlig att göra. 
Barnets första språksymboler är i början knutna till samtalssituationen och är 
därmed kontextbundna (Bergman 2012). Under senare hälften av barnets 
andra år börjar barnen kombinera två språksymboler eller två symboliska  
gester, men fortfarande är sammanhanget för barnets yttrande viktigt för att 
förstå vad barnet menar. 

Barnens tidiga tecken är till en början förenklade då barnen ändrar tecknens 
former för att det ska vara enklare att utföra dem. Den vanligaste förändringen 
är av handens eller händernas form, vilken anses vara svårast för barn att  
utföra i de tidiga tecknen, medan artikulationsplatsen i de tidiga tecknen oftast 
är korrekt (Meier 2006). Barn tillägnar sig handformer stegvis och de första 
handformerna barn använder är de som är enklast för dem att utföra, som t.ex. 
att alla fingrar agerar på samma sätt eller att endast pekfinger och utsträckt 
tumme agerar. De mer komplexa handformerna tillägnar sig barnen sist, 
ibland så sent som kring fyraårsåldern, som t.ex. handformer där lillfingret, 
ringfingret och långfingret tillkommer och dessa fingrar kan ibland agera 
självständigt (Boyes-Braem 1990, 1994, McIntire 1977, Siedlecki &  
Bonvillian 1993, 1997, Conlin et al. 2000, Marentette & Mayberry 2000, 
Takkinen 1990, 1994, 1995, 2002, 2003, och Bergman 2012). Detta mönster 
syns även i barns tidiga avbildande verb. 

Utelämning av en hand i barns tidiga lexikala tvåhandstecken6 med  
manuellt läge (base hand signs) har studerats av bl.a. Cheek et al. (2001) och 
Takkinen (2003), som de anser är en form av undvikande strategi hos barnen. 
Detta är även vanligt i barns avbildande verb som enligt vuxenformen ska  
utföras med två händer. Den här typen av utelämning är en företeelse man har 
funnit i flera studier, bl.a. av Newport och Supalla (1980), Supalla (1982),  
de Beuzeville (2006), Schick (1990a, 2006), Tang et al. (2007), och  
Morgan et al. (2008). Förklaringen till utelämnandet av en hand är att  
händerna i vuxenformen (samtidigt) refererar till olika entiteter och ska ha 
antingen identiska eller olika handformer (Supalla 1982, och de Beuzeville 
2006, m.fl.). Svårigheten är inte identiska handformer men att händerna  
refererar till olika entiteter. En annan typ av utelämning är när en hel verb- 
konstruktion utelämnas och inget annat tecken ersätter det, vilket observerats 
av Kantor (1980) och de Beuzeville (2006). 

Att ersätta ett tecken med ett annat tecken är en annan strategi som barn 
använder sig av för tecken som de upplever vara svåra att utföra. Yngre barn 
ersätter vanligen ett avbildande verb med ett lexikalt tecken (Kantor 1980, 
Supalla 1982, och de Beuzeville 2006) eller delar av den med t.ex. kropps- 
aktivitet (Ellenberger & Steyaert 1978, Morgan et al. 2008, och Tang et al. 
2007). Kantor (1980:203) observerade även att barn ”modified the environ-
ment (i.e. changed the sentence structure) to eliminate the necessity for using 

                                                                 
6 I svenskt teckenspråk motsvarar Meiers (2006) ”base hand signs” tecken som kallas för två-
handstecken med enkel artikulator med manuellt läge eller dubbel artikulator (Bergman 1982a). 
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the classifier and permit use of the specific noun form or the citation form of 
the verb appropriately […]. 

Barns tidiga yttranden kännetecknas oftast av att vara segmenterade,  
d.v.s. uppdelade i ettordsyttranden, vilket anses vara en underlättande strategi. 
Detta kan man även finna i barns yttranden av komplexa verb i polysyntetiska 
språk, där man har observerat att barnen segmenterar morfemen i sekvenser,  
eftersom ett långt ord med många morfem belastar minnet (Mithun 1989, och 
Courtney & Saville-Troike 2002). Liknande strukturer har man också funnit  
i barns avbildande verb, och Supalla (1982) var en av de första studierna som 
visade att barn frekvent delade upp komplexa verb i sekvenser. Det känne-
tecknas av att delar av tecknets rörelse utförs sekventiellt snarare än simultant. 

Andra fonologiska förändringar som observerats i barns tidiga lexikala 
tecken är förändringar i tecknets artikulation (Meier 2006), som t.ex. att utföra 
upprepade rörelser (repetition) eller sympathetic movement, som beskrivs som 
”action of the active hand may sometimes be mirrored by movements of the 
other hand” (2006:216). Meier (2006:217) sammanfattar flera studier och 
framhåller att resultaten i studierna pekar mot att barns ”motor factor, likely 
in concert with the cognitive demands attendant upon producing a lexical 
item, yield sympathetic movements in the production of base hand signs.”. 
Liknande ”sympathetic movements” har jag funnit bland yngre barns  
avbildande verb i föreliggande studie. 

Flera studier har fokuserat på hur transitiva verb markeras i barns yttranden. 
I teckenspråk uttrycks argumentroller med ordföljd (Engberg-Pedersen 2002, 
Jantunen 2008, och Meir 2009, m.fl.), med modifierade tecken såsom utpe-
kande verb (Jantunen 2008, Meir 2009, och Geraci & Quer 2014, m.fl.) och 
med avbildande verb (Benedicto & Brentari 2004, Jantunen 2008, och Geraci 
& Quer 2014, m.fl.). När det gäller hur barn uttrycker transitiva konstruktioner 
i avbildande verb argumenterar Benedicto och Brentari (2004), och Coppola 
och Brentari (2014) för att handle classifiers i avbildande verb är transitiva 
predikat medan whole entity classifiers är intransitiva predikat. Senghas,  
Coppola, Newport och Supalla (1997) har observerat barns utveckling av  
transitiva uttryck i ett nyuppkommet teckenspråk i Nicaragua och finner att 
den första generationens tecknare använder ordföljd för att uttrycka transitiva 
konstruktioner, medan andra generationens tecknare även använder utpekande 
verb. Uttryck av transitiva konstruktioner med hjälp av ordföljd finner även 
Goldin-Meadow och Mylander (1998) hos barn som använder gestkommuni-
kation, d.v.s. barn som varken lärt sig talat eller tecknat språk. Även i det  
relativt unga teckenspråket i beduinbyn Al-Sayyid konstaterar Sandler, Meir, 
Padden och Aronoff (2005) att äldre generationer av språket uttrycker transi-
tiva konstruktioner med hjälp av fast ordföljd. Den yngre generationen tende-
rar, förutom med ordföljd, även att markera transitiva konstruktioner med  
utpekande verb (riktade verb). Således innebär det att barn som tillägnar sig 
teckenspråk måste komma underfund med att transitivitet kan uttryckas på 
olika sätt. 
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2.5 Barns avbildande verbkonstruktioner 
I det här avsnittet tar jag upp resultat från tidigare studier av barns tillägnande 
av avbildande verb och som direkt anknyter till min undersökning. 

Barns utveckling av avbildande verb har undersökts från olika aspekter 
med olika metoder. Detta är vad jag kommer att redogöra för i första avsnittet 
här. Avsnittet avslutas med att redogöra för olika studiers förklaringar till hur 
barn tillägnar sig avbildande verb. 

2.5.1 Tidigare studier av barns avbildande 
verbkonstruktioner 
Studier om barns utveckling av avbildande verb har lockat till sig flera fors-
kares uppmärksamhet under de senaste fyra decennierna, med start under 
1970–80-talen. Allra mest har forskning av avbildande verb gjorts med fokus 
på det amerikanska teckenspråket (Ellenberger & Staeyart 1978, Kantor 1980, 
Supalla 1982, Schick 1987, 1990a, 1990b, 2006, Lindert 2001, Fish, Moren, 
Hoffmeister & Schick 2003, Slobin et al. 2003, och Brentari, Coppola, Jung 
& Goldin-Meadow 2013, m.fl.). Barns avbildande verb har även studerats i 
andra teckenspråk, bl.a. danskt teckenspråk (Engberg-Pedersen 2002), austra-
liskt teckenspråk (de Beuzeville 2006), brasilianskt teckenspråk (Bernardino 
2006), teckenspråket i Hongkong (Tang et al. 2007), och brittiskt teckenspråk 
(Morgan et al. 2008, Cormier, Smith & Sevcikova 2013) (Tabell 2-2). 

Tabell 2-2. Urval av några studier i barns tillägnande av avbildande verb 

Studie7 
(År) (Teckenspråk) 

Ålder  
(Antal 
barn) 

Studiens fokus 

Ellenberger & Steyaert 
(1978) (ASL) 

3;7–5;11 
(1 barn) 

Handformer i tecken som representerar aktivitet (action 
representations), samt källa och mål (source – goal)  
i rumsmodifierade tecken (spatially modifiable signs) 

Kantor 
(1980) (ASL) 

3;0–11;0 
(9 barn) 

Produktion, förståelse och imitation av ”classifiers” som 
betecknar förflyttning: parametrarna handform och attityd 
(orientation), rörelse och tecknets placering 

Supalla 
(1982) (ASL) 

3;6–5;6 
(3 barn) 

Produktion av klassifikator (classifiers) och dess placering 
i teckenrummet (berörs ytligt) i verb som betecknar  
förflyttning och befintlighet 

Schick 
(1987, 1990a, 1990c, 
2006) (ASL) 

4;5–9;0 
(24 barn) 

Produktion av handform, rörelse och placering av klassifi-
kator predikat i teckenrummet (Classifier predicates: 
Class-, handle- och SASS-predicates) 

Lindert 
(2001) (ASL) 

2;0–3;9 
(5 barn) 

Produktion och förståelse av spatialt språk, kodat genom 
användning av polycomponential signs  

                                                                 
7 American Sign Language (ASL), Australian Sign Language (Auslan), British Sign Language 
(BSL), Danish Sign Language (DSL), Hong Kong Sign Language (HKSL), Brazilian Sign Lan-
guage (LSB), Sign Language of Netherlands (NGT), Swedish Sign Language (SSL). 
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Fish et al. 
(2003) (ASL) 

3;0–12;0 
(144 barn) 

Produktion av handformer i klassifikatorer (Classifiers) 
som betecknar befintlighet (arrangemang) 

Slobin et al. 
(2003) (ASL, NGT) 

1;3–3;8 
(35 barn) 

Uppkomsten (emergence) av olika typer av polycompo-
nential verbs: fokus på verb som innehåller ”property 
marker/classifier handshapes” 

Engberg-Pedersen 
(2003) (DSL) 

6;6–9;3 
(16 barn) 

Analogical or nondiscrete parts in signs expressing fall”. 
Barns analys av dessa verb 

De Beuzeville 
(2006) (Auslan) 

4;0–10;9 
(27 barn) 

Handformer och rörelse i avbildande verb (depicting 
verbs) som betecknar förflyttning och befintlighet samt 
dess placering i teckenrummet, det jämförs med barns  
utveckling av teckning/ritning 

Bernardino 
(2006) (LSB) 

4;6–11;10 
(61 barn) 

Början (onset) till production av handformer (Classifiers), 
samt avvikelser i produktionen i ”Verbs of Motion and 
Verbs of Location” 

Tang et al. 
(2007) (HKSL) 

6;0–13;0 
(14 barn) 

Inlärning av simultana konstruktioner som inkorporerar 
klassifikatorer, d.v.s. hela ”classifier predicates” och  
lexikala tecken kombinerat med en ”classifier” 

Morgan et al.  
(2008) (BSL) 

1;10–4;11 
(19 barn) 

Början (onset) till behärskning och förståelse av spatialt 
språk i klassifikator/klassifikator uttryck (classifier/classi-
fier utterances) som betecknar förflyttning och  
befintlighet 

Cormier et al. 
(2013) (BSL) 

5;1–7;5 
(15 barn) 

Observationer av ”constructed action”, ”whole entity clas-
sifiers” och ”lexical predicate” i ”productive predicate 
structures” (constructed action och depicting construc-
tion) 

Bergman 
(2012) (SSL) 

3;0–4;8 Avbildande tecken i lek och fantasi, i samtal och  
i beskrivning och berättande 

Brentari et al. 
(2013) (ASL) 

4;1–10;6 
(9 barn) 

Utveckling av klassifikatorer (classifiers) i ”Classifier 
predicates”, skillnader i tecken inom ordklasserna  
substantiv och verb 

Barnen i de olika studierna är sammantaget mellan 3;0–13;0 år, med undantag 
av Slobin et al. (2003) vars barngrupp inkluderar yngre barn som är 1;3–3;8, 
Morgan et al. (2008) barn är 1;10–3;0 och Linderts (2001) barn är 2;0–3;9. 
Orsaken till att inte flera studier än så inkluderar barn yngre än 3;6–4;0  
förklaras bl.a. av de Beuzeville (2006) med att så små barn är för unga för att 
klara av att medverka i en studie. Således innebär det att studier som under- 
söker barn äldre än 3;0–4;0 snarast beskriver vilka avbildande verb barn kan 
utföra och inte när de första verben börjar ta form. Eftersom det är få som 
studerar barn i de lägre åldrarna är det fortfarande inte välbeskrivet hur de allra 
tidigaste formerna av avbildande verb ser ut och vid vilken ålder de börjar 
användas.  

Utöver detta kan man konstatera att antalet barn i vissa studier är mycket 
få och det förklaras bl.a. med att studiernas fokus har varit på att studera döva 
barn till döva föräldrar (Chen Pichler 2012) och den barngruppen är mycket 
liten i länder där populationen är liten. Tang et al. (2007), men även Chen 
Pichler (2012), nämner att denna barngrupp ur statistisk synpunkt är liten,  
vilket framgår i de tidiga studierna gjorda på 1970- och 80-talen. Senare stu-
dier har inkluderat döva barn till hörande föräldrar, vilket gör att antal barn i 
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studierna har varit högre än i tidigare studier. Sammantaget varierar antalet 
barn i studierna kraftigt: allt från tre barn (Supalla 1982) till 144 (Fish et al. 
2003). Döva barn till döva föräldrar studeras av bl.a. Kantor (1980), Supalla 
(1982), Schick (1990a, 2006) och Brentari et al. (2013). Döva barn till både 
döva och hörande föräldrar studeras av bl.a. Lindert (2001), Slobin et al. 
(2003) och Bergman (2012). Döva barn till hörande föräldrar (utom ett barn 
som har döva föräldrar) studeras av Tang et al. (2007).8 

Elicitering som metod är vanligt inom barnspråksforskning, så även inom 
fältet barns teckenspråk och i studier av avbildande verb. De stimuli som  
respektive studie (Tabell 2-2) har utformat används för att locka fram produkt-
ion (vissa även förståelse) av olika aspekter av avbildande verb, såsom hand-
form, rörelse och tecknets placering i teckenrummet (Tabell 2-3). 
Tabell 2-3. Urval av stimuli i tidigare studier av barns avbildande verb 

Typ av stimuli  Studie 

Förståelse   
Vuxen tecknar meningar som överensstämmer med tecknade 
bilder – barn väljer korrekt bild 

 Kantor (1980) 

Filmsekvenser av ”events of motion”  Supalla (1982), de Beuzeville (2006) 
Beskrivning av ”spatial relationships” enligt fotografier på 
dockors placering i dockhus 

 Lindert (2001) 

Produktion   
Naturlig kommunikationsmiljö – med förälder, förskole- 
personal eller forskare 

 Ellenberger & Steyaert (1978), 
Slobin et al. (2003), Morgan et al. 
(2008), Bergman (2012) 

Naturlig kommunikationsmiljö – kompletterat med andra  
stimuli 

 Kantor (1980), Lindert (2001),  

Imitation av vuxnas sagoberättelse  Kantor (1980) 
Imitation av vuxnas meningar som innehåller ”classifier”  Kantor (1980) 
Interaktion vid spelsituation (Memory)   Schick (1990a, 1990c), de Beuzeville 

(2006),  
Naturlig leksituation med leksaker arrangerade i  
(förutbestämda) spatiala arrangemang 

 Lindert (2001) 

Filmsekvenser av ”events of motion” (animated film of  
moving objects) 

 Supalla (1982), de Beuzeville (2006) 

Filmsekvenser av stationära föremål i spatiala arrangemang  Lindert (2001), Fish et al. (2003), 
Filmsekvenser med stationära/förflyttade föremål  
(No-Agent and Agent conditions) 

 Brentari et al. (2013) 

Återberätta animerade filmer  Cormier et al. (2013) 
Återberätta tecknade serier  Tang et al. (2007) 
Återberätta ur boken: Frog, Where Are You?  Engberg-Pedersen (2003) 

                                                                 
8 Barnen i Tang et al. (2007) studie tillägnar sig teckenspråket i Hongkong först när de kommer 
till dövskolan, vilket varierar från att barnen är 4–9 år. De delas in i kategorier efter deras  
färdighet/behärskning av teckenspråk. Några har endast lärt sig teckenspråk under ett år, andra 
under åtta år och ett barn har döva föräldrar. Således är barngruppens bakgrund och språk- 
kunskaper kraftigt varierande. 
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Utöver elicitering som metod har några studier även kompletterat sitt material 
med data från naturlig kommunikation (Kantor 1980, och Lindert 2001),  
medan barndata från bl.a. Ellenberger och Steyaert (1978), Slobin et al. (2003) 
och Morgan et al. (2008) enbart är hämtade från barn som befinner sig i en 
naturlig kommunikationsmiljö. Bergmans (2012) studie om barns tidiga  
teckenspråksutveckling är hämtat från en naturlig kommunikationsmiljö på en 
teckenspråkig specialförskola. De Beuzeville (2006) är skeptiskt till natural-
istiska data och kommenterar Kantors (1980) metod med att insamling av data 
från naturlig kommunikationsmiljö inte är tillräckligt tillförlitligt,  
eftersom det ger barnen större frihet/utrymme att undvika strukturer som de 
tycker är svåra, d.v.s. det leder till en undvikande strategi. 

Flera studier har undersökt huruvida barnen producerar samt uppfattar  
avbildande verb som morfemkombinationer eller snarare tillägnar sig dem 
som helheter utantill med hjälp av teckenspråkets ikoniska karaktär. Slobin et 
al. (2003) framhåller att den tidiga gestanvändningen i barns gestuella-visuella 
kommunikation möjligen kan fungera som en inkörsport för tillägnandet av 
avbildande verb, som t.ex. användning av teckenrummet samt vissa hand- 
former i avbildande verb. Både Schick (2006) och de Beuzeville (2006)  
antyder att vissa aspekter i barns teckenspråksutveckling underlättas av de 
ikoniska dragen som finns i många tecken, vilket de anser att man inte kan 
bortse från. Tang et al. (2007) framhåller i sin studie att barn inledningsvis 
tillägnar sig avbildande verb genom att använda avbildande gester. Det bör 
påpekas att barnen i deras studie tillägnat sig teckenspråk så sent som  
i fyraårsåldern, vilket möjligen kan förklara den relativt utbredda använd-
ningen s.k. avbildande gester i deras data. Dessutom är inte definitionen av 
avbildande gester helt tydligt i studien. 

2.5.2 Tillägnandet av avbildande verbkonstruktioner 
Tillägnandet av avbildande verbkonstruktioner är en komplicerad process. 
Barnen ska klara av att koordinera händerna simultant på flera olika sätt och 
dessutom använda teckenrummet för att skapa betydelse. Dock är alla överens 
om att tillägnandeprocessen av avbildande verb fortgår så länge som till  
åtminstone 8–9-årsåldern, möjligen så länge som till 11–12-årsåldern, innan 
verben liknar vuxenformen (Kantor 1980, Schick 1990a, 2006, och  
Slobin et al. 2003, m.fl.). Enligt Morgan et al. (2008) gäller den utdragna 
tillägnandeprocessen även vid förståelse av dessa verb, och man använder på-
ståenden som framförts av Piaget & Inhelder (1969) i deras forskning om tre-
dimensionella spatiala relationer i talat språk som stöd för deras antagande. 
Slobin et al. (2003) framhåller dock att inlärningen av avbildande verb kanske 
inte är det svåraste, utan att det svåraste är att integrera verben i diskursen 
tillsammans med icke-manuella drag för att markera olika perspektiv  
i berättelsen. Denna svårighet är påtaglig kring 4–5-årsåldern och fortsatt upp 
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i skolåldern. Slobin et al. (2003) framhåller även att barnen ska skapa ett rums-
ligt scenario samt upprätta referenser till olika referenter i teckenrummet sam-
tidigt som man växlar perspektiv i diskursen och utifrån det även använda  
avbildande verb. Svårigheter med att skapa ett rumsligt scenario och växla 
perspektiv i diskursen har även konstaterats vara svårt för barn i tillägnandet 
av talat språk (Berman & Slobin 1994). 

Trots flera studier är det fortfarande inte uttryckligen uttalat när de första 
avbildande verben börjar växa fram, hur deras former ser ut, vad de betecknar 
och i vilken grad konstruktionerna liknar vuxenformerna. Hittills är det endast 
Slobin et al. (2003) och Morgan et al. (2008) som noterat att barn i tidig ålder, 
kring 1;10, använder s.k. polycomponential verbs eller classifier utterances, 
men det är oklart om de menar att barnens konstruktioner följer vuxenformen. 
Lindert (2001) påpekar att trots att sådana tecken tillägnas sent, så förekom-
mer det att barn utför dem så tidigt som vid 2;5, men att de sällan förekommer 
i barnens yttranden. Vidare framhåller Lindert att barn i åldern 2;0–3;0 vet i 
vilka kontexter polycomponential signs krävs och att de inte  
använder lexikala tecken för att beteckna spatiala relationer mellan referenter, 
vilket även Kantor (1980) noterat. Barnen förstår också classifiers så tidigt 
som kring treårsåldern, även om de själva gör avvikelser i formerna av dessa 
(Kantor 1980). Bergman (2012) framhåller att många av de tidigaste formerna 
av avbildande tecken är knutna till den omedelbara ”här-och-nu-situationen”,  
vilket innebär att tecknen utförs på eller nära olika föremål. Slobin et al. (2003) 
har även observerat att yngre barns polycomponential verbs gärna utförs med 
kontakt på barnets kropp eller på något föremål i omgivningen, vilket anses 
vara avvikande från vuxenformen. 

Gemensamt för alla studierna som nämnts här är att de är överens om att 
barn tillägnar sig avbildande verb stegvis, och respektive studie ger sin version 
av vilken aspekt av konstruktionerna barnen bemästrar och vid ungefär vilken 
ålder. Studierna ger olika förslag på hur barnen tillägnar sig avbildande verb 
och förslagen påverkas givetvis av hur man studerat dessa tecken. Undersök-
ningarna gäller barn i olika åldrar och har sinsemellan använt olika stimuli och 
haft olika undersökningsfokus, vilket sätter sin prägel på resultatet. Detta gör 
att det är svårt att sammanfatta tillägnandet av avbildande verb i en generell 
utvecklingslinje. 

Flera studier baserar tillägnandet på vilken information som kodas  
i handformen, d.v.s. kodas som entity handshape unit, handle handshape unit 
och SASS handshape unit (se beteckningarna i Tabell 2-1). Bl.a. undersöker  
Supalla (1982) classifiers i verb som betecknar förflyttning (verbs of motion) 
och endast ytligt på verb som betecknar befintlighet (verbs of location). Schick 
(1990a, 1990c) och de Beuzeville (2006)9 har använt sig av varierade stimuli 
och undersökt både handform, rörelse och tecknets placering i avbildande 
verb. Utöver detta drar de Beuzeville (2006) parallella slutsatser om barns 
                                                                 
9 De Beuzeville (2006) använder sig av Supalla (1982) och Schicks (1990a, c) stimuli. 
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tillägnande av depicting verbs genom att jämföra det med barns utveckling av 
att rita, som t.ex. att utelämnandet av en hand i ett avbildande verb, som  
vanligtvis uttrycks med två händer, och likställer det med barns utelämnande 
av detaljer, såsom armar, i deras teckningar. Tang et al. (2007) undersöker 
olika typer av konstruktioner som innehåller simultana tecken eller konstrukt-
ioner, men alla inkorporerar åtminstone en klassifikator (några är  
genuina classifier predicates), och beteckningen simultaneous construction 
inkluderar även kombination av ”classifier with some distinct lexical signs to 
form a grammatical constituent” (Tang et al. 2007:298). Fish et al. (2003) och  
Morgan et al. (2008) undersöker barns förmåga att tala om spatiala relationer, 
vilket uttrycks med classifiers (Fish et al. 2003) eller med classifier utterances 
(Morgan et al. 2008) och som betecknar befintlighet (arrangemang). Följakt-
ligen är det besvärligt att genom de olika studierna få fram en enhetlig  
utvecklingsgång av barnens avbildande verbkonstruktioner, framför allt vid 
de tidigaste stadierna. 

En förutsättning för att kunna ge förslag på barns utvecklingsgång av 
tecken, som jag här kallar avbildande verbkonstruktioner, är att undersöka hur 
vuxenformen ser ut och att jämföra dessa med de former som barnen produ-
cerar, men den jämförelsen saknas i flera studier. De Beuzeville (2006) påpe-
kar just denna bristande noggrannhet och nämner att flera studier av  
avbildande verb inte uttryckligen fastställt eller ens undersökt hur vuxen- 
formen ser ut när man jämför dem med de barnformer man undersöker. Dock 
har de Beuzeville (2006) själv samma dilemma med att fastställa vuxnas  
former i sin egen studie och skriver i ett preventivt syfte ”however, due to the 
lack of research into adult signers, the only research possible currently is a 
description of what processes the children appear to be going through and 
what forms of DVs [Depicting Verbs] they are using.” (de Beuzeville 
2006:60–61). Fish et al. (2003), Slobin et al. (2003), Tang et al. (2007) och 
Brentari et al. (2013) är några av de få studier som jämfört barnens verbformer 
med vuxenformerna. 

Ett förslag på utvecklingsgång av barns klassifikatorer i verbs of motion  
i det amerikanska teckenspråket har gjorts av Newport & Meier (1985) och  
senare en kort sammanfattande utvecklingsgång av några valda teckenspråk 
av Cogill-Koez (2000). I det följande ges en sammanfattande utvecklingsgång 
av barns avbildande verb, som baserats på resultatet från de ovan nämnda  
studierna. Sammantaget indikerar studierna av barns avbildande verb att  
barnen i ett tidigt stadie, kring tvåårsåldern, både kan förstå och utföra verb 
med åldersadekvata klassifikatorer, d.v.s. barnen utför de former de klarar av 
i den här åldern och avviker inte från vuxenformen (naturliga exempel). Dess-
utom har barnen en förmåga att representera föremål (framför allt människor 
och fordon) och dess rörelse eller rumsliga placering, om än med vissa  
avvikelser från vuxenformen. I detta tidiga stadie verkar barnen ha en viss 
preferens för entity handshape. Slobin et al. (2003) kommer istället fram till 
slutsatsen att barn utför konstruktioner med handling handshape tidigast.  
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Vidare är det inte tydligt uttalat i studierna om barnen i detta tidiga stadie utför 
de här verben med två händer, verb som i studierna oftast refereras till som 
komplexa konstruktioner. 

Därefter fortsätter barnen att utveckla förmågan att representera olika  
föremål i avbildande verb samt placera verben i teckenrummet (kring åldern 
2;5 till 4;0). Verben refererar nu till både stillastående och rörliga föremål och 
det görs med den hand som refererar till FIGURE-elementet i situationen och  
handen har ofta en form som är semantically appropriate (Kantor 1980,  
Slobin et al. 2003 och Schick 2006). Vidare konstruerar barnen flera klassifi-
katorverb som utgörs av någon av de tre handformstyperna (classifiers): 
handle, size and shape specifier (SASS) och whole entity handshape. Men 
oftast använder barnen verb med handle handshape och något senare verb 
med SASS handshape eller whole entity handshape. Fortfarande avviker  
barnens avbildande verb från vuxenformen men i mindre omfattning. Kombi-
nationer av en hand som refererar till FIGURE-elementet med en hand som re-
fererar till GROUND-elementet börjar ta form, alltså avbildande verb med två 
händer. 

Omkring fyra- till femårsåldern börjar barnen använda allt fler avbildande 
verb som överensstämmer med vuxenformen. Verb med whole entity hand-
shape är den form som förekommer tidigast enligt vuxenformen, medan verb 
med handle handshape fortfarande avviker. Dock är parametrarna rörelse och 
placering av handle handshape i teckenrummet överensstämmande med  
vuxenformen. Andra studier framhåller att barnen fortfarande har svårigheter 
att samverka två händer i verben, men att de förekommer allt oftare. Dessa 
tvåhandskonstruktioner utgörs oftast av en kombination av två whole entity 
hand-shapes som är identiska, d.v.s. symmetriska (Ellenberger & Steyaert 
1978, och Morgan et al. 2008). 

Efter de inledande stadierna börjar barnen kring 6;0–7;0 utföra tecken som 
kallas för classifiers med handformer enligt vuxenformen (Kantor 1980). 
Dock kvarstår avvikelser i verben gällande dess rörelse och placering  
i teckenrummet (Schick 1990a, 1990c, och de Beuzeville 2006). 

Således kan man konstatera att de ovan nämnda studierna främst har riktat 
in sig på att beskriva tillägnandet av handformer i avbildande verb  
(bl.a. Slobin et al. 2003). Andra studier har även studerat barns tillägnande av  
rörelse, inkl. handformer, i dessa verb, samt verbens placering i teckenrummet 
(Schick 1990b, 1990c, och de Beuzeville 2006). Vad gäller verbens placering 
i teckenrummet, har Morgan et al. (2008) riktat särskilt intresse mot att studera 
barns förmåga att uttrycka spatiala relationer. Supalla (1982) har fokuserat på 
att studera parametern rörelse i verben och framför allt på rörelser som  
betecknar path och manner. Andra studier vill ta reda på vad för slags typ av 
tecken barn använder för att t.ex. beskriva en stillbild eller rörlig situation och 
det har i dessa studier visat sig att barnen oftast använder lexikala tecken  
(frozen signs) som är action verbs (bl.a. Ellenberger & Steyaert 1978). 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att de allra flesta studierna har  
fokuserat på att undersöka barns avbildande verb som betecknar befintlighet 
och förflyttning, och ingen på avbildande verb som betecknar objekts- 
manipulation, än mindre på konstruktioner som beskriver separations- 
aktiviteter.  

Vidare är det inte någon studie som närmare undersöker barns avbildande 
verb utifrån parametrarna antal händer, handformskategori och handaktivitet, 
vilket den här avhandlingen gör. 
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3 Material och metod 

Den grundläggande ambitionen i föreliggande studie är att beskriva barns  
beskrivningar av situationer i eliciteringsmaterialet som kallas för ”Kids’ Cut 
and Break” och ”Cut and Break Clips” med utgångspunkt från vuxnas  
beskrivningar av samma situationer. Situationerna innehåller aktiviteter som 
resulterar i separation av föremål. För att kunna beskriva barnens beskriv-
ningar behövdes undersökning av hur vuxna beskriver dem. Vuxna beskriver 
separationsaktiviteterna genomgående med avbildande verbkonstruktioner 
som utgörs av två händer. Barnen beskriver också situationerna huvudsakligen 
med avbildande verbkonstruktioner, men några beskrivs även med pekningar 
och lexikala tecken. 

Eliciteringsmaterialet är skapat från två olika stimuli och kom till min  
kännedom vid en föreläsning på Stockholms universitet av Melissa  
Bowerman, där hon presenterade projektet ”Event categorization: Cut and 
Break Project”. Jag var intresserad av att se hur svenska döva barn som har 
teckenspråk som första språk kategoriserade den semantiska domänen ’CUT’ 
och ’BREAK’. Eliciteringsmaterialet ”Kids’ Cut and Break”, som tidigare  
använts som eliciteringsmaterial för barn i andra språk, användes här först på 
två döva barn och fyra döva vuxna i en mindre undersökning10. Under ana-
lysen av detta material gjordes flera intressanta observationer, vilket ledde till  
beslutet att utöka studien till en doktorsavhandling. Inför detta arbete utökades 
eliciteringsmaterialet genom att inkludera filmsekvenser från ”Cut and Break 
Clips”, samt inkluderandet av fler informanter (både vuxna och barn). På ett 
naturligt sätt kunde hela denna utökade studie delas upp i två delar: en vuxen-
studie som beskriver vuxnas beskrivningar av handlingar och händelser som 
innehåller separation av föremål och en barnstudie som beskriver barns  
beskrivningar av samma situationer. 

3.1 Eliciteringsmaterial11 
Eliciteringsmaterialet består av korta filmsekvenser (5–15 sekunder) från två 
stimuli: dels ”Cut and Break Clips” (Bohnemeyer et al. 2001) och dels “Kids’ 
Cut and Break” (Bowerman & Majid 2003). “Cut and Break Clips”  
utformades av medlemmar av The Language and Cognition, and the  
Acquisition Groups vid Max Planck Institute for Psycholinguistics (MPI)  
                                                                 
10 Examinationsuppgift i kursen Semantisk typologi med fokus på barns språktillägnande. In-
stitutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 
11 Avsnittet är tidigare publicerat i Simper-Allen (2013). 
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i Nijmegen inom projektet “Event categorization: Cut and Break Project” 
(Bohnemeyer et al. 2001, Annual report from Max Planck Institute for  
Psycholinguistics 2002). Denna eliciteringsmaterial användes till att elicitera 
beskrivningar av kausala händelser inom den semantiska domänen ’CUT’ och 
’BREAK’ av vuxna talare, i 28 olika språk. Man är framför allt intresserad av 
hur språken kodifierar (eng. encoding) kausala händelser som ryms inom den 
semantiska domänen ’CUT’ och ’BREAK’ (Cut and Break events) och som på 
engelska uttrycks med t.ex. verben cut, break, slice, hit och break (Majid,  
Bowerman, van Staden & Boster 2007a) och på svenska med t.ex. skära, 
klippa, skiva, såga och hacka inom domänen ’CUT’, och bryta, knäcka, 
spräcka, bräcka, krossa och riva inom domänen ’BREAK’ (Skogsberg 2005, 
och Majid, van Staden, Boster & Bowerman 2008). Språk varierar sinsemellan 
i hur många ord som behövs för att beskriva dessa händelser. En del språk 
använder sig av ett verb medan andra kräver flera komplexa verb i följd.  
En del verb väljs beroende på vilket slags föremål som separeras, vilket slags 
verktyg som används i händelsen, eller sättet som aktiviteten (d.v.s.  
förstörandet) utförs på (Majid et al. 2007b, och Majid et al. 2008). 

I anslutning till ”Cut and Break”-projektet undersöktes även hur barn kate-
goriserar händelser inom domänen ’CUT’ och ’BREAK’ i engelska (Bowerman 
2005). Erkelens (2003) undersökte nederländska barns tillägnande av ord 
inom domänen ’CUT’ och ’BREAK’. Hon ansåg att det ursprungliga eliciterings-
materialet ”Cut and Break Clips” inte passade yngre barn (åldersgrupperna 3 
och 6 år), varför ett nytt barnanpassat eliciteringsmaterial, kallat ”Kids’ Cut 
and Break”, skapades. Anledningen var bl.a. att aktörerna i materialet ”Cut 
and Break Clips” hade svaga eller nästan inga ansiktsuttryck och ansågs därför 
inte vara tillräckligt attraktivt för yngre barn. Dessutom ville man utgå från 
nederländska barns tillägnande av ord12 inom domänen ’CUT’ och ’BREAK’ (Er-
kelens 2003). 

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

Det utökade eliciteringsmaterialet innehåller således filmsekvenser från två 
stimuli: dels alla 34 filmsekvenser från eliciteringsmaterialet ”Kids’ Cut and 
Break”, dels 19 utvalda filmsekvenser från eliciteringsmaterialet ”Cut and 
Break Clips” och valet av just dessa filmsekvenser gjordes för att de innehöll 
andra sorters påverkade föremål, annat förfarande i handlingen, andra verktyg, 

                                                                 
12 Erkelens (2003) fick fram 39 nederländska verb för att beteckna den semantiska domänen 
’CUT’ och ’BREAK’. Utifrån de 39 verben valdes de fyra mest frekventa verben ut som barnen 
tillägnar sig kring 3 års ålder. Utifrån dessa fyra verb skapades situationerna i eliciteringsmateri-
alet ”Kids’ Cut and Break”. Det ursprungliga eliciteringsmaterialet utgick från engelska verb. 
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och/eller avsaknad av aktör. Det ursprungliga eliciteringsmaterialet ”Cut and 
Break Clips” består av 64 filmsekvenser. 

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

 
Totalt antal filmer: 

53 
 

45 
Filmer som visar separation av föremål 

 
8  

Övriga filmer  
(som inte visar separation av föremål)   

    
42 

en/två aktörer 
3 

utan aktör 
  

    
14 

situationer 
utan verk-

tyg 

28 
situationer 
med verk-

tyg 

   

Figur 3-1. Antalet filmer i eliciteringsmaterialet 

Det sammanräknade antalet filmsekvenser i det utökade eliciteringsmaterialet 
är således 53 och av dessa innehåller 45 sekvenser aktiviteter som resulterar  
i separation av föremål (Figur 3-1). Kvar blir 8 filmsekvenser som visar  
händelser som inte innehåller någon slags separation av föremål, utan istället 
används som uppvärmning och utfyllnad till de övriga 45 filmerna. Av de 45 
filmer som innehåller separationsaktivitet visar 42 stycken situationer som  
innehåller en eller två aktörer som förstör eller separerar olika sorters föremål, 
såsom oböjliga eller flexibla föremål, och i någon av dimensionerna en-, två- 
eller tredimensionella, som t.ex. snöre, bok eller bröd. Föremålen separeras 
antingen med hjälp av händerna, eller genom att använda olika slags verktyg, 
såsom kniv, hammare eller såg. Sättet som separationen sker på varierar  
mellan situationerna, som t.ex. att aktören agerar på föremålet en gång eller 
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upprepande gånger, och om det handlingen är utförd lugnt eller intensivt 
(Majid et al. 2007a, 2007b, och Majid et al. 2008). Resterande 3 filmsekvenser 
visar situationer som inte innehåller någon aktör, utan endast ett föremål som 
separeras av sig själv. Ursprungligen fanns det inte något specifikt syfte i att 
inkludera dessa tre filmer i eliciteringsmaterialet annat än att jag ansåg att det 
kunde vara av intresse att se hur svenskt teckenspråk beskriver dessa situat-
ioner. 

Den ordningsföljd av filmsekvenserna som användes i utökade studien 
anges i Tabell 3-1. Tillvägagångssättet för insamlandet av material presenteras 
i avsnitt 3.3.1. 

I Tabell 3-1 finns en svensk och engelsk förteckning över situationerna  
i filmsekvenserna. De svenska beskrivningarna av situationerna är dels mina 
egna, dels Skogsbergs (2005). De engelska beskrivningarna av situationerna  
i ”Kids’ Cut and Break” är Erkelens (2003). De engelska beskrivningarna av 
situationerna i ”Cut and Break Clips” är tagna från Majid et al. (2007a) och 
Majid et al. (2008). 

I Tabell 3-1 finns även information om händelsernas karaktär13, d.v.s. om 
de är ovanliga eller vanliga (som i ursprungliga undersökningen kallades för 
strange events respektive core events), eller om de fungerat som uppvärmare 
(eng. warm-up items) eller utfyllnad (eng. filler items) (Erkelens 2003). 

Tabell 3-1. Filmsekvenser i eliciteringsmaterialet 

Beskrivning av situationerna i 
ordningsföljd (svenska)  

Beskrivning av situationerna i  
ordningsföljd (engelska) 

Filmsekvensernas 
händelsekaraktär 

”Kids’ Cut and Break”  
  

1. Dricka juice ur ett glas Drinking a glass of juice Uppvärmare 
2. Kasta boll Throwing a ball Uppvärmare 
3. Klippa papper med sax  Cutting paper with scissors Vanlig händelse 
4. Bryta kvist Breaking a twig by hand Vanlig händelse 
5. Skära bröd med kniv Cutting a slice of bread with a knife Vanlig händelse 
6. Riva papper längs med kniv Tearing a piece of paper along a knife Ovanlig händelse 
7. Riva tyg  Tearing a piece of cloth by hand Vanlig händelse 
8. Rita med krita på papper Drawing a face Utfyllnad 
9. Klippa naglar med nagel-

knipsare 
Cutting nails with a nail clipper Vanlig händelse 

10. Bryta chokladkaka  Breaking a bar of chocolate by hand Vanlig händelse 
11. Skära kaka med krukskärva Cutting a piece of cake with a piece  

of a broken pot 
Ovanlig händelse 

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

Ovanlig händelse 

13. Slå sönder kruka med  
hammare 

Breaking a pot with a hammer Ovanlig händelse 

14. Äta kaka Eating a cookie Utfyllnad 
15. Skära kvist med kniv Cutting a twig off a tree with a knife Vanlig händelse 

                                                                 
13 Situationernas händelsekaraktärer fanns inte beskrivet för alla situationer i ”Cut and Break 
Clips” av en okänd anledning. 
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16. Knipsa av spik med avbitar-
tång 

Cutting the tip off a nail with a pair of 
pliers 

Ovanlig händelse 

17. Skära kartong med kniv  Cutting cardboard with a knife Ovanlig händelse 
18. Riva brödskiva  Tearing a slice of bread in two pieces by 

hand 
Vanlig händelse 

19. Klippa hår med sax  
(två aktörer) 

Cutting hair with scissors Vanlig händelse 

20. Riva plastpåse  Tearing open a plastic bag by hand Vanlig händelse 
21. Skära banan med kniv Cutting a banana in pieces with a knife Vanlig händelse 
22. Sparka boll Kicking a ball Utfyllnad 
23. Bryta bröd Breaking a baguette by hand Vanlig händelse 
24. Riva av bananskal med  

avbitartång 
Tearing a banana peel in two with a pair 
of pliers 

Ovanlig händelse 

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

Vanlig händelse 

26. Klippa tyg med sax Cutting cloth with scissors Vanlig händelse 
27. Skära kaka med sax Cutting bread with scissors Ovanlig händelse 
28. Öppna glasburk  Opening a jar Vanlig händelse 
29. Dela salladslök mot en upp-

rätthållande kniv  
(två aktörer) 

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

Ovanlig händelse 

30. Skära gren med yxa Cutting a twig off a tree with an axe Ovanlig händelse 
31. Ha ner ett glas i golvet med 

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

Vanlig händelse 

32. Dela rep med hammare och 
stämjärn 

Breaking a piece of a rope with a chisel 
and hammer 

Ovanlig händelse 

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

Ovanlig händelse 

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

Vanlig händelse 

”Cut and Break Clips” 
  

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

 

36. Dela tygremsa med kniv  
(två aktörer) 

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

 

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

 

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

 

39. Dra ut platsmugg ur en  
annan plastmugg  

Pull two paper cups apart by hand  

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

Chop cloth stretched between two tables 
with repeated intense knife blows 

 

41. Dela rep med yxa (rep fast-
satt mellan två bord) 

Cut rope stretched between two tables 
with axe blow 

 

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

 

43. Kvist delas Forking branch of twig snaps  
spontaneously off 

 

44. Morot delas Carrot snaps spontaneously  
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45. Dra isär kork från penna  Removing a cap from a pen,  
take top off pen 

Spatial separation 

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

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

 

47. Öppna bok  Open a book Spatial separation 
48. Dra av garn från ett garn- 

nystan  
Break single piece off a length of yarn 
by hand 

 

49. Slå sönder tallrik med  
hammare 

Break a plate with hammer Break event 

50. Öppna ask  Open a hinged box Spatial separation 
51. Öppna munnen Open mouth Spatial separation 
52. Öppna ögonen Open eyes Spatial separation 
53. Öppna dörr  Open a door Spatial separation 

Båda stimuli, ”Cut and Break Clips” (Bohnemeyer et al. 2001) och ”Kids’ Cut 
and Break” (Bowerman & Majid 2003) finns att ladda ner från MPI:s webb-
plats.14 

3.2 Informanter 
Avsnittet om informanter delas in i en vuxen- resp. barndel. Informanternas 
bakgrund presenteras kortfattat för att undvika risken för identifiering av dem, 
eftersom dövsamhället är mycket litet. 

3.2.1 Vuxna informanter15 
I studien undersöks 14 vuxna informanters beskrivningar av eliciterings-
materialets filmsekvenser. Urvalet av informanter har främst gjorts med tanke 
på att få en tillräcklig bredd av informanter med olika bakgrund, ålder och 
kön. Könsfördelningen blev dock ändå skev då det var färre män än kvinnor 
som deltog i studien: 11 kvinnor och 3 män. Två män tillhör ålderskategorin 
30–40 och en tillhör ålderskategorin 50–72. I övrigt är åldersfördelningen av 
informanterna jämn (Tabell 3-2). 

Tabell 3-2. Åldersfördelning av informanterna 

Ålder Antal informanter 

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

Totalt 14 

 

                                                                 
14 http://fieldmanuals.mpi.nl/volumes/2001/cut-and-break-clips/ och http://fieldmanu-
als.mpi.nl/volumes/2003-1/kids-cut-break/. 
15 Avsnittet är tidigare publicerat i Simper-Allen (2013). 
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Ett huvudkriterium vid valet av informanter var att alla informanter skulle vara 
döva och ha svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk. Dessutom har fem  
informanter vuxit upp med döva föräldrar som i sin tur har haft teckenspråk 
som sitt förstaspråk. Dessa fem informanter är således andragenerationstalare 
av svenskt teckenspråk. 

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

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

Informant Uppväxtort Stimulus nr.   Övrigt 

Informant 1 Stockholm 1–53 Förälder till dövt barn, döva föräldrar, special-
skola 

Informant 2  Stockholm  1–53 Förälder till dövt barn, döv moster, special-
skola 

Informant 3 Stockholm  1–53 Förälder till dövt barn, specialskola 

Informant 4  Stockholm  1–53  Förälder till dövt barn, specialskola 

Informant 5 Stockholm   Förälder till dövt barn, specialskola 

Informant 6  Örebro 1–53 Förälder till dövt barn, döva föräldrar, special-
skola 

Informant 7  Stockholm 1–53 Förälder till dövt barn, specialskola 

Informant 8  Stockholm  1–53 Döva föräldrar, specialskola 

Informant 9  Stockholm  1–53 Specialskola 

Informant 10  Lund 1–34 Specialskola 

Informant 11  Härnösand 1–53 Döva föräldrar, specialskola 

Informant 12  Örebro 1–34 Förskolepedagog, specialskola 

Informant 13  Vänersborg 1–34 Förskolepedagog, specialskola 

Informant 14  Vänersborg 1–34 Förskolepedagog, specialskola 

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

3.2.2 Barninformanter 

Materialet till barnstudien samlades till större delen in under åren 2005–2011, 
men några få inspelningar tillkom under perioden 2014–2015. Barnen  
i studien är alla döva och har döva föräldrar som använt svenskt teckenspråk 
med barnen sedan födelsen. Alla barn utom tre har svenskt teckenspråk som 
första språk; övriga tre barn har ett annat europeiskt teckenspråk som första 
språk, men är födda i Sverige och använder sedan tidig ålder svenskt tecken-
språk i specialförskolan. Det är svårt att få tag på döva barn till döva föräldrar 
i ett land där befolkningsmängden är relativt liten i jämförelse med många av 
de länder som berörts i avsnittet om tidigare forskning. Det lättaste sättet att 
få kännedom om den här barngruppen var att ta kontakt med cheferna på de 
teckenspråkiga specialförskolor som finns inom Stockholms län, vilka vid tid-
punkten för förfrågan uppgick till tre stycken. Utöver det tog jag även kontakt 
med döva bekanta med döva barn i förskoleåldern och som dessutom gick på 
någon av de tre specialförskolorna.  

Fördelning av ålder och kön på barnen var svårt att bestämma i förväg, 
vilket ledde till att tillgången av barn vid insamlingen av data fick styra.  
Det är få döva som föder döva barn och antalet sådana födslar varierar från år 
till år. Av praktiska skäl, såsom tid, kostnad och möjligheter att vara borta 
längre perioder från Stockholm, begränsades urvalet av barn till de som fanns 
inom närområdet, med andra ord Stockholm. 

Totalt accepterade sju föräldrapar, med sammanlagt 11 barn, att låta sina 
barn delta i studien. Utöver det, accepterade även två döva anställda på  
specialförskolan och två föräldrar att bli filmade, eftersom de satt med barnet 
vid tidpunkten för inspelningen. Värt att notera är att fyra föräldrapar av de 
sju föräldraparen deltog i vuxenstudien, eftersom ett ursprungligt syfte med 
detta var att jämföra beskrivningar av separationsaktiviteterna av föräldrarna 
med beskrivningarna av deras barn. Ett barn (barn 9) deltog i en tidigare 
mindre undersökning16 och inkluderades i den här undersökningen. Detta barn 
gjorde endast eliciteringsuppgiften, som bestod av ”Kids’ Cut and Break”- 
stimuli i den mindre undersökningen. Barnet fick senare i den utökade studien 
göra en kompletterande uppgift i form av att beskriva filmsekvenser från ”Cut 
and Break”-stimuli (nr 35–53). Det andra barnet som deltog i den tidigare 
undersökningen inkluderas inte i den här avhandlingen. 
                                                                 
16 Examinationsuppgift i kursen Semantisk typologi med fokus på barns språktillägnande,  
Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 
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I barnstudien deltar 11 barn, varav 8 är flickor och 3 är pojkar, i åldern 
2;1;14–6;6;11 (Tabell 3-4). Barnens ålder är angivna enligt principen ”år;  
månad; dagar. Åldersuppgiften 2;1;14 betyder att barnet är två år; en månad; 
14 dagar gammal. Alla barn utom två har (äldre eller yngre) döva syskon, och 
fem barn har döva, teckenspråkiga mor- eller farföräldrar. Alla barn var vid 
inspelningstillfället bosatta i Stockholm och gick på en specialförskola för 
döva och hörselskadade barn, förutom ett barn (6;6) som vid tidpunkten för 
inspelningen gick i en förskoleklass placerad på en specialskola i Stockholm. 
Personal och barn (även de barn som inte deltog i studien) på specialförskolan 
använde svenskt teckenspråk. Bland personalen fanns det både teckenspråkiga 
döva och hörande personer. Således använde barnen svenskt teckenspråk både 
på förskolan och i hemmet. 

Vid tidpunkten för inspelning av barnen, hade inget barn opererats med 
cochleaimplantat, likaså bar inget barn på andra hörseltekniska hjälpmedel vid 
inspelningen. 

Tabell 3-4. Informanter och inspelningstillfällen 

Barn Ålder vid inspelning/ inspelningstillfällen Syskonskap 

 1 2 3 4 5  

Barn 1 2;1;14 3;0;26 3;1;10   Yngre syskon till barn 4 

Barn 2 2;2;21 2;6;21 3;3;1 3;3;3  Äldre syskon till barn 7 

Barn 3 3;1;16 3;3;8    Yngre syskon till barn 8 

Barn 4 3;5;11 3;7;12 4;4;26 4;5;10  Äldre syskon till barn 1 

Barn 5 3;7;7 3;7;8 4;7;20 4;8;24   

Barn 6 3;8;9 3;8;15    Yngre syskon till barn 11 

Barn 7 3;11;25 3;11;30 4;0;0 5;0;13 5;0;17 Yngre syskon till barn 2 

Barn 8 4;2;6 4;2;7 4;4;7 4;4;8  Äldre syskon till barn 3 

Barn 9 4;3;10 4;3;20 5;0;10   Har ett äldre syskon 

Barn 10 4;8;12 4;8;27     

Barn 11 6;6;5 6;6;11    Äldre syskon till barn 6 

3.3 Materialinsamling 
I det här avsnittet beskrivs först insamling av material till vuxenstudien och 
därefter materialinsamling till barnstudien. 

3.3.1 Insamling av vuxenmaterial17 
Vid inspelningssituationen användes en digital videokamera för att spela in 
informanternas beskrivningar av filmsekvenserna i eliciteringsmaterialet. På 
plats fanns även en bärbar dator som spelade upp filmsekvenserna. Informan-
terna kunde själva stoppa uppspelningen av filmsekvenserna på skärmen vid 

                                                                 
17 Avsnittet är tidigare publicerat i Simper-Allen (2013). 
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behov, t.ex. om de missade att se något, eller om de var osäkra på vad de såg. 
Inspelningsmaterialet komprimerades och sparades i datorn för att sedan ana-
lyseras i annotationsprogrammet ELAN (EUDICO Linguistic Annotator). 
ELAN är ett verktyg för annotering och transkription av olika  
sorters texter, bl.a. teckenspråkstexter (Crasborn & Sloetjes 2008).  

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

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

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

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

Materialets omfattning är 416 minuters inspelat material, vilket motsvarar 
ca 7 timmars rådata, fördelat på 14 informanter. Två informanters inspelnings- 
längd är längre än övrigas (informant 3 och 9), vilket beror på att de har valt 
att upprepa uppspelning av några filmsekvenser och även beskrivit film- 
sekvenserna litet mer ingående. Materialomfattningen för respektive  
informant presenteras i Tabell 3-5. 
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Tabell 3-5. Antal genomförda stimulusnummer och inspelningslängd  
per informant 

Informant Stimulus nr.   Materialets  
omfattning 

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

3.3.2 Insamling av barnmaterial 
Åren 2005–2015 fanns det tre specialförskolor i Stockholm för barn i behov 
av teckenspråkig miljö, och de barn som deltog i min studie gick på någon av 
de tre specialförskolorna. På två av specialförskolorna genomfördes flera  
inspelningar av flera barn, medan inspelning av två barn (syskon) som gick  
i den tredje specialförskolan skedde i hemmet eftersom ett av barnen gick  
i specialskolan vid tidpunkten för inspelningen. 

Inför inspelningarna av respektive barn fick varje föräldrapar hem ett  
samtyckesformulär, som jag tidigare hade gett till vederbörande förskolechef 
eller ansvarig personal, där föräldrarna gav sitt godkännande till inspelning av  
deras barn på förskolan eller i hemmet, samt information om vad inspelningen 
gick ut på. Tillsammans med samtyckesformuläret fick föräldrarna även ett 
frågeformulär att fylla i angående barnets födelsedatum samt vilket språk  
föräldrarna använde hemma till barnet och om barnet hade ytterligare döva  
personer inom den närmaste familjen, som syskon eller mor- och farföräldrar. 

Alla barn filmades vid flera tillfällen eftersom eliciteringsmaterialet består 
av många filmsekvenser, alltför många för ett barn att klara av att beskriva vid 
ett och samma inspelningstillfälle. Inspelningarna delades istället upp och  
genomfördes under flera tillfällen. Inspelningslängden vid varje tillfälle vari-
erade beroende på barnets humör vid de olika inspelningstillfällena. Vanligt-
vis medförde det att det behövdes två till tre inspelningstillfällen för att ge-
nomföra de 53 filmsekvenser som eliciteringsmaterialet utgörs av. Vid varje 
inspelningstillfälle genomfördes vanligtvis ca 15-20 filmsekvenser.  
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När de 53 filmsekvenserna var genomförda antecknades det som en elici-
teringsrunda och markeras Tabell 3-6 med en siffra efter det nummer som 
identifierar ett visst barn, t.ex. ”barn 1:2”. Siffran ”1” står för ett specifikt barn 
och ”2” för andra eliciteringsrundan. Tiden mellan inspelningstillfällena fick 
vara max 1-1,5 månad för att räknas in i samma eliciteringsrunda. Dock finns 
det ett undantag där tiden mellan inspelningstillfällena var närmare 8 månader. 
Ålder och antal genomförda filmsekvenser samt vilka som deltog vid inspel-
ningen av respektive informant presenteras i Tabell 3-6. Vid varje inspelnings-
tillfälle sköttes kameran och datorn av mig (inspelare). 

Tabell 3-6. Ålder och antal genomförda filmsekvenser per informant och 
inspelningstillfälle samt medverkande deltagare 

Barn Eliciterings-
runda 

Ålder vid  
inspelningen 

Stimuli Deltagare vid  
inspelningen  
(inkl. inspelaren) 

Barn 1 

1 
2;1;14 1 – 19 2 barn, 1 personal 

2;1;14 20 – 39 2 barn, 1 personal 

 3;0;26 1– 21 3 barn, 1 personal 

2 3;0;26 21 – 36 1 barn, 1 personal 

 3;1;10 36 – 53 1 barn, 1 personal 

Barn 2 

1 2;2;21 1 – 24 1 barn, 1 personal         

2 2;6;21 1 – 19 1 barn, 1 personal         

3 
3;3;1 1 – 26 1 barn, 1 personal         
3;3;3 27 – 42 1 barn, 1 personal 

Barn 3  
1 3;1;16 1 – 34 1 barn, 1 förälder 

2 3;3;8 7 – 34 1 barn, 1 personal                            

Barn 4 

1 3;5;11 1 – 19 1 barn, 1 personal                            

2 3;7;12 1 – 27 2 barn, 1 personal 

3 

4;4;26 1 – 16 3 barn, 1 personal 

4;5;10 17 – 21 
22 – 53 

3 barn, 1 personal 

4;5;10 2 barn, 1 personal 

Barn 5 
1 

3;7;7 1 – 12 2 barn, 1 personal 
3;7;8 13 – 53 2 barn, 1 personal 

2 
4;7;20 1– 34 2 barn, 1 personal 
4;8;24 35 – 53 2 barn, 1 personal 

Barn 6 1 
3;8;9 1 – 20 3 barn, 1 förälder              

3;8;15 21 – 53 3 barn, 1 förälder 

Barn 7 

1 

3;11;25 1 – 34 1 barn, 1 personal       

3;11;30 35 – 53 2 barn, 1 personal 
3;11;30 1 – 12 2 barn, 1 personal 

4;0;0 13 – 53 2 barn, 1 personal 

2 
5;0;13 1 – 34 2 barn, 1 personal 
5;0;17 35 – 53 2 barn, 1 personal 
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Barn 8 
1 

4;2;6 1 – 34 2 barn, 1 personal      
4;2;7 35 – 53 2 barn, 1 personal 

2 
4;4;7 1 – 19 2 barn, 1 personal      
4;4;8 20 – 28 2 barn, 1 personal 

Barn 9 1 
4;3;10 1 – 25 1 barn, 1 inspelare 
4;3;20 25 – 34 1 barn, 1 personal 
5;0;10 35 – 53 1 barn, 1 personal 

Barn 10 1 
4;8;12 1 – 16 3 barn, 1 personal 
4;8;27 17 – 21 3 barn, 1 personal 
4;8;27 22 – 53 2 barn, 1 personal 

Barn 11 1 
6;6;5 1 – 21 3 barn, 1 förälder       

6;6;11 22 – 53 3 barn, 1 förälder 

De barn som genomförde eliciteringsuppgiften upprepade gånger hade inte 
något minne av filmsekvenserna i eliciteringsmaterialet från de tidigare  
genomförandena. Istället upplevdes filmsekvenserna i eliciteringsmaterialet 
som något barnen inte tidigare hade sett. 

Varje inspelningstillfälle hade ett likartat upplägg: Jag kom överens med 
döv personal på förskolan när det passade för dem att jag kom för att genom-
föra en inspelning. Dag och tid anpassades efter förskolans aktiviteter och  
oftast passade det bäst en förmiddag före lunch för de yngre barnen, och efter 
lunch för de äldre barnen, eftersom det vid den tiden är relativt lugnt på  
förskolan då de yngre barnen har eftermiddagsvila. Dessutom var den döva  
personalen mer tillgängliga efter lunch för att sitta med vid inspelningen. 
Några överenskomna tider fick ändras på grund av personalbrist eller att  
barnet var sjukt eller ledigt. Dock försökte jag arrangera ett nytt inspelnings-
tillfälle inom kort tid, normalt någon eller några veckor senare. Dock var det 
inte alltid möjligt att kunna komma tillbaka inom en vecka, men personalen 
visade sig vara mycket förstående och försökte tillmötesgå mina planer så gott 
de kunde utifrån verksamheten och barnen. Inför varje första möte med barnet 
ägnades en stund före inspelningen åt att bekanta sig med barnet tillsammans 
med den döva personalen, som senare även var med vid inspelningen. Det var 
viktigt att det fanns en för barnet bekant vuxen med vid varje inspelnings- 
tillfälle för att undvika att inspelningen skulle uppfattas som ett slags test- 
tillfälle. 

Vid varje inspelningstillfälle hade jag med mig en digital filmkamera, stativ 
och dator som innehöll eliciteringsmaterialet. Förskolan såg till att det fanns 
ett ostört rum för barnet/barnen att sitta i och som de kände sig bekväma i. 
Ibland fick vi tillmötesgå barnens önskan om ett speciellt rum. Vid inspel-
ningstillfällena satt barnen vanligtvis på golvet, t.ex. på kuddar, men vid tre 
inspelningstillfällen med tre olika barn satt barnet vid ett bord istället. 

Vid inspelningar där det förekommer två eller tre barn samtidigt, arrange-
rades det så att barnen satt bredvid varandra så att de alla kunde se filmse-
kvensen i datorn samtidigt. Överraskande nog så tittade inte barnen på 
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varandra, när de skulle beskriva respektive filmsekvens. Istället beskrev de 
filmsekvenserna för personal, mig eller förälder, ibland samtidigt eller efter 
varandra. Vid några tillfällen kunde något barn efter att de beskrivit en situat-
ion vända blicken mot det andra barnet i de fall detta andra barn inte hade 
beskrivit filmsekvensen färdigt. Följaktligen innebar detta att ett barns  
beskrivning inte påverkades av något annat barns beskrivning. 

Efter ett antal inspelningstillfällen lärde jag mig att barnen behövde ett visst 
utrymme omkring sig för att kunna vrida sig eller ligga ner på golvet eller göra 
något annat under genomförandet av eliciteringsuppgiften. Små barn rör  
normalt på sig när de kommunicerar med omgivningen och flera av barnen  
i studien har svårt att sitta still under en längre tid, vilket de har uppmuntrats 
till att göra under inspelningen. De har ibland halkat ner på den kuddstol de 
suttit på och i de fall de suttit på golvet har de kunnat lägga sig på magen och 
beskrivit filmsekvenserna i den positionen. Ibland förflyttade sig barnen fram 
till datorskärmen för att peka eller teckna på något i filmsekvensen som  
visades, och ibland har de tecknat på golvet, d.v.s. händerna vidrör golvet  
under utförandet av en eller flera tecken. Kameran har under inspelningen  
under de här omständigheterna varit fastsatt på ett kamerastativ och varit  
stationerat på en och samma plats. Det har i sin tur lett till att jag inte alltid 
hunnit vinkla kameran för att få med barnens beröring av t.ex. golvet. Barnens 
händer har vid några enstaka gånger hamnat utanför kameravinkeln, vilket 
gjorde att jag i de senare inspelningarna såg till att kameravinkeln även  
omfattade golvytan framför barnet, eftersom jag såg att barnen strategiskt  
använde golvet i beskrivningarna. 

Den vuxna som satt med vid inspelningen fick i uppgift att efter varje film-
sekvens fråga barnen vad som hände i filmsekvensen. Ibland fick den vuxna 
förtydliga frågan med vad personen i filmsekvensen gjorde. Dock var jag tyd-
lig med att varken personal eller förälder fick beskriva situationen som  
visades i filmsekvensen för barnen, utan barnen skulle få beskriva film- 
sekvensen först. Den vuxna fick gärna reagera barnens beskrivningar med att 
de lyssnade på dem med intresse och gärna bekräfta för barnen att de klarade 
beskrivningsuppgiften bra. Detta gjorde att barnen blev motiverade av att fort-
sätta ett tag till och de blev samtidigt nyfikna på att se och beskriva nästa 
filmsekvens. Ibland ville barnen också ha en bekräftelse av mig på att det sätt 
som de beskrivit filmsekvenserna på var korrekt. Både jag och personal eller 
förälder påpekade aldrig om barnet beskrev någon filmsekvens felaktigt. 

Vid några tillfällen kändes det nödvändigt att upprepa frågan om vad som 
hände i filmsekvensen och speciellt om barnets tidigare beskrivning endast 
innehöll information om vad för slags föremål som medverkade i situationen 
som skulle beskrivas. De yngsta barnen kunde efter upprepad fråga fokusera 
sin beskrivning på att beskriva aktiviteten i situationen och ibland svarade  
barnen den vuxna med lexikala tecken som angav vilka föremål som med- 
verkade i filmsekvensen. Behovet av att upprepa frågan till barnen minskade 
med åldern, särskilt efter 3;1. Men överlag har barnen fångat och beskrivit det 
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som är centralt i filmsekvenserna, d.v.s. beskrivit separationsaktiviteten. 
Emellanåt kunde barnen i sina beskrivningar av filmsekvenserna kommentera  
innehållet i dem, som t.ex. att ”så får man inte göra”, ”man får inte ta sönder 
en tallrik”, ”man får inte bryta kvistar från träd”, ”min mamma skulle bli arg 
om jag gjorde det” eller ” det är farligt med knivar för de är vassa och man 
kan skära sig”. Den vuxna tillmötesgick barnen med vad de ville prata om och 
kunde på så sätt skapa en avspänd miljö kring inspelningssituationen. 

Samtidigt som en filmsekvens visades i datorn, så kunde några barn först 
beskriva den för sig självt, för att därefter beskriva filmsekvensen för personal, 
förälder eller mig. Det var som om barnen tänkte högt medan de tittade på 
filmsekvensen. Oftast var verbkonstruktionerna i barnets två beskrivningar av 
en situation identiska och konstruktionerna annoterades då som användning 
av en verbkonstruktion, men när de skiljer sig så har de annoterats som  
användning av två olika konstruktioner. 

De äldre barnen förde ibland diskussioner kring innehållet i filmsekven-
serna och i dessa diskussioner kunde det förekomma avbildande verb- 
konstruktioner som beskriver separationsaktiviteten. I några fall är verb- 
konstruktionen identisk med den verbkonstruktion barnet använder när de  
beskriver separationsaktiviteten för personalen eller mig. När konstruktion-
erna skiljde sig åt har båda annoterats. 

Under hela inspelningstillfället var kameran alltid på och stoppades endast 
när barnet signalerade att det inte ville fortsätta med eliciteringsuppgiften.  
Eliciteringsuppgiften består som tidigare nämnts av 53 filmsekvenser, och 
dessa visades för alla barn i samma ordning som den visades för vuxna. Till 
skillnad från under de vuxnas uppgift stoppades uppspelningen av varje film-
sekvens på datorn av mig, så att barnen fick tillfälle att i lugn och ro beskriva 
vad de såg i filmsekvensen, men också att barnen fick tillfälle att be om att få 
se filmsekvensen igen. I regel behövde barnen se filmsekvensen ytterligare en 
eller flera gånger och i vissa fall fanns det andra störningsmoment i omgiv-
ningen som gjorde att de behövde se filmsekvensen igen. Det gjorde att  
rådatamängden för respektive barn varierade stort. Barnmaterialets omfatt-
ning är 1052 minuter inspelat material, vilket motsvarar ca 18 timmars data, 
för-delat på 11 informanter. Materialomfattning för respektive informant  
presenteras i Tabell 3-7. 
Tabell 3-7. Rådatamängd per eliciteringsrunda och informant 

Barn Eliciteringsrunda Sammanlagd inspelningstid 
per eliciteringsrunda 

Barn 1 
1:1 39 min 
1:2 85 min 

Barn 2 
2:1 15 min 
2:2 21 min 
2:3 28 min 
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Barn 3 
3:1 37 min 
3:2 28 min 

Barn 4 
4:1 56 min 
4:2 48 min 
4:3 75 min 

Barn 5 
5:1 58 min 
5:2 99 min 

Barn 6 6:1 62 min 

Barn 7 
7:1 77 min 
7:2 99 min 

Barn 8 
8:1 49 min 
8:2 43 min 

Barn 9 9:1 32 min 

Barn 10 10:1 39 min 

Barn 11 11:1 62 min 

Totalt: 20 1052 min  

3.4 Bearbetning av data18 
Avsnittet beskriver hur data från vuxenstudien och barnstudien har bearbetats. 

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

 
 
 
 
 

                                                                 
18 Avsnittet är tidigare publicerat i Simper-Allen (2013). 
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Figur 3-2. Annotering av en situationsbeskrivning av stimulus 21 i ett ELAN-
fönster (inkl. annoteringsfönster) 

När ett inspelat material lagts in i ELAN identifierades först informanternas 
beskrivningar av filmsekvenserna (Figur 3-3). Varje beskrivning fick ett num-
mer (pil 1) som motsvarar den ordning i vilken filmsekvenserna visades för 
informanterna. Beskrivningarna benämns även med en situationsbeskrivning 
som kortfattat beskriver vad som händer i situationen (pil 2). Situations- 
beskrivningarna är desamma som benämningarna i Tabell 3-1. Därefter  
identifierades de verbkonstruktioner som uttrycker ett  
föremåls separation och dessa fick därefter en utförligare annotering (pil 3) än 
övriga tecken (pil 4). Radmenyn (pil 5) talar om vilken typ av detaljerad in-
formation som annoteras i radernas annoteringsceller (pil 4). I radmenyn finns 
beteckningarna ”H hand”, ”V hand”, ”H artikulator” och ”V artikulator.  
Annoteringscellerna i raden ”hand” innehåller svenska glosor, t.ex. BANAN, 
som representerar tecken. Annoteringscellerna i raden ”artikulator” innehåller 
information om vilken handform handen/händerna har i den verbkonstruktion 
som uttrycker separation av föremål (pil 3). Raden ”artikulator” tillkom för att 

Pil 1.  
Mediafönster 

Pil 2. 
Tidskod 

Pil 4. Data-
basfönster 

Pil 3.  
Tidslinje 

Pil 5. Tidskod för 
annoteringscellen 

Pil 9.  
Radmeny 

Pil 7. Annoteringar i 
databasfönster 

Pil 8. Annotering av 
verbkonstruktion 

Pil 6. Annoterings-
fönster 
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kunna exportera annotationerna i denna rad till ett excelblad för fortsatt  
analys. 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 3-3. Annoteringsfönster 
 
Verbkonstruktionerna som uttrycker separation av föremål kommer i följande 
framställning att illustreras med en eller två bilder (Figur 3-4), samt i text  
under bilderna som beskriver situationen i filmsekvensen, händernas hand-
formskategori, samt vad de avbildar eller beskriver. Bilderna är hämtade från 
det inspelade vuxenmaterialet, men bilderna i kapitel 4 som presenterar de tre 
handformskategorierna är egna (förberedda konstruerade) exempel. 

När en verbkonstruktion representeras med två bilder i texten så visar den 
vänstra bilden händernas läge i början av verbkonstruktionen och den högra 
bilden händernas läge i slutet av verbkonstruktionen. Det krävs en viss färdig-
het i teckenspråk för att kunna visualisera hur verbkonstruktionens rörelse  
utförs, men fokus i denna studie är att undersöka val av handformer i dessa 
specifika verbkonstruktioner. Figur 3-4 visar hur en verbkonstruktion kan  
representeras i texten. Den första bildtextraden innehåller situations- 
beskrivningen av bilderna, samt filmnummer, och följer den beskrivning som 
finns i Tabell 3-1. Bildtextraden ”H.h:” anger här att den högra handen har en 

Pil 1. Filmnummer Pil 2. Situationsbeskrivning 

Pil 5. Radmeny Pil 3. Annotering av 
verbkonstruktion 

Pil 4. Annoteringscell  
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handform som betecknas ”Flat hand” och nästa rad ”V.h:” att den vänstra han-
den har en handform som betecknas ”Knuten hand”. Handformsbeteckning-
arna är tagna från det svenska teckenspråkslexikonet (Svenskt tecken-
språkslexikon 1997). I dessa två rader finns också information om vilken 
handformskategori (substitutor, manipulator eller deskriptor) handen tillhör, 
samt handaktivitet, d.v.s. om handen är agerande eller stilla. Bilderna är tagna 
från materialet, d.v.s. inspelningarna av informanterna. Några bilder är skap-
ade enbart för att användas i uppsatsen som t.ex. bilderna i kapitel 4. 

 
Skära banan med kniv (21) 
H.h: Substitutor Flat hand (agerande) 
V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
Substitutorn representerar en kniv och manipulatorn avbildar en 
hand som håller i en brödlimpa 

Figur 3-4. Exempel på illustration av avbildande verbkonstruktion 

3.4.2 Annotering av barndata 
Materialet från barninspelningarna fördes efter varje inspelningstillfälle över 
till datorn tillsammans med metadatauppgifter, såsom datum, ålder och namn. 
Därefter synkroniserades filmfilerna med annoteringsprogrammet ELAN  
(se utförligare beskrivning av ELAN i 3.4.1) för att vidare annotera innehållet 
i filmfilerna. Precis som med vuxenmaterialet fick varje beskrivning ett  
nummer som motsvarar den ordning filmsekvenserna visades för barnen.  
Beskrivningarna benämndes med en kortfattad situationsbeskrivning, vilka är  
desamma som benämningarna av filmsekvenserna i Tabell 3-1. Därefter  
identifierades de avbildande verbkonstruktioner som uttrycker ett föremåls  
separation och de fick därefter en utförligare annotering på samma sätt som 
annoteringen av de vuxnas verbkonstruktioner.  

För att göra analysen av barnens avbildande verbkonstruktioner (även  
lexikala tecken) överskådligare skapades en excelfil (Figur 3-5) där uppgifter 
om barnens ålder fördes in, tillsammans med innehållet i beskrivningarna av 
varje situation per eliciteringsrunda. 
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Figur 3-5. Exempel på excelfil som visar ett barns beskrivningar av stimuli 

Uppgifterna kring varje barns beskrivningar och ålder sträcker sig över sex 
lodräta kolumner: barn x;x, PEK (antal), lexikalt tecken (antal), verb- 
konstruktion (antal), typ av verbkonstruktion och resultativa komplement  
(se pil 1). Respektive barns fil kan rullas fram och tillbaka i sidled, men även 
upp och ner vid behov. Men den allra första kolumnen i filen ”situation” är 
fixerad, eftersom den anger filmsekvenserna som alla barn beskrivit (se pil 2) 
och är i samma ordning som i Tabell 3-1. Varje situation upprepas över tre 
rader i kolumnen, eftersom flera barn har genomfört flera eliciteringsrundor 
(se pil 2), dock är endast två rader utnyttjade i illustrationen som visas i  
Figur 3-5 eftersom ”barn 7” endast genomförde två eliciteringsrundor. Varje 
eliciteringsrunda representeras av en formel, t.ex. ”7;1” (se pil 3) som står för 
identifikation av barn, t.ex. barn nummer sju och eliciteringsrunda ett. Efter 
denna formel anges barnets ålder vid beskrivning av en viss filmsekvens.  
Kolumnen ”verbkonstruktion” anger antal konstruktioner barnet använder per 
situation. Barnen kan beskriva en situation med en eller två verbkonstrukt-
ioner och om barnet använder två verbkonstruktioner som är olika så noteras 
det i tabellen med ”2” (se pil 4). Kolumnen ”typ av verbkonstruktion” anger 
antal händer, handformskategori och handaktivitet (se pil 5). Respektive cell  
i den här kolumnen innehåller en kommentarsflik som anger annan viktig  
information, som handform eller andra kommentarer, som t.ex. ”agerande 
substitutor Flat hand agerar ovanpå stilla substitutor Knuten hand” etc.  
(se pil 5). 

Excelfilen underlättade sökning efter en viss konstruktion bland det inspe-
lade materialet. Både ELAN-filen och excelfilen baserades på film- 

Pil 1 Pil 3                   Pil 4 Pil 2 Pil 5 
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sekvenserna, och deras ordning möjliggjorde en snabb och effektiv sökning 
bland alla verbkonstruktioner i materialet. 

 
 
 

rep kniv dela (34) Stilla Agerande  

 1 entitet i omgivningen 
(golv/bord) (rep) 

substitutor (kniv) 3;1;16 

 1 entitet i omgivningen 
(golv/bord) (rep) 

manipulator (kniv) 3;0;26 

 4 substitutor (rep) substitutor (kniv) 2;1;14 (k) 
3;1;16 (k) 
3;3;3 (k) 
3;3;8 (k) 

 1 - substitutor (kniv) 4;5;10 
 2 - manipulator (kniv) 4;7;20 

5;0;13 
 3 manipulator (rep) substitutor (kniv) 4;2;7  

4;3;20  
4;8;27 

 3 manipulator (rep) manipulator (kniv) 3;7;7 
3;8;15 

3;11;30 
  Agerande Agerande  
 2 manipulator (rep) manipulator (kniv) 3;3;8 

3;7;7 
 1 manipulator (rep) substitutor (kniv) 6;6;11 

 18    

Figur 3-6. Exempel på förekomster av avbildande verbkonstruktioner i  
beskrivningar av en situation 

Ytterligare annotering av barnens verbkonstruktioner gjordes i en tabellformat 
i Word och illustreras i Figur 3-6. Här har istället barnens verbkonstruktioner 
sorterats enligt separationskategorierna (utan verktyg, med verktyg och utan 
aktör) (se pil 1). Till skillnad från excelfilen (Figur 3-5) kan man inte i Word-
tabellen, som Figur 3-6 visar, söka efter ett specifikt barns alla verbkonstrukt-
ioner, utan endast söka alla verbkonstruktioner barnen använt för att beskriva 
en specifik situation (se pil 2). Det gjorde att man kunde få fram information 
om i vilka åldrar en specifik verbkonstruktion förekommer (se pil 3), t.ex. att 
”stilla substitutor (rep) och agerande substitutor (kniv)” (se pil 4) förekommer 
fyra gånger i materialet och i åldrarna 2;1;14–3;3;8 (se pil 5). Markeringen 
”(k)” efter åldersuppgifterna anger att händerna har kontakt med varandra. 

Pil 1 Pil 5 Pil 2 Pil 4 Pil 3 Pil 6 
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Verbkonstruktioner som är överstrukna med grå färg markerar att de är enligt 
vuxenformen (se pil 6). 

Precis som i vuxendelen illustreras några av barnens avbildande verb- 
konstruktioner, med bilder och en beskrivning av situation och verbkonstrukt-
ion, men även ålder på barnet (Figur 3-7). Till skillnad från bilderna i illust-
rationerna av vuxnas verbkonstruktioner är bilderna i illustrationerna av bar-
nens konstruktioner många fler, eftersom barnen gör flera upprepningar av 
rörelserna i konstruktionerna, men också p.g.a. att konstruktionerna avviker 
en del från vuxenformen. 

 
Öppna ask (50) 
H.h: Manipulator (agerande) Påverkat föremål (lock) 
V.h: Manipulator (stilla) Påverkat föremål (ask) 
Agerande manipulator avbildar en hand som handskas med askens lock,  
stilla manipulatorn avbildar den hand som handskas med asken 

Figur 3-7. Avbildande verbkonstruktion som beskriver öppnande med initial  
kontakt (3;0) 

Beskrivningen av barnens verbkonstruktioner, som t.ex. i illustrationen  
i Figur 3-7, är liknande den som görs i illustrationerna av vuxnas verb- 
konstruktioner, som t.ex. att de innehåller annotering av vilken situation  
verbkonstruktionen beskriver, vilken handformskategori och handaktivitet  
respektive hand har, och även information om vad för slags föremål respektive 
hand refererar till, som t.ex. att höger agerande manipulator i Figur 3-7  
refererar till det påverkade föremålet ’lock’. Den sistnämnda informationen 
finns inte i illustrationerna av vuxnas konstruktioner eftersom den informat-
ionen finns annoterad i en översiktlig tabell över vuxnas avbildande verb- 
konstruktioner (Tabell 5-6). Barnens handformer annoteras inte alltid i illu- 
strationerna av barnens verbkonstruktioner eftersom avhandlingen fokuserar 
på att undersöka barnens handformskategorier snarare än specifika hand- 
former. Barnens handformer diskuteras däremot i kapitel 8. 
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3.4.3 Etiska beaktanden 
Teckenspråk är ett gestuellt och visuellt språk och saknar skriftspråk. Det 
medför att ett teckens form allra bäst beskrivs med hjälp av illustrationer  
i form av bilder tillsammans med beskrivning av dem på svenska, vilket jag 
har valt att göra i den här avhandlingen. Bilderna skapades via annoterings- 
programmet ELAN och flera bilder skapades i en följd och visar en avbildande 
verbkonstruktions hela utförande. Bilderna infogades därefter i en tabell och 
ytterligare information lades till, såsom verbkonstruktionens handforms- 
kategori och handaktivitet och vad verbkonstruktionen beskriver, samt det  
aktuella barnets ålder. 

De vuxna informanter som kom att bli exemplifierade tillfrågades särskilt 
innan publikationen av vuxenstudien. Alla accepterade att deras ansikten  
därmed skulle bli synliga i publikationen. Av etiska skäl är det dock inte  
möjligt att visa barnens ansikte eller annat som kan leda till identifiering av 
barnen som deltog i barnstudien. Det är möjligt att kalkera barnbilderna, men 
det är en tidsödande process och en kalkerad bild återger inte verb- 
konstruktionerna på ett optimalt sätt, eftersom barnens händer är små och 
handformerna ibland är diffusa och konstruktionerna komplexa. Föräldrar till 
de barn som förekommer i bildexemplen tillfrågades särskilt inför tryckning 
av avhandlingen för att ge sitt samtycke eller dra sig ur. Alla berörda föräldrar 
samtyckte till att bildexemplen på just deras barn fick tryckas i samband med 
att avhandlingen utges i tryck, men med censurerade ansikten. 
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4 Handformskategorier i avbildande 
verbkonstruktioner19 

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

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

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

Substitutorns form motiveras av entitetens mest framträdande formegen-
skaper, som t.ex. att handformen Flat hand betecknar en entitet med en fram-
trädande platt egenskap som t.ex. ett papper, d.v.s. ”De har utsträckning i två 
dimensioner men mycket liten utsträckning i den tredje dimensionen […]” 
(Wallin 1994:95). Andra entiteter som teckenspråk klassificerar på samma vis, 
d.v.s. betraktas som tvådimensionella, är bl.a. bok, leksaksbil, serverings-
bricka, rödspätta eller rocka (se Figur 4-1). 

Andra substitutorer är bl.a. Pekfinger och Klohand. Pekfinger representerar 
endimensionella entiteter som karaktäriseras av att vara långsmala, d.v.s. 
”[…] en dimension är mer framträdande än de andra två dimensionerna, som 
exempelvis pennor, […].” (Wallin 1994:96). Entiteter som klassificeras som 
endimensionella är t.ex. penna, träd eller orm. Klohanden representerar  
tredimensionella entiteter som har en framträdande sfärisk beskaffenhet där 
alla tre dimensionerna är lika framträdande, som t.ex. äpple, manet eller  
tennisboll (se Figur 4-1). 

                                                                 
19 Kapitlet är tidigare publicerat i Simper-Allen (2013), men två figurer (deskriptor) har utgått 
efter diskussion med (skuggopponent) Rolf Piene Halvorsen. 
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a. Substitutor Pekfinger b. Substitutor Flat hand  c. Substitutor Klohand 
 Representerar en- 

dimensionella entiteter 
 Representerar två- 

dimensionella entiteter  
 Representerar tre- 

dimensionella entiteter  

Figur 4-1. Substitutorer som representerar en-, två- och tredimensionella entiteter 

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

I Figur 4-2 illustreras hur substitutorer inkluderar Underarmen för att  
representera en entitet som är stor, eller stor och tung, där Flat hand +  
Underarm representerar tvådimensionella entiteter, som t.ex. en stor och tung 
dörr, eller Pekfinger + Underarm för att representera en vägbom. I vissa  
verbkonstruktioner är dock Underarmen en egen substitutor, som t.ex. Krok-
fingret kombinerat med Underarm, där Krokfingret representerar en  
endimensionell krokformad entitet (t.ex. kroken till en lyftkran), men Under- 
armen representerar en stor och grov, rak endimensionell entitet (d.v.s. lyft-
kranens arm) (se Figur 4-2c). I Figur 4-2d representerar Klohanden en gräv-
maskins skopa och Underarmen grävmaskinens arm. I vissa konstruktioner 
adderas även överarmen till substitutorn. 

  
a. Substitutor Flat hand + Underarm b. Substitutor Pekfinger + Underarm 
 Representerar tvådimensionella större entiteter  Representerar endimensionella större entiteter 
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c. Substitutor Krokfinger + Underarm d.  Substitutor Klohand + Underarm 
 (Krokfinger) Representerar endimensionella 

krokformade entiteter samt (Underarm) större 
raka endimensionella entiteter 

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

Figur 4-2. Substitutorer kombinerade med Underarm som representerar en-, två- 
och tredimensionella större entiteter 

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

4.1.1 Kombination av två substitutorer 
En verbkonstruktion kan innehålla en kombination av två substitutorer som 
tillsammans representerar en eller flera entiteter. Ibland representerar de  
tillsammans en entitet (se Figur 4-3a), ibland två delar av en entitet  
(se Figur 4-3b) och ibland flera entiteter (se Figur 4-3c). I Figur 4-3c  
representerar respektive fingertopp i substitutorn Klohand myra. I Figur 4-3d 
representerar substitutorerna tillsammans vatten i t.ex. en sjö. 

  
a. Två bilar bredvid varandra b. Tyg delas (38) 
 H.h: Substitutor Flat hand  H.h: Substitutor Flat hand 
 V.h: Substitutor Flat hand  V.h: Substitutor Flat hand 
 Substitutorerna represen-

terar två bilar  
 Substitutorerna representerar ett tygstycke  

som delas i två 
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c
. 

Myror som kryper runt myrstack d.  Vatten svämmar över 

 H.h: Substitutor Klohand  H.h: Substitutor Sprethand  
 V.h: Substitutor Klohand  V.h: Substitutor Sprethand 
 Substitutorerna representerar myror (insekter) Substitutorerna representerar vatten 

Figur 4-3. Kombination av två identiska substitutorer 

När man har två identiska substitutorer kan antingen båda agera samtidigt eller 
så kan en av dem vara stilla. När substitutorerna är olika kan de inte samtidigt 
agera, utan en av dem måste vara stilla. Wallin (1994) analyserar, enligt efter 
Talmys (1975) modell för befintlighets- och förflyttningsuttryck, den stilla 
handen som den semantiska komponenten ground, vilken fungerar som en 
spatial referenspunkt till den andra (agerande) handen. Den agerande handen 
analyserar Wallin som figure-betecknande element och utgörs av klassifikat-
orer. Groundbetecknande element som också utgörs av klassifikatorer, samt 
även kroppsdelar och området framför den tecknande, fungerar som artikulat-
ionsställe till den agerande handen (d.v.s. till den figurebetecknande klassifi-
katorn). I Figur 4-4 är den vänstra handen stilla och fungerar som spatial refe-
renspunkt till den agerande handen. Området vid sidan om vänster- 
handen representerar den plats där borren borrar, i det här fallet en vägg. 

 

 

Borra i vägg  
H.h: Substitutor L-hand (agerande)  
V.h: Substitutor Flat hand (stilla)  
Substitutorerna representerar vägg och borr 

Figur 4-4. Kombination av två olika substitutorer 

Jag har visat att två substitutorer kan kombineras i en verbkonstruktion, men 
en substitutor kan även kombineras med en manipulator eller deskriptor. 
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4.2 Manipulator 
Manipulator är en handform som i en avbildande verbkonstruktion avbildar 
en hand som handskas med en entitet. Formen hos manipulatorn motiveras av 
den del av entiteten i fråga som handen hanterar, t.ex. väljs Tumvinkelhand 
när manipulatorn avbildar en hand som håller en bok för att lägga den på ett 
bord (se Figur 4-5a). 

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

hand som håller i en två- 
dimensionell entitet,  
t.ex. en bok 

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

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

Figur 4-5. Avbildande verbkonstruktioner med en manipulator: Tumvinkelhand, 
Nyphand och S-hand 

Beskrivningen av kategorin manipulator bygger delvis på den beskrivning 
Wallin gör för sin kategori agentiva klassifikatorer. Beteckningen ”agentiva” 
står för den semantiska komponenten agent. Enligt Wallin väljs agentiva  
klassifikatorer ”[…] i enlighet med den del man håller i hos entiteten i fråga.” 
(Wallin 1994:121). Den del av entiteten som handen håller i kan ha ett  
endimensionellt utseende som t.ex. en penna (se Figur 4-5b). Men en en- 
dimensionell entitet kan ha olika beskaffenheter, smal eller av grövre slag 
(Wallin 1994) och detta kan påverka valet av handform. Exempelvis hanterar 
man en penna och ett vattenrör på olika sätt. En manipulator som väljs för att 
avbilda en hand som håller i en cylinderformad entitet kan t.ex. vara en S-hand 
(se Figur 4-5c), men valet motiveras även av hur man väljer att hantera en 
entitet, eller att man hanterar en entitet på olika sätt. Ett barn håller exempelvis 
en penna med hela handen, d.v.s. kraftgrepp, och vissa entiteter kräver ett visst 
grepp för att hantera det, som t.ex. att riva en plastpåse (se Figur 4-6a). Wallin 
visar också detta och skriver att ”Man kan hålla en kaffemugg som man håller 
ett dricksglas.” (Wallin 1994:122), men även då väljs handformen i enlighet 
med den del man väljer att hålla i hos entiteten i fråga, eller som Wallin  
formulerar det: ”Det är beskaffenheten i delen man håller i som bestämmer 
valet av handform.” (Wallin 1994:122). Han säger också att andra faktorer kan 
påverka valet av klassifikator, t.ex. vikten, men att det är sekundärt (Wallin 
1994:130). Faktorer som entitetens vikt, att entitetens material har en viss  
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beskaffenhet eller att en viss muskelstyrka behövs i hanteringen motiverar 
också valet av manipulator (se Figur 4-6a-c). 

Hållhänderna i Figur 4-6a väljs för att ett bra grepp samt en viss muskel-
kraft behövs när händerna håller i platspåsen för att utföra handlingen (d.v.s. 
riva plastpåsen). Plastpåsens är tvådimensionell och av tunt, sladdrigt 
material, och skulle primärt motivera en manipulator med A-hand. Håll- 
händerna i Figur 4-6b väljs för att avbilda två händer som lyfter upp en tung 
tröja. Böjt långfinger i Figur 4-6c väljs för att avbilda en hand som plockar 
upp (och håller) i en taggig sjöborre. 

  
a. Riva plastpåse (20) b. Ta upp en våt tröja 
 H.h: Manipulator Hållhand   H.h: Manipulator Hållhand  
 V.h: Manipulator Hållhand   V.h: Manipulator Hållhand  
 Manipulatorerna avbildar två händer  

som håller i en plastpåse 
 Manipulatorerna avbildar två händer  

som håller i en tröja 

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

Figur 4-6. Avbildande verbkonstruktioner med manipulator: Hållhand och  
Böjt långfinger  

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

4.2.1 Kombination av två manipulatorer 
En verbkonstruktion som innehåller två manipulatorer kan avbilda två händer 
som handskas med antingen en eller två entiteter. Två manipulatorer som 
kombineras kan vara identiska eller olika. När manipulatorerna är identiska så 
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kan de antingen ha identiska20 rörelser, eller så agerar en manipulator medan 
den andra är stilla. I Figur 4-7a avbildar manipulatorerna två händer som håller 
i en kvist och i Figur 4-7b avbildar manipulatorerna en hand som håller i en 
penna medan den andra handen håller i en kork. 

 
a. Bryta kvist (4) 
 H.h: Manipulator Hållhand (agerande) 
 V.h: Manipulator Hållhand (agerande) 
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en kvist 

 
b. Dra isär kork från penna (45)  
 H.h: Manipulator Hållhand (agerande)  
 V.h: Manipulator Hållhand (stilla)  
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en penna och en hand som håller i kork 

Figur 4-7. Kombination av två identiska manipulatorer 

Manipulatorerna i Figur 4-7a är identiska och båda är agerande. Manipulat-
orerna i Figur 4-7b är också identiska, men en manipulator är stilla och  
avbildar en hand som håller i en penna, medan den andra agerande manipul- 
atorn avbildar en hand som håller i korken till pennan för att lossa denna från 
pennan. 

När två olika manipulatorer kombineras rör det sig vanligtvis om att mani-
pulatorerna avbildar två händer där respektive hand håller varsin entitet  
(se Figur 4-8a-b). Den stilla manipulatorn i båda verbkonstruktionerna  
avbildar en hand som håller i den entitet som blir påverkad av den handling 
som beskrivs i respektive konstruktion (bananskal respektive limpa). Den  
agerande manipulatorn avbildar en hand som håller i ett verktyg i syfte att göra 

                                                                 
20 Se Battisons (1978) symmetrivillkor. 
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något mot det påverkade föremålet i respektive konstruktion (verktygen är en  
avbitartång respektive en kniv). 

 
a. Riva av bananskal med avbitartång (24) 
 H.h: Manipulator S-hand (agerande) 
 V.h: Manipulator A-hand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i ett bananskal och en hand som håller i en avbitartång 

 
b. Skära bröd med kniv (5) 
 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 
 V.h: Manipulator S-hand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en limpa och en hand som håller i en kniv 

Figur 4-8. Kombination av två olika manipulatorer 

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

4.3 Deskriptor 
Handformskategorin deskriptor är densamma som de handformer Wallin 
(2000) beskrivit för tecken som kallas form- och storleksbeskrivande tecken. 
Deskriptor skiljer sig från substitutor och manipulator i att en deskriptor inte 
representerar en entitet, såsom en substitutor, eller avbildar en hand som 
handskas med entitet, såsom en manipulator. En deskriptor kan istället liknas 
vid ett ritverktyg som används vid beskrivning av en entitets form och storlek. 
En deskriptor Pekfinger t.ex. ”ritar” virtuellt en entitets kontur (se Figur 4-9), 
medan en Flat hand beskriver form, storlek (och yta) hos entiteter som om 
hela den Flata handens handflata (insida) berör en virtuell entitets yta  
(Österberg 1916) (se Figur 4-10). Men en deskriptor kan även användas  
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i avbildande verbkonstruktioner som endast anger en entitets storlek  
(se Figur 4-14). 

 
H.h: Deskriptor Pekfinger (agerande)  
V.h: Deskriptor Pekfinger (agerande)  
Beskrivning av form och storlek hos t.ex. ett papper eller tyg 

Figur 4-9. Avbildande verbkonstruktion med två deskriptorer: Pekfinger  

 
H.h: Deskriptor Flat hand (agerande)   
V.h: Deskriptor Flat hand (agerande)  
Beskrivning av form och storlek hos t.ex. en låda, spis 

Figur 4-10. Avbildande verbkonstruktion med två deskriptorer: Flat hand  

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

Deskriptor markerar inte alltid utsträckningen av en entitets minsta dimens-
ion. Enligt Wallin (2000) kan handformerna även markera den mellersta  
dimensionen medan rörelsen markerar den största dimensionen  
(se Figur 4-11).  

 
H.h: Deskriptor Måtthand (agerande)  
V.h: Deskriptor Måtthand (agerande)  
Beskrivning av form och storlek hos t.ex. en ram, list 

Figur 4-11. Avbildande verbkonstruktion med två deskriptorer: Måtthand 



61 
 

Deskriptor Kupad hand används i avbildande verbkonstruktioner som avbildar 
ett föremål som har en sfärisk form (se Figur 4-12). Både deskriptorn Kupad 
hand och deskriptorns rörelse avbildar entitetens sfäriskt formade yta.  

 
H.h: Deskriptor Kupad hand (agerande)  
V.h: Deskriptor Kupad hand (agerande)  
Beskrivning av form och storlek hos t.ex. en skål, fågelbo 

Figur 4-12. Avbildande verbkonstruktion med två deskriptorer: Kupad hand 

Hittills har exemplen visat avbildande verbkonstruktioner som innehåller två 
agerande deskriptorer för att beskriva form och storlek av entiteter, men en 
avbildande verbkonstruktion kan även utgöras av en stilla och en agerande 
deskriptor. Den stilla deskriptorn markerar entitetens minsta och/eller  
mellersta dimension (även form och storlek) och fungerar som spatial  
referens- och utgångspunkt för den agerande deskriptorn (se Figur 4-13). 

 
H.h: Deskriptor S-hand (agerande)  

V.h: Deskriptor S-hand (stilla)  

Beskrivning av formen hos t.ex. en hörnsoffa, ett L-format hus 

Figur 4-13. Avbildande verbkonstruktion med en stilla och  
en agerande deskriptor: S-hand 

Vanligtvis utgörs en avbildande verbkonstruktion som beskriver form av en 
entitet av två deskriptorer (Wallin 2000).  

Deskriptor kan även användas för att ange storlek av en entitet. Deskrip-
torns rörelse i dessa verbkonstruktioner utgörs ibland av en kort och distinkt 
rörelse. Denna typ av avbildande verbkonstruktion beskriver inte formen hos 
entiteten, utan anger endast entitetens storlek, och kan användas för att ange 
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t.ex. en viss mängd vätska (se Figur 4-14a) eller storleken hos en insekt  
(se Figur 4-14b), men även tjockleken på en bok eller en bunt sedlar. 

  
a. Deskriptor Måtthand b. Deskriptor måtthand  
 Deskriptorn anger en mängd vätska  Deskriptorn anger storleken hos t.ex. en insekt 

Figur 4-14. Beskrivning av storlek med en deskriptor: Måtthand 

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

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

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

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

En deskriptor varken representerar en entitet eller avbildar en hand som 
handskas med en entitet. En deskriptor kan istället liknas vid ett ritverktyg 
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som ritar en entitets kontur virtuellt i teckenrummet eller beskriver en entitets 
form och storlek. En deskriptor kan även användas i avbildande verb- 
konstruktioner för att endast ange storleken hos en entitet. Vanligtvis utgörs 
en avbildande verbkonstruktion av två deskriptorer, antingen i form av två  
agerande deskriptorer eller i form av en stilla och en agerande deskriptor. 
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5 Tecken som beskriver aktivitet som 
resulterar i separation av föremål21 

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

Ett exempel på en beskrivning av en situation som innehåller en separa-
tionsaktivitet utan verktyg illustreras i Figur 5-1. Separationsaktiviteten  
beskrivs med tre tecken: en avbildande verbkonstruktion som avbildar hand-
lingen där ett föremål separeras (h), åtföljt av två tecken som anger resultatet 
av handlingen (i) och (l). Tecken som anger resultatet kallas här för resultativa 
komplement (Huang & Hsieh 2008) och dessa beskrivs närmare i avsnitt 6. De 
övriga tecknen i situationsbeskrivningen innehåller bl.a. information om om-
ständigheterna kring separationsaktiviteten, såsom rumslig information, vem 
som orsakar aktiviteten och vilket föremål som medverkar i situationen. 

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

   
d. TYG e. Avbildande verbkonstruktion f. H.h: LE 
 tyg  hålla upp tyg  le och hålla upp tyg 

                                                                 
21 Kapitlet är tidigare publicerat i Simper-Allen (2013). 
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g. Avbildande verbkonstruktion h. Avbildande verbkonstruktion 
 hålla upp tyg  Riva tyg (7) 

  

 

i. TRASIG j. TYG 
 trasig  tyg 

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

Figur 5-1. Beskrivning av situation som innehåller separationsaktivitet utan  
verktyg (stimulus 7) 

Den avbildande verbkonstruktionen som beskriver delningen, (h) i Figur 5-1, 
utförs med en kombination av två agerande manipulatorer. Manipulatorerna 
representerar två händer och avbildar hur händerna håller i ett stycke tyg för 
att dela det, vilket innebär att föremålet separeras utan verktyg. Valet av  
manipulatorerna i exemplet motiveras dels av det föremål som de handskas 
med och dels av handlingen att dela, d.v.s. genom att det behövs en viss  
muskelkraft bakom delningen. 

Den avbildande verbkonstruktionen som beskriver handlingen ’dela tyg’ 
åtföljs direkt efter av ett resultativt komplement. Komplementet är ett lexikalt 
tecken SÖNDER (i) (’trasig’, ’förstörd’) och det talar om resultatet av hand-
lingen ’dela’, vilket beskrivs av verbkonstruktionen i bild (h). Ytterligare ett 
tecken som talar om resultatet av handlingen ’dela’ är tecknet i bild (l), vilket 
motsvarar en betydelse som på svenska kan uttryckas med orden ”delat tyg”.  

Ett exempel på en beskrivning av en situation med aktivitet som resulterar 
i separation av föremål, men med verktyg, visas i Figur 5-2. Situationen som 
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innehåller denna separationsaktivitet, innehåller en aktör som håller i en  
hammare och som med hammaren slår sönder en omkullvält kruka. Verb- 
konstruktionen som avbildar denna handling visas i bild (g) och resultativa 
komplementen som anger resultatet i bild (h) och (i). 

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

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

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

  
h. Avbildande verbkonstruktion  i. TRASIG 
 kruka delas  trasig 

Figur 5-2. Beskrivning av situation som innehåller separationsaktivitet med  
verktyg (stimulus 13) 

Det framkommer av de två exemplen ovan (se Figur 5-1 och Figur 5-2) att 
teckenspråk tenderar att beskriva en separationsaktivitet med två eller flera 
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tecken: en avbildande verbkonstruktion som beskriver handlingen eller  
händelsen, samt ett eller två tecken som anger resultatet, d.v.s. resultativa  
komplement. 

För att underlätta analysen av verbkonstruktionerna som beskriver separat-
ionsaktiviteterna, delades situationer i eliciteringsmaterialet upp i kategorier 
enligt vissa principer (se Figur 5-3). Eliciteringsmaterialet innehåller samman-
lagt 53 situationer, varav 45 situationer innehåller separationsaktivitet.  
Alla separationsaktiviteter innehåller ett påverkat föremål, men däremot inne-
håller inte alla aktiviteter en aktör eller ett verktyg. Således delades aktivite-
terna vidare in i två kategorier med avseende på huruvida aktiviteten  
involverar en aktör eller inte. En aktivitet som involverar en aktör som  
gör något med ett eller flera föremål kallas här för handling.  
En aktivitet som saknar aktör kallas här för händelse. Av 42 handlingar är  
14 stycken handlingar utan verktyg och dessa beskrivs med sammanlagt  
17 avbildande verbkonstruktioner. De resterande 28 handlingarna är hand-
lingar med verktyg och dessa beskrivs med sammanlagt 44 avbildande verb-
konstruktioner. De 3 separationsaktiviteter som är händelser beskrivs med  
6 avbildande verbkonstruktioner.Vuxenstudien analyserar således samman-
lagt 67 avbildande verbkonstruktioner (barnstudien analyserar 681 avbildande 
verbkonstruktioner). En översikt över antal aktiviteter och verbkonstruktioner 
visas i Figur 5-3. 

53 situationer i stimulus 
 

45 separationsaktiviteter 
 

42 handlingar 3 händelser 
  

14 handlingar utan 
verktyg 

28 handlingar med 
verktyg 

 

   
17 avbildande verb-

konstruktioner  
44 avbildande verb-

konstruktioner  
6 avbildande verbkonstruktioner 

Figur 5-3. Översikt över indelning av situationerna i stimulus och antal avbildande 
verbkonstruktioner 

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

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

Tabell 5-1. Aktivitetsbeteckning för respektive påverkat föremål 

Aktivitets-
beteckning 

Påverkat föremål 

dela papper 
bröd 
tyg 
naglar 

choklad-
kaka 
kaka 
ägg 
blomkruka  

kvist 
spik 
kartong 
bröd 

hår 
plastpåse 
banan 
bröd-
skiva  

banan-
skal 
lökblast 
gren 
rep 

tygremsa 
morot 
tallrik 
 

ta isär glasburk med lock  
mugg ur mugg 

penna med kork 
bit garn från garnnystan 

öppna bok 
ask 
dörr 

Förhållandet mellan antalet handlingar och händelser till antalet avbildande 
verbkonstruktioner som beskriver dessa handlingar och händelser visas  
i följande tre tabeller. 

Den första tabellen (Tabell 5-2) visar antal handlingar utan verktyg och 
antal verbkonstruktioner som beskriver dessa handlingar. 

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

 Dela Ta isär Öppna Totalt 
Handling utan verktyg 7 4 3 14 
Avbildande verbkonstruktion 7 4 6 17 

Antalet handlingar och verbkonstruktioner som beskriver dessa skiljer sig inte 
mycket åt. De handlingar som innebär öppnande av föremål beskrivs med  
dubbelt så många verbkonstruktioner, d.v.s. olika informanter har valt olika  
strategier, d.v.s. olika handformskategorier i de verbkonstruktionerna. 
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Nästa tabell (Tabell 5-3) visar antal handlingar med verktyg, samt antal 
verbkonstruktioner som beskriver dessa handlingar. Handlingarna är  
uppdelade i två: rörligt verktyg och övriga verktyg (skillnaden mellan dessa 
verktyg förklaras närmare i 5.1.2). Handlingarna som innehåller rörligt verk-
tyg beskrivs av flera olika verbkonstruktioner. Vissa verktyg i dessa hand-
lingar, t.ex. kniv, yxa och såg, beskrivs med en hand som antingen är  
substitutor eller manipulator. 

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

 
Ett rörligt verktyg 

Övriga verktyg  
(2 eller stationärt) 

Totalt 

Handling med verktyg (dela) 24 4 28 
Avbildande verbkonstruktion 39 5 44 

Antal verbkonstruktioner som beskriver händelser är dubbelt så många som 
händelser. Detta eftersom val av handformskategori i dessa verbkonstrukt-
ioner varierar. 

Tabell 5-4. Antal händelser och antal avbildande verbkonstruktioner 

 Totalt 
Händelser 3 
Avbildande verbkonstruktion 6 

Vilka handformskategorier man valt för respektive verbkonstruktion för att 
beskriva dessa handlingar och händelser presenteras i detalj i följande avsnitt. 

5.1 Avbildande verbkonstruktion som beskriver 
handling eller händelse som resulterar i separation 
av föremål 
Det här avsnittet (5.1) beskriver informanternas val av handformskategorier i 
avbildande verbkonstruktioner som avbildar en handling eller händelse som 
resulterar i separation av föremål. 

Först beskrivs avbildande verbkonstruktioner som beskriver handlingar där 
föremålen separeras utan verktyg. I dessa handlingar separeras föremålen med 
hjälp av händerna. Händerna betraktas inte som verktyg. Därefter beskrivs  
avbildande verbkonstruktioner som beskriver handlingar där föremålen  
separeras med verktyg. Verktygen i dessa handlingar är antingen rörliga eller 
stationära. Dock är majoriteten av verktygen rörliga i situationerna i elicite-
ringsmaterialet. Avslutningsvis beskrivs avbildande verbkonstruktioner som 
beskriver händelser, d.v.s. separationsaktiviteten saknar aktör. Dessa  
händelser innehåller endast ett påverkat föremål. 
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5.1.1 Avbildande verbkonstruktion som beskriver handling 
utan verktyg 
Handling utan verktyg beskrivs vanligtvis med en avbildande verb- 
konstruktion där handen eller händerna representerar en aktörs hand eller  
händer och avbildar en aktörs hantering av ett föremål. I några få fall repre-
senterar händerna i verbkonstruktionen det påverkade föremålet. 

I eliciteringsmaterialet finns det 14 situationer som innehåller handling 
utan verktyg och dessa handlingar beskrivs med sammanlagt 17 verb- 
konstruktioner (se Tabell 5-5). Siffrorna inom parentes i den första kolumnen 
”situation” hänvisar till det stimulusnummer situationen har i Tabell 3-1. 

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

Situation 
(stimulusnummer) 

Handformskategori 

1. Agerande hand Agerande hand 
kvist dela (4) manipulator manipulator 
tyg dela (7) manipulator manipulator 
chokladkaka dela (10) manipulator manipulator 
brödskiva dela (18) manipulator manipulator 
plastpåse dela (20) manipulator manipulator 
bröd dela (23) manipulator manipulator 
   
2. Stilla hand Agerande hand 
pappersblock papper  
ta isär (25) 

manipulator  (block) manipulator (papper) 

glasburk lock ta isär (28) manipulator  (glasburk) manipulator (lock) 
mugg mugg ta isär (39) manipulator  (mugg) manipulator (mugg) 
penna kork ta isär (45) manipulator  (penna) manipulator (kork) 
garnnystan garn dela (48) manipulator  (nystan) manipulator (garn) 
   
3. Stilla hand Agerande hand 
bok öppna (47) a.  manipulator manipulator  

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

b.  substitutor (ask) substitutor  (lock) 
dörr öppna (53) a. - manipulator 
 b. substitutor substitutor 

I tabellen redovisas de 17 avbildande verbkonstruktionerna enligt i vilken typ 
av separationsaktivitet de har. Den första kategorin innehåller sju handlingar 
som är delningar. Med ett undantag har samtliga verbkonstruktioner två  
agerande händer och alla är manipulatorer. Den andra kategorin innehåller  



71 
 

fem situationer med föremål som består av delar som kan separeras full- 
ständigt. Samtliga verbkonstruktioner i denna kategori beskriver handlingar 
som är isärtagningar. Verbkonstruktionerna innehåller en kombination av en 
stilla hand och en agerande hand och är alla manipulatorer. Resterande tre 
situationer i den tredje kategorin innehåller föremål som kan separeras parti-
ellt. Situationerna beskrivs av verbkonstruktioner som alla, förutom en, inne-
håller kombination av en stilla hand och en agerande hand, och här varierar 
valet av handformskategori. 

I det följande illustreras några utvalda avbildande verbkonstruktioner från 
den här gruppen av situationer som är handlingar utan verktyg. 

 
a. Bryta kvist (4) 

 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en kvist 

 
b. Bryta chokladkaka (10) 

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

Figur 5-4. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning  
(stimuli 4 och 10) 

Verbkonstruktionerna i Figur 5-4 innehåller en kombination av två agerande 
manipulatorer. Manipulatorerna avbildar två händer som håller i ett föremål: 
a) kvist och b) chokladkaka. I Figur 5-4a väljs manipulator Knuten hand, dels 
för att det påverkade föremålet ’kvist’ är ett endimensionellt föremål och dels 
för att handlingen ’dela kvist’ kräver en viss muskelkraft. I Figur 5-4b väljs 
manipulator A-hand eftersom föremålet chokladkaka är ett tunt tvådimension-
ellt föremål. 
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Verbkonstruktionerna som beskriver isärtagning utförs med en stilla hand 
och en agerande hand (se Figur 5-5). 

  
a. Riva av papper från ett block (25) 

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

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

 
b. Öppna glasburk (28) 

 H.h: Manipulator Klohand (agerande) 
 V.h: Manipulator Klohand (stilla) 

 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i ett lock och en hand som håller i en glasburk 

Figur 5-5. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver isärtagning  
(stimuli 25 och 28) 

Verbkonstruktionerna i Figur 5-5 innehåller en kombination av stilla hand och 
agerande hand där båda är manipulatorer. Manipulatorerna avbildar två  
händer som håller i ett föremål som består av delar som går att ta isär helt och 
hållet. I situationen ’riva av papper från ett pappersblock’ (se Figur 5-5a) är 
det påverkade föremålet ett block papper och föremålet som avlägsnas är ett 
pappersark. I situationen ’öppna glasburk’ (se Figur 5-5b) är det påverkade 
föremålet en glasburk med lock där föremålet som avlägsnas är locket.  
I verbkonstruktionerna som illustreras i Figur 5-5, är det den stilla manipula-
torn som avbildar den hand som håller det föremålet som inte avlägsnas,  
d.v.s. pappersblocket i Figur 5-5a och glasburken i Figur 5-5b.  
Den agerande manipulatorn i (a) och (b) avbildar den hand som håller det som 
avlägsnas, d.v.s. i (a) ett papper och i (b) ett lock. Dock kan det vara på sin 
plats här att betona att aktören i situationen som visar handlingen ’riva av  
papper’ (stimulus 25) inte håller i pappersblocket. Informanterna har trots 
detta valt manipulator (stilla) som om aktören håller i pappersblocket. 
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Situationer som innebär öppnande av föremål har av informanterna beskri-
vits med två olika verbkonstruktioner (se Figur 5-6). Den ena verb- 
konstruktionen innehåller en kombination av stilla och agerande manipulator. 
Den andra verbkonstruktionen innehåller en kombination av stilla och  
agerande substitutor. Situationer som innehåller en handling som är öppnande 
av föremål kan alltså beskrivas av två verbkonstruktioner och det som skiljer 
dem åt är valet av handformskategori. 

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

 
a. Öppna bok (47) 
 H.h: Manipulator S-hand (stilla) 

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

 
b. Öppna bok (47) 

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

 Substitutorerna representerar en bok som slås upp 

 
c. Öppna ask (50) 

 H.h: Manipulator Nyphand (agerande) 
 V.h: Substitutor Flat tumhand (stilla) 
 Substitutorn representerar en ask och manipulatorn avbildar en hand som håller i låsanordning 
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d. Öppna ask (50)  

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

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

Figur 5-6. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver öppnande  
(stimuli 47 och 50) 

När en verbkonstruktion utgörs av en eller två substitutorer för att beskriva en 
separationsaktivitet så implicerar en substitutor att just denna aktivitet i fråga 
saknar agent. Trots detta har informanterna valt att beskriva situationen 
’öppna bok’ med två agerande substitutorer och implicerar därmed att hand-
lingen inte utförs av en aktör, men så är inte fallet i situationen som verb- 
konstruktionen i Figur 5-6b beskriver. Ett liknande fall ser vi också  
i konstruktionen som beskriver situationen ’öppna ask’ som i Figur 5-6c–d 
kan beskrivas med två olika verbkonstruktioner. Vad som skiljer dessa två 
verbkonstruktioner är att den agerande handen antingen är en manipulator  
eller en substitutor. 

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

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

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

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

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

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

För att underlätta beskrivningen av verbkonstruktionerna har de i  
Tabell 5-6 grupperats i fem kategorier enligt vilken handformskategori som 
valts för den hand som refererar till verktyget. Denna hand är vanligtvis den 
agerande handen. Den första kategorin (1.) av verbkonstruktionerna innehåller 
agerande substitutor som representerar verktyget sax. Den andra (2.) inne- 
håller en agerande hand som antingen är substitutor eller manipulator, och som 
refererar till verktyg, t.ex. kniv eller såg. Den tredje kategorin (3.) innehåller 
en agerande manipulator som refererar till verktyget, t.ex. hammare eller tång. 
De två sista kategorierna (4. och 5.) innehåller två händer med samma eller 
olika handaktivitet. Handformskategori varierar här, men båda handformerna 
är alltid av samma kategori. Dessutom skiljer de sig från övriga kategorier  
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genom att båda händerna tillsammans refererar till ett enda föremål, antingen 
verktyget eller det påverkade föremålet. 

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

Situation: Handformskategori (refererar till): 

1.  Stilla hand Agerande hand   
Papper sax dela (3) (påv. föremål) Manipulator Substitutor (verktyg) 
Hår sax dela (19) (påv. föremål) Manipulator Substitutor (verktyg) 
Tyg sax dela (26) (påv. föremål) Manipulator Substitutor (verktyg) 
Banan sax dela (33) (påv. föremål) Manipulator  Substitutor (verktyg) 
Kaka sax blad dela 
(27) 

(påv. föremål) Manipulator/  
Substitutor 

Substitutor/manipulator (verktyg) 

2.     
Bröd kniv dela (5) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Kvist kniv dela (15) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Banan kniv dela (21) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Kartong kniv dela (17) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Rep kniv dela (34) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Tyg kniv dela (40) (påv. föremål) Manipulator  Substitutor/manipulator (verktyg) 
Tygremsa/bandage 
kniv dela (36) 

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

Papper kniv dela (6) (verktyg) Substitutor/ 

manipulator 

Manipulator/deskriptor (påv.föremål) 

Gren yxa dela (30) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Snöre yxa dela (41) (påv. föremål) Manipulator/  

substitutor/ 
deskriptor 

Substitutor/manipulator (verktyg) 

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

3.     
Kaka krukskärva dela 
(11) 

(påv. föremål) Substitutor Manipulator (verktyg) 

Kruka hammare dela 
(13) 

(påv. föremål) Substitutor/ 
manipulator 

Manipulator (verktyg) 

Tyg hammare dela 
(46) 

(påv. föremål) Manipulator/ 
substitutor  

Manipulator (verktyg) 

Tallrik hammare dela 
(49) 

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

Bananskal tång dela 
(24) 

(påv. föremål) Manipulator Manipulator (verktyg) 

Spik_bräda tång dela 
(16) 

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

(påv. föremål) Substitutor Manipulator (verktyg) 

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

4.  Stilla hand Agerande hand  
Snöre ham-
mare_stämjärn dela 
(32) 

(verktyg) Manipulator  Manipulator  (verktyg) 

Ägg äggskärare 
dela (12) 

a. (verktyg) Manipulator  Manipulator  (verktyg) 
b. (verktyg) Substitutor  Substitutor  (verktyg) 

5.  Agerande hand Agerande hand  
Salladslök kniv dela 
(29) 

(påv. föremål) Manipulator  Manipulator  (påv.föremål)  

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

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

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

När den stilla handen refererar till det påverkade föremålet verkar val av 
handformskategori däremot inte variera i lika stor utsträckning som när man 
väljer handformskategori för att referera till verktyg. Den stilla handen är, när 
den refererar till det påverkade föremålet, övervägande manipulator, med 
vissa undantag då substitutor eller deskriptor kan väljas. 

5.1.2.1 Verktyg sax 
De avbildande verbkonstruktionerna i Figur 5-7 har alla en agerande  
substitutor som representerar verktyget sax. Substitutor väljs för att represen-
tera en sax när den används på dess prototypiska sätt, d.v.s. att klippa. 
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a. Klippa papper med en sax (3) 
 H.h: Substitutor V-hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Hållhand (stilla) 
 Substitutorn representerar en sax och manipulatorn avbildar en hand som håller i ett papper 

 
b. Klippa banan med en sax (33) 
 H.h: Substitutor V-hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  
 Substitutorn representerar en sax och manipulatorn avbildar en hand som håller i en banan 

Figur 5-7. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning med sax  
(stimuli 3 och 33) 

I eliciteringsmaterialet är det fem situationer som innehåller verktyget sax 
(Tabell 5-6). I fyra av dessa används saxen för att klippa i något. Alla  
informanter i studien har för dessa fyra situationer valt substitutor för att  
representera saxen. Det vore möjligt att välja manipulator när man vill avbilda 
en aktörs ’klippande med sax’, men det förekommer inte. Däremot finns det  
i eliciteringsmaterialet en situation där en sax används på ett icke-prototypiskt 
sätt: ett av saxens två blad används som en kniv för att skära i en kaka  
(stimulus 27). Informanterna har i beskrivningen av denna situation valt  
antingen substitutor eller manipulator för att referera till verktyget sax  
(se Figur 5-8). 
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a. Skära kaka med sax (27) 
 H.h: Substitutor Pekfinger (agerande) 
 V.h: Substitutor Flat tumhand (stilla) 
 Substitutorn representerar ett saxblad och substitutorn representerar en kaka 

 
b. Skära kaka med sax (27) 
 H.h: Manipulator Hållhand (agerande) 
 V.h: Substitutor Flat tumhand (stilla) 
 Manipulatorn avbildar en hand som håller i ett saxblad och substitutorn representerar en kaka 

Figur 5-8. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning med sax  
(stimulus 27) 

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

Situation: Handformskategori (refererar till): 

2.  Stilla Agerande  
Bröd kniv dela (5) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Kvist kniv dela (15) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Banan kniv dela (21) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Kartong kniv dela (17) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Rep kniv dela (34) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Tyg kniv dela (40) (påv. föremål) Manipulator  Substitutor/manipulator (verktyg) 
Tygremsa/bandage 
kniv dela (36) 

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

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

Manipulator/deskriptor (påv.  
föremål) 

Gren yxa dela (30) (påv. föremål) Manipulator Substitutor/manipulator (verktyg) 
Snöre yxa dela (41) (påv. föremål) Manipulator/  Substitutor/manipulator (verktyg) 

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

 
Exemplen i Figur 5-9a-d illustrerar verbkonstruktioner som beskriver stimuli 
(5) och (6) (Tabell 5-7). Respektive situation har av informanterna beskrivits 
med två alternativa verbkonstruktioner. 

  
a. Skära bröd med kniv (5) 
 H.h: Substitutor D-hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
 Substitutorn representerar en kniv och manipulatorn avbildar en hand som håller i en brödlimpa 
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b. Skära bröd med kniv (5) 
 H.h: Manipulator Hållhand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en kniv och en hand som håller i en brödlimpa 

 
c. Riva papper längs med kniv (6) 
 H.h: Substitutor Flat hand (stilla) 
 V.h: Manipulator Hållhand (agerande) 
 Substitutorn representerar en kniv och manipulatorn avbildar en hand som håller i ett papper 

 
d. Riva papper längs med kniv (6) 
 H.h: Manipulator A-hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Hållhand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i ett papper och en hand som håller i en kniv 

Figur 5-9. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning med kniv  
(stimuli 5 och 6) 

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

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

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

Situation: Handformskategori (förekomst): 

  Agerande hand (refererar till verktyg) 
Bröd kniv dela (5)  substitutor  (8) manipulator  (5) 
Kvist kniv dela (15)  substitutor  (7) manipulator  (6) 
Banan kniv dela (21)  substitutor  (7) manipulator  (6) 
Kartong kniv dela (17)  manipulator  (7) substitutor  (6) 
Rep kniv dela (34)  manipulator  (8) substitutor  (4) 
Tyg kniv dela (40)  manipulator  (7) substitutor  (1) 
Tygremsa kniv dela (36) manipulator  (5) substitutor  (3) 
Papper kniv dela (6)   manipulator (10) substitutor (6) 
Gren yxa dela (30)  manipulator  (8) substitutor  (6) 
Snöre yxa dela (41)  substitutor  (5) manipulator  (3) 
Gren såg dela (42)  substitutor (5) manipulator (3) 

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

5.1.2.3 Verktyg krukskärva, hammare, tång, nagelknipsare och 
järnspett 
Den tredje kategorin verbkonstruktioner (Tabell 5-9) beskriver situationer 
som innehåller verktygen krukskärva, hammare, tång, nagelknipsare och järn-
spett. Den agerande handen i verbkonstruktionerna här refererar till verktyget 
och är i alla förekomster manipulatorer. Den stilla handen refererar till det 
påverkade föremålet och där varierar den valda handformskategorin mellan 
substitutor och manipulator. Situationen som innehåller verktyget järnspett 
beskrivs med en verbkonstruktion som har två agerande manipulatorer. 
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Tabell 5-9. Översikt över situationer som innehåller verktygen krukskärva,  
hammare, tång, nagelknipsare och järnspett. (Utdrag ur Tabell 5-6) 

Situation: Handformskategori (refererar till): 

3.  Stilla Agerande  
Kaka krukskärva dela (11) (påv. föremål) Substitutor Manipulator (verktyg) 
Kruka hammare dela (13) (påv. föremål) Substitutor/ 

Manipulator 
Manipulator (verktyg) 

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

Manipulator (verktyg) 

Tallrik hammare dela (49) (påv. föremål) Substitutor/- Manipulator (verktyg) 
Bananskal tång dela (24) (påv. föremål) Manipulator Manipulator (verktyg) 
Spik_bräda tång dela (16) (påv. föremål) Manipulator Manipulator (verktyg) 
Nagel nagelknipsare dela (9) (påv. föremål) Substitutor Manipulator (verktyg) 

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

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

I Figur 5-10 illustreras fem verbkonstruktioner som beskriver fem situat-
ioner från Tabell 5-9. Samtliga informanter valde en stilla substitutor för att 
referera till de påverkade föremålen kaka och tallrik. Det verkar finnas en  
preferens att välja substitutor för att referera till föremål såsom kaka, tårta eller 
paj, men även föremål som är behållare, som t.ex. skål eller papperskorg. Till 
verbkonstruktionen i stimulus (9) väljer informanterna en stilla substitutor för 
att representera en hand vars naglar blir klippta med en nagelknipsare.  
I situationerna i stimuli (24) och (16) väljer informanterna en stilla  
manipulator för att referera till de påverkade föremålen bananskal respektive 
spik. Ingen av informanterna har valt substitutor för att referera till dessa två 
föremål. 
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a. Skära kaka med krukskärva (11) 
 H.h: Manipulator A-hand (agerande) 
 V.h: Substitutor Flat tumhand (stilla) 
 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en krukskärva och substitutorn representerar en kaka 

 
b. Riva av bananskal med avbitartång (24) 
 H.h: Manipulator S-hand (agerande) 
 V.h: Manipulator A-hand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en tång och en hand som håller i ett bananskal 

 
c.  Knipsa av spik med avbitartång (16) 
 H.h: Manipulator S-hand (agerande) 
 V.h: Manipulator S- hand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en avbitartång och en hand som håller i en bräda 
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d. Klippa naglar med nagelknipsare (9) 
 H.h: Manipulator Öppen hållhand (agerande) 
 V.h: Substitutor Sprethand (stilla) 
 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en nagelknipsare och  

substitutorn representerar en hand 

 
e. Dela rep med järnspett (35) 
 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i ett järnspett 

Figur 5-10. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning med kruk-
skärva, tång, nagelknipsare och järnspett (stimuli 11, 24, 16, 9 och 35) 

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

Situation: Handformskategori (refererar till): 

4.   Stilla hand Agerande hand 
Snöre hammare_stämjärn dela (32) (verktyg) Manipulator  Manipulator  (verktyg) 
Ägg äggskärare dela (12) a. (verktyg) Manipulator  Manipulator  (verktyg) 

b. (verktyg) Substitutor  Substitutor  (verktyg) 

5.   Agerande hand Agerande hand 
Salladslök kniv dela (29) (påv. föremål) Manipulator  Manipulator  (påv. föremål) 
Kvist knä dela (37) (påv. föremål) Manipulator  Manipulator  (påv. föremål) 

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

I Figur 5-11 illustreras tre verbkonstruktioner som beskriver situationerna 
i kategori 4. Den första av de tre illustrationerna beskriver ’dela rep med  
hammare och stämjärn’ och de två övriga beskriver ’skiva ägg med ägg- 
skärare’ (12). 

 
a. Dela rep med hammare och stämjärn (32) 
 H.h: Manipulator Hållhand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en hammare och en hand som håller i ett stämjärn 

 
b. Skiva ägg med äggskärare (12) 
 H.h: Manipulator A-hand (agerande) 
 V.h: Manipulator A-hand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en ovandel och en underdel av en äggskärare 
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c. Skiva ägg med äggskärare (12) 
 H.h: Substitutor Vinkelhand (agerande) 
 V.h: Substitutor Sprethand (stilla) 
 Substitutorerna representerar en ovandel och en underdel av en äggskärare 

Figur 5-11. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning med övriga 
verktyg (stimuli 32 och 12) 

Verbkonstruktionen i Figur 5-11a beskriver en situation (32) som innehåller 
två verktyg och ett påverkat föremål: det primära verktyget hammare och det 
sekundära verktyget stämjärn, samt det påverkade föremålet snöre. Snöret  
ligger på en skärbräda och stämjärnets spets vilar på snöret. Hammaren slår 
på stämjärnet som här är stilla och delar snöret. Verbkonstruktionen som  
beskriver denna handling innehåller en stilla och en agerande manipulator och 
som refererar till varsitt verktyg. Den agerande manipulatorn refererar till det 
primära verktyget hammare och den stilla manipulatorn refererar till det  
sekundära verktyget stämjärn. 

Verbkonstruktionerna i Figur 5-11b-c beskriver situationen där en ägg- 
skärare delar ett ägg. Här har man valt mellan två substitutorer eller två  
manipulatorer, men det är alltid en hand som är agerande och en som är stilla. 
I filmsekvensen som visar denna situation ligger äggskärarens underdel på ett 
bord, d.v.s. det är inte någon aktör som håller i äggskärarens underdel med 
handen. Trots detta så kan man välja en (stilla) manipulator. 

Verbkonstruktionerna i kategori 5, innehåller alla två agerande manipula-
torer och båda refererar till det påverkade föremålet. Verktygen i de situationer 
som dessa verbkonstruktioner beskriver är stationära: kniv och knä. Film- 
sekvensen som visar situationen ’dela salladslök mot en kniv’ (29) innehåller 
två aktörer. Det stationära verktyget kniv hålls upprätt av den ena aktören, 
medan den andra aktören håller i det påverkade föremålet. Aktören som håller 
i det påverkade föremålet drar lökblasten mot kniven (se Figur 5-12). De två 
agerande manipulatorerna i Figur 5-12 avbildar en aktörs handskande med 
lökblasten. Den andra aktörens händer avbildas inte av tecknaren i denna  
avbildande verbkonstruktion, men däremot i en tidigare verbkonstruktion. 
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Dela salladslök mot en kniv (29) 
H.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 
V.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 
Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en salladslök och drar den mot en kniv 

Figur 5-12. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning med övriga 
verktyg (stimulus 29) 

5.1.3 Avbildande verbkonstruktion som beskriver händelse 
I eliciteringsmaterialet finns det tre situationer där ett påverkat föremål delas 
utan att någon aktör är inblandad (Tabell 5-11). Dessa situationer beskrivs av 
sammanlagt sex verbkonstruktioner, varav samtliga innehåller en kombinat-
ion av två händer. Händerna har antingen samma handformskategori och  
handaktivitet, t.ex. två agerande substitutorer, eller kombination av samma 
handformskategori men olika handaktivitet. Det förekommer även vid ett  
tillfälle att händerna har olika handformskategori och handaktivitet. Oavsett 
vald handformskategori eller handaktivitet så refererar händerna alltid till det  
påverkade föremålet. Den sista kolumnen i Tabell 5-11 anger antalet före-
komster för respektive vald verbkonstruktion. Flertalet informanter har valt 
två agerande substitutorer för att referera till de påverkade föremålen tyg (38) 
och kvist (43). När det gäller verbkonstruktioner som beskriver situationerna 
’kvist delas’ (43) och ’morot delas’ (44) är varierar handformskategorin och 
handaktivitet (se Figur 5-13f). 
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Tabell 5-11. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver händelse samt antalet 
förekomster för respektive vald avbildande verbkonstruktion 

Situation: Handformskategori: Förekomst: 

 Agerande hand Agerande hand  
Tyg delas (38) a. Substitutor Substitutor  (9) 

b.  Manipulator Manipulator  (2) 

  Agerande hand Agerande hand  
Kvist delas (43) a. Substitutor Substitutor  (4) 

 Stilla hand Agerande hand  
b. Manipulator Manipulator (1) 
c. Manipulator Substitutor (3) 
d. Substitutor Substitutor (3) 

Morot delas (44)  Agerande hand Agerande hand  

 Manipulator Manipulator (3) 

 Substitutor Substitutor (2) 

 Stilla hand Agerande hand  

a. Manipulator Manipulator  (1) 

b. Substitutor Substitutor  (1) 

I Figur 5-13 illustreras de sex verbkonstruktioner som beskriver de tre  
situationerna som finns i Tabell 5-11. 

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

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

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

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

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

Figur 5-13. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver händelse  
(stimuli 38, 43 och 44) 
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De tre situationerna i Tabell 5-11 saknar mänskligt agerande, vilket kan ha 
påverkat att en viss preferens funnits för att välja substitutor till situationerna 
’tyg delas’ (38) och ’kvist delas’ (43). Dock har några av informanterna valt 
två agerande manipulatorer när de beskrivit situationen där en morot delas av 
sig självt (44) och detta trots att det saknas aktör i situationen; en manipulator 
implicerar agent, det gör dock inte en substitutor. 

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

  
a. Morot delas (44) b. själv 
 H.h: Manipulator Tumvinkelhand (agerande)  SJÄLV 
 V.h: Manipulator Tumvinkelhand (agerande)  
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en morot  

Figur 5-14. Avbildande verbkonstruktion som beskriver en händelse (stimulus 44) 

Tecknet SJÄLV anger explicit att föremålets separation sker utan 
mänskligt agerande (se Figur 5-14). 

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

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

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

Tittar man lite närmare på kombinationen av två händer från olika handforms-
kategorier så verkar det förekomma ytterligare restriktioner, men det gäller 
främst den agerande handens möjligheter att agera gentemot den stilla handen. 
Det här återkommer jag till när jag beskriver barnens kombinationer av hand-
formskategorierna (Avsnitt 8.2.4). 

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

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

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

När det gäller handformskategoriernas kombinationer i verbkonstruktion-
erna så är den vanligaste kombinationen en manipulator och en substitutor. 
Det är sällan kombinationen utgörs av två substitutorer. Deskriptor kan i få 
fall kombineras med manipulator eller substitutor. I dessa verbkonstruktioner 
refererar vanligtvis deskriptorn till det påverkade föremålet. 
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En manipulator implicerar en agent eftersom manipulatorn avbildar  
agentens hand som handskas med ett föremål. En substitutor implicerar inte 
agent eftersom den endast representerar en entitet. Dock kan en substitutor 
representera en hand eller kroppsdel, men det är inte självklart att den  
implicerar en agent i de fallen. Manipulator har ibland valts även i verb- 
konstruktioner som beskriver situationer som saknar mänskligt agerande. 

Ett genomgående mönster är att separationsaktiviteten beskrivs med en  
avbildande verbkonstruktion och sedan kompletteras med resultativa  
komplement. Komplementen är tecken som anger resultatet av handlingen  
eller händelsen. 
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6 Resultativa komplement22 

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

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

I undersökningen av beskrivningarna av separationsaktiviteterna framkom-
mer det att tre typer av resultativa komplement kan urskiljas i materialet:  
lexikalt tecken, avbildande verbkonstruktion och avbildande  
AV-verbkonstruktion. I Figur 6-1 illustreras de tre typerna av resultativa  
komplement som har urskilts i materialet. 

 
a. Resultativt komplement: lexikalt tecken TRASIG (stimulus 13) 
 sönder, trasig   

                                                                 
22 Kapitlet är tidigare publicerat i Simper-Allen (2013). 
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b. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 40) 
 H.h: Substitutor D-hand (agerande) 
 V.h: Substitutor D-hand (agerande) 
 Substitutorerna representerar ett tygstycke 

 
c. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 29) 
 H.h: Lexikal komponent AV- Flat hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
 Lexikala komponenten AV och manipulatorn avbildar en hand som håller i en salladslök 

Figur 6-1. Tre typer av resultativa komplement (stimuli 13, 29 och 40) 

I de följande tre avsnitten beskrivs de tre typerna av resultativa komplement 
närmare. 

6.1 Resultativt komplement som utgörs av ett  
lexikalt tecken 
De vanligaste resultativa komplementen som utgörs av lexikala tecken är 
TRASIG och AV, men i ett fall förekommer det lexikala tecknet LYCKAS  
(se Figur 6-2). 

 
a. TRASIG   
 trasig, sönder, förstörd   
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b. AV   
 av   

 
c.  LYCKAS   
 lyckas   

Figur 6-2. Resultativa komplement: lexikala tecken 

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

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

Tecknet LYCKAS kan anses vara ett resultativt komplement eftersom det ger 
betydelsen av att en delning/separation lyckades avslutas/genomföras.  
Däremot anger tecknet inte det påverkade föremålets tillstånd. 

6.2 Resultativt komplement som utgörs av en  
avbildande verbkonstruktion 
De resultativa komplementen som utgörs av en avbildande verbkonstruktion 
är vanligt förekommande i materialet. Dessa komplement kan i sin tur  
kompletteras med något av de resultativa komplement som utgörs av lexikala 
tecken. 
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Samtliga komplement som är avbildande verbkonstruktioner använder två 
händer. Händerna har antingen samma eller olika handaktivitet, d.v.s. två  
agerande händer eller stilla och agerande hand. Val av handformskategori  
i dessa konstruktioner är oftast antingen substitutor eller manipulator. I ett  
enskilt resultativt komplement har deskriptor valts. När komplementet är en 
kombination av två olika handaktivitet, är händerna oftast av olika handforms-
kategorier, d.v.s. en kombination av substitutor och manipulator. 

I Figur 6-3 illustreras två resultativa komplement som utgörs av avbildande 
verbkonstruktion. De innehåller två agerande händer, som båda är antingen 
substitutorer (a) eller manipulatorer (b). 

 
a. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 41) 
 H.h: Substitutor Pekfinger (agerande) 
 V.h: Substitutor Pekfinger (agerande) 
 Substitutorerna representerar ett rep (delat) 

 
b. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 3) 
 H.h: Manipulator A-hand (agerande) 
 V.h: Manipulator A-hand (agerande) 
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i pappret (delat) 

Figur 6-3. Resultativa komplement: avbildande verbkonstruktioner som innehåller 
två agerande händer (stimuli 3 och 41) 

Verbkonstruktionen (a) i Figur 6-3 är ett resultativt komplement i beskriv-
ningen av separationsaktiviteten ’dela rep med yxa’ (41). Substitutorerna  
representerar repet och händernas rörelse avbildar repet, när det faller ner efter 
delningen. I filmsekvensen som visar situationen ’dela rep med yxa’ (41) är 
repet fastsatt mellan två bord med hjälp av klamrar och när repet delas faller 
det ner av sig självt. 
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Verbkonstruktionen (b) i Figur 6-3 är ett resultativt komplement i beskriv-
ningen av separationsaktiviteten ’klippa papper med sax’ (3). Manipulatorerna 
avbildar två händer som håller i varsin del av ett delat papper och rörelsen 
avbildar två händer som för dessa två pappersbitar från varandra. I film- 
sekvensen som visar situationen ’klippa papper med sax’ (3) håller inte  
aktören i pappersbitarna och pappersbitarna separeras heller inte från varandra 
av sig självt. Trots detta så väljs manipulatorer i detta resultativa komplement. 

Figur 6-4 visar två resultativa komplement som utgörs av avbildande  
verbkonstruktion. De innehåller en kombination av en stilla och en agerande 
hand, där händerna är från två olika handformskategorier. 

 
a. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 33) 
 H.h: Substitutor Pekfinger (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
 Substitutorn representerar en överdel på en banan  

och manipulatorn avbildar en hand som håller i bananens underdel (med skal) 

 
b.  Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 21) 
 H.h: Deskriptor Måtthand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
 Deskriptorn beskriver storlek hos bananbitarna  

och manipulatorn avbildar en hand som håller i en banan 

Figur 6-4. Resultativa komplement: avbildande verbkonstruktion som innehåller 
kombination av stilla och agerande hand (stimuli 21 och 33) 

Den agerande substitutorn i Figur 6-4 a representerar det påverkade föremålet 
banan. Substitutorn representerar endast den del av bananen som faller av efter 
delningen, medan den stilla manipulatorn avbildar en hand som håller i den 
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andra delen av bananen (d.v.s. den som inte faller av). Den agerande substitu-
torns rörelse avbildar bananbitens fall, d.v.s. anger resultatet av handlingen  
i separationsaktiviteten. 

Verbkonstruktionen (b) i Figur 6-4 innehåller en agerande deskriptor  
kombinerad med en stilla manipulator. Den agerande deskriptorn anger  
storleken hos bananbitarna (jämför Figur 4-14b). Den stilla manipulatorn  
avbildar den hand som håller i den del av bananen som inte blir delad i bitar. 
Den stilla manipulatorn fungerar som spatial referenspunkt till den agerande 
deskriptorn. 

Vissa resultativa komplement som utgörs av avbildande verb- 
konstruktioner saknar rörelse. En sådan form uppstår när rörelsen i den verb-
konstruktionen, som beskriver handlingen i separationsaktiviteten, övergår till 
att bli stilla, d.v.s. rörelsen stannar av och den tecknande håller kvar händerna 
i slutpositionen. Detta avstannande påminner om när man håller det sista  
tecknet stilla i en s.k. ”frysning” i frågesatser. Det liknar den stillastående  
rörelse i slutet av frågesatser som beskrivits av Bergman (1982 XI:2). Verb-
konstruktionen, som beskrev handlingen i separationsaktiviteten, övergår i det 
fallet till att bli ett resultativt komplement. Frysningen anger att det påverkade 
föremålet nu är delat (se Figur 6-5a–b). 

  
a. Resultativt komplement: Avbildande 

verbkonstruktion (stimulus 4) 
b. Resultativt komplement: Avbildande  

verbkonstruktion (stimulus 23) 
 H.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  H.h: Manipulator S-hand (stilla) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla)  V.h: Manipulator S-hand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar två händer  

som håller i en delad kvist 
 Manipulatorerna avbildar två händer  

 som håller i ett delat bröd 

Figur 6-5. Resultativa komplement: avbildande verbkonstruktioner som innehåller 
två händer som saknar rörelse (stimuli 4 och 23) 

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

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

6.3.1 Agerande hand 
Den agerande, s.k. AV-handen, i avbildande AV-verbkonstruktioner är en 
omarkerad handform, eftersom den inte påverkas av vilken typ av verktyg som 
har använts i situationen. Den agerande handen i avbildande AV-verb-
konstruktioner utgörs i mina data av två olika handformer: Pekfinger och Flat 
hand. Pekfinger är en komponent från ett lexikalt tecken (se Figur 6-2b). Den 
Flata handen är inte en komponent från ett lexikalt tecken, men har en del 
gemensamma drag med Pekfinger i dessa konstruktioner. Detta gör att  
Pekfinger och Flat hand kan sammanföras till en kategori baserad på vissa 
gemensamma drag. Ett drag är att munnen i alla avbildande  
AV-verbkonstruktioner formar den från svenskan inlånade munrörelsen  
”av” (OPEN, LABIODENTAL). Ett annat drag är att blickriktningen i dessa 
tecken oftast är riktad mot mottagaren/kameran. Ett ytterligare drag är att  
Pekfinger och Flat hand alltid agerar i förhållande till den stilla handen,  
d.v.s. den agerande handens rörelse riktas eller förs mot den stilla handen som 
den kombineras med i AV-verb-konstruktionen. 

Figur 6-6 illustrerar två avbildande AV-verbkonstruktioner, varav den ena 
innehåller ett agerande Pekfinger (a) och den andra en agerande Flat hand (b). 
Den stilla handen i båda dessa verbkonstruktioner är manipulatorer som  
refererar till det påverkade föremålet. Observera att munrörelsen i båda  
exemplen (a och b), är den från svenskan inlånade munrörelsen ”av”. 

 
a.  Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 16) 
 H.h: AV- Pekfinger (agerande) 
 V.h: Manipulator Hållhand (stilla) 
 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en spik 
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b.  Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 33) 
 H.h: AV- Flat hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en banan 

Figur 6-6. Resultativa komplement: avbildande AV-verbkonstruktioner  
(stimuli 16 och 33) 

Pekfingret i avbildande AV-verbkonstruktionen i Figur 6-6a är en komponent 
från det lexikala tecknet AV (se Figur 6-2b), nämligen det agerande Pekfinger 
i detta tecken. Konstruktionen kan beskrivas som att Pekfinger, d.v.s. den  
lexikala komponenten ”AV-”, blir inkorporerad i verbkonstruktionen och  
kombineras med den stilla handen vars handformsval motiveras av det påver-
kade föremålet i separationsaktiviteten. Rörelsen hos det agerande Pekfinger 
pekar, d.v.s. riktas eller förs mot den stilla handen. Exakt var mot den stilla 
handen Pekfinger pekar varierar beroende på vilket föremål som blir utsatt för 
separationen, samt även vilken handformskategori som väljs för den stilla  
handen. Skillnaden mellan de agerande händerna i det lexikala tecknet AV och 
i avbildande AV-verbkonstruktioner är att i AV-verbkonstruktioner är det  
spatiala förhållandet mellan den agerande handen och den stilla handen  
avbildande, d.v.s. har en betydelsebärande relation. Detta spatiala förhållande 
finns inte mellan den stilla och agerande handen i det lexikala tvåhandstecknet 
AV. En mer detaljerad beskrivning av den stilla handen presenteras i avsnittet 
6.3.2. 

Den agerande Flata handen i dessa avbildande AV-verbkonstruktioner kan 
här inte förklaras med att det kommer från ett lexikalt tecken, utan verkar  
endast förekomma i dessa avbildande AV-verbkonstruktioner. Dock verkar det 
finnas en tendens att välja Pekfinger när det påverkade föremålet är endimens-
ionellt, som t.ex. en kvist eller en penna. Flat hand tenderar att väljas när det 
påverkade föremålet är av grövre slag men kan vara en-, två- eller tredimens-
ionellt. Det är även troligt att Flat hand väljs för att referera till att en större 
snittyta bildas i separationen av ett föremål. 

Val av Flat hand till den agerande handen i AV-verbkonstruktionen i Figur 
6-6b, kan ha motiverats av att det blir en slät horisontell snittyta av bananen 
vid delningen. Att man valt Pekfinger för den agerande handen i AV-verb-
konstruktionen som beskriver ’knipsa av spik med avbitartång’ i Figur 6-6b 
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beror förmodligen på att det påverkade föremålet spik är en endimensionell 
entitet, vars snittyta är liten. 

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

Den stilla handen är ett fragment, d.v.s. en rest från en tidigare avbildande 
verbkonstruktion som beskriver separationsaktiviteten. Från denna verb- 
konstruktion bibehålls den stilla handen och blir den stilla handen i den  
avbildande AV-verbkonstruktionen. Liddell (2003) har beskrivit en liknande 
konstruktion, som han kallar för depicting buoy (sv. avbildande boj). Liddells 
analys av avbildande boj är lite oklar. Hans enda exempel på det är egentligen 
ett fragment från ett substantiv [FENCE]↓L1–L3 (Liddell 2003:282), som blir en 
komponent i ett efterföljande avbildande verb FENCE-SURFACE↓L2  
(Liddell 2003:282), men denna ”depicting buoy is not a verb expressing the 
presence of a fence, I gloss it as FENCE-SURFACE↓L2 rather than FENCE-
SURFACE-BE-AT↓L2” (Liddell 2003:282). De fragment jag diskuterar här i  
avbildande AV-verbkonstruktion blir den stilla handen i en tidigare avbildande 
verbkonstruktion en komponent i en senare (inte alltid efterföljande)  
avbildande AV-verbkonstruktion. Den stilla handen analyseras här som ett  
avbildande verb, som kombineras med ett tecken som här benämns med  
glosan AV. Eftersom Liddells (2003) analys av depicting buoy inte är komplett 
så har jag av den anledningen här valt att kalla den stilla handen från en tidi-
gare avbildande verbkonstruktion för avbildande fragment. 

Användningen av det avbildande fragmentet stilla manipulator Knuten 
hand exemplifieras i Figur 6-7 (bild b, c och d). Detta fragment kommer  
ursprungligen från den avbildande verbkonstruktion som beskriver ’hålla i en 
banan’ (bild b) och stannar kvar till det nästkommande lexikala tecknet SAX 
(bild c). Därefter ingår det avbildande fragmentet (Knuten hand) i den  
avbildande verbkonstruktion som beskriver separationsaktiviteten (delning) 
’klippa banan med sax’ (33) (bild d). Den stilla manipulatorn Knuten hand 
avbildar en hand som håller i en banan. Denna stilla manipulator Knuten hand 
blir det avbildande fragmentet, stilla manipulator Knuten hand, i den efter- 
följande avbildande AV-verbkonstruktionen (se bild e). 
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a. BANAN b. Avbildande verbkonstruktion: 

hålla i en banan 

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

  
e. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion f. Avbildande verbkonstruktion: 

hålla avklippt banan 

 

 

g. SAX  

Figur 6-7. Avbildande fragment i avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 33) 

Det avbildande fragmentet stilla manipulator Knuten hand (se Figur 6-7e)  
bestämmer placeringen av den agerande omarkerade handen. Den omarkerade 
handen lägger till betydelsen ’av’ till denna avbildande AV-verbkonstruktion. 
Detta gör att AV-verbkonstruktioner till sin form mer liknar en avbildande  
verbkonstruktion.  

Nästa exempel (se Figur 6-8) visar att ett avbildande fragment inte alltid är 
den stilla handen från en tidigare avbildande verbkonstruktion som beskriver 
en separationsaktivitet. I detta exempel är den stilla handen i den avbildande 
AV-verbkonstruktionen i bild (l) i Figur 6-8 ett avbildande fragment. Här  
härstammar det avbildande fragmentet från den stilla handen i en tidigare  
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avbildande verbkonstruktion som är en form och storleksbeskrivning av ett 
påverkat föremål, nämligen den stilla deskriptorn i bild (i), (j) och (l) i  
Figur 6-8. 

  
a. TRÄ b. Avbildande verbkonstruktion: smal bräda 

   
c. FINNS d. VASS e. NÅGON 

   
f. SOM g. SPIK h. NÅGON 

  
i. Avbildande verbkonstruktion: lång spik j. TÅNG 

 
k. Avbildande verbkonstruktion: Knipsa av spik med avbitartång (16) 
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l. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion 

Figur 6-8 Avbildande fragment i avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 16) 

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

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

Först presenteras resultativa komplement i beskrivningar av situationer 
som innehåller handling som resulterar i separation av föremål utan verktyg 
(6.4.1), därefter resultativa komplement i beskrivningar av aktiviteter som  
innehåller handling med verktyg (6.4.2). Avslutningsvis redovisas resultativa 
komplement i beskrivningar av händelser (6.4.3). 

6.4.1 Resultativa komplement i beskrivning av handling 
utan verktyg 
Resultativa komplement som anger resultatet av handlingar utan verktyg  
presenteras översiktligt i Tabell 6-1. Separationsaktiviteter som innebär  
delning kompletteras med resultativa komplement. I dessa beskrivningar är 
det vanligaste komplementet ett lexikalt tecken och/eller en avbildande verb-
konstruktion. Beskrivning av isärtagning och öppnande av föremål saknar  
däremot resultativa komplement. 
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Tabell 6-1. Resultativa komplement som förekommer i beskrivningar av  
separationsaktiviteter som innehåller handling utan verktyg 

Situation Resultativa komplement  

 Lexikalt tecken  Avbildande  
verbkonstruktion 

Avbildande  
AV-verbkonstruktion 

Bryta kvist (4) TRASIG/ Manipulator + Manipulator – 
AV 

Riva tyg (7) TRASIG – – 

Bryta choklad-
kaka (10) 

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

Riva brödskiva 
(18) 

– Manipulator + Manipulator – 

Riva plastpåse 
(20) 

TRASIG – – 

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

Dra av garn från 
ett garnnystan 
(48) 

TRASIG/ Manipulator + Manipulator Manipulator + AV- (Pek-
finger) AV  

Riva av ett pap-
per från ett block 
(25) – – – 

Öppna glasburk 
(28) 

– – – 

Dra ut plastmugg 
ur en annan plast-
mugg (39) – – – 

Dra isär kork från 
penna (45) 

– – – 

Öppna bok (47) – – – 

Öppna ask (50) – – – 

Öppna dörr (53) – – – 

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

Komplementen som utgörs av avbildande verbkonstruktioner innehåller 
alla en kombination av två manipulatorer. I de flesta av dessa verb- 
konstruktioner är händerna stilla (se Figur 6-5). 

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

 
Resultativt komplement: Dra av garn från ett garnnystan (48) 
H.h: AV- Pekfinger (agerande) 
V.h: Manipulator Hållhand (stilla) 
Manipulatorn avbildar en hand som håller i en garntråd 

Figur 6-9. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 48) 

Resultativa komplement saknas i beskrivningar av isärtagning eller öppnande 
av föremål. Figur 6-10 visar tre tecken som finns i beskrivningen av situat-
ionen ’dra isär kork från penna’ (stimulus 45). Den avbildande verb- 
konstruktionen i bild (a) beskriver handlingen (isärtagning) i separations- 
aktiviteten. Tecknet i bild (b) är SEDAN. Bild (c) visar en avbildande verb- 
konstruktion som beskriver hur aktören i situationen håller och tittar på en 
penna och korken till pennan. Jag betraktar inte detta som ett resultativt  
komplement. 

 

 

a. Dra isär kork från penna (45) 
 H.h: Manipulator Hållhand (agerande) 
 V.h. Manipulator Hållhand (stilla) 
 Manipulatorerna avbildar en hand som håller i en penna och en hand  

som håller i en kork till pennan och drar isär korken från pennan 
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b. SEDAN c. Avbildande verbkonstruktion 
   H.h: Manipulator Hållhand (stilla) 
   V.h: Manipulator Hållhand (stilla) 
 sedan  Manipulatorerna avbildar två händer  

som håller i en penna och en kork 

Figur 6-10. Beskrivning av separationsaktivitet utan verktyg, där resultativt  
komplement saknas (stimulus 45) 

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

De resultativa komplementen som är avbildande verbkonstruktioner inne-
håller kombinationer av två substitutorer eller två manipulatorer. Dock är 
kombinationen av två substitutorer den vanligaste (se Figur 6-11). Kombinat-
ion av manipulator och substitutor är mindre vanligt. 

 
Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 32) 
H.h: Substitutor Pekfinger (agerande) 
V.h: Substitutor Pekfinger (agerande) 
Substitutorerna representerar ett rep 

Figur 6-11. Resultativt komplement i separationsaktivitet som innehåller handling 
med verktyg: avbildande verbkonstruktion (stimulus 32) 
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I de resultativa komplement som är avbildande AV-verbkonstruktioner är den 
stilla handen övervägande manipulator (se Figur 6-12). Den stilla manipula-
torn kombineras med en agerande hand som är en Flat hand, d.v.s. default 
handform (se även Figur 6-6). 

Resultatet av delningen i situationen ’dela rep med järnspett’ (stimulus 35) 
anges med avbildande AV-verbkonstruktionen i (b) i Figur 6-12. Den stilla 
manipulatorn avbildar en hand som håller i repet. Manipulator väljs här trots 
att aktören i situationen inte håller i repet när det delas. 

 
a.  Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 29) 
 H.h: AV- Flat hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en lökblast 

 
b.  Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 35) 
 H.h: AV- Flat hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Kupad A-hand (stilla) 
 Manipulatorn avbildar en hand som håller i ett rep 

Figur 6-12. Resultativa komplement i separationsaktivitet som innehåller handling 
med verktyg: avbildande AV-verbkonstruktioner (stimuli 29 och 35) 

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

Situation Resultativa komplement 

 Lexikalt 
tecken 

Avbildande  
verbkonstruktion 

Avbildande  
AV-verbkonstruktion 

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

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

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

   b Manipulator + AV-
verbkonstruktion (Flat hand) 

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

I flera av de resultativa komplementen som är avbildande  
AV-verbkonstruktion är den stilla handen en substitutor, och substitutorn  
representerar här alltid det påverkade föremålet i separationsaktiviteten. Den 
stilla substitutorn kombineras med en agerande hand som är en komponent 
från det lexikala tvåhandstecknet AV (se Figur 6-13). Som jämförelse är den 
stilla handen i avbildande AV-verbkonstruktion i beskrivning av handling med 
och utan verktyg istället alltid en manipulator. 

 
a. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 44) 
 H.h: AV- Flat hand (agerande) 
 V.h: Substitutor Pekfinger (stilla) 
 Substitutorn representerar en morot 
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b. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 38) 
 H.h: AV- Flat hand (agerande) 
 V.h: Substitutor Flat hand (stilla) 
 Substitutorn representerar ett tyg 

Figur 6-13. Resultativa komplement i separationsaktivitet som är händelse:  
avbildande AV-verbkonstruktion (stimuli 44 och 38) 

Trots att mänskligt agerande saknas i situationerna beskrivs situationen ’morot 
delas’ (38) med två manipulatorer. Manipulatorerna avbildar två händer som 
hanterar en morot, d.v.s. avbildar en aktörs händer som handskas med ett  
föremål (se Figur 6-14). 

 
a. Resultativt komplement: avbildande AV-verbkonstruktion (stimulus 44) 
 H.h: AV- Flat hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) 
 Manipulatorn avbildar en hand som håller i en morot 

 
b. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 44) 
 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 
 V.h: Manipulator Knuten hand (agerande) 
 Manipulatorerna avbildar två händer som håller i en morot 

Figur 6-14. Resultativa komplement i separationsaktivitet som är händelse:  
avbildande AV-verbkonstruktion och avbildande verbkonstruktion (stimulus 44) 
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I beskrivningarna av separationsaktiviteter som innehåller händelse lägger  
informanterna till tecknet SJÄLV. Detta tecken förekommer oftast före den  
avbildande verbkonstruktionen som beskriver händelsen. SJÄLV anger inte  
resultatet av en händelse, utan anger eller markerar att händelsen  
(som beskrivs härnäst) inte innehåller mänskligt agerande (se Figur 6-15). 

 
a. SJÄLV 
 själv 

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

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

V.h: Substitutor Flat hand (agerande) V.h: Substitutor Flat hand (stilla) 
 Substitutorerna representerar ett tygstycke  Substitutorn representerar  

ett tygstycke 

 
d. Resultativt komplement: avbildande verbkonstruktion  
 H.h: Substitutor Flat hand (agerande) 
 V.h: Substitutor Flat hand (agerande) 
 Substitutorerna representerar ett tygstycke 

Figur 6-15. Del av situationsbeskrivning som är händelse: SJÄLV, och resultativt 
komplement: avbildande verbkonstruktion (stimulus 38) 
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Det resultativa komplementet i Figur 6-15, bild (c), utgörs av två händer. Den 
agerande handen utför det lexikala tecknet TRASIG (lexikalt resultativt  
komplement), och den stilla handen är en substitutor Flat hand som refererar 
till det påverkade föremålet. TRASIG ser ut att inkorporeras i en avbildande 
verbkonstruktion på samma sätt som det lexikala tecknet AV i avbildande  
AV-verbkonstruktioner, d.v.s. TRASIG placeras i förhållande till substitutorns 
placering i teckenrummet. Dock är denna teckenkonstruktion en sällsynt  
kombination här. 

Det resultativa komplementet, bild (d) i Figur 6-15, är en avbildande verb-
konstruktion och innehåller två agerande substitutorer. De representerar  
ett tygstycke som blir delat. 

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

De mest frekventa lexikala resultativa komplement som förekommer i data 
är TRASIG och AV. Ytterligare ett lexikalt resultativt komplement som före-
kommer, är LYCKAS, men används mycket begränsat. 

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

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

6.6 Sammanfattning av vuxnas beskrivningar 
Vuxenstudien beskriver handformskategorier i avbildande verbkonstrukt-
ioner, som beskriver aktivitet med och utan verktyg, som leder till att föremål 
separeras. Dessutom beskrivs resultativa komplement, d.v.s. tecken som  
beskriver resultatet av separationsaktiviteten. 

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

Informanternas videoinspelade beskrivningar annoterades i ELAN 
(EUDICO Linguistic Annotator) (Crasborn & Sloetjes 2008). Därefter identi-
fierades de s.k. ”Cut and Break”-verben, som i materialet uteslutande består 
av avbildande verbkonstruktioner, i vilka handformskategorierna studerades 
närmare. Tre handformskategorier identifierades och kallas för substitutor, 
manipulator och deskriptor. Handformskategoriernas beteckningar är lånade 
av Erlenkamps tre blendbeteckningar (2009). Substitutor representerar en  
entitet, manipulator avbildar en hand som handskas med en entitet, och  
deskriptor används för att beskriva form och storlek av ett föremål. Förutom 
identifieringen av de avbildande verbkonstruktionerna som beskriver aktivi-
teten i separationsaktiviteten, identifierades även resultativa komplement  
i beskrivningarna. De resultativa komplementen anger resultatet i separations-
aktiviteten. 

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

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

Resultaten som framkommit i vuxenstudien ligger till grund för analys av 
döva barns beskrivningar av ”Cut and Break”-händelser. 
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7 Barns beskrivningar av aktivitet som 
resulterar i separation av föremål 

Barnen ställs inför många utmaningar när de ska beskriva situationerna  
i eliciteringsmaterialet ”Cut and Break” (Tabell 3-1). Många situationer är 
främmande för barnen och innehåller separationsaktiviteter som de inte tycker 
att man får göra eller som de inte har gjort eller sett själva. Dessutom ska de 
utföra en uppgift, som att titta på filmsekvens i en dator och återberätta den 
genom att teckna framför en kamera, något som de tidigare inte har gjort. Trots 
detta lyckades barnen beskriva situationerna i ”Cut and Break”-materialet på 
sitt sätt och som det här kapitlet kommer att redogöra för. 

Barnen beskriver 53 ”Cut and Break”-situationer, precis som de vuxna  
informanterna har gjort, d.v.s. antal situationer och filmsekvenser är  
densamma som vuxna har sett och beskrivit. De vuxnas beskrivningar har  
beskrivits i kapitel 5 och 6. Där delas situationerna upp i tre kategorier avse-
ende tillvägagångsättet vid separationen av föremålet: utan verktyg, med verk-
tyg och utan aktör. Dessa tre kategorier ligger till grund för redogörelsen av 
barnens avbildande verbkonstruktioner i det följande. 

Huvudsyftet i den här delundersökningen är att studera barns handforms-
kategorier i avbildande verbkonstruktioner. Utöver detta tillkom ett behov av 
att studera två ytterligare parametrar i barnens konstruktioner: antal händer 
och handaktivitet. Med utgångspunkt i de tre parametrarna jämförs barnens 
verbkonstruktioner med vuxnas. Vidare belyser undersökningen hur barnens 
avbildande verbkonstruktioner i deras beskrivningar av situationerna tar form 
i samband med att de blir äldre. I det följande definieras yngre barn som barn 
i åldern 2;1–3;5 och äldre barn som barn i åldern 3;7–6;6. 

Tidigt i undersökningen visade det sig att barnens beskrivningar varierar 
med att endast innehålla en pekning mot/på datorskärmen, en eller flera  
lexikala tecken och/eller en avbildande verbkonstruktion. Vidare så varierar 
det sammanlagda antalet tecken inom respektive beskrivning hos barnen. 
Bland de yngsta barnens beskrivningar är antalet tecken litet; oftast används 
ett eller två tecken. Ju äldre barnen är desto fler tecken används i beskrivning-
arna, såsom en avbildande verbkonstruktion och lexikala tecken som till- 
sammans beskriver omständigheterna kring separationsaktiviteten, och de  
följer i stort sett samma struktur som de vuxnas beskrivningar (se Figur 5-1 
och Figur 5-2). 

Kapitlet inleds med en kort redogörelse av beskrivningar som utgörs av en 
pekning och lexikala tecken. Därefter redogörs ingående för barnens  
avbildande verbkonstruktioner och kapitlet avslutas med kort redogörelse av 
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barnens resultativa komplement. Det här kapitlet ligger sedan till grund för 
diskussionen kring barnens tillägnande av avbildande verbkonstruktioner  
i kapitel 8. 

7.1 Den tidiga beskrivningen: Pekningar och  
lexikala tecken 
Pekningar och lexikala tecken utgör en mindre del av barnens beskrivningar 
och kommer här redovisas kort med början i pekningar och därefter lexikala 
tecken. 

7.1.1 Pekningar 
En pekning i följande är när barnets pekfinger (ibland tillsammans med  
utsträckt tumme) riktas mot eller har kontakt med datorskärmen som visar 
filmsekvensen. Pekningen förekommer företrädesvis hos barn i åldern  
2;1–3;1, samt någon ytterligare förekomst vid 3;5. Pekningen förekommer 
även tillsammans med ett eller flera lexikala tecken och redovisas nedan  
i 7.1.2. 

En pekning kan antingen riktas mot datorskärmen eller göras med kontakt 
på själva datorskärmen. Visning av en filmsekvens kunde stoppas efter varje 
visning och på skärmen visades således en stillbild av separationsaktivitetens 
slut, som pekningen riktas mot. Vid pekning riktad mot skärmen sitter barnet 
kvar på sin plats framför kameran, medan en pekning med kontakt på skärmen 
innebär att barnet går fram till datorn från sin plats och rör skärmen med pek-
fingret för att sedan gå tillbaka till sin plats. Vissa gånger kan denna procedur 
upprepas flera gånger under en enda beskrivning, vid något tillfälle så mycket 
såsom fyra gånger. När barnen närmar sig treårsåldern avtar pekningarna.  

I Tabell 7-1 redovisas alla förekomster av pekningar i mina data. En  
pekning riktad mot skärmen skrivs med ”PEKdator”. Den horisontella pilen23 
talar om att pekningen riktas mot datorskärmen. Ett pekfinger som har kontakt 
med datorskärmen skrivs med ”PEK↓på dator”. Vissa situationer beskrivs med en 
pekning av flera barn och anges i tabellen med två åldersuppgifter inom 
samma tabellrad, t.ex. 2;1/ 2;6.24 

 
 
 
 

                                                                 
23 Annotationen är baserad på Liddells (2003) annoteringskonventioner. 
24 Barnens ålder är angivna enligt principen år; månad; och ibland dagar. Åldersuppgiften 2;1 
anger att barnet är två år och 1 månad gammal. 



118 
 

Tabell 7-1. Förekomster av pekningar 

Situation Pekning Ålder 

Riva tyg (7) PEKdator 2;1/ 2;6 
Riva brödskiva (18) PEKdator 2;1 
Mugg mugg ta isär (39) PEKdator 2;1 
Papper sax dela (3) PEKdator 2;1 
Banan sax dela (33) PEK ↓på dator  2;1 
Bröd kniv dela (5) PEKdator 2;2 
Kartong kniv dela (17) PEKdator 

PEK ↓på dator 
2;1/ 3;0 
2;1/ 3;0 

Papper kniv dela (6) PEKdator  2;1 
Gren yxa dela (30) PEKdator 3;0 
Nagel nagelknipsare dela (9) PEK↓på dator 2;1 
Tyg delas (38) PEKdator 2;1 

De yngsta barnen (2;1–3;1) beskriver 11 situationer enbart med en pekning. 
Situationerna som pekningen riktas mot varierar. De är antingen situationer 
utan verktyg, med verktyg eller utan aktör. Det går inte här att avgöra vad PEK 
refererar till i situationen/aktiviteten eftersom det inte finns andra lexikala 
tecken som kan ge stöd för vad pekningen möjligen kan referera till. Ibland 
kan en pekning som riktas mot datorskärmen vara en strategi när barnet inte 
kan beskriva en viss situation. Möjligen kan man anta att en pekning som  
riktas mot datorskärmen ibland refererar till situationen/aktiviteten som helhet 
i det stimulus som visas i datorskärmen, medan en pekning som har kontakt 
med datorskärmen refererar till något specifikt i situationen. Som sagt, det går 
inte här att avgöra vad PEK refererar till. Det bör dock påpekas att barnen  
i åldern 2;1–3;1 beskriver betydligt fler separationsaktiviteter med avbildande 
verbkonstruktion än med pekningar eller lexikala tecken. 

7.1.2 Lexikala beskrivningar 
Inte helt oväntat förekommer det lexikala tecken i barnens beskrivningar,  
särskilt bland de yngsta barnen, men förekommer även hos äldre barn och  
i form av en parallell beskrivning till den avbildande verbkonstruktionen. 
Sammantaget är antalet lexikala beskrivningar få i förhållande till hur många 
situationer som beskrivs med avbildande verbkonstruktioner. 

Lexikala beskrivningar utgörs av antingen enstaka lexikala tecken, som 
t.ex. GODIS för att beskriva ’bryta chokladkaka’ eller två eller flera lexikala 
tecken som tillsammans utgör en sats, som t.ex. KLÄNNING SÖNDER för att 
beskriva ’riva tyg’. De enstaka lexikala tecknen, men även de i en sats, kan 
ibland uppträda tillsammans med en pekning som riktas mot datorskärmen 
och placeras antingen framför eller efter det lexikala tecknet/tecknen. Dock är 
dessa pekningar tillsammans med lexikala tecken få i mina data. 
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I Tabell 7-2 illustreras ett urval av lexikala beskrivningar samt ålder för när 
dessa beskrivningar utförs. En utförligare tabell med förteckningar över alla 
förekomster finns i bilaga 2–3. 

Tabell 7-2. Urval av lexikala beskrivningar 

Situation Lexikala beskrivningar Ålder 

Situationer utan verktyg  
Bryta chokladkaka (10) CHOKLAD  

CHOKLAD PEKdator 
SÖNDER CHOKLAD 
PEKdator KAKA  
GODIS  
KAKA CHOKLAD SÖNDER  
ÄTA SÖNDER 

2;1 
2;6 
2;2 
2;6 
3;1 
3;3 
3;7 

Riva brödskiva (18) SMÖRGÅS DELA  
SKÄRA 

3;3 
3;7 

Mugg mugg ta isär (39) PEKdator GLAS  
GLAS MJÖLK  

2;1 
3;1 

Situationer med verktyg  
Papper sax dela (3) KLIPPA 3;8 
Kaka sax blad dela (27) KLIPPA 3;7 
Bröd kniv dela (5) MAT PEKdator 

SKÄRA SMÖRGÅS 
KAKA 
SKÄRA 
SKÄRA PÅ SMÖRGÅS 

2;2 
2;1 
3;3 
3;3 
4;4 

Papper kniv dela (6) MAN PEKdator 
DELA PEK↓på bord 

4;4 
4;3 

Kvist kniv dela (15) SKÄRA SÖNDER PINNE 
SKÄRA SÖNDER 

3;3 
4;4 

Kartong kniv dela (17) PAPPER PEK↓på dator  
PEK↓på dator PAPPER 
SKÄRA PAPPER PEKdator 
SÖNDER PAPPER 

2;6 
3;0 
3;0 
3;3 

Kaka krukskärva dela (11) MAN PEKdator 

TÅRTA 
MAN ÄTA PIZZA TA 

2;2 
2;6 
3;5 

Ägg äggskärare dela (12) ÄGG 
ÄGG KAVIAR 

2;2 
2;6 

Beskrivningar som utgörs av enstaka lexikala tecken (ibland med PEK) före-
kommer ofta hos barn i åldern 2;1–3;5, medan lexikala tecken som tillsam-
mans utgör en sats förekommer både bland de yngsta barnen (2;1–2;6) och 
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bland de äldre (3;7–6;6), t.ex. PINNE SÖNDER. Tecknet PINNE refererar till det 
påverkade föremålet och SÖNDER till föremålets tillstånd efter handlingen. 
SÖNDER är ett stativt verb och fungerar som ett predikat i den lexikala satsen. 
Några beskrivningar utgörs endast av ett verb, som t.ex. SKÄRA eller  
DELA↓på bord, t.ex. utförs verbet DELA↓på bord av ett barn (4;3) med Flat hand som 
förs med kontakt (fingertopparna) över en bordsyta och används för att  
beskriva ’riva papper längs med kniv’. 

De lexikala tecknen refererar antingen till det påverkade föremålet, verk- 
tyget, aktören som utför separationsaktiviteten eller till det påverkade före- 
målets tillstånd, men kan även referera till andra föremål som inte finns med  
i situationen som beskrivs. Dessa tecken refererar till något som barnet  
associerar med föremålet som finns i separationsaktiviteten som ska  
beskrivas, exempelvis använder ett barn tecknet KAVIAR när det i situationen 
finns ett ägg med (påverkat föremål). 

Jag har observerat att det i de äldre barnens beskrivningar förekommer  
lexikala tecken, som tillsammans utgör en sats, även förekommer parallellt 
med en avbildande verbkonstruktion, där båda beskriver samma handling. De 
lexikala satserna, t.ex. PINNE SÖNDER uppträder tillsammans med den  
avbildande verbkonstruktionen som anger separationen av det påverkade  
föremålet. De lexikala satserna har här sorterats bort och inte tagits med  
i analysen. De har heller inte räknats med som resultativa komplement  
eftersom de upplevs utgöra en egen sats skild från den avbildande verb- 
konstruktionen inom samma beskrivning. Möjligtvis kan man kanske betrakta 
det här som två separata beskrivningar. Det här är en intressant observation, 
men något som jag inte går in närmare på här. De lexikala satserna finns inte 
i vuxnas beskrivningar. 

Tillsammans utgör lexikala beskrivningar (plus ev. PEK) och beskrivningar 
med enbart pekning endast en liten del av barnens beskrivningar av separat-
ionsaktiviteterna.25 Samtliga beskrivningar i vuxenmaterialet innehåller av-
bildande verbkonstruktioner. Beskrivning med enbart pekning eller  
lexikala tecken förekommer inte i vuxendatan. 

7.2 Barns avbildande verbkonstruktion som beskri-
ver aktivitet som resulterar i separation av föremål 
Avsnittet redogör för barns beskrivningar av 45 situationer från eliciterings-
materialet ”Cut and Break”. De beskrivs sammanlagt med 681 avbildande  
verbkonstruktioner (vuxenstudien analyserar 67 verbkonstruktioner). Situat-
ionerna delas upp i: i) utan verktyg, ii) med verktyg och  
iii) utan aktör (se indelningen i kapitel 5), vilket är det upplägg följande avsnitt 

                                                                 
25 Antal pekningar och lexikala tecken uppgår till 64 förekomster, vilka uppges i tabellerna 
inom respektive situationskategori i avsnitt 7.2. 
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har. Avsnitten fungerar senare som utgångspunkt för vidare diskussioner  
i kapitel 8. 

På flera platser i redovisningen av barnens avbildande verbkonstruktioner 
använder jag beteckningen vuxenform. Med det menas de tre parametrarna: 
antal händer, handformskategori och handaktivitet. Handformskategori var en 
parameter som undersöktes i vuxendelen. I barndelen tillkommer det således 
ytterligare två parametrar. Barns avbildande verbkonstruktioner som följer 
vuxenformen kommer i de följande tabellerna att markeras med en grå  
överstrykning. 

Avsnitten 7.2.1–7.2.3 går igenom barnens avbildande verbkonstruktioner 
som beskriver situationer med och utan verktyg, samt utan aktör. Avsnitt 7.3 
redogör kort för barnens resultativa komplement. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av barnens beskrivningar av separationsaktiviteterna. 

7.2.1 Avbildande verbkonstruktion som beskriver situation 
utan verktyg 
Separationsaktiviteter utan verktyg (14 st.) utförs av en aktör som separerar 
ett föremål med händerna. Situationerna är uppdelade i tre kategorier enligt 
principerna som beskrivs i vuxenstudien (kapitel 5) under benämningarna  
delning, isärtagning och öppnande (se Tabell 5-1). Sammanlagt redovisas 200 
avbildande verbkonstruktioner utförda av barn. Avsnittet börjar med att  
redovisa verbkonstruktioner som beskriver delning och därefter isärtagning 
och sist öppnande. 

7.2.1.1 Delning 
Delning beskrivs av barnen med antingen en pekning, lexikala tecken eller en 
avbildande verbkonstruktion. Sammanlagt beskrivs delning med 111 beskriv-
ningar. Merparten av beskrivningarna är verbkonstruktioner (99 st.) och utförs 
av alla barn (2;1–6;6), och endast en mindre del beskrivs lexikalt eller med en 
pekning (16 respektive 2) i åldern 2;1–3;7 (Tabell 7-3). 

Vuxnas avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning har två  
agerande manipulatorer, alltså två händer med samma handformskategori och 
handaktivitet. Händerna refererar till ett påverkat föremål. I Tabell 7-3  
framgår det att alla utom en av barnens avbildande verbkonstruktioner är  
enligt vuxenformen och den tidigaste förekomsten är 2;1. Den verbkonstrukt-
ion som avviker från vuxenformen (en agerande substitutor) förekommer hos 
ett barn som är 2;6. 
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Tabell 7-3. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver delning  
(förekomster, ålder, handformskategori och handaktivitet) 

Situation PEK och  

lexikala  

beskrivningar 

Avbildande  

verbkonstruktion 

Handformskategori 

och handaktivitet 

Första  

förekomsten  

   Agerande Agerande  

kvist dela (4) 2 
1 – substitutor    2;6;21 26 

16 manipulator manipulator 2;1;14 

tyg dela (7) 3 18 manipulator manipulator 2;1;14 

chokladkaka dela 

(10) 
7 16 manipulator manipulator 2;1;14 

brödskiva dela (18) 4 16 manipulator manipulator 3;0;26 

plastpåse dela (20) - 16 manipulator manipulator 2;1;14 

bröd dela (23) 2 16 manipulator manipulator 2;1;14 

Totalt 18 99     

De tidigaste förekomsterna av avbildande verbkonstruktioner som beskriver 
delning förekommer i åldern 2;1‒3;1. Det finns fyra inspelningar av barn upp 
till 3 år: 2;1, 2;2, 2;6 och 3;0/3;1. Barnen i åldrarna 2;2 och 2;6 beskriver  
delning lexikalt, förutom en avbildande verbkonstruktion (2;6) som dock inte 
är enligt vuxenformen. Situationen ’brödskiva dela’ beskrivs med verb- 
konstruktion tidigast av ett barn i åldern 3;0. Alla övriga exempel är från det 
yngsta barnet (2;1) som svarar för fem av sex förekomster av avbildande verb 
enligt vuxenformen. Det visar att barnet i jämförelse med de övriga något 
äldre barnen (2;2, 2;6, 3;0/3;1) är tidigt i tillägnandet av avbildande verb- 
konstruktioner. Således kan man av materialet förvänta sig att barn någon 
gång mellan 2;1–3;0 kan beskriva delning med avbildande verbkonstruktioner 
enligt vuxenformen, med andra ord två agerande manipulatorer. 

Emellertid måste här tilläggas att flera av barnens avbildande verbkon-
struktioner har initial kontakt mellan händerna (se Figur 7-1). Kontakten före-
kommer främst hos barn i åldrarna 2;1–4;0. Därefter avtar den initiala kontak-
ten för att kring 6 år förekomma i mindre omfattning. Kontakten innebär att 
händerna initialt antingen vidrör varandra (se Figur 7-1) eller att en hand  
initialt griper om den andra handen (se Figur 7-2). Den initiala kontakten och 
gripandet modifierar inte tecknets betydelse och betraktas här inte som  
avvikelser, utan som i enlighet med vuxenformen. 

                                                                 
26 Även den senaste avvikande förekomsten. 



123 
 

 
Bryta kvist (4)  
H.h: Manipulator (agerande) Påverkat föremål (kvist) 
V.h: Manipulator (agerande) Påverkat föremål (kvist) 
Manipulatorerna avbildar två händer som handskas med en kvist 

Figur 7-1. Avbildande verbkonstruktion som beskriver delning, med initial kontakt (2;1) 

Flickan (3;1) i Figur 7-2 beskriver situationen ’chokladkaka dela’ med två 
agerande manipulatorer i enlighet med vuxenformen, men i den initiala rörel-
sen griper barnets ena hand om den andra. Initialt har barnet två manipulatorer 
med olika handformer: Tumvinkelhand och A-hand. Tumvinkelhanden håller 
i A-handen. Därefter förs händerna i en divergerande rörelse från varandra åt 
sidorna samtidigt som Tumvinkelhanden sluts till en A-hand. Verbkonstrukt-
ionen utgörs nu av två A-händer, vilket är de handformer som de vuxna  
använder i beskrivning av samma situation. Trots förändringen i ena handens 
handform är handen under hela utförandet en manipulator. 

 
Bryta chokladkaka (10)  
H.h: Manipulator (agerande) påverkat föremål (chokladkaka) 
V.h: Manipulator (agerande) påverkat föremål (chokladkaka) 
Manipulatorerna avbildar två händer som handskas med en chokladkaka 

Figur 7-2. Avbildande verbkonstruktion som beskriver delning, med initialt  
kontakt och handformsförändring (3;1) 
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Undersökningen av barns beskrivningar av delning (111 st.) visar att de, med 
undantag av några få lexikala beskrivningar, använder avbildande verb- 
konstruktioner (99 st.). De är, utom i ett fall, enligt vuxenformen, med andra 
ord två agerande manipulatorer. De första verbkonstruktionerna dyker upp  
i åldersspannet 2;1‒3;0. Flertalet av barnens verbkonstruktioner har vanligtvis 
initial kontakt mellan händerna, vilket inte finns i vuxenformen. Kontakten 
mellan händerna avtar ju äldre barnet och syns tydligt kring 4-årsåldern. 

7.2.1.2 Isärtagning 
Situationer med isärtagning innehåller ett påverkat föremål som består av två 
delar som kan separeras från varandra, t.ex. en penna och dess kork. Med 
några få undantag beskrivs dessa av barnen med avbildande verb- 
konstruktioner (66 st.). Även här är några enstaka beskrivningar lexikala eller 
består av en pekning. 

Det framkommer att isärtagning är något svårare än delning för barnen att 
beskriva. Det är flera verbkonstruktioner här som avviker från vuxenformen, 
betydligt fler än de som följer vuxenformen (40 respektive 26 st.). Ålders- 
uppgifterna i Figur 7-4 visar att avvikelser i konstruktionerna förekommer 
även hos de äldsta barnen i materialet. 

Vuxnas avbildande verbkonstruktioner för isärtagning utgörs av en stilla 
och en agerande manipulator, med andra ord två händer med samma hand-
formskategori men med olika handaktivitet. Händerna refererar till ett påver-
kat föremål som består av två isärtagbara delar. I vuxenformen refererar den 
agerande manipulatorn till den del av det påverkade föremålet som avlägsnas, 
t.ex. locket på en glasburk (28), medan den stilla manipulatorn refererar till 
den andra delen, i det här fallet själva glasburken. 
Tabell 7-4. Beskrivningar av situationer som är isärtagning  
(förekomster och ålder) 

Situation PEK och  

lexikala  

beskrivningar 

Avbildande verbkonstruktion Första 

förekomsten 

Tidigaste 

enligt  

vuxenform 

Senaste 

avvikande 

vuxenform  
Alla  
förekomster 

Förekomster  
enligt vuxenform    

pappersblock 
papper ta isär 
(25) 

2 16 9 2;1;14 3;1;16 4;8;27 

glasburk lock 
ta isär (28) – 17 10 2;1;14 3;7;7 6;6;11 

mugg mugg 
ta isär (39) 3 11 2 2;1;14 3;7;7 6;6;11 

penna kork ta 
isär (45) 

– 11 1 3;1;10 3;7;7 6;6;11 

garnnystan 
garn ta isär 
(48) 

– 
11 4 3;1;10 3;7;7 6;6;11 

Totalt 5 66 26 (39 %)    
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Förutom några få förekomster med substitutor och några med bara en hand, 
har barnens beskrivningar av isärtagning, precis som de vuxnas, två manipu-
latorer (56 av totalt 66 konstruktioner) (Tabell 7-5). Dock agerar båda  
händerna i drygt hälften av dessa. Bortsett från ett tidigt undantag vid 3;1  
dröjer det till 3;7 innan barnen bemästrar verbkonstruktioner med olika hand-
aktivitet. Barnens svårigheter med att utföra konstruktioner med stilla och  
agerande hand kvarstår långt upp i åldrarna och förekommer så sent som vid 
4;8 och 6;6. 

Tabell 7-5. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver isärtagning  
(förekomster, ålder, handformskategori och handaktivitet) 

Antal  
förekomster 

Handformskategori och  
handaktivitet 

Första  
förekomsten 

Tidigaste  
enligt  

vuxenformen  

Senast  
avvikande 
vuxenform 

 Stilla/övrigt Agerande    
1 substitutor substitutor 2;1;14  2;1;14 
1 entitet  manipulator (k) 2;1;14  2;1;14 
2 entitet  manipulator (k) 3;3;1  3;3;3 
3 – manipulator 3;1;16  4;7;20 
1 substitutor manipulator 3;7;7  4;8;24 

26 manipulator manipulator  3;1;16  

 Agerande Agerande    
1 substitutor substitutor 4;8;27  4,8;27 
1 substitutor manipulator 3;3;8  3;3;8 

30 manipulator manipulator 2;1;14  6;6;11 

66      

Liksom i beskrivningar av delning är det vanligt med initial kontakt mellan 
händerna (se Figur 7-3) och detta förekommer vanligtvis bland de yngsta  
barnen (2;1–3;3). Kontakt kan dessutom förekomma i tecken som utförs med 
bara en hand. Handen har då kontakt med en entitet i omgivningen, såsom en  
datorskärm eller golvet. Detta anges i Tabell 7-5 med ”entitet” och ”(k)”.  
De övriga tre konstruktionerna med en hand saknar kontakt, vilket innebär att 
handen placeras någonstans i teckenrummet framför barnet (se Figur 7-4) och 
förekommer bland de något äldre barnen (3;1–4;7). 
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Öppna glasburk (28)  
H.h: Manipulator (agerande) påverkat föremål (lock) 
V.h: Manipulator (stilla) påverkat föremål (glasburk) 
Agerande manipulator avbildar en hand som handskas med ett lock och  
stilla manipulator en hand som handskas med en glasburk 

Figur 7-3. Avbildande verbkonstruktion som beskriver isärtagning, med initial 
kontakt (3;3)  

 
Öppna glasburk (28)  
H.h: Manipulator (agerande) påverkat föremål (lock) 
Manipulatorn avbildar en hand som håller i ett lock 

Figur 7-4. Avbildande verbkonstruktion som beskriver isärtagning, med en age-
rande manipulator (3;3) 

När barnen närmar sig fyraårsåldern blir de avbildande verbkonstruktionerna 
alltmer lika de vuxnas former. Dock kvarstår avvikelser i handaktivitet långt 
upp i åldrarna. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av beskrivningar av isärtagning 
att barnen har en förmåga att använda avbildande verbkonstruktioner enligt 
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vuxenformen kring 3;1‒3;7, vilket är något senare än för delning. Den första 
förekomsten enligt vuxenformen är 3;1 och är stilla och agerande manipulator 
(26 st.). Men det finns fler verbkonstruktioner (30 st.) som visserligen också 
utgörs av två manipulatorer, men där händerna har samma handaktivitet.  
Således avviker många konstruktioner främst i handaktivitet och mindre vad 
gäller handformskategori och antal händer. Liksom för verbkonstruktioner 
som beskriver delning är det vanligt med initial kontakt mellan händerna. 
Kontakten börjar avta kring 4;2, men kan i vissa fall kvarstå så långt som upp 
till 6;6. 

7.2.1.3 Öppnande 
Situationer med öppnande innehåller föremål som består av två delar som inte 
separeras helt från varandra, t.ex. lock till en ask eller en dörr. Majoriteten av 
barnens beskrivningar av öppnande är avbildande verbkonstruktioner och  
flertalet av dem är enligt vuxenformen. I Tabell 7-6 visar åldersangivelserna 
att avvikelser i konstruktionerna förekommer även bland de äldre barnen  
i materialet. 

Tabell 7-6. Beskrivningar av situationer som är öppnande (förekomster och ålder) 

Situation PEK och  

lexikala  

beskrivningar 

Avbildande verbkonstruktion Första  

förekomsten 

Tidigaste 

enligt  

vuxenform 

Senaste 

avvikande 

vuxenform 

Alla  
förekomster 

Förekomster 
enligt  

vuxenformen 

bok öppna 

(47) 

1 10 10  3;7;7 3;7;7 – 

ask lock 

öppna (50) 

– 12 6  3;0;27 3;7;7 6;6;11 

dörr öppna 

(53) 

1 13 12  3;7;7 3;7;7 4;8;24 

Totalt 2 35 28 (80 %)    

Som framgår nedan av Tabell 7-7 varierar vuxenformerna inom de tre para-
metrarna antal händer, handformskategori och handaktivitet. Vuxnas  
avbildande verbkonstruktioner för ’öppna bok’ är två händer med samma 
handformskategori och handaktivitet, med andra ord två agerande substituto-
rer eller manipulatorer. För de övriga två situationerna (’öppna ask’ och 
’öppna dörr’) använder vuxna två händer med samma eller olika handforms-
kategori, men alltid med olika handaktivitet, med andra ord två substitutorer 
eller manipulatorer med olika handaktivitet eller stilla substitutor kombinerat 
med agerande manipulator. Majoriteten av barnens konstruktioner är enligt 
vuxenformen. De få avvikelser som finns gäller handformskategori  
(Tabell 7-7). 
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Tabell 7-7. Avbildande verbkonstruktioner som beskriver öppnande  
(förekomster, ålder, handformskategori och handaktivitet) 

Situation Antal Handformskategori  Första 
förekomsten 

  Agerande Agerande  
bok öppna (47) 5 manipulator manipulator 3;8;15 

5 substitutor substitutor 3;7;7 

  Stilla Agerande  
ask lock öppna 
(50) 

6 manipulator (ask) manipulator (lock) 3;0;27  

4 substitutor (ask) manipulator (lock) 3;7;7 

2 substitutor (ask) substitutor (lock) 4;5;10 

dörr öppna (53) 8 – manipulator 3;7;7 
 4 substitutor substitutor 3;7;7 
 1 substitutor manipulator 4;8;24 

Totalt 35    

Flickan (3;0) i Figur 7-5 beskriver ’öppna ask’ med två händer; två manipula-
torer, varav en agerar och den andra är stilla. Liksom konstruktioner som  
beskriver delning och isärtagning har flickans händer initial kontakt med 
varandra, vilket inte finns i vuxenformen. Dock rör sig flickans stilla manipu-
latorn något vid slutet av konstruktionen, men inte så mycket som den  
agerande manipulatorn och betraktas här vara stilla. 

 
Öppna ask (50) 
H.h: Manipulator (agerande) påverkat föremål (lock) 
V.h: Manipulator (stilla) påverkat föremål (ask) 
Agerande manipulator avbildar en hand som handskas med askens lock,  
stilla manipulatorn avbildar den hand som handskas med askens botten 

Figur 7-5. Avbildande verbkonstruktion som beskriver öppnande, med  
initial kontakt (3;0) 
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Sammanfattningsvis visar undersökningen av barns avbildande verb- 
konstruktioner som beskriver öppnande att barnen använder verb- 
konstruktioner enligt vuxenformen kring 3;7‒3;8. Det är något senare än för 
delning (2;1) och isärtagning (3;1). 

Avvikelserna innefattar främst avvikelser i parametern handformskategori. 
Vidare har barnens händer initial kontakt med varandra, främst i beskrivning-
arna av situationen ’öppna ask’. Den initiala kontakten finns inte i vuxen- 
formen. 

7.2.2 Avbildande verbkonstruktion som beskriver situation 
med verktyg 
Avsnittet redogör för barns avbildande verbkonstruktioner som beskriver  
situationer med verktyg. Sammantaget är det 28 situationer som beskrivs,  
vilket barnen mestadels gör med avbildande verbkonstruktioner (451 st.). 
Några situationer beskrivs av de yngsta barnen med antingen en pekning eller 
med ett eller flera lexikala tecken (38 beskrivningar). 

Eftersom jag i vuxenstudien har delat in situationerna med verktyg i kate-
gorier beroende på om verktygen är rörliga eller stationära i situationerna och 
därefter enligt vilken handformskategori som valts för den hand som refererar 
till verktyget, så har jag i början av analysen av barnens verbkonstruktioner 
tillämpat samma uppläggning som i vuxenstudien. I vuxenstudien delas  
situationerna med verktyg in i fem kategorier, enligt vilken handformskategori 
som valts för den hand som refererar till verktyget, men jag har slagit samman 
de vuxnas två sista kategorier (övriga handlingar med verktyg) eftersom den 
enda skillnaden mellan dem är vilket föremål händerna handskas med. I båda 
kategorierna handskas händerna med ett föremål, antingen verktyget eller det 
påverkade föremålet. Således redovisar jag i den första kolumnen i Tabell 7-8 
fyra kategorier och i kolumnerna som följer redovisas antalet lexikala beskriv-
ningar (inkl. PEK), avbildande verbkonstruktioner och konstruktioner enligt 
vuxenformen för respektive kategori. 

Tabell 7-8. Lexikala beskrivningar (inkl. pekningar) och avbildande  
verbkonstruktioner i beskrivningar av situationer med verktyg 

Situationer som innehåller 

verktyg: 

PEK och lexikala 

beskrivningar 

Avbildande  

verbkonstruktioner  

Avbildande verbkonstruktioner 

enligt vuxenformen  

Sax 7 93 25 (27 %) 

kniv, yxa och såg 21 169 49 (29 %) 

krukskärva, hammare, tång, 

nagelknipsare och järnspett 
7 129 37 (28,5 %) 

övrigt 3 60 45 (75 %) 

Totalt 38 451 156 (34,5 %) 
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Vid en närmare analys av barnens samtliga verbkonstruktioner i alla fyra  
kategorierna i Tabell 7-8, så visade det sig att barnen utför oerhört många olika 
verbkonstruktioner för att beskriva situationer med verktyg; endast en tredje-
del (34,5 %) av dessa konstruktioner följer de vuxnas mönster, medan två 
tredjedelar avviker från vuxenformen. Dock indikerar Tabell 7-8 att barnen 
beskriver kategorin ”övrigt” med fler verbkonstruktioner enligt vuxenformen 
(75 %) än de övriga tre kategorierna (27–29 %). Anledningen till denna  
åtskillnad ligger i vad händerna refererar till i verbkonstruktionen. Situation-
erna i ”övrigt” innehåller en aktör vars händer handskas med ett föremål, som 
antingen är påverkat föremål eller verktyg, även om situationen innehåller 
både påverkat föremål och verktyg, och är således något enklare för barnen 
att beskriva tidigt, och liknar på så sätt beskrivningar av situationer utan  
verktyg – framför allt delning. Så är det inte för de andra kategorierna som 
redovisas i Tabell 7-8. Detta kommer att diskuteras närmare i kapitel 8. 

Barnen uppvisar samma konstruktionsmönster i verbkonstruktionerna  
oavsett vilket verktyg situationen innehåller, så för att göra redovisningen av 
barnens verbkonstruktioner, både de som följer vuxenformen och de som inte 
gör det, något överskådligare så har de ställts samman i en tabell (Tabell 7-9). 
Tabellen redovisar samtliga barns 42 verbkonstruktioner; sex av dem är enligt 
vuxenformen och 36 är inte det. Konstruktionerna ordnas i tabellen efter ålder, 
med det yngsta barnet (2;1) högst upp. Åldersuppgifterna i Tabell 7-9 visar 
när första och sista förekomsten av en viss verbkonstruktion förekommer. 
Däremellan utförs verbkonstruktionen i fråga av flera barn i olika åldrar.  
Exempelvis innebär 2;1–6;6 att en viss verbkonstruktions första förekomst är 
vid 2;1 och utförs av barn i olika åldrar till och med sista förekomsten, som är 
6;6. Vissa tabellrader har endast en åldersuppgift, vilket innebär att konstrukt-
ionen i fråga utförs av endast ett barn, vid den ålder som raden anger. 

I Tabell 7-9 anges ”entitet” på flera platser i kolumnen ”handformskategori 
och handaktivitet”. Med detta menas att en hand eller händerna har kontakt 
med en entitet i omgivningen, som t.ex. golvet eller en leksak. I samma  
kolumn förekommer även markören ”(k)”, vilket innebär att handen eller  
händerna i den berörda verbkonstruktionen har kontakt med t.ex. den andra 
handen (stilla eller agerande) eller har kontakt med en entitet i omgivningen, 
t.ex. golvet. Ibland har båda händerna kontakt med t.ex. golvet. 

En ytterligare kommentar som bör göras angående Tabell 7-9 är att det 
finns sex verbkonstruktioner som återkommer två gånger och förekommer  
i två olika tabellrader. Med andra ord så bildar de sex verbkonstruktionerna 
sex identiska par av verbkonstruktioner, och de markeras i Tabell 7-9 med 
”*”. Den ena verbkonstruktionen i respektive par är enligt vuxenformen,  
medan den andra inte är det. Exempelvis används ”en agerande manipulator” 
inte enligt vuxenformen av barn i åldern 2;1–6;6 för att beskriva vissa stimuli. 
Samma konstruktion (en agerande manipulator) används enligt vuxenformen 
av barn i åldern 3;1–5;0 för att beskriva andra stimuli. 
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Tabell 7-9. Barns avbildande verbkonstruktioner som beskriver situationer med 
verktyg, samt stimuli som beskrivs enligt vuxenformen 

Ålder Handformskategori och handaktivitet  Stimulus 

Stilla hand/agerande 
hand/ övrigt 

Agerande hand  

2;1 – agerande obestämbar handformskategori 

2;1 agerande substitutor + knä agerande substitutor + knä  

2;1 – 3;11 agerande substitutor agerande substitutor  

2;1 – 5;0 – agerande substitutor  

2:1 – 5;0 entitet agerande substitutor (k)  

2;1 – 5;0 huvud agerande substitutor (k)  

2;1 – 6;6 stilla substitutor agerande substitutor (k)  

2;1 – 6;6 – agerande manipulator*  

2;1 – 6;6 agerande manipulator agerande manipulator*  

2;1 – 6;6 agerande manipulator agerande manipulator* (29) (35) (37) 

2;5 agerande obestämbar hand-
formskategori 

agerande obestämbar handforms-
kategori 

 

2;6 – 4;8 stilla substitutor agerande manipulator (k)  

3;0 – 3;7 – agerande substitutor > manipulator  

3;0 – 4;8 entitet agerande manipulator (k)  

3;0 – 6;6 stilla substitutor agerande substitutor*  

3;1 – 3;3 stilla substitutor + arm agerande substitutor (k)  

3;1 – 4;4 stilla manipulator agerande manipulator + entitet (k)  

3;1 – 4;8 stilla manipulator agerande manipulator (k)  

3;1 – 5;0 stilla manipulator agerande substitutor (k)  

3;1 – 5;0 – agerande manipulator* (49) 

3;1 – 6;6 stilla manipulator agerande manipulator* (6) (12) (13) (15) 
(16) (21) (24) (30) 
(32) (34) (36) (40) 
(41) (42) (46) 

3;1 – 6;6 stilla substitutor agerande substitutor* (12) (27) 

3;1 – 6;6 stilla manipulator agerande substitutor* (3) (5) (15) (17) 
(19) (21) (26) (27) 
(30) (33) (34) (41) 
(42) 

3;3 – agerande manipulator + entitet (k)  

3;3 agerande manipulator agerande manipulator + entitet (k)  

3;6 – 4;5 stilla obestämbar hand-
formskategori 

agerande substitutor  

3;7 entitet agerande deskriptor  



132 
 

3;7 stilla substitutor agerande substitutor > deskriptor (k)  

3;7 – 6;6 stilla substitutor agerande manipulator* (6) (9) (27) (46) 
(49) 

3;8 agerande substitutor agerande substitutor (k)  

3;8 – 4;4 stilla manipulator + entitet agerande manipulator + entitet (k)  

3;8 – 6;6 stilla manipulator agerande manipulator*  

3;8 – 6;6 stilla manipulator + huvud agerande substitutor + huvud (k)  

4;2 agerande manipulator agerande substitutor (k)   

4;2 – 6;6 stilla manipulator agerande substitutor*  

4;2 – 6;6 agerande manipulator agerande substitutor  

4;3 – 5;0 stilla substitutor agerande manipulator*  

4;4 stilla substitutor agerande substitutor + entitet (k)  

4;7 stilla substitutor + huvud agerande substitutor + huvud (k)  

4;7 stilla substitutor + entitet agerande manipulator + entitet (k)  

4;8 stilla substitutor >  
manipulator 

agerande substitutor  

5;0 agerande manipulator agerande manipulator (k)  

Som framgår av Tabell 7-9 ovan använder barnen många olika verbkonstrukt-
ioner för att beskriva situationer med verktyg. Som tidigare nämnt är många 
av dessa inte enligt vuxenformen, vilket tydligt visar att dessa situationer är 
besvärliga för barnen att beskriva i jämförelse med situationer utan verktyg. 

Enligt Tabell 7-9 utförs de tidigaste verbkonstruktionerna vid 2;1, vilket är 
det yngsta barnet i materialet. Barnet utför flera verbkonstruktioner men  
endast en av konstruktionerna är enligt vuxenformen, och denna utgörs av två 
agerande manipulatorer. Verbkonstruktionen används för att beskriva tre  
situationer som samtliga finns i kategorin ”övrigt” i Tabell 7-8, vilken är den  
kategori som barnen beskriver med flest verbkonstruktioner enligt vuxen- 
formen (75 %). Situationerna i den kategorin innehåller en aktör som handskas 
med ett föremål, antingen ett verktyg eller påverkat föremål, såsom att  
aktörens båda händer handskas med verktyget ’järnspett’ i situationen ’dela 
rep med järnspett’ eller med påverkade föremålet ’salladslök’ i situationen 
’dela salladslök mot en upprätthållande kniv’. 

Fram till tre års ålder, inklusive konstruktionerna som barnet vid 2;1 utför, 
utför barnen flera verbkonstruktioner, och som nämnts ovan är endast en av 
dem enligt vuxenformen. Således är det många konstruktioner som avviker, 
men barnen försöker beskriva situationerna så gott de kan med verbkonstrukt-
ioner och inte med lexikala tecken, vilket är viktigt att komma ihåg. De  
avvikande konstruktionerna utförs med antingen en eller två händer.  
Konstruktioner med en hand utgörs av att den agerande handen antingen har 
kontakt med en entitet i omgivningen, som t.ex. golvet eller en leksak, eller 
placeras i teckenrummet framför barnet. Konstruktionerna som utgörs av två 
händer har i alla fall utom ett samma handformskategori och handaktivitet, 
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med andra ord två agerande substitutorer eller manipulatorer, eller två  
agerande händer med obestämbar handformskategori. Utöver detta så har även 
händerna i flera av dessa tvåhandskonstruktioner kontakt med varandra, vilket 
inte återfinns i vuxenformerna. Kontakten lägger till betydelse till verb- 
konstruktionen och skiljer sig därmed från den initiala kontakten mellan  
händerna i konstruktioner som beskriver situationer utan verktyg. Kontakt-
förekomsterna kommer att diskuteras närmare i kapitel 8. 

När barnen nått tre års ålder verkar något inträffa i deras tillägnande av 
avbildande verbkonstruktioner. Faktorn som gör att den här åldern utmärker 
sig är att barnen nu börjar använda fler verbkonstruktioner med två händer och 
flera av dessa har nu även olika handaktivitet. Detta följer utvecklingsmönstret 
för verbkonstruktioner som beskriver ”öppnande” i situationer utan verktyg 
(3;0;27). Dock utgörs några konstruktioner fortfarande av två händer med 
samma handformskategori, men nu börjar alltfler verbkonstruktioner istället 
ha olika handformskategori, och flera av dessa konstruktioner följer vuxen-
formen. 

Vid 3;1 utför barnen sammanlagt fyra konstruktioner enligt vuxenformen. 
En av dessa utförs med ”en agerande manipulator” för att beskriva situationen 
’slå sönder tallrik med hammare’. De tre andra konstruktionerna enligt  
vuxenformen utförs med två händer:  

− två av konstruktionerna utgörs av händer med samma handforms- 
kategori men olika handaktivitet, t.ex. ”stilla och agerande manipulator 
eller substitutor” (beskriva t.ex. ’dela tygremsa med kniv’ och ’skära 
kaka med sax’) (3;1) 

− en utgörs av två händer med olika handformskategori och handaktivitet, 
t.ex. ”stilla manipulator och agerande substitutor” (beskriva t.ex. ’klippa 
papper med sax’) (3;1) 

Det här visar att barnen nu mestadels använder verbkonstruktioner som utgörs 
av två händer, vilka refererar till två olika föremål samtidigt: påverkat föremål 
och verktyg. Detta sker även samtidigt som konstruktionerna blir alltmer  
artikulatoriskt avancerade, genom att de har olika handformskategori och  
handaktivitet. 

Efter 3;1 använder barnen ytterligare några avvikande konstruktioner och 
två av dem innehåller en agerande deskriptor (’delad’), vilket är de första  
förekomsterna (3;7) av den handformskategorin i mina data. Därefter vid 3;7 
utför barnen den, så att säga, slutliga verbkonstruktionen enligt vuxenformen: 
”stilla substitutor och agerande manipulator” (beskriva t.ex. ’slå sönder en 
tallrik med hammare’). Det förefaller som att denna konstruktion är något  
svårare för barnen att använda, och en identisk verbkonstruktion förekommer 
även första gången vid 3;7 i beskrivningar av öppnande. 

Trots den stora utmaningen med att beskriva situationer med verktyg med 
avbildande verbkonstruktioner konstaterar redovisningen av konstruktionerna 
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i Tabell 7-9 att barnen kring 3;7 kan beskriva situationer med verktyg enligt 
de parametrar som i den här studien har ställts upp som korrekt enligt vuxen-
formen (antal händer, handformskategori och handaktivitet). Dock bör man 
tillägga att det inte är så att barn efter 3;7 med lätthet kan beskriva samtliga 
situationer med verktyg enligt vuxenformen. Barnen har fortfarande svårig-
heter att beskriva situationerna och använder flera verbkonstruktioner som  
avviker från vuxenformen, och det fortgår långt upp i åldrarna, ända till det 
äldsta barnet i materialet (6;6), dock i något mindre omfattning än de yngre 
barnen. 

Det finns flera intressanta observationer som kommer fram i Tabell 7-9. 
Några tar jag kort upp här, men kommer att diskuteras närmare i kapitel 8.  
En observation handlar om att vissa stimuli beskrivs av barnen med två olika 
verbkonstruktioner som båda är enligt vuxenformen. Detta är inte något  
avvikande beskrivningsmönster, eftersom även vuxna beskriver dem med två 
olika typer av verbkonstruktioner. Exempelvis beskrivs stimulus 12 (’skiva 
ägg med äggskärare’) med antingen ”stilla och agerande manipulator” eller 
”stilla och agerade substitutor”. Av den anledningen redovisas det i kolumnen  
”stimuli” att det sammanlagda antalet stimuli i Tabell 7-9 är 39, trots att det 
är 28 stimuli (situationer) som beskrivs. Däremot finns det ett stimulus (11) 
som inte beskrivs av något barn med en verbkonstruktion enligt vuxenformen, 
nämligen situationen ’skära kaka med krukskärva’. 

En annan observation gäller antalet verbkonstruktioner vuxna och barn 
jämförelsevis använder i beskrivning av situationer med verktyg. De vuxna 
använder en uppsättning av åtta olika verbkonstruktioner för att beskriva  
situationer med verktyg medan barnen använder sex av dessa, vilka är de  
verbkonstruktioner som har grå färg i Tabell 7-9. Således är det två verb- 
konstruktioner i vuxnas beskrivningar som barnen inte använder. Dessa är 
”stilla substitutor och agerande substitutor” och ”stilla deskriptor och  
agerande substitutor”. Konstruktioner med stilla deskriptor förekommer 
mycket sparsamt i de vuxnas beskrivningar. I barnmaterialet använder ett barn 
(3;7) en agerande deskriptor för att beskriva ’riva papper längs med kniv’, 
vilket inte följer vuxenformen. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av barnens avbildande verb- 
konstruktioner att barnen har det besvärligt när de ska beskriva situationer med 
verktyg. Trots det använder barnen 451 avbildande verbkonstruktioner.  
Ungefär en tredjedel (156 st.) av dessa är enligt vuxenformen, med den  
tidigaste konstruktionen vid 2;1. Således avviker två tredjedelar av barnens 
verbkonstruktioner, och barnen uppvisar samma avvikelsemönster oavsett  
vilket verktyg situationen innehåller. Avvikelserna är många och förekommer 
långt upp i åldrarna, ända till 6;6. Trots många avvikelser visar undersök-
ningen att barnen vid 3;7 beskriver situationer med verktyg enligt sex av de 
vuxnas åtta möjliga avbildande verbkonstruktioner. De resterande två  
konstruktioner som vuxna utför förekommer inte i barnmaterialet. 



135 
 

Utvecklingsmönstret i barnens verbkonstruktioner (enligt vuxenformen)  
i beskrivningar av situationer med verktyg följer utvecklingsmönstret  
i beskrivningar av situationer utan verktyg. Först tillägnar sig barnen verb- 
konstruktioner med samma handformskategori och handaktivitet (2;1), vilket 
är två agerande manipulatorer, därefter utvecklas konstruktionerna till att de 
nu har samma handformskategori men olika handaktivitet (ca 3;0–3;1).  
Slutligen används verbkonstruktioner med olika handformskategori och  
handaktivitet (vid 3;7). 

7.2.3 Avbildande verbkonstruktion som beskriver situation 
utan aktör 
I stimuli finns det tre situationer som visar separationsaktivitet utan aktör, 
d.v.s. ett föremål i situationerna separeras av sig självt. De beskrivs med totalt 
31 beskrivningar, varav 30 är avbildande verbkonstruktioner och en utgörs av 
en pekning (Tabell 7-10). 

Situationer utan aktör är ovanliga händelser i ”Cut and Break”-materialet, 
men trots det är merparten av barnens verbkonstruktioner enligt vuxenformen 
(27 av 30). De flesta avvikelserna finns i beskrivningarna av ’kvist delas’  
(2 st.) och gäller då främst handformskategori: vuxenformen har två agerande 
substitutorer, medan barnen har två agerande manipulatorer. 

Tabell 7-10. Förekomster av beskrivningar som innehåller PEK och lexikala tecken 
och avbildande verbkonstruktioner som beskriver situation utan aktör 

Situation PEK och  

lexikala beskrivningar 

Avbildande  

verbkonstruktioner 

Enligt vuxenformen 

Tyg delas (38) 1 13 12 

Kvist delas (43) – 8 6 

Morot delas (44) – 9 9 

Totalt 1 30 27 (90 %) 

I Tabell 7-11 framkommer det att alla barnens verbkonstruktioner, utom tre, 
är enligt vuxenformen. Vuxna har olika verbkonstruktioner beroende på  
vilken situation som beskrivs, men de utgörs alltid av två händer. Handforms-
kategorin kan vara samma eller olika, likaså handaktiviteten. 
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Tabell 7-11. Barns avbildande verbkonstruktioner som beskriver situationer utan 
aktör, samt stimuli som beskrivs enligt vuxenformen 

Ålder  Handformskategori och handaktivitet Stimulus 

2;1 – agerande manipulator (38) 
3;1 – 6;6 agerande substitutor agerande substitutor (38) 
3;3 – 5;0 agerande manipulator agerande manipulator (38) 
3;7 – 5;0 agerande manipulator agerande manipulator * (44) 
3;7 – 6;6 stilla substitutor agerande substitutor (43) (44) 
3;8 stilla obestämbar handforms-

kategori 
agerande substitutor (43) 

3;11 agerande manipulator agerande manipulator * (43) 
5;0 stilla manipulator agerande manipulator (44) 

Verbkonstruktioner med två händer som tillhör samma handformskategori 
och handaktivitet förekommer tidigast hos barnen och överensstämmer med 
de som förekommer tidigt i barnens beskrivningar av andra situationer som 
redogjorts för ovan. Vid 3;1 använder barnen verbkonstruktioner med samma 
handformskategori och handaktivitet, närmare bestämt två agerande  
substitutorer, som är enligt vuxenformen. Detta är något tidigare än för  
”öppnande” i situationer utan verktyg (3;7). 

Vid 3;7 börjar barnen använda konstruktioner med samma handforms- 
kategori men olika handaktivitet, nämligen stilla och agerande substitutor. 
Detta följer utvecklingsmönstret för verbkonstruktioner som beskriver  
”öppnande” i situationer utan verktyg, men dyker upp tidigare i beskrivning 
av situationer med verktyg. Ett påpekande bör dock göras här, vilket är att det 
saknas inspelningar av barn under 3;7 för stimuli (43) och (44), men stimulus 
(38) däremot är beskrivet av yngre barn. Det är mycket möjligt att två  
substitutorer med olika handaktivitet kan förekomma tidigare än 3;7, men det 
är ingenting som förekommer i mina data och därmed kan jag inte uttala mig 
mer om det här. 

Sammanfattningsvis är utvecklingsmönstret för verbkonstruktioner enligt 
vuxenformen i beskrivningar av situationer utan aktör först två händer med 
lika handformskategori och handaktivitet, och därefter ändras handaktiviteten 
till att vara olika, men händerna tillhör fortfarande samma handformskategori. 
Utvecklingsmönstret liknar beskrivningarna av de övriga situationerna (med 
och utan verktyg). 

Värt att notera är att barnen, liksom vuxna, beskriver några situationer utan 
aktör med manipulatorer. En manipulator avbildar en hand som handskas med 
en entitet (se avsnitt 4.1.1), men situationerna här saknar aktör som utför  
separationsaktiviteten. Även vuxna använder konstruktioner med två  
manipulatorer trots att en aktör saknas i stimuli. 
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7.3 Barns resultativa komplement 
Resultativa komplement i barnens beskrivningar förekommer sparsamt  
i jämförelse med de vuxnas beskrivningar. Sammanlagt finns det 57 resulta-
tiva komplement och de flesta förekommer i beskrivningar av separations- 
aktiviteter med verktyg (Tabell 7-12). 

I de vuxnas resultativa komplement urskiljs tre typer av komplement:  
lexikalt tecken, avbildande verbkonstruktion och avbildande AV-verb- 
konstruktion. För att ett tecken ska definieras som resultativt komplement ska 
det förekomma direkt efter det verb som anger handlingen och ange resultatet 
av handlingen (Huang & Hsieh 2008) (se närmare i kapitel 6). 

Tabell 7-12. Förekomster av resultativa komplement inom respektive  
komplementtyp 
Situationer Totalt resultativa 

komplement 
Lexikalt tecken Avbildande  

verbkonstruktion 
Avbildande AV-

verbkonstruktion 

Situationer  
utan verktyg 7 5 1 1 

Situationer  
med verktyg 47 32 13 2 

Situationer  
utan aktör 3 3 – – 

Totalt 57 40 14 3 

Det vanligaste komplementet bland barn är lexikalt tecken. Komplement som 
är avbildande verbkonstruktion eller avbildande AV-verbkonstruktion före-
kommer mycket sparsamt (14 respektive 3 förekomster). En översikt över  
barnens resultativa komplement finns i bilaga 7. 

Barns resultativa komplement dyker upp kring treårsåldern och till en  
början utgörs de flesta av det lexikala tecknet SÖNDER. Tecknet SÖNDER skiljer 
sig från vuxnas lexikala komplement TRASIG i både munbild27 och form men 
inte i betydelsen. I mina data är det bara ett barn (4;4) som använder det  
lexikala komplementet TRASIG (i beskrivning av en situation med verktyg). 

Komplement som utgörs av avbildande verbkonstruktion förekommer med 
start vid 3;3, men det är kring fyra års ålder som de börjar uppträda allt mer, 
särskilt i beskrivningar av situationer med verktyg. 

Komplementet avbildande AV-verbkonstruktion förekommer endast i tre 
beskrivningar, varav två i beskrivningar av situation med verktyg. Detta kom-
plement utförs av de äldsta barnen (4;2, 4;4 och 6;6), vilket indikerar att  
komplementet kan vara något mer komplex för barn yngre än fyra år. Det kan 
möjligtvis bero på att komplementet innehåller teckenfragment (se 6.3.2,  
Figur 6-7 och Figur 6-8). 

                                                                 
27 Munbilden hos lexikala komplementet TRASIG utgörs av tre segment: /BILABIAL, OPEN, 
LABIODENTAL/ (Bergman & Wallin 2001). 
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Observationerna av barns resultativa komplement visar att barn till en  
början använder resultativa komplement i form av lexikala tecken. Ju äldre 
barn blir, med start kring fyra års ålder, desto flera komplement utförs och det 
är också då som komplement i form av avbildande verbkonstruktioner och  
avbildande AV-verbkonstruktioner dyker upp. Således visar den här under- 
sökningen att tillägnandet av resultativa komplement är en utdragen process. 
Översikt över alla barns resultativa komplement återfinns i bilaga 4. 

7.4 Sammanfattning 
Undersökningen av barns beskrivningar av separationsaktiviteterna  
i eliciteringsmaterialet ”Cut and Break” visar tydligt att barnen företrädesvis 
beskriver separationsaktiviteterna med avbildande verbkonstruktioner. Några 
verbkonstruktioner kompletteras även med resultativa komplement, särskilt  
i de äldsta barnens beskrivningar. Vidare beskrivs några situationer med  
enbart en pekning och/eller lexikala tecken av de yngsta barnen. 

Separationsaktiviteterna grupperas i tre kategorier: situationer utan  
verktyg, situationer med verktyg och situationer utan aktör. Barnen har  
betydligt lättare att beskriva situationer utan verktyg samt utan aktör, än  
situationer med verktyg. Ungefär hälften av barnens avbildande verb- 
konstruktioner följer vuxenformen, medan resten är konstruktioner som  
avviker från vuxenformen, och de flesta avvikelser förekommer i beskrivning-
arna av situationer med verktyg (se Figur 7-6). 

 
Figur 7-6. Antalet avbildande verbkonstruktioner som är enligt vuxenformen eller 
avviker, per situationstyp 
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Staplarna i Figur 7-6 visar att situationer med verktyg har avsevärt flera  
avvikelser än de övriga två situationskategorierna, vilket därmed visar att de 
är svårare för barnen att beskriva. Det finns en statistiskt signifikant skillnad  
mellan situationer med och utan verktyg med avseende på konstruktioner som 
följer respektive avviker från vuxenformen.28 

Barnen använder avbildande verbkonstruktioner enligt vuxenformen så  
tidigt som vid 2;1, vilket är det yngsta barnet i materialet. Konstruktionen  
utgörs av två händer med samma handformskategori och samma handaktivitet 
och är den konstruktionstyp som är lättast för barnen att utföra. Denna  
konstruktionstyp, som här är två agerande manipulatorer, används för att  
beskriva flera situationer utan verktyg, särskilt delning, samt några få situat-
ioner med verktyg. Längre fram, vid 3;1, sker en markant förändring i barnens 
tillägnande av avbildande verbkonstruktioner. Framför allt utgörs allt fler av  
barnens verbkonstruktioner nu av två händer och allt fler av dem beskriver 
situationer med verktyg och utan aktör enligt vuxenformen. Konstruktionerna 
utgörs till en början av händer som tillhör samma handformskategori men har 
olika handaktivitet, för att senare utgöras av konstruktioner med olika hand-
formskategori och handaktivitet, som t.ex. stilla manipulator och agerande 
substitutor. Dock kvarstår en typ av konstruktion som barnen vid 3;7 använder 
enligt vuxenformen, vilket är en stilla substitutor och agerande manipulator. 
Dock är det inte så att när ett barn kan en viss verbkonstruktionstyp kan den 
beskriva de stimuli som enligt vuxna ska beskriva med just den konstruktions-
typen barnet behärskar vid en viss ålder, utan barnet kan eventuellt endast  
beskriva ett enda stimuli med t.ex. stilla manipulator och agerande manipula-
tor. En detaljerad översikt över alla avbildande verbkonstruktionstyper och 
vilka stimuli respektive typ beskriver samt ålder finns i bilaga 5 och 7. 

Parallellt med att barnen använder verbkonstruktioner enligt vuxenformen, 
så finns även många avvikelser, främst med avseende på handformskategori, 
men även handaktivitet, om än något färre. Andra avvikelser har även  
observerats i materialet och det i form av att händerna t.ex. har kontakt med 
varandra eller att en hand har kontakt med en entitet i omgivningen. Avvikel-
serna i konstruktionerna avtar gradvis tills barnen är ca 4;8. 

Att ett barn i åldern 3;1 kan använda en verbkonstruktion med t.ex. stilla 
och agerande manipulator enligt vuxenformen i beskrivning av en situation 
innebär inte att barnet också kan använda samma konstruktion för att beskriva 
flera andra situationer. Exempelvis kan ett av barnen (3;1) använda stilla  
manipulator och agerande substitutor i beskrivningar av situationerna ’skära 
gren med yxa’ och ’klippa banan med sax’, men barnet kan inte med samma 
typ av konstruktion beskriva t.ex. situationerna ’skära kvist med kniv’(3;8), 
’dela rep med yxa’(4;2) eller ’skära kaka med sax’ (4;8). Första förekomsten 

                                                                 
28 Data har testat med ett Pearsons χ²-test med Yates-korrigering (χ²(1) = 92,62, p < 0.001). 
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enligt vuxenformen för dessa situationer är vid åldrarna 3;8, 4;2 respektive 
4;8.29 

Följaktligen visar undersökningen att barn tidigt vet att de ska beskriva 
handlingarna/händelserna i separationsaktiviteterna med avbildande verb- 
konstruktioner, men det är en utdragen process att kunna konstruera dem helt 
enligt vuxenformen. 

                                                                 

29 Detta mönster i tillägnandet av verbkonstruktioner liknar det mönster man funnit i barns 
tillägnande av verb i talade språk, som beskrivs i teorin ”The Verb Island hypothesis” framförd 
av Tomasello (1992). 
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8 Diskussion 

Syftet med användningen av eliciteringsmaterialen ”Kids’ Cut and Break” och 
”Cut and Break clips” var att elicitera beskrivningar av separationsaktiviteter 
inom ”Cut and Break”-domänen från döva barn till döva föräldrar på det 
svenska teckenspråket. Sammanlagt deltog 11 döva barn i åldern 2;1–6;6  
i studien. Inför analysen av barnens beskrivningar utgick jag från analysen av 
14 vuxnas beskrivningar av samma eliciteringsmaterial (Simper-Allen 2013). 
I vuxenstudien koncentrerades undersökningen på att beskriva de vuxnas 
handformskategorier i avbildande verbkonstruktioner som beskriver olika 
slags separationsaktiviteter. Den undersökningen konstaterade även att  
en övervägande del av vuxnas verbkonstruktioner kompletterades med  
resultativa komplement. 

Undersökningen av barns beskrivningar har tagit fasta på hur barn beskrivit 
situationerna från de två ”Cut and Break”-materialen, med fokus på barns 
tillägnande av avbildande verbkonstruktioner med avseende på parametrarna 
handformskategori, antal händer och handaktivitet. Förutom beskrivningar 
som utgörs av avbildande verbkonstruktioner har undersökningen även tagit 
upp barns tidiga lexikala beskrivningar samt de som utgörs av en pekning. 
Utöver detta har undersökningen även redovisat barns användning av  
resultativa komplement i beskrivningarna. 

Barnens beskrivningar utgörs huvudsakligen av avbildande verb- 
konstruktioner. Hälften av barnens konstruktioner följer vuxenformen.  
Således avviker nästan hälften barnens konstruktioner från vuxenformen.  
Avvikelserna samt andra observationer av barnens verbkonstruktioner  
kommer i följande att diskuteras och kommer även att knytas an till tidigare 
forskning för att på så sätt tydliggöra resultatet från föreliggande undersökning 
i förhållande till tidigare forskning. 

8.1 Barns beskrivningar av ”Cut and Break”- 
situationer 
Barnen beskriver eliciteringsmaterialen ”Cut and Break” huvudsakligen med 
avbildande verbkonstruktioner, helt i linje med vad vuxna gör, men barn ute-
lämnar i några fall en avbildande verbkonstruktion där det ska vara en sådan 
och ersätter den med antingen en pekning och/eller ett eller flera lexikala 
tecken. Ersättningen av en verbkonstruktion där det ska vara en sådan före-
kommer oftast bland yngsta barnens beskrivningar (2;1–3;0), men även bland 
äldre barn (3;1–4;4), men då mycket sparsamt. Detta har uppmärksammats 
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även av Kantor (1980) och de Beuzeville (2006), men barnen i deras studier 
ersätter inte verbet med något tecken alls och dessutom är barnen i deras stu-
dier något äldre (3;0–4;0) än barnen i mitt material. Det är anmärkningsvärt 
eftersom undersökningen här visar att alla barn som är äldre än 3;0 beskriver 
alla situationer som visas för dem med något tecken, såsom ett eller flera  
lexikala tecken och/eller med en pekning eller avbildande verbkonstruktion. 

Ersättning av en verbkonstruktion med lexikalt tecken har även observerats 
av andra forskare, vilka anser att det är en vanlig strategi bland barn i åldern 
3;0–4;0 (Kantor 1980, Supalla 1982, och de Beuzeville 2006). Det lexikala 
tecknet i avhandlingens data refererar till antingen det påverkade föremålet, 
verktyget, aktören, resultatet av handlingen, eller handlingen i separations- 
aktiviteten. I tidigare studier har man observerat att i de fall ersättningen  
utgörs av ett lexikalt tecken och refererar till handlingen, så görs det med ett 
lexikalt verb eller med ”handshape of the corresponding lexical antecedent as 
classifiers” (Tang et al. 2007:306). I mina data förekommer det att de yngsta 
barnen (2;1–3;0) ibland beskriver separationsaktivitet med det lexikala  
tecknet SÖNDER som refererar till det påverkade föremålets tillstånd, vilket 
stämmer in på Slobins (1985) observation att barn till en början av tillägnande-
processen fokuserar på resultatet av en handling. I föreliggande studie använ-
der ett barn (3;0) det lexikala verbet KLIPPA, för att beskriva ’riva av papper 
från ett block’. Det trots att den nämnda separationsaktiviteten sker utan sax. 
Även om barnet valt ett verb som inte är enligt vuxenformen så beskriver  
barnet att föremålet separeras och använder ett visst verb (KLIPPA) för att  
beteckna en viss aktivitet, vilket kan jämföras med Bowermans (1978) och 
Clarks (1973) observation av engelsktalande barns användande av ”open”  
i beskrivningar där föremål separeras. 

Ytterligare observation har gjorts i samband med barns lexikala beskriv-
ningar. Några av de äldre barnen (3;7–6;6) beskriver en och samma situation 
två gånger: en beskrivning utgörs av lexikala tecken som tillsammans utgör 
en sats och den andra av en avbildande verbkonstruktion. Båda beskrivnings-
enheterna beskriver samma separationsaktivitet men den lexikala satsen,  
t.ex. PINNE SÖNDER, refererar till det påverkade föremålet (PINNE) och dess 
tillstånd (SÖNDER), medan den avbildande verbkonstruktionen refererar till 
handlingen i separationsaktiviteten. Andra exempel på detta är  
GARDIN SÖNDER (ålder 3;5), VÄSKA SÖNDER (ålder 3;8) och SÖNDER PINNE 
(ålder 3;7, 4;8 och 6;6). Här handlar det dock inte om att barn ersätter en  
verbkonstruktion, utan att det förekommer parallellt med de lexikala tecknen. 
Detta mönster har inte beskrivits i tidigare studier. 

Andra typer av ersättning som man i tidigare studier har observerat är att 
barn använder hela sin kropp för att representera en referent och gestalta  
aktiviteten eller entiteten i det som stimulus visar (Ellenberger & Steyaert 
1978, Tang et al. 2007, och Morgan et al. 2008). Enligt Tang et al. (2007) 
anser man att detta fenomen är ett slags ”default simplification strategy”. 
Kroppsgestaltning är något som inte förekommer i mina data. 
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Mina data visar att barn utför avbildande verbkonstruktioner så tidigt som 
vid 2;1. I den här åldern förekommer den tidigaste verbkonstruktionen enligt 
vuxenformen, vilket är två agerande manipulatorer. Den konstruktionen  
använder barnen i beskrivningar av flera situationer, men framför allt när de  
beskriver situationer med delning (utan verktyg) och situationer som katego-
riserats som ”övrigt” (med verktyg). En gemensam nämnare i de nämnda  
situationerna är att aktörens båda händer handskas med endast ett föremål, 
antingen ett påverkat föremål eller ett verktyg. 

Avbildande verb utförda tidigare än 2;1 har hittills bara beskrivits av Slobin 
et al. (2003) och Morgan et al. (2008), vilka båda noterat att barn så tidigt 
såsom 1;10 konstruerar s.k. polycomponential verbs (Slobin et al. 2003) eller 
classifier utterances (Morgan et al. 2008). De specificerar dock inte närmare 
dessa teckens former och nämner inte heller om de utförs med två händer. 
Eftersom jag i föreliggande studie inte har data från barn yngre än 2;1, var det 
av intresse att jämföra Slobin et al. (2003) och Morgan et al. (2008) observat-
ioner med material jag samlat in för ett annat undersökningssyfte. Materialet 
utgörs av inspelningar av två döva flickor i naturlig kommunikation med  
föräldrar eller personal på förskolan. Flickorna var vid inspelningstillfällena 
mellan två månader till ca tre år gamla.30 

En av flickorna tecknade vid 1;8 en avbildande verbkonstruktion som  
beskriver en situation hon nyss sett, närmare bestämt ’en person som råkar slå 
huvudet i väggen’. Situationen beskrivs med en agerande substitutor Flat hand 
(representerar väggen) som förs i riktning mot flickans eget huvud. Den andra 
flickan (1;10) använder en avbildande verbkonstruktion när hon beskriver en 
illustration i en bilderbok som hon läser tillsammans med en förskolelärare. 
Illustrationen visar ’ett litet barn som ligger på rygg och sparkar med benen  
i luften’. Flickans verbkonstruktion utgörs av två agerande substitutorer  
Pekfinger, vilka representerar barnets två ben.  

Båda flickorna utför således avbildande verbkonstruktioner med en  
agerande substitutor eller två agerande substitutorer, vilket är samma  
konstruktion som observerats i mönstret i det tidiga tillägnandet av avbildande 
verbkonstruktioner i denna studie. Dock betecknar inte flickornas verb- 
konstruktioner objektsmanipulation som föreliggande studie studerar. Dock 
kan man utifrån det ändå konstatera att barnen tidigt vet i vilka kontexter  
avbildande verbkonstruktioner krävs, vilket även har konstaterats av Kantor 
(1980) och Lindert (2001). Barnen i Linderts studie (2001) utför poly- 
componential signs för att beteckna spatiala relationer mellan referenter  
tidigast vid 2;5, även om sådana tecken förekommer sällan i barnens yttran-
den. Kantor (1980) tillägger att barn kring tre års ålder förstår classifiers, även 
om de själva gör avvikelser i formerna av dem. 

En annan aspekt att fundera på kring de eliciteringsmaterial som använts  
i föreliggande studie och dess påverkan på barnens beskrivningar är frågan om 
                                                                 
30 Flickorna är även informanter i föreliggande studie. 
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barnen imiterar vad som visas i filmsekvenserna. Svaret blir nej, eftersom  
barnen i de tidiga beskrivningarna ibland använder en pekning eller lexikala 
tecken, d.v.s. barnen beskriver situationerna med konventionella språkliga 
symboler. Vidare visar det sig också att barnen har det besvärligt med att  
beskriva situationer med verktyg, trots att flera av situationerna är bekanta för 
barnen. Hade barnen kunnat imitera hur aktörerna handskas med föremålen 
(verktyg och påverkat föremål), så hade barnen beskrivit samtliga situationer 
med två manipulatorer (avbilda aktörens handskande med föremål), vilket de 
inte gör. Imitation har tidigare tagits upp i flera andra studier (Slobin et al. 
2003, Schick 2006, och de Beuzeville 2006, m.fl.). Man har tagit upp frågan 
om det inte är så att barnen i avbildande verb imiterar handlingar eller händel-
ser som sker omkring dem. Man har även funderat på i vilken utsträckning 
den tidiga gestanvändningen i barns gestuella-visuella kommunikation  
påverkar det tidiga tillägnandet av avbildande verb. Man förbiser inte heller 
att den tidiga gestanvändningen främjar tillägnandet av avbildande verb, som 
t.ex. användningen av teckenrummet och av vissa handformer, eller de  
ikoniska karaktärerna i olika handlingar och händelser. 

8.2 Avbildande verbkonstruktioner tar form 
Tillägnandet av avbildande verbkonstruktioner sker i stadier. Från tidig ålder 
(2;1) utför barnen flera konstruktioner enligt vuxenformen, men ungefär  
hälften av dem avviker i någon form. Avvikelserna visar flera intressanta 
aspekter som åskådliggör tillägnandeprocessen av avbildande verb- 
konstruktioner. Det är dessa som kommande avsnitt kommer att diskutera 
samt hur de förhåller sig till tidigare forskning. 

8.2.1 Antal händer 
Man kan konstatera att barnen tidigt, vid 2;1, utför verbkonstruktioner med 
två händer med samma handformskategori och handaktivitet för flera av  
situationerna utan verktyg, d.v.s. två agerande manipulatorer (enligt vuxen-
formen) eller två agerande substitutorer. Men det är inte förrän vid tre års ålder 
som allt fler av barnens verbkonstruktioner börjar utgöras av två händer och 
då oavsett vilken situation de beskriver. Detta är särskilt intressant eftersom 
flera tidigare studier framhållit att barn i tidig ålder inte kan konstruera  
s.k. komplexa klassifikatorer, vilket man menar är konstruktioner som utgörs 
av två klassifikatorer, d.v.s. sådana som utförs med två händer (Newport & 
Supalla 1980, Supalla 1982, Slobin et al. 2003, Schick 1990a, 2006,  
de Beuzeville 2006, Tang et al. 2007, och Morgan et al. 2008). Vad man menar 
med tidig ålder i studierna varierar, men sammantaget innebär tidig ålder  
i dessa studier åldersspannet 3;0–7;0. Dock betecknar verbkonstruktionerna  
i min undersökning en typ av objektsmanipulation och de tidigare studierna 
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har mestadels studerat polycomponential verbs som betecknar befintlighet och 
förflyttning. Det gör att en jämförelse av barnens verbkonstruktioner i min 
undersökning och i de tidigare undersökningarna haltar. Men jag vill här ändå 
diskutera antal händer i barnens verbkonstruktioner och jämföra dem med  
tidigare studier. 

Det framkommer tydligt i materialet att barnen utelämnar en hand i flera 
verbkonstruktioner, men i vilka beskrivningar tenderar barnen att utelämna en 
hand? I undersökningen av barnens verbkonstruktioner som redovisats  
i kapitel 7 framkommer det att de beskriver situationer utan verktyg mestadels 
med två händer i enlighet med vuxenformen, men inte i beskrivningar av  
situationer med verktyg. 

I beskrivningar av situationer utan verktyg utför barnen ett fåtal konstrukt-
ioner med en hand, och dessa förekommer främst i beskrivningar av isär- 
tagning vid 2;1–4;7. Varför det just är för isärtagning kan möjligen bero på att 
händerna enligt vuxenformen ska ha olika handaktivitet. Men det kan även ha 
att göra med att föremålen som utsätts för separationen här består av två  
isärtagbara delar som är olika till formen och som därmed fordrar två olika 
handformer. Bilden ser helt annorlunda ut när barnen beskriver situationer 
med verktyg. Här beskrivs betydligt flera situationer, närmare en tredjedel31, 
med enhandskonstruktioner i åldern 2;1–5;0. 

Sammantaget visar undersökningen att verbkonstruktioner där en hand  
utelämnats oftast förekommer mellan 2;1–4;0, och därefter sparsamt mellan 
4;0–5;0. Utelämning av en hand har även observerats av andra forskare som  
i deras studier är 1;10–7 år. Dock skriver flera att det är mer märkbart bland 
yngre barn i åldern 1;10–4;0, vilket är samma åldersspann jag funnit i mina 
data (Newport & Supalla 1980, Supalla 1982, Schick 1990a, 2006,  
de Beuzeville 2006, Tang et al. 2007, och Morgan et al. 2008). Frekvent  
utelämning av en hand har man även observerat i tidiga lexikala tvåhands-
tecken (Cheek et al. 2001, och Takkinen 2003). Orsaken till utelämning av en 
hand uttrycks inte tydligt i de tidigare studierna, men teckenstrukturen i flera 
av de avbildande verbkonstruktionerna som vuxna använder i beskrivningarna 
av separationsaktiviteterna är för barnen motoriskt komplicerade genom att en 
hand ska vara stilla och en ska agera. Utöver det ska händerna referera till 
olika föremål, vilket ytterligare ställer krav på barnens motorik eftersom  
händerna i många fall ska ha olika former, men det finns även en under- 
liggande kognitiv komplexitet i utförandet av avbildande verb med händerna 
som refererar till olika entiteter. Kita, van Gijn och van der Hulst (2014) menar 
att generellt refererar händerna i ett avbildande verb ofta till olika referenter 
och är således kognitivt representerade som olika entiteter, vilket talar för att 
de också är kognitivt mer komplext. 

Vi kan konstatera att enhandskonstruktioner förekommer i flera av barnens 
konstruktioner, men vad gör den agerande handen i dessa konstruktioner?  
                                                                 
31 I 166 verbkonstruktioner av 481 har en hand utelämnats. 
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Det visar sig att den agerande handen oftast agerar på så sätt att den placeras 
i teckenrummet så att handen har kontakt med en entitet i omgivningen, t.ex. 
med golvet, bordet, soffan och i något fall en leksak (dockhuvud). Detta har 
även noterats av andra forskare (Slobin et al. 2003, Morgan et al. 2008, och 
Bergman 2012). I de fall när barnen utför enhandskonstruktioner är det  
vanligare att den agerande handen har kontakt med en entitet, än att den  
placeras någonstans i teckenrummet utan kontakt med entitet. Kontakt- 
företeelsen är vanlig i verbkonstruktioner som beskriver situationer med  
verktyg i åldern 3;0–4;7. Kontakten med en entitet ersätter, eller kompenserar, 
för frånvaron av den stilla handen. Med andra ord så skulle man även kunna 
säga att entiteten som handen har kontakt med representerar det påverkade 
föremålet. 

Ett exempel på hur den agerande handen har kontakt med en entitet  
i omgivningen illustreras i Figur 8-1. Flickan (3;11) beskriver situationen 
’skära bröd med kniv’ med en agerande substitutor Flat hand som förs fram 
och tillbaka upprepade gånger med bibehållen kontakt med golvet. 

 
Skära bröd med kniv (5) 
H.h: Substitutor Flat hand (agerande) verktyg (kniv) 

Figur 8-1. Agerande hand med kontakt med golvet (3;11) 

Utan att veta vad flickans konstruktion i Figur 8-1 beskriver drar vi slutsatsen 
att den beskriver ett föremål som delar eller skär i något. Men om får man veta 
att konstruktionen beskriver ’skära bröd med kniv’, förstår vi att Flata handen 
representerar kniven och att golvet kompenserar utelämnandet av den stilla 
handen och representerar brödet. De vuxna använder stilla manipulator när de 
refererar till brödet. 

Följaktligen visar materialet att utelämning av en hand i konstruktioner där 
det ska vara två händer sker ofta och att det är något man kan förvänta sig 
uppträda i barns avbildande verbkonstruktioner i åldern 2;1–4;7. 
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Tidigare har jag nämnt att flera av barnens tidiga verbkonstruktioner utförs 
med två händer och att de används allt mer när barnen passerat treårsåldern. 
De här tvåhandskonstruktionerna följer vuxenformen i avseendet antal händer, 
men inte alltid vad gäller de övriga två parametrarna: handformskategori och 
handaktivitet. Utöver avvikelser inom dessa parametrar förekommer det andra 
avvikelser, eller förenklingar, som vi inte ser i de vuxnas konstruktioner. Allt 
detta är vad följande avsnitt kommer att handla om. 

8.2.2 Handaktivitet 
Vi har tidigare kunnat konstatera att barn har svårigheter med att utföra verb-
konstruktioner med olika handaktivitet rent motoriskt, d.v.s. konstruktioner 
med en stilla och en agerande hand, framför allt de yngre barnen. Med denna 
vetskap frågade jag mig om barnen har liknande svårigheter med stilla och 
agerande hand i de tidiga lexikala tvåhandstecknen med enkel artikulator och 
manuellt läge tidigare än 2;1. Det visade sig när jag analyserade det andra 
barnmaterialet som nämnts i föregående avsnitt att de två barnen i det materi-
alet utförde lexikala tvåhandstecken med enkel artikulator och manuellt läge 
tidigare än 2;1. Vid 1;1 använde en flicka ett lexikalt tvåhandstecken med 
dubbel artikulator, t.ex. BOK och VAD. Båda händerna i tecknen agerar samti-
digt och har identiska handformer och liknar i det avseendet avbildande verb-
konstruktioner med två agerande händer med samma handformskategori och 
handaktivitet. Vidare utför samma flicka vid 1;6 lexikala tvåhandstecken med 
enkel artikulator och manuellt läge, t.ex. KYCKLING, GRIS och STRUMPA.32 
Händernas former i KYCKLING är olika och i GRIS och STRUMPA är de lika. De 
här tre tecknen liknar verbkonstruktioner med olika handformskategori och 
handaktivitet, men skiljer sig i avseendet att den stilla handen i avbildande 
verbkonstruktioner fungerar som en spatial referenspunkt för den agerande 
handen. Trots begränsade data kan man konstatera att barn utför lexikala  
tvåhandtecken med enkel artikulator och manuellt läge innan de använder  
verbkonstruktioner med olika handaktivitet. Barnen går så att säga tillbaka till  
enklare former när de börjar använda avbildande verbkonstruktioner. Detta 
har inte observerats i någon tidigare studie. 

8.2.3 Handformskategori och handform 
Utifrån redovisningen av barnens verbkonstruktioner i kapitel 7 kan man  
konstatera att både manipulator och substitutor förekommer vid 2;1. Det gör 
att det inte går att uttala sig om vilken handformskategori som tillägnas  
tidigast eller senare eller vilken handformskategori som är lättare eller svårare 

                                                                 
32 Lexikala tecknet STRUMPA är i vuxenformen ett tvåhandstecken med dubbel artikulator, men 
barnet i materialet i fråga utför tecknet som om det vore ett tvåhandstecken med enkel artiku-
lator. 
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än den andra att utföra. Vi kan dock konstatera att två manipulatorer enligt  
vuxenformen förekommer vid 2;1 och två substitutorer enligt vuxenformen 
vid 3;1 (två substitutorer förekommer tidigare men är inte enligt vuxen- 
formen). Två manipulatorer används av barnen för att beskriva situationer 
utan verktyg medan två substitutorer används för att beskriva situationer med 
verktyg. 

Flera av barnens verbkonstruktioner som beskriver situationer med verktyg 
och utan aktör utgörs av en eller två substitutorer betydligt oftare än i verb-
konstruktioner som beskriver situationer utan verktyg (vilka främst utgörs av 
konstruktioner med två manipulatorer). Det visar sig vid en jämförelse mellan 
barns och vuxnas beskrivningar av situationer med verktyg att barnen  
använder substitutor i högre utsträckning än vuxna. Exempelvis använder  
barnen ofta agerande substitutor när de refererar till verktygen ’krukskärva’, 
’tång’, ’nagelknipsare’ och ’järnspett’. Vuxna använder genomgående  
agerande manipulator när de refererar till dessa verktyg. Likaså använder  
barnen stilla substitutor när de refererar till de påverkade föremålen ’tyg’, 
’kaka’, ’kartong’ och ’rep’. Vuxna använder genomgående stilla manipulator 
när de refererar till dessa påverkade föremål. 

Vidare så visar jämförelsen att barnen överlag använder agerande  
substitutor oftare än agerande manipulator. Dessutom använder barnen ofta 
agerande substitutor i konstruktioner där den stilla handen utelämnas:  
så mycket som två tredjedelar av dessa konstruktioner utförs med agerande 
substitutor. Således använder barnen oftast substitutorer i beskrivningar av  
situationer med verktyg, trots att manipulator är den handformskategori som 
förekommer tidigast i barnens verbkonstruktioner enligt vuxenformen, men 
då är det som tidigare nämnts i beskrivningar av situationer utan verktyg.  
Detaljerad översikt över antal förekomster för respektive handformskategori 
finns i bilaga 6. Värt att notera är att avbildande verbkonstruktion som utgörs 
av två substitutorer med olika handaktivitet inte förekommer i hög utsträck-
ning i vuxnas beskrivningar av separationsaktiviteterna i filmsekvenserna. 

Att substitutor är framträdande bland barnens verbkonstruktioner går emot 
ett påstående framfört av Brentari et al. (2013). I den studien menar man att 
barn vid 4 år systematiskt varierar handformen i klassifikator-predikat  
beroende på dess grammatiska funktion. De menar att object handshapes 
(motsvarande substitutor) används för situationer där agent saknas, och  
handling handshapes (motsvarande manipulator) används för situationer där 
en agent flyttar på eller hanterar ett föremål. Något liknande har jag inte  
observerat i barnens beskrivningar i mina data. Varken barn eller vuxna  
använder enbart manipulator för den agerande handen för att referera till en 
aktörs hantering av verktyg, utan både barn och vuxna kan likväl referera till 
en aktörs hantering av verktyg med en agerande substitutor. På samma sätt 
kan både barn och vuxna beskriva situationer där aktör saknas med en eller 
två agerande manipulatorer (se 7.2.3). Vissa verktyg motiverar tecknaren att  
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använda substitutor, medan andra motiverar tecknaren att använda manipula-
tor, t.ex. sax motiverar användning av substitutor, medan tång och hammare 
motiverar användning av manipulator. Liknande motiveringsmönster, men för 
andra föremål, har man funnit i några utvalda lexikala tecken i ASL, ABSL och 
NZSL33 (Padden, Meir, Hwang, Lepic, Seegers & Sampson 2013, och Padden, 
Hwang, Lepic & Seegers 2015). Men som vi sett tidigare så följer barnen inte 
alltid de vuxnas mönster av handformskategorier här. Detta visar att det finns 
ett språkligt system för vilka handformskategorier man använder i verb- 
konstruktioner som betecknar objektsmanipulation, men att det inte bygger på 
ett systematiskt mönster gällande huruvida aktören handskas med föremålen 
eller inte. Exempelvis använder barn en agerande substitutor Pekfinger när de 
refererar till verktyget kniv (Figur 8-2), när de vuxna använder istället kan 
använda en agerande substitutor Flat hand eller en agerande manipulator  
Hållhand. Gällande agerande substitutor använder sålunda barn och vuxna 
samma handformskategori, det är bara handformen som skiljer dem åt. Barnen 
sorterar in kniv som en endimensionell entitet, och vuxna som tvådimensionell  
entitet. Exempel på detta illustreras i Figur 8-2 när en flicka (4;2) använder 
agerande substitutor Pekfinger för att referera till kniv när hon beskriver  
situationen ’skära kartong med kniv’. Vuxna använder agerande substitutor 
Flat hand eller manipulator Hållhand för att referera till kniven. 

Vidare i Figur 8-2 så skiljer sig handformskategorin för stilla handen  
mellan barn och vuxna, då flickans stilla substitutor är en Flat hand när hon 
refererar till det påverkade föremålet kartong, när de vuxnas istället använder 
stilla manipulator A-hand. Utöver denna skillnad så har flickans händer  
kontakt med varandra, vilket de vuxnas inte har. Utan kännedom om vad 
flickan ska beskriva så uppfattas konstruktionen betyda att ’ett endimension-
ellt föremål dras med spetsen i handen’. Men med vetskap om att konstrukt-
ionen ska beskriva ’en kniv som skär i en kartong’, så kan man förstå att  
Pekfinger refererar till kniv och Flat hand till kartong och således beskriver 
’skära kartong med kniv’. 

                                                                 
33 American Sign Language (ASL), Al-Sayyid Bedouin Sign Language (ABSL) och  
New Zealand Sign Language (NZSL). 
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Skära kartong med kniv (17) 
H.h: Substitutor Flat hand (stilla) påverkat föremål (kartong) 
V.h: Substitutor Pekfinger (agerande) verktyg (kniv) 

Figur 8-2. Kontakt mellan agerande och stilla substitutor (4;2) 

Varför barnen i mina data ofta använder substitutor Pekfinger istället för Flat 
hand när de refererar till verktyget kniv tycks inte gå att förklara med  
utvecklingsstadierna i barns tillägnande av handformer i lexikala tecken.  
En möjlig förklaring kan vara att substitutor Pekfinger motiveras av  
artikulatorn Pekfinger i det lexikala tecknet KNIV. 

Det är väl känt att barn tillägnar sig handformer i lexikala tecken i stadier 
(Boyes-Braem 1990, 1994, McIntire 1977, Takkinen 1990, 1994, 1995, 2003, 
Siedlecke & Bonvillian 1993, 1997, Conlin et al. 2000, Marentette &  
Mayberry 2000, och Bergman 2012). Många av de tidiga tecken har hand- 
former som barnen inte än kan använda, med andra ord tillhör de ett senare  
stadium och barnen löser detta med att ersätta handformen från det senare  
stadiet med en handform från tidigare stadium som har stora likheter med 
handformen som ersätts. Handformsersättning förekommer även i avbildande  
verbkonstruktioner och observerades först av Kantor (1980). Hon skriver att 
barn ersätter en förmodad korrekt handform i ett avbildande verb med en så 
att säga lättare handform, även om de parallellt kan utföra den ersatta (och 
svårare) handformen i lexikala tecken. Liknande har också observerats av 
Tang et al. (2007) som skriver att barn ersätter handformen i simultaneous 
constructions med en annan felaktig handform. Dock är det oklart om de  
menar att ersättningen är mot en lättare handform. Handformsersättning före-
kommer även i mina data och främst bland de yngre barnen (2;1–3;0).  



151 
 

Det vanligaste är när agerande V-hand ersätts med Sprethand eller 4-hand när  
handen refererar till verktyget sax, vilket flickan (2;1) gör i Figur 8-3. 

 
Klippa tyg med sax (26) 
H.h: Substitutor 4-hand (agerande) verktyg (sax) 

Figur 8-3. Handformsersättning (agerande hand) (2;1) 

Andra observationer av händernas former i konstruktioner med två händer är 
att handformerna i flera av de tidiga verbkonstruktionerna hos barn yngre än 
3;3 till en början är symmetriska. I dessa konstruktioner efterliknar den stilla 
handen den agerande handens form, som t.ex. flickan (3;3) i Figur 8-4 när hon 
beskriver situationen ’skära kvist med kniv’. Hon använder en stilla och en 
agerande substitutor som båda har formen Flat tumhand. De ska enligt vuxen-
formen vara agerande substitutor Flat tumhand och stilla manipulator Knuten 
hand. Även om flickans stilla hand har fel handformskategori så visar  
exemplet att hon i beskrivningen av den här situationen är medveten om att 
konstruktionen ska utföras med två händer, eftersom situationen hon beskriver 
innehåller två föremål. 
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Skära kvist med kniv (15)   
H.h: Substitutor Flata tumhanden (agerande) verktyg (kniv) 
V.h: Substitutor Flata tumhanden (stilla) påverkat föremål (kvist) 

Figur 8-4. Symmetriska handformer (3;3) 

Barnen kommer så småningom underfund med att verbkonstruktioner som  
beskriver situationer som innehåller två föremål ska utföras med två händer 
och referera till olika entiteter, vilket de använder alltmer kring treårsåldern, 
men det är inte alla gånger detta görs enligt vuxenformen, som t.ex. pojken 
(4;3) i Figur 8-5. Pojken använder en stilla hand med en form som är diffus, 
vilket medför att handformskategorin inte går fastställa. Dessa handformer  
benämns i den här undersökningen för obestämbar handformskategori.  
Konstruktioner med obestämbar handformskategori förekommer sparsamt  
i mina data (sex förekomster), men i de enstaka fallen där de förekommer så 
har det varit särskilt vid 3;6–4;5. 
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Klippa tyg med sax (26)  
H.h: Substitutor V-hand (agerande) verktyg (sax) 
V.h: Obestämbar handformskategori (stilla) påverkat föremål (tyg) 

Figur 8-5. Obestämbar handformskategori (stilla hand) (4;3) 

Pojken i Figur 8-5 använder en agerande substitutor V-hand för att referera till 
verktyget sax, och är den handformskategori som vuxna använder. Däremot 
har pojkens stilla hand en obestämbar handformskategori som kan antas  
referera till det föremål (tygstycket) som delas med saxen. Förekomsten av 
den stilla handen med obestämbar handformskategori gör att den agerande 
handen har en referenspunkt i teckenrummet att förhålla sig till. Denna före-
teelse har även observerats av de Beuzeville (2006) och enligt henne så före-
faller det att den hand som i hennes barnstudie semantiskt kategoriseras som 
GROUND i konstruktioner som betecknar befintlighet och förflyttning också 
har en handform som är oklar eller svag. GROUND-handen är i dessa konstrukt-
ioner passiva och fungerar som en referenspunkt för den hand som semantiskt 
kategoriseras som FIGURE. 

8.2.4 Situationer med verktyg: utveckling från substitutor 
till manipulator − från synlig till osynlig blendentitet 
I kapitel 7 framkom det att händerna i flera av barnens verbkonstruktioner har 
kontakt med varandra, vilket inte återfinns i vuxenformen. I beskrivningarna 
av situationer utan verktyg har händerna initial kontakt med varandra, vilket 
inte påverkar betydelsen. Den typen av kontakt kommer inte att diskuteras  
i det här avsnittet, utan den kontakt som förekommer mellan händerna  



154 
 

i beskrivningarna av situationer med verktyg är det som diskuteras i det  
följande. Denna typ av kontakt påverkar betydelsen och förekommer inte i de 
vuxnas konstruktioner. Kontakten mellan händerna i beskrivningarna av  
situationer med verktyg utförs genom att den agerande handen har upprepad 
eller kontinuerlig kontakt med stilla handen och/eller armen. Den vanligaste 
konstruktionstypen här är två substitutorer och det är då också rimligt att det 
är i dessa konstruktioner som kontakt förekommer oftast. 

Den här typen av kontakt förekommer i så mycket som en fjärdedel34 av 
verbkonstruktioner som beskriver situationer med verktyg, och vanligen  
i åldrarna 2;1–5;0. Ungefär hälften av dessa utgörs av konstruktioner med  
kontakt mellan substitutorer, men kontakt förekommer även mellan substitu-
tor och manipulator hos barn som är äldre än tre år, vilket är den ålder då 
barnen börjat utföra konstruktioner med olika handformskategori. Kontakt 
mellan stilla substitutor och agerande manipulator används av barn i åldrarna 
3;3–5;0. Därefter avtar kontakten mellan händerna ju äldre barnen blir, men 
när en konstruktion väl inbegriper kontakt i de äldre barnens konstruktioner, 
så är det företrädesvis mellan stilla och agerande manipulator (4;3–4;8), och 
mellan stilla manipulator och agerande substitutor (4;8–5;0). 

Däremot är det tillåtet att händerna har kontakt med varandra i avbildande 
verb, men det avgörs av vilken situation avbildande verbet betecknar. Wallin 
(1994:142) förklarar att den aktiva handen i polysyntetiska tecken som  
betecknar rörelsesituationer kan ”förekomma i olika positioner i förhållande 
till passiva handen. Den kan t.ex. förekomma ovanpå passiva handen […] eller 
vid sidan av den […].”. Liddell och Johnson (1987, 1988) observerar samma 
fenomen men lägger in en restriktion för när det är tillåtet för den aktiva  
handen att förekomma ovanpå passiva handen, vilket är när den passiva  
handen betecknar en yta (surface handshape). Wallin (1994) inflikar att så inte 
alltid är fallet i svenskt teckenspråk, utan den passiva handen kan även  
beteckna en mänsklig kroppsdel, som t.ex. en fot. 

Kontakt mellan händer i barns avbildande verb har inte beskrivits närmare 
i någon tidigare studie, men möjligtvis kan det ha observerats i en studie som 
analyserat barns ”action representation” i ASL (Ellenberger & Steyaert 
1978). Barnet (4;6) i deras studie beskriver ’en person som åker skidor nedför 
en backe och krockar med ett träd’, med ett avbildande verb som de kallar för 
action representation. Verbet utförs med två händer som mot slutet av  
utförandet har kontakt med varandra. Enligt deras beskrivning så kommer  
barnets ena hand (som refererar till en skida) i kontakt med den andra handen 
(som refererar till ett träd), och kan enligt studien betraktas som en avvikelse 
från vuxenformen. Dock diskuterar man inte denna kontakt närmare. 

I en studie av ett barns handformsutveckling i åldern 2;7 har Boyes-Braem 
(1994) observerat att barnet använde taktil kontakt i de tidiga lexikala tecken, 

                                                                 
34 Av 451 verbkonstruktioner (med verktyg) har 122 verbkonstruktioner kontakt mellan hän-
derna. 



155 
 

framför allt när barnet inte hade visuell kontroll under utförandet av tecknet. 
Taktil kontakt yttrar sig som att barnet har ”preference for fingertip contact” 
(Boyes-Braem 1994) och föredrar att teckna t.ex. KO ”med två nyphänder och 
fingertopparna i kontakt med huvudet i stället för pekfingret” (Bergman 
2012:10). Barnen i min studie har möjlighet till visuell kontroll i utförandet 
av verbkonstruktionerna. Alla, utom en35, placeras och utförs i teckenrummet 
framför barnen. Vid närmare undersökning av verbkonstruktionerna där  
händerna har kontakt med varandra visar det sig att barnet riktar sin blick mot 
händerna i många av dem, varför visuell kontroll finns. 

Kontakt mellan händerna är relativt utbrett i barnens konstruktioner i mina 
data, varför man kan börja reflektera över huruvida kontakt kan ses som en 
generell utvecklingstendens i tillägnandet av avbildande verbkonstruktioner, 
särskilt i beskrivningar av situationer med verktyg. Vidare kan man även fråga 
sig vad som föranleder att kontakten oftare utförs specifikt mellan  
substitutorer. Dessa funderingar kommer jag att diskutera i det följande, men 
för att kunna göra det gör jag en utvikning här och introducerar en kognitiv 
modell (Liddell 2003) som kan bidra med svar på dessa frågor. 

Denna kognitiva modell är förankrad i teorierna om mentala rymder och 
konceptuell integrering (Fauconnier 1985, och Fauconnier & Turner [1998] 
2006). I teorin om mentala rymder beaktar man att människor pratar (och även 
tänker) om saker och ting i sin vardagliga kommunikation, d.v.s. pratar om 
olika företeelser man ser, hör och upplever genom olika sinnen. Företeelserna 
är konceptuella föreställningar som förekommer i vår mentala struktur  
(conceptual structure) och ingår i s.k. mentala rymder (mental spaces).  
De mentala rymderna innehåller i sig flera konceptuella entiteter och de är 
”structured by frames and cognitive models” (Fauconnier & Turner [1998] 
2006:307). De konceptuella entiteterna kopplas till (s.k. mapping) språkliga 
uttryck, vilket beskrivs i teorin om konceptuell integrering (Theory of  
Conceptual Integration), även kallad blendteorin (Conceptual Blending  
Theory) (Fauconnier & Turner 1996, och Fauconnier & Turner [1998] 2006). 
De mentala rymderna står i förbindelse med varandra och kopplingarna för-
ändras ständigt under tiden samtalet fortgår, vilket ger upphov till att nya  
betydelser kontinuerligt skapas och därmed många mentala rymder  
(Svanlund 2001). 

Liddell (2003) vidareutvecklar teorin om mentala rymder och blendteorin 
i avsikt att beskriva användandet av teckenrummet i det amerikanska tecken-
språket. För detta ändamål tillkommer en ny typ av mental rymd som Liddell 
betecknar real space.36 Real space är en mental rymd som innehåller en  
persons konceptualisering av den omedelbara fysiska omgivningen.  
Entiteterna i real space uppfattas som närvarande, som man kan ha dialog med 
                                                                 
35 Situation ’klippa hår med sax’ (stimuli 19) utförs av alla barn utom ett (6;6) med en verbkon-
struktion vars placering är på barnets eget huvud. 
36 Tills vidare används den engelska benämningen real space här som låneord och så länge 
ingen svensk ersättningsterm har föreslagits.  
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och referera till. I teckenspråk kan man rikta tecken som t.ex. pronomen och  
utpekande verb mot entiteterna för att skapa betydelse. Exempelvis kan det 
utpekande verbet KASTA→papperskorg riktas mot en befintlig papperskorg i den 
omedelbara närheten för att ange vart föremålet ska kastas. 

När entiteter från en mental rymd, t.ex. aktuella händelserymden (såsom en 
situation med verktyg) kopplas till entiteter i real space uppstår en ny mental 
rymd, en real space blend.37 Entiteter i en real space-blend kallas blend- 
entiteter. Entiteter som kopplas till tecknarens hand eller händer i real space 
(ibland även tecknarens hela kropp, eller delar av den) får en synlig represen-
tation i blenden, vilka benämns som synliga blendentiteter. Entiteter i den  
aktuella händelserymden (och som ska projiceras till blenden) som inte  
kopplas till tecknarens hand eller händer har en icke synlig representation  
i blenden och benämns osynliga blendentiteter. De osynliga blendentiteterna 
kopplas till ”empty physical locations in signing space, and signs produced in 
other parts of the discourse provide evidence for their existence”  
(Nilsson 2010:IV:9 refererar till Liddell 2003:152). 

Som framgår av det föregående integrerar tecknaren de osynliga och  
synliga blendentiteterna enligt samma förfarande som med de fysiska entite-
terna i real space. Blendentiteterna i en real space-blend annoteras med  
vertikala parenteser omkring det ord som identifierar en blendentitet i en  
real space-blend, t.ex. |banan|. 

Liddells kognitiva modell bidrar till att på ett klargörande sätt förklara den 
kognitiva mekanismen bakom barnens konstruktioner med kontakt mellan 
händerna. Men för att kunna göra det behöver jag först visa hur Liddells  
kognitiva modell tillämpas i beskrivning av en real space-blend, där en verb-
konstruktion som beskriver en situation med verktyg ingår. I Figur 8-6 visas 
en konstruktion med en agerande substitutor V-hand och en stilla manipulator 
Hållhand i beskrivning av ’klippa tyg med sax’. 

 
’Klippa tyg med sax’ (26) 
H.h: Substitutor V-hand (agerande) |sax| 
V.h: Manipulator Hållhand (stilla) |hand| 

Figur 8-6. Verbkonstruktion i en real space-blend med |sax|, |hand| och |tyg| 

                                                                 
37 Den engelska benämningen blend används även här på svenska. 
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Real space-blenden som verbkonstruktionen i Figur 8-6 ingår i rymmer  
entiteter från två mentala rymder: den aktuella händelserymden (konceptuali-
sering av ”Cut and Break”-situationen ’klippa tyg med sax’) och real space. 
Entiteterna från aktuella händelserymden kopplas till entiteter i real space, 
d.v.s. till tecknarens händer och tomma platser, och skapar en real space-
blend. Den mentala entiteten sax kopplas till den agerande substitutorn och 
aktörens hand, som handskas med det påverkade föremålet tyg, till den stilla 
manipulatorn. Det innebär att blenden innehåller de synliga blendentiterna 
|sax| och |hand| och den osynliga |tyg|. |tyg| kopplas till det tomma området  
i anslutning till stilla manipulatorn. 

Samma situation (’klippa tyg med sax’) beskriver flickan (3;3) i Figur 8-7. 
Hon använder en konstruktion med agerande substitutor Sprethand som har 
kontinuerlig kontakt med stilla substitutorn Flat hand. Agerande substitutorn 
kopplas till verktyget (sax) och den stilla substitutorn till det påverkade före-
målet (tyg). Följaktligen innehåller flickans real space-blend de synliga |sax| 
och |tyg|, men någon osynlig blendentitet finns inte. 

 
’Klippa tyg med sax’ (26)  
H.h: Substitutor Sprethand (agerande) |sax| 
V.h: Substitutor Flat hand (stilla) |tyg| 

Figur 8-7. Verbkonstruktion i en real space-blend med |sax| och |tyg| 

Flickans blend innehåller inte den synliga |hand|, såsom de vuxnas blend gör 
(se Figur 8-6). Trots avsaknaden av |hand| är det rimligt att tänka sig att flickan 
uppfattar att hon beskriver ’en sax klipper i tyg’. Eftersom händerna i flickans 
blend kopplas till entiteterna sax och tyg och skapar de synliga |sax| och |tyg|, 
framstår det helt naturligt att händerna har kontakt med varandra för att  
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beskriva ’en sax klipper i tyg’. Men flickans konstruktion uppfattas istället 
som att den beskriver ’en sax-liknande föremål klipper i hand’. 

Flickan undviker således att använda (stilla) manipulator såsom vuxna gör. 
I vuxnas konstruktioner kopplas manipulator till aktörens hand, varpå det  
påverkade föremålet (ibland även verktyget) som aktören handskas med blir 
en osynlig blendentitet. Denna tendens att undvika manipulator ser vi i flera 
av barnens konstruktioner, vilket tyder på att barnen har svårigheter med att 
konceptualisera osynliga blendentiteter i en real space-blend, vilket leder till 
att barnen istället använder substitutor. 

8.2.4.1 Stilla handen: från synligt till osynligt |påverkat föremål| 
Som antyds tidigare förekommer det inte bara kontakt mellan två substituto-
rer, utan även mellan substitutor och manipulator, samt mellan två manipula-
torer. Dock utförs de här olika konstruktionerna under olika åldersperioder: 
mellan stilla substitutor och agerande manipulator vid 3;3–5;0, mellan två  
manipulatorer vid 4;3–4;8 och stilla manipulator och agerande substitutor vid 
4;8–5;0. I enlighet med detta kan man urskilja en utvecklingstendens som  
innebär att barnen går från två substitutorer med kontakt till substitutor och 
manipulator utan kontakt eller två manipulatorer utan kontakt, beroende på 
hur målkonstruktionen ser ut, d.v.s. de vuxnas konstruktion. Denna  
utvecklingstendens illustreras i det följande med konstruktioner som beskriver 
’klippa banan med sax’ och ’klippa naglar med nagelknipsare’. 

Vuxnas beskrivning av ’klippa banan med sax’ innehåller de synliga |sax| 
och |hand| och den osynliga |banan| (se Figur 5-7b, sid 78). Verktyget sax 
kopplas till agerande substitutorn (V-hand) och aktörens hand till stilla  
manipulatorn (Knuten hand). Flickans (4;2) blend i Figur 8-8 innehåller de 
synliga |sax| och |banan|, men ingen osynlig blendentitet. Verktyget sax  
kopplas till den agerande substitutorn (V-hand) och det påverkade föremålet 
banan till den stilla substitutorn (N-hand). En sådan konstruktion utförd av en 
vuxen skulle tolkas som ’klippa fingrarna med ett saxliknande föremål’. 
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’Klippa banan med sax’ (33)  
H.h: Substitutor N-hand (stilla) |banan| 
V.h: Substitutor V-hand (agerande) |sax| 

Figur 8-8. Verbkonstruktion i en real space-blend med |sax| och |banan| 

I Figur 8-9 illustreras en verbkonstruktion som en flicka utför vid 3;3. Hon 
använder en agerande substitutor som har kontinuerlig kontakt med stilla  
manipulator i beskrivningen av ’klippa banan med sax’. Detta exempel får här 
illustrera utvecklingstendensen från kontakt mellan två substitutorer till  
kontakt mellan substitutor och manipulator, trots att flickan i Figur 8-9 är 
yngre än flickan (4;2) i Figur 8-8. Något exempel på kontakt mellan  
substitutor och manipulator hos barn äldre än 4;2 finns inte i beskrivning av 
’klippa banan med sax’, men väl i beskrivningar av andra situationer. 

 
’Klippa banan med sax’ (33)  
H.h: Substitutor V-hand (agerande) |sax| 
V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) |hand| 

Figur 8-9. Verbkonstruktion i en real space-blend med |sax| och |hand| och |banan| 
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Flickans real space-blend i Figur 8-9 innehåller den synliga |sax| och |hand| 
och den osynliga |banan|, precis som i vuxnas blend. Verktyget sax kopplas 
till den agerande substitutorn (V-hand) och aktörens hand (som håller i det 
påverkade föremålet banan) kopplas till den stilla manipulatorn (Knuten 
hand). Den osynliga |banan| konceptualiseras som att existera i området  
ovanför den synliga |hand|, vilket kopplas till entiteten banan. Blenden  
innehåller synliga och osynliga blendentiteter enligt vuxnas mönster, men den 
avviker med avseende på vilken betydelse den skapar. Vi uppfattar verb- 
konstruktionen som ’ett saxliknande föremål klipper i hand’. Att flickan  
kopplar aktörens hand med den stilla manipulatorn kan vi tolka som att flickan 
konceptualiserat den osynliga |banan| att existera i blenden, men trots det har 
flickans händer kontakt med varandra i konstruktionen. Den agerande substi-
tutorn som kopplas till sax ska utföra en klipprörelse ovanför den stilla  
manipulatorn som kopplats till aktörens hand som håller i bananen. Flickan 
har således fortfarande problem med att skapa en osynlig blendentitet i en real 
space-blend. Det här framträder tydligt i flera av barnens verbkonstruktioner 
och tyder på att barnen, liksom flickan i Figur 8-9, ännu inte riktigt nått  
vuxenformen. 

Verbkonstruktionen i pojkens (4;3) real space-blend i Figur 8-10 beskriver 
även ’klippa banan med sax’, och är enligt vuxenformen. Blenden innehåller 
de synliga |sax| och |hand| och den osynliga |banan|. Verktyget sax kopplas till 
agerande substitutor (V-hand) och aktörens hand till stilla manipulator  
(Knuten hand), och det tomma området ovanför manipulatorns radiala sida 
kopplas till det påverkade föremålet banan som i blenden är en osynlig entitet. 
Pojken utför konstruktionen utan kontakt. 

 
’Klippa banan med sax’ (33)  
H.h: Substitutor V-hand (agerande) |sax| 
V.h: Manipulator Knuten hand (stilla) |hand| 

Figur 8-10. Verbkonstruktion i en real space-blend med |sax| och  
|hand| och |banan| 

Konstruktionen som beskriver ’klippa banan med sax’ ska enligt vuxenformen 
ingå i en real space-blend med de synliga |sax| och |hand| och den osynliga 
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|banan|. Barnens förmåga att skapa en blend enligt vuxenformen utvecklas 
stegvis. Som framgår av Tabell 8-1 innehåller barnens blend i första stadiet ett 
synligt |påverkat föremål|, och i sista stadiet ett osynligt |påverkat föremål| 
(och synligt |verktyg|). 

Tabell 8-1. Utveckling från synligt |påverkat föremål| till osynligt  
|påverkat föremål| (|banan|) i real space-blend ’klippa banan med sax’ 

 Agerande hand (verktyg)  Stilla hand (påverkat föremål) Ålder 

I substitutor |sax| kontakt substitutor |banan| 2;1–4;8 
II substitutor |sax| kontakt manipulator |hand| 3;1–3;3 
III substitutor |sax| |banan| manipulator |hand| 3;8–6;6 

Ovanstående exempel visar hur utveckling sker hos den stilla handen från det 
synliga |påverkat föremål| till det osynliga |påverkat föremål|. Men entiteter 
från aktuella händelserymden kan även kopplas till barnets arm (och hand), 
vilket därmed skapar en synlig blendentitet, som i t.ex. Figur 8-11 och  
Figur 8-12. 

 
’Skära banan med kniv’ (21)  
H.h: Substitutor Pekfinger (agerande) |kniv| 
V.h: Substitutor Flat hand och arm (stilla) |banan| 

Figur 8-11. Verbkonstruktion i en real space-blend med |kniv| och |banan| 
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’Skära gren med såg’ (42) 
H.h: Substitutor Flat hand (agerande) |såg| 
V.h: Substitutor Flat hand och arm (stilla) |gren| 

Figur 8-12. Verbkonstruktion i en real space-blend med |såg| och |gren| 

Blenden i Figur 8-11 och Figur 8-12 innehåller endast synliga blendentiteter 
och det förefaller då helt naturligt att händer och arm har kontakt i real space. 
Däremot konceptualiserar vi detta som ’något skär i armen’. 

8.2.4.2 Agerande handen: från synligt till osynligt |verktyg| 
De nästföljande exemplen (Figur 8-13 och Figur 8-14) visar istället hur  
utvecklingstendensen går från en blend innehållande det synliga |verktyg| till 
det osynliga |verktyg| (och synligt |påverkat föremål|) i beskrivning av ’klippa 
naglar med nagelknipsare’. Den första illustrationen (Figur 8-13) visar ett 
barns konstruktion med kontakt mellan substitutorer, den andra (Figur 8-14) 
visar två barns kontakt mellan händerna: en mellan substitutor och manipula-
tor och den andra mellan substitutorer. 

De vuxnas blend i beskrivning av ’klippa naglar med nagelknipsare’  
innehåller de synliga |hand| (handskas med verktyget) och |hand| (påverkat  
föremål) och den osynliga |nagelknipsare| (verktyget). Aktörens hand som 
handskas med verktyget nagelknipsare kopplas till agerande manipulatorn och  
aktörens hand (naglar), som är det påverkade föremålet, kopplas till stilla  
substitutorn (se Figur 5-10 d, sid. 84). 

I Figur 8-13 beskriver flickan (3;1) ’klippa naglar med nagelknipsare’ med 
en agerande substitutor som har upprepad kontakt med stilla substitutor.  
I flickans blend kopplas verktyget (nagelknipsare) till agerande substitutorn 
(V-hand) och påverkade föremålet (aktörens hand) till stilla substitutorn 
(Sprethand) och skapar en real space-blend. Blenden innehåller således de 
synliga |nagelknipsare| och |hand|, men någon osynlig blendentitet finns inte. 
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’Klippa naglar med nagelknipsare’ (9)  
H.h: Substitutor V-hand (agerande) |nagelknipsare| 
V.h: Substitutor Sprethand (stilla) |hand| 

Figur 8-13. Verbkonstruktion i en real space-blend med |nagelknipsare| och |hand| 

Flickans konstruktion uppfattas som ’sax-liknande föremål klipper i  
fingrarna’. Som en följd av att flickan kopplar verktyget nagelknipsare till  
agerande substitutor (vuxna kopplar nagelknipsare till området bredvid stilla 
handen) blir det naturligt att agerande substitutorn har kontakt med stilla  
substitutorn. Flickan använder inte manipulator eftersom hon har svårigheter 
med osynlig blendentitet. Hon ersätter en agerande manipulator med en  
agerande substitutor som i real space-blenden blir en synlig |nagelknipsare|. 

Illustrationen i Figur 8-14 visar hur en pojke (3;7) (svart tröja, vänsterhänt) 
och en flicka (4;4) (rutig skjorta) beskriver ’klippa naglar med nagelknipsare’. 
Flickans blend innehåller de synliga |hand| (som handskas med verktyget) och 
|hand| (påverkat föremål) och den osynliga |nagelknipsare|, vilket är enligt de 
vuxnas blend, men med skillnaden att händerna i flickans konstruktion har 
kontakt med varandra. Pojkens blend innehåller däremot de synliga  
|nagelknipsare| och |hand|, medan någon osynlig blendentitet inte finns.  
Pojkens blend avviker från vuxnas blend, då han inte har den osynliga |nagel-
knipsare|. 
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’Klippa naglar med nagelknipsare’ (9)  
Flicka (4;4)  Pojke (3;7) 
H.h: Substitutor (stilla) |hand| H.h: Substitutor (stilla) |hand| 
V.h: Manipulator (agerande) |hand|  V.h: Substitutor (agerande) |nagelknipsare| 

Figur 8-14. Verbkonstruktioner i två real space-blends med |hand|,  
|hand| och |nagelknipsare| 

Händerna i båda barnens verbkonstruktioner har kontakt med varandra, och 
detta gör att vi konceptualiserar båda barnens blend som ’nagelknipsaren  
klipper i fingrar’. Flickan har fortfarande vissa svårigheter med att konceptu-
alisera att den osynliga |nagelknipsare| existerar i området mellan manipula-
torns fingrar och |hand| i blenden, vilket leder till att flickans agerande  
manipulator har kontakt med stilla substitutor. Den här blenden liknar den  
i Figur 8-9 i avseendet att den agerande substitutorn har kontakt med stilla 
manipulatorn. Pojkens blend innehåller den synliga |nagelknipsare| och |hand| 
och här förefaller det naturligt att händerna har kontakt med varandra för att 
beskriva ’klippa naglar med nagelknipsare’. Han har inte än förmågan att  
konceptualisera osynlig blendentitet i beskrivningen av den här situationen. 

Situationen ’klippa naglar med nagelknipsare’ är komplicerad för barnen 
att beskriva, vilket kan bekräftas med en konstruktion det äldsta barnet (6;6)  
i materialet utför. Blenden innehåller de synliga |hand| (handskas med  
verktyget) och |hand| (påverkade föremålet) och den osynliga |nagelknipsare|.  
Barnets agerande manipulator kopplas till handen som handskas med nagel-
knipsare och den stilla substitutorn kopplas till hand (naglar) som utsätts för 
klippningen, och händerna har kontakt med varandra. Så långt är barnets  
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konstruktion densamma som konstruktionen i Figur 8-14, men händerna  
placeras på golvet i utförandet av konstruktionen. Golvet kan möjligtvis  
kopplas till det bord som aktörens händer vilar på i filmsekvensen när naglarna 
klipps och blir som sådant den synliga |bord|. Det finns kontakt mellan  
manipulator och substitutor, vilket gör att vi uppfattar konstruktionen som  
’ett föremål knipsar fingrarna’. 

Tabell 8-2. Utveckling från synligt |verktyg| till osynligt |verktyg| (|nagelknipsare|) 
i real space-blend ’klippa naglar med nagelknipsare’ 

 Agerande hand: (verktyg)  Stilla hand: (påverkat föremål) Ålder 

I substitutor |nagelknipsare| kontakt substitutor |hand| 2;6–6;6 
II manipulator |hand| kontakt substitutor |hand| 3;7–4;4 
III manipulator |hand| |nagelknipsare| substitutor |hand| 4;4 

Verbkonstruktionerna i beskrivningarna av ’klippa banan med sax’ och 
’klippa naglar med nagelknipsare’ belyser utvecklingstendensen från två  
substitutorer med kontakt till substitutor och manipulator utan kontakt. Med 
andra ord, från en blend med synligt |påverkat föremål| till osynligt |påverkat 
föremål| (|banan|), och från synligt |verktyg| till osynligt |verktyg| (|nagel- 
knipsare|). 

8.2.4.3 Två osynliga blendentiteter i enhandskonstruktion 
Med insikten om barnens gradvisa förmåga att konceptualisera en eller flera 
osynliga blendentiteter i en real space-blend kan vi också beskriva barns  
placering av den agerande handen i teckenrummet i verbkonstruktioner där 
stilla handen utelämnas. De yngre barnen tenderar att placera eller rikta den 
agerande handen slumpmässigt i teckenrummet. De äldre barnen placerar  
däremot den agerande handen i ett område som tidigare kopplats till en entitet 
från den aktuella händelserymden (Figur 8-15). 

Blenden i Figur 8-15b innehåller den synliga |hand| och de osynliga  
|hammare|, |kruka| och |bord|. Blenden föregås av en blend som innehåller den 
synliga |hand| och |hand| som båda handskas med den osynliga |kruka|  
(Figur 8-15a). Entiteten |kruka| konceptualiseras som att den placeras på 
|bord|. 
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a. ’lägga ner kruka på bord’ 
 H.h: Manipulator S-hand (agerande) |hand| 
 V.h: Manipulator S-hand (agernde) |hand| 

 
b. ’Slå sönder kruka med hammare’ (13)  
 H.h: Manipulator Knuten hand (agerande) |hand| 

Figur 8-15. Verbkonstruktion i en real space-blend med |hand| och |hammare| 

Däremot är flickans konstruktion i Figur 8-15b inte enligt vuxenformen.  
Blenden, som vuxenkonstruktionen ingår i, innehåller de synliga |hand| (som 
håller i |hammare|) och |hand| (som håller i |kruka|) och de osynliga |hammare| 
och |kruka| (se Figur 5-2g, sid. 66). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att barnens förmåga att konceptu-
alisera osynliga blendentiteter sker i steg i riktning mot vuxenformen. I början 
använder barnen synliga blendentiteter, vilket bidrar till preferensen för  
substitutor och kontakt i barnens konstruktioner. Kring femårsåldern börjar  
kontakten mellan händer avta för att vara nästintill obefintlig i det äldsta  
barnets (6;6) konstruktioner. Således har barnen förmågan att konceptualisera 
osynlig blendentitet i real space-blend som avbildar separationsaktivitet  
någon gång kring femårsåldern. 
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9 Slutord 

Det första syftet med den här avhandlingen var att beskriva vuxnas avbildande 
verbkonstruktioner i beskrivning av separationsaktiviteter med och utan  
verktyg, och utan aktör, med fokus på antal händer, handformskategori och 
handaktivitet. Detta beskrivs i kapitel 5. Undersökningen av de vuxnas  
beskrivningar gjordes på så vis att inga hypoteser gällande beskrivningarnas 
form eller struktur gjordes på förhand. I den undersökningen visade jag att 
vuxna beskriver separationsaktiviteterna med en avbildande verbkonstruktion 
som anger handlingen i separationsaktiviteten och verbkonstruktionen  
kompletterades med ett resultativt komplement som anger resultatet av hand-
lingen, d.v.s. det påverkade föremålets slutliga tillstånd. De resultativa  
komplementen beskrivs i kapitel 6. Innan beskrivningen av vuxnas verb- 
konstruktioner gjordes, beskrevs de ingående handformskategorierna  
substitutor, manipulator och deskriptor i avbildande verbkonstruktioner  
(kapitel 4). Analysen av handformskategorierna låg till grund för beskriv-
ningen av handformskategorierna i vuxnas avbildande verbkonstruktioner när 
de uttrycker separationsaktiviteter inom ”Cut and Break”-domänen. 

Det andra syftet i avhandlingen var att undersöka barns avbildande verb-
konstruktioner i deras beskrivning av separationsaktiviteter med och utan 
verktyg, samt utan aktör, med särskilt fokus på antal händer, handforms- 
kategori och handaktivitet. Detta tillsammans med barns resultativa  
komplement, redovisas i kapitel 7. 

Barnens avbildande verbkonstruktioner uppvisade stor variation. Det fram-
gick relativt snabbt i undersökningen att vissa situationer beskrevs enligt  
vuxenformen av barnen tidigt medan andra beskrevs med konstruktioner  
enligt vuxenformen först senare. Utifrån det konstaterandet formulerades  
ett antal frågeställningar. Den första gällde huruvida barnen tillägnade sig  
verbkonstruktioner som beskriver situationer med enbart ett (påverkat) före-
mål tidigare än de som innehåller två föremål (både verktyg och påverkat  
föremål). Det visade sig stämma, liksom att situationer utan aktör inte vållade 
några svårigheter. Däremot framkom det att en stor del av barnens avvikande 
verbkonstruktioner förekom i beskrivningar av situationer med verktyg, med 
andra ord situationer med två föremål. 

Vid närmare undersökning av barnens tillägnande av avbildande verb- 
konstruktioner kunde intressanta mönster observeras. Det ledde till att ytterli-
gare några frågeställningar formulerades. Den första gällde att undersöka vad 
som föranledde barnens preferens för substitutor i beskrivningar av situationer 
med verktyg. Den andra frågeställningen var varför händerna i flera av  
barnens verbkonstruktioner hade kontakt med varandra. Dessa två fenomen 
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redovisas i kapitel 7, och diskuteras närmare i kapitel 8 inom ramen för 
Liddells (2003) Real Space blend-teori. 

I kapitel 3 redogör jag för hur jag använde eliciteringsmaterialet från  
projektet ”Event categorization: Cut and Break Project” (Bohnemeyer et al. 
2001) konstruerat för att elicitera beskrivningar av handlingar och händelser 
inom ”Cut and Break”-domänen i olika typer av språk. Min samlade bedöm-
ning av eliciteringsmaterialet ”Cut and Break Clips” (Bohnemeyer et al. 2001) 
och “Kids’ Cut and Break” (Bowerman & Majid 2003) är att det har fungerat 
bra att använda för att elicitera avbildande verbkonstruktioner hos döva barn 
och vuxna i det svenska teckenspråket. Barnen har fokuserat på att beskriva 
separationsaktiviteten i filmsekvenserna, trots att filmerna innehåller  
information annan än enbart separationsaktiviteten, t.ex. hur aktören är  
placerad i förhållande till föremålen som används i separationsaktiviteten, var 
föremålen är placerade (t.ex. på ett bord) eller förberedelseaktiviteter  
(t.ex. plocka upp ett verktyg för att senare använda det i separations- 
aktiviteten). 

Jag har även i kapitel 3 redogjort för hur insamlingen av data från barn och 
vuxna gick till. Jag kan konstatera att arbetet med att samla språkdata från 
barn krävs en del god planering i förväg, men även att få till ett bra samarbete 
med föräldrar och personal på förskolorna. Jag borde inför datainsamlingen 
ha haft en sammankomst med personalgruppen på respektive förskola, för att 
informera om syftet med datainsamlingen. I och med det skulle personalen ha 
haft en större insikt i att datainsamlingen av respektive barn bör ske med flera 
näraliggande inspelningar under en kortare tidsperiod. Trots att någon sådan 
ordentlig sammankomst inte genomfördes, så har inspelningarna av barnen 
fungerat bra. 

Att samla in data från barn som är så unga som 2;1 är inte helt problemfritt. 
Tidigare forskning, vilken jag har tagit upp i kapitel 2, har antytt att det är 
svårt att elicitera tecken som avbildande verb från barn yngre än tre-fyra år. 
Trots att flera barn vid inspelningstillfällena var yngre än fyra år, några till 
och med under tre år, så har det gått bra att samla in data från dem. Dock har 
det varit viktigt att hela tiden göra kompromisser och ta hänsyn till barnens 
önskningar och förutsättningar. Men bortsett från detta har flera av barnen 
tyckt att eliciteringstillfällena varit spännande. De har efter inspelnings- 
tillfället frågat när nästa inspelningstillfälle skulle ske, vilket tydde på att  
barnen upplevde att både inspelningssituationen och eliciteringsmaterialet var 
roliga och intressanta att delta i. 

Barns tillägnande av avbildande verb har studerats i flera teckenspråk, vilka 
jag tar upp i kapitel 2. Ingen av dessa tidigare studier har specifikt beskrivit 
barns stegvisa utveckling av parametrarna handformskategori, antal händer 
och handaktivitet i barns avbildande verbkonstruktioner som beskriver  
separationsaktiviteter. Det finns inte heller någon tidigare studie som specifikt 
lyft fram verbkonstruktioner där barns händer har kontakt med varandra  
i utförandet av konstruktionen eller att flera av dem innehåller händer som är  
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substitutorer. Avhandlingen är även den första som tillämpar en kognitiv  
analysmodell, i detta fall Real Space blend-teori (Liddell 2013), för att  
förklara barns utveckling av handformskategorier i avbildande verb- 
konstruktioner. 

I det fortsatta arbetet med barns teckenspråk hoppas jag få möjlighet att 
undersöka barns och vuxnas beskrivningar av ”Cut and Break”-situationer  
i andra teckenspråk. Jag skulle även vilja undersöka barns beskrivningar av  
situationer inom ”Put and Take”-domänen. 
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Summary 

In his 2003 work, Liddell introduces a category of verbs that he refers to as 
depicting verbs. Using Liddell’s description, these verbs, “like verbs in  
general, encode meanings related to actions and states. […] [I]n addition to 
their encoded meanings, these verbs also depict certain aspects of their  
meaning” (2003:261). In other earlier studies, depicting verbs have been  
referred to as, e.g., classifier verbs or classifier verbs of motion and location 
(Supalla 1978, 1986, 1990), polymorphemic predicates (Collins-Ahlgren 
1990; Wallin 1990), polymorphemic verbs (Engberg-Pedersen 1993), or  
polycomponential signs (Slobin et al. 2003).  Liddell (2003) further divides 
depicting verbs into three categories depending on what type of meaning the 
movements of the verbs encode: “verbs signifying the presence of an entity at 
a place”, “verbs signify the shape and extent of a surface or the extent of  
a linear arrangement of individual entities”, and verbs “signify movements or 
actions” (Liddell 2003:262). 

All cutting and breaking events are described with two hands and the hands 
may refer to different entities; however, it is not clear whether the concept is 
being conveyed with two depicting verbs or one verb performed with two 
hands. Thus, in this dissertation, I add construction to the phrase “depicting 
verb” to form “depicting verb construction”. 

Background 
To date, several studies on deaf children’s acquisition of classifier construc-
tions have focused on children’s production of classifiers in verbs of motion 
and location, particularly the order in which the different classifier categories 
are acquired (e.g. Supalla 1982; Schick 1987, 1990a, 1990c, 2006; Fish et al. 
2003; Slobin et al. 2003; and Morgan et al. 2008). The children’s ages in the 
majority of the studies range between three and thirteen years, except for some 
studies that include children younger than three (1;3–2;0) (Lindert 2001; 
Slobin et al. 2003; and Morgan et al. 2008). Several studies point out that 
classifier constructions are difficult to master for children and are not fully 
acquired until early adolescence. 

Most researchers investigating the acquisition of classifier constructions 
use an elicitation tool to elicit production or comprehension of classifiers, such 
as board or card games, animated films of objects in motion or stationary  
objects in different types of spatial arrangements. Some studies collect the sign 
language use of children in naturalistic communication settings (Lindert 2001; 
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Slobin et al. 2003; Morgan et al. 2008; and Bergman 2012). One crucial issue 
in the elicitation tasks of several previous studies (e.g. Lindert 2001;  
Schick 1990a, 1990c; de Beuzeville 2006; and Morgan et al. 2008) is that the 
studies do not have adult target norms for the test items when they score  
children’s achievements in various classifier categories. Those few studies 
that have adult target norms for the test items are Fish et al. (2003),  
Slobin et al. (2003), Tang et al. (2007), and Brentari et al. (2013). Since these 
studies take different approaches to the research questions and elicitation 
tasks, it is difficult to compare the results given in the studies and draw an 
integrated pattern of development of children’s classifiers categories in  
classifier constructions from different signed languages. 

The sketches of development of classifier categories from previous studies 
indicate that children at age two comprehend and produce classifier construc-
tions with one hand. This is commonly a whole entity handshape referring to 
a human being or a vehicle. But Slobin et al. (2003) state that children at this 
age in fact produce classifier constructions with a classifier that is a handle 
handshape first.  Studies of children at ages 2;5–4;0 show that they acquire 
other classifier categories, i.e. whole entity handshape, handle handshape and 
size and shape specifier handshape. At age four to five, several of the  
children’s classifier constructions conform to adult target norms and incorpo-
rate a growing number of classifier constructions with two hands. Although to 
date, there have been several comprehensive studies on children’s classifiers, 
it is still not known at what age and in what type of classifier constructions 
children use two hands. To date, there are two studies (Ellenberger & Steyaert 
1978 and Morgan et al. 2008) that mention children using classifier construc-
tions with two hands, typically a combination of two identical whole entity 
handshapes (Morgan et al. 2008). 

Aim 
To understand children’s development of depicting verb constructions a com-
prehensive description of adults’ verb constructions is essential. This disser-
tation compares the results of children’s descriptions with adults’ descriptions. 
The main aim of this dissertation is twofold. The first is to describe depicting 
verb constructions of signing adults’ in descriptions of events in which  
material is separated with the aid of a tool and without a tool, and without an 
actor, in situations like ‘cutting nails with a nail clipper’, ‘breaking a pot with 
a hammer’, ‘breaking a twig by hand’, and ‘piece of cloth tearing spontane-
ously into two pieces’. The focal point is to describe the  
number of hands, handshape categories and the activity of the hands (acting 
vs. non-acting) in depicting verb constructions. The second aim is to describe 
signing-children’s depicting verb constructions in descriptions of events in 
which material is separated with the aid of a tool and without a tool, and  
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without an actor. The focal point is to describe the number of hands, hand-
shape categories and the activity of the hand (acting vs. non-acting) in  
depicting verb constructions. In addition, some issues were called into  
question when the initial results of a first analysis of children’s depicting verb 
constructions were obtained. The first question is whether children develop 
depicting verb construction in descriptions of events with one (affected) entity 
earlier than descriptions of events with two entities (affected entity and a tool). 
The second question is whether children develop depicting verb constructions 
in descriptions of separation events with no actor, parallel with description of 
events with one affected entity. 

Method 
The present dissertation is the first study to provide a detailed description of 
depicting verb constructions in adults’ and children’s descriptions denoting 
cutting and breaking events in Swedish Sign Language (SSL). 

Fourteen deaf adults and eleven deaf children, all native signers of SSL, 
participated in the study. Both genders were represented. The adult  
participants were aged between 20 and 72, and all had attended deaf  
elementary school from different regions of Sweden. The children who  
participated were of ages between 2;1 and 6;6, with a higher concentration of 
children aged 3;1–5;0. All children attended one of three kindergartens for 
deaf and hard-of-hearing children in the area of Stockholm on a daily basis. 
The kindergartens had both deaf and hearing preschool teachers who used 
Swedish Sign Language in communication with the children. 

The informants performed a task that involved describing what occurred in 
an elicitation tool that consisted of a set of video clips of cutting and breaking 
events. The elicitation tool consists of a total of 53 video clips from “Cut and 
Break Clips” (Bohnemeyer, Bowerman, & Brown 2001) and “Kids’ Cut and 
Break” (Bowerman & Majid 2003). The majority of the clips include a causal 
agent, i.e. an event in which an actor separates material, sometimes with the 
aid of a tool, such as a hammer, saw or knife. Other clips show an actor  
opening a box or pulling paper cups apart. Also, three clips show an entity 
separating by itself with no actor involved. 

The “Cut and Break project” (Majid, Bowerman, van Staden & Boster 
2007a) explores the linguistic encoding of causal events in the semantic  
domain of ‘CUT’ and ‘BREAK’, “and are events known in English as cutting, 
breaking, slicing, chopping, hacking, tearing, ripping, smashing, shattering, 
snapping, and so on” (Majid et al. 2007:134a). Languages vary in how many 
words they use to encode the “Cut and Break” events. Some languages use 
more than one verb, whereas others demand series of complex verbs. Some 
languages select for a verb according to what type of tool is used to separate 
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the material, whereas other languages select for the verb according to how the 
separation of the material is carried out (Majid et al. 2007b; Majid et al. 2008). 

The descriptions produced by the informants were videotaped and anno-
tated using the linguistic annotator ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) 
(Crasborn & Sloetjes 2008). Signs describing the separation of material,  
i.e. depicting verb constructions, were identified and isolated for further  
detailed analysis in terms of number of hands, handshape category and hand 
activity (acting vs. non-acting). An acting hand refers to a hand that is moving 
in the construction, whereas a non-acting hand is a hand participating in the  
construction without moving. 

To facilitate the analysis of the verb constructions describing cutting and 
breaking events, they were categorized as: i) events without tool,  
ii) events with tools and iii) events with no actor (and no tool) involved in the 
separation of the material. The events without tool were further divided into 
three categories: splitting, pulling apart and opening events. The events with 
a tool were later sorted into four categories, depending on which handshape 
category each tool was represented by. The same structural categorization was 
applied to the analysis of children’s constructions, which rendered a compar-
ison between adults’ and children’s descriptions. 

Results 
The dissertation begins with a chapter that introduces adults’ and children’s 
verb constructions. The chapter provides a detailed description of the hand-
shape categories used in depicting verb constructions in SSL. Three hand-
shape categories were identified: substitutor, manipulator and descriptor  
(using terms borrowed from Erlenkamp 2009). A substitutor represents an  
entity, e.g. B-hand (Flat hand) represents a knife. A manipulator depicts  
a hand handling an entity, e.g. A-hand (Hållhand) depicts a hand holding  
a hammer. A descriptor is comparable to a drawing tool that draws a virtual 
contour of an entity, e.g. D-hand (Pekfinger) drawing virtual line to depict the 
contour of a rectangular painting. 

Adult data  
An initial significant result obtained from the analysis of the adults’ descrip-
tions showed that signs describing the separation of material were all depicting 
verb constructions performed with two hands. Another result that was  
obtained was that a depicting verb construction denotes the activity in the  
separation of material, not the result of the separation activity. Consequently,  
a majority of the adults’ verb constructions were complemented with resulta-
tive complements that indicate the state of the material after the separation 
activity. 
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The most common combinations of handshape category in adults’  
constructions describing separation events without tool is two acting  
manipulators (Fig. 4-5). Each manipulator depicts an actor’s hand handling an 
entity, e.g. two hands tearing a slice of bread in two pieces. Some opening 
events, such as ‘open a box’, are described with handshapes in the same or 
different categories (and different hand activity), i.e. non-acting substitutor 
combined with acting manipulator or substitutor (Fig. 5-6). There are very few 
verb constructions comprising a descriptor in the data, but when a descriptor 
indeed was chosen, it was a non-acting descriptor referring to the affected  
material. 

In events with tool, the most common combinations are between different 
handshape categories and different hand activities, i.e. a non-acting manipu-
lator combined with an acting substitutor or manipulator. A pervasive feature 
within constructions describing these events is that the non-acting hand is  
referring to the affected material and the acting hand is referring to the tool. 
The most common handshape category chosen for the hand referring to the 
affected material is a non-acting manipulator, whereas there is greater varia-
tion in the choice of handshape category for the hand referring to the tool,  
i.e. acting substitutor or acting manipulator was chosen depending on the tool.  
A tool such as a pair of scissors motivated the signer to choose acting  
substitutor (Fig. 5-7), whereas tools such as a pair of tongs, hammer or  
nail clipper motivated the signer to choose acting manipulator (Fig. 5-10). 
Lastly, a group that consists of tools, like a knife, motivated the signer to 
choose between both (acting) manipulator and substitutor (Fig. 5-9a–b).  
Furthermore, there were separation events with tools where the actor used both 
hands when handling the tool, like a lever, to cause a separation of a material. 
The signer uses in these cases two acting manipulators, both referring to the 
tool (Fig. 5-11). 

In events without an actor (and without a tool), the structures of the verb 
constructions differ depending on the situation described, either two acting 
substitutors or manipulators, or two hands in the same handshape category but 
different hand activity (non-acting substitutor with acting substitutor)  
(Fig. 5-13f). The sentences in which these verb constructions occurred had in  
general a sign SELF added either before or after the verb construction. Worthy 
of attention is that the adults use two acting manipulators in description of the 
event without an actor, i.e. ‘a carrot snaps spontaneously’. 

Furthermore, the analysis of the adults’ verb constructions strongly indicate 
that there is a uniformity amongst the adults in their choice of number of 
hands, handshape categories and hand activity, irrespective of the informants’ 
age, gender or school attendance. 

Another substantial finding in the analysis of adults’ descriptions is that a 
majority of adults’ verb constructions took resultative complements. The  
complements specify the state of the material after the separation event. The 
verb constructions denote the activity in the separation of the material and do 
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not include information concerning the result of the activity being carried out. 
Three different categories of complements were identified: lexical sign,  
depicting verb construction and depicting “AV”-verb construction (Eng. break, 
disconnect, disjoin, separate). The latter complement involved a (non-acting) 
depicting fragment combined with an acting hand with a default handshape 
(Flat hand), meaning that the entity was completely separated. The Flat hand 
is regarded as a part of a lexical two-handed sign meaning ‘disjoin’ (Fig. 6-7). 
Resultative complements have not been described in previous sign  
language studies. 

Child data 
The results obtained from the analysis of 11 children’s (aged 2;1–6;6) descrip-
tions of cutting and breaking events show that in general their descriptions are 
depicting verb constructions, with 681 verb constructions total. Fiftyseven of 
the children’s verb constructions took a resultative complement. Furthermore, 
the earliest verb construction conforming to an adult verb construction is two 
acting manipulators (at age 2;1) denoting an event without a tool, i.e. events 
with one entity. 

In addition to depicting verb constructions, the data contains 64 descrip-
tions consisting of a pointing or lexical signs. A pointing with an index hand 
(often with an extended thumb) towards or touching a computer screen  
showing video clips occurred 11 times in children’s descriptions between  
2;1–3;1. Lexical descriptions comprise either one or more lexical signs.  
A single lexical sign may denote the affected material, e.g. CAKE or EGG;  
the tool, e.g. KNIFE; the action, e.g. CUT-WITH-SCISSORS; or the result of the 
action, e.g. BROKEN. Single lexical signs occur in descriptions of children’s 
ages 2;1–3;5. Lexical descriptions with two or more signs occur in sentences 
like STICK BROKEN and CUT SANDWICH and are used by children at 2;1–2;6 
and 3;7–6;6. 

The analysis of children’s verb constructions shows that a majority of the 
constructions in descriptions of events without tool, and of events without an 
actor, conforms to the adult norm, whereas only a third of the verb construc-
tions in descriptions of events with a tool conform to the norm. Thus the  
majority of constructions describing events with a tool deviate from the norm. 

Children’s verb constructions describing events without a tool differ  
according to which of the three types of separation activity is carried out.  
All but one of the constructions describing splitting adhere to the adult norm, 
which is two acting manipulators (2;1–6;6), when describing e.g. ‘tearing a 
piece of cloth by hand’. Constructions describing pulling apart, such as  
e.g. a non-acting manipulator and an acting manipulator describing ‘removing 
a cap from a pen’, conform to the norm, with a third at the ages 3;1–6;6.  
The remaining two-thirds deviate in terms of hand activity in that both hands 
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move. Constructions describing opening conform to adult norms with  
two-third at ages 3;7–6;6, i.e. two acting hands within same handshape  
category, or a non-acting substitutor and an acting manipulator or substitutor. 
The remaining third within this category deviates mostly in terms of hand-
shape category and hand activity, as children mainly use two acting manipu-
lators, in other words, use the same construction, for splitting. 

Describing events with a tool, i.e. events with an affected entity and a tool, 
according to the adult norm, turned out to be difficult for children.  
Approximately one-third of the children’s verb constructions within this cate-
gory conformed to adults’ verb constructions, with the remaining two-thirds  
deviating from the norm at all ages (2;1-6;3). Out of the 42 different types of 
constructions that the children used, only 6 construction types conformed to 
the adult norm. 

The earliest verb constructions (2;1) conforming to adult norm are two  
acting manipulators, when describing e.g. an event like holding a chisel with 
both hands in order to split a rope attached between two tables. At 3;1, children 
master four types of verb constructions that conform to adult norms. These 
are:  

− one acting manipulator (describing ‘break a plate (on a table) with  
hammer’) (3;1) 

− two hands within the same handshape category but different hand  
activity, e.g. non-acting manipulator combined with acting manipulator  
(describing, e.g. ‘cutting a slice of bread with a knife’) (3;1) 

− two hands within the same handshape category but different hand  
activity, e.g. non-acting substitutor combined with acting substitutor  
(describing, e.g. ‘cutting bread with scissors’) (3;1) 

− two hands from different handshape categories and with different hand 
activity, e.g. non-acting manipulator combined with acting substitutor 
(describing, e.g. ‘cutting paper with scissors’) (3;1) 

Finally, at age 3;7 children master a construction that conforms to the adult 
norm, which is:  

− non-acting substitutor combined with acting manipulator (describing, 
e.g., ‘cutting nails with a nail clipper’) (3;7) 

However, although children master a particular verb construction,  
e.g. non-acting manipulator combined with acting manipulator at age 3;1,  
it does not hold true that they use this verb construction in all descriptions of 
cutting and breaking events where it is required. 

There are three events without an actor (and without tool) in the elicitation 
task. In general, all of the children’s verb constructions describing the events 
in this category conformed to the adult norm, e.g. two acting substitutors (3;1) 
or manipulators (3;3), non-acting substitutor combined with acting substitutor 
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(3;7), and non-acting manipulator combined with acting manipulator (5;0). 
The constructions that deviated did so mainly in terms of handshape category. 
Unlike the adults, the children did not add the sign SELF. Worthy of attention 
is that the children, just like the adults, used two manipulators in descriptions 
of events without an actor, e.g. describing ‘carrot snaps spontaneously’. 

Resultative complements in children’s descriptions were sparsely used and 
occurred mostly in descriptions of separation events with a tool. Overall, the 
complement chosen most often was a lexical sign, BROKEN, and was mostly 
used by children aged three and older. Complements identified as depicting 
verb constructions occurred at age 3;3, but largely at age four, particularly in 
descriptions of events with a tool. Three complements identified as a depicting 
“AV”-verb construction were used only by older children (4;2, 4;4 and 6;6). 

Discussion 
The investigation of children’s depicting verb constructions denoting cutting 
and breaking events shows that the acquisition of these constructions takes 
place in stages. From an early age (2;1), children produce adultlike verb  
constructions, i.e. two acting manipulators in descriptions of events without  
a tool. Later, at 3;1 and 3;7, children master even more complex verb  
constructions denoting events with a tool, i.e. different hand activity, and same 
or different handshape categories. 

Putting together all verb constructions in the data reveals that half of  
children’s depicting verb constructions conform to adult’s constructions.  
The remaining half is deviating constructions, most of which describe events 
with a tool. Looking at the deviating constructions, some recurring features 
appear. Some of them only occur in the early ages, whereas others are perva-
sive features and can be found in the oldest child data. Deviating features, 
amongst others, are the deletion of one hand, substitution of handshape cate-
gory, and supplementation in form of contact between the hands. 

Deletion of one hand in verb constructions requiring two hands, occurred 
at ages 2;1–5;0. Most deletions occurred in verb constructions describing 
events with a tool. The deleted hand is typically the non-acting hand, and the 
acting hand is often placed in contact with an entity in the child’s surrounding, 
such as the floor or a toy (Fig. 8-1). In this case, the floor is seen as a  
substitute for the non-acting hand and refers equally to the affected entity in 
the separation event. 

Children have a strong preference for the handshape category substitutor. 
Rather than using a required non-acting manipulator referring to affected  
entity, they use a non-acting substitutor. Likewise children use an acting  
substitutor referring to the tool (knife) instead of an acting manipulator, as,  
for example, when describing ‘cut a banana with knife’ (Fig. 8-11). In such  
constructions, contact between the hands is added.   
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Substitution of handshape category and supplementation of a contact  
between the two hands in a verb construction is elucidated in the present study 
by the cognitive model Real Space blending theory (Liddell 2003). A Real 
Space blend is created by structures from two mental spaces: Real Space and 
Event Space (such as a Cut and Break-event). The result of a Real Space blend 
depicting a cutting and breaking event, e.g. ‘cutting cloth with scissors’, is  
a three-dimensional space comprising visible and invisible blended entities. 
An adult’s depicting verb construction describing the separation event ‘cutting 
cloth with scissors’ comprises a non-acting manipulator and an acting  
substitutor. The non-acting manipulator depicts an actor’s hand handling an 
entity, which, in this case, is a cloth. The acting substitutor refers to the tool, 
a pair of scissors. In this Real Space blend, the entity ‘actor’s hand’ from the 
event space is mapped onto the manipulator from real space, and the entity 
scissors maps onto the substitutor. The mapping entails a Real Space blend 
that contains the visible blended entities |hand| and |scissors| and the invisible 
blended entity |cloth|. The |cloth| maps onto the empty space surrounding  
non-acting manipulator (Fig. 8-6). 

The same event, ‘cutting cloth with scissors’, was described by a girl (3;3) 
with a non-acting substitutor and an acting substitutor. The non-acting  
substitutor maps onto |cloth| and the acting substitutor onto |scissors|.  
Consequently, the girl’s Real Space blend comprises no invisible entity.  
As the girl’s hands map onto the entities cloth and scissors, and create a Real 
Space blend with the visible |cloth| and visible |scissors|, it seems reasonable 
to let the hands in this construction be in contact when describing ‘cutting 
cloth with scissors’ (Fig. 8-7). The girl does not use a non-acting manipulator 
when referring to the entity cloth, as is the case with the adult form. 

Contact between hands is also found between substitutor and manipulator 
(Fig. 8-9), and between two manipulators. But the contact between the hands 
within these handshape categories occurs at different ages, which distinguish 
a development pattern. The children develop from the use of two substitutors 
with contact (2;1–5;0) to non-acting substitutor and acting manipulator with 
contact (3;3–4;8), two manipulators with contact (4;3–4;8), and non-acting 
manipulator and acting substitutor with contact (4;8–5;0), and finally, attain 
an adult norm, two manipulators without contact. In other words, there is a 
development from substitutor to manipulator, which means development from 
visible blended entity to invisible blended entity. In adults’ depicting-verb 
constructions describing separation events with tool, the affected entity is in 
general referred to by a non-acting manipulator, e.g. invisible |cloth| and the 
tool either by an acting substitutor or an acting manipulator, i.e. visible  
|scissors| or invisible |pair of tongs|. Children develop an understanding of how 
an empty space in the signing space surrounding the hands can create meaning 
by ages 4;8–5;0. 

The analysis of children’s descriptions of cutting and breaking events 
shows that children early on are aware of the fact that the events are to be 
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described with a depicting verb construction with two hands. Children do 
manage to describe the events from early on, although, to begin with, in their 
own unique ways. Moreover, if children did imitate the activities in cutting 
and breaking events, they would use constructions with two manipulators  
imitating the actor manipulating an object. But that’s not the case! 
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Bilaga 1. Resultativa komplement  
i vuxnas beskrivningar av situationer  
med verktyg 

Situation Resultativa komplement 

 Lexikalt tecken Avbildande verbkonstruktion Avbildande 
AV-verbkonstruktion 

Klippa papper med 
sax (3) 

– Manipulator (agerande)  
+ 

Manipulator (agerande) 

Manipulator + LINJE 
Flat hand 

Klippa hår med 
sax(19) 

– 
 

Manipulator (stilla)  
+ 

 Substitutor (agerande) 

– 

Klippa tyg med sax 
(26) 

– – – 

Klippa banan med sax 
(33) 

– Manipulator (stilla) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Skära bröd med kniv 
(5) 

– Manipulator (stilla) 
+ 

Manipulator (agerande) 

– 

Skära kvist med 
kniv (15) 

a. – Manipulator (agerande) – 

 b. – Manipulator (stilla) 
+ 

Manipulator (agerande) 

– 

Skära banan med kniv 
(21) 

– Deskriptor (agerande) – 

Skära kartong med 
kniv (17) 

– Manipulator (stilla) 
+ 

Substitutor (agerande) 

– 

Skära rep med 
kniv (34) 

a. – Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

 b. – Manipulator (agerande) 
+ 

Manipulator (agerande) 

Manipulator + AV 
Pekfinger 

Skära tyg med kniv 
(40) 

TRASIG Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

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

TRASIG/ 
AV  

Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

– 

Skära kaka med sax 
(27) 

– Manipulator (agerande) – 

Skära kaka med kruk-
skärva (11) 

– Manipulator (agerande) – 

Skära gren med yxa 
(30) 

– Manipulator (agerande) – 

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

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Skära gren med såg 
(42) 

AV  – Manipulator + AV Flat hand/ 
Pekfinger 

Slå sönder kruka med 
hammare (13) 

TRASIG Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

– 

Dela tyg med ham-
mare (46) 

TRASIG Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Slå sönder tallrik med 
hammare (49) 

TRASIG/ 
SPRIDA 

– – 

Riva av bananskal 
med avbitartång (24) 

– – Manipulator + AV Flat hand/ 
Pekfinger 

Knipsa av spik 
med avbitartång 
(16) 

a. – – Manipulator + AV 
Pekfinger 

 b. – – Substitutor + AV 
Pekfinger 

 c. – – Manipulator + AV 
Flat hand 

Klippa naglar med na-
gelknipsare (9) 

– – – 

Dela rep med ham-
mare och stämjärn 
(32) 

– Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Skiva ägg med 
äggskärare (12) 

a. – Deskriptor (agerande) 
+ 

Deskriptor (agerande) 

– 

 b.  Manipulator (agerande) 
+ 

Manipulator (agerande) 

 

Dela salladslök mot en 
upprätthållande kniv 
(29) 

TRASIG – Manipulator + AV 
Flat hand 
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Bryta kvist mot knä 
(37) 

AV  Manipulator (agerande) 
+ 

Manipulator (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Dela rep med järnspett 
(35) 

AV  Substitutor (agerande) 
+ 

Substitutor (agerande) 

Manipulator + AV 
Flat hand 

Riva papper längs med 
kniv (6) 

TRASIG – – 
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Bilaga 2. Lexikala beskrivningar: enstaka 
lexikala tecken 

Situation PEK och/eller lexikala 
tecken  

Ålder 

Bryta kvist (4) –  
Riva tyg (7) PEK dator KVINNA  2;6;21 
Bryta chokladkaka (10) CHOKLAD  

CHOKLAD PEK dator 
XXX ÄTA  
PEK dator KAKA  
GODIS  

2;1;14 
2;6;21 
2;2;21 
2;6;21  
3;1;16 

Riva brödskiva (18) SMÖRGÅS  2;1;14/ 3;0;26 
Riva plastpåse (20) – – 
Bryta bröd (23) – – 

Pappersblock papper ta isär (25) PAPPER  2;1;14 
Glasburk lock ta isär (28) – – 
Mugg mugg ta isär (39) PEK dator GLAS  

GLAS MJÖLK  
2;1;14  
3;1;10 

Penna kork ta isär (45) – – 
Garnnystan garn ta isär (48) – – 

Bok öppna (47) BOK  3;1;10/ 4;8;27 
Ask lock öppna (50) – – 
Dörr öppna (53) – – 

Papper sax dela (3) – – 
Hår sax dela (19) – – 
Tyg sax dela (26) – – 
Banan sax dela (33) – – 
Kaka sax blad dela (27) – – 

Bröd kniv dela (5) MAT PEK dator 

KAKA 
2;2;21 
3;3;1 

Kvist kniv dela (15) – – 
Banan kniv dela (21) KNIV 

BANAN ÄTA 
BANAN 

2;1;14 
3;0;26 
4;5;10 

Kartong kniv dela (17) PAPPER PEK ↓på dator  
PEK ↓på dator PAPPER 

2;6;21 
3;0;26 

Rep kniv dela (34) – – 
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Tyg kniv dela (40) – – 
Tygremsa/bandage kniv dela 
(36) 

– – 

Papper kniv dela (6) MAN PEK dator 2;2;21 
Gren yxa dela (30) – – 
Snöre yxa dela (41) – – 
Gren såg dela (42) – – 

Kaka krukskärva dela (11) MAN PEK dator 

TÅRTA 
[MAN ÄTA PIZZA] [TA] 

2;2;21 
2;6;21 
3;5;11 

Kruka hammare dela (13) – – 
Tyg hammare dela (46) – – 
Tallrik hammare dela (49) – – 
Bananskal tång dela (24) – – 
Spik_bräda tång dela (16) – – 
Nagel nagelknipsare dela (9) MAN PEK dator 3;5;11 
Rep järnspett dela (35) – – 

Snöre hammare_stämjärn dela 
(32) 

– – 

Ägg äggskärare dela (12) ÄGG 
ÄGG KAVIAR 

2;2;21 
2;6;21 

Salladslök kniv dela (29) – – 
Kvist knä dela (37) – – 

Tyg delas (38) – – 
Kvist delas (43) – – 
Morot delas (44) – – 
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Bilaga 3. Lexikala beskrivningar: satser 
som består av enbart lexikala tecken 

Situation Lexikala beskrivningar Ålder 

Bryta kvist (4) – – 
Riva tyg (7) KLÄNNING SÖNDER  3;3;1 
Bryta chokladkaka (10) KAKA CHOKLAD 

SÖNDER  
3;3;1 

Riva brödskiva (18) SMÖRGÅS DELA  
SKÄRA  

3;3;1 
3;7;7 

Riva plastpåse (20) – – 
Bryta bröd (23) SÖNDER  

DELA  
2;1;14 
3;3;1 

Pappersblock papper ta isär (25) PAPPER KLIPPA  3;0;26 
Glasburk lock ta isär (28) – – 
Mugg mugg ta isär (39) – – 
Penna kork ta isär (45) – – 
Garnnystan garn ta isär (48) – – 
Bok öppna (47) – – 
Ask lock öppna (50) – – 
Dörr öppna (53) ÖPPNA  3;1;10/ 4;5;10 
Papper sax dela (3) KLIPPA 3;8;9 
Hår sax dela (19) KLIPPA + Verbkonstruktion 2;5;2 

PEK KLIPPA  3;0;26 
Tyg sax dela (26) – – 
Banan sax dela (33) KLIPPA 3;3;1 
Kaka sax blad dela (27) KLIPPA 3;7;13 

Bröd kniv dela (5) SKÄRA SMÖRGÅS 
SKÄRA 
SKÄRA PÅ SMÖRGÅS 

2;1;14 
3;3;1 
4;4;7 

Kvist kniv dela (15) SKÄRA SÖNDER PINNE 
SKÄRA SÖNDER 

3;3;1 
4;4;26 

Banan kniv dela (21) – – 
Kartong kniv dela (17) SKÄRA PAPPER + PEK 

SÖNDER PAPPER 
3;0;26 
3;3;1 

Rep kniv dela (34) – – 
Tyg kniv dela (40) – – 
Tygremsa/bandage kniv dela (36) – – 
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Papper kniv dela (6) DELA 4;3;13 
Gren yxa dela (30) – – 
Snöre yxa dela (41) – – 
Gren såg dela (42) – – 

Kaka krukskärva dela (11) SKÄRA 3;0;26 
Kruka hammare dela (13) – – 
Tyg hammare dela (46) – – 
Tallrik hammare dela (49) – – 
Bananskal tång dela (24) – – 
Spik_bräda tång dela (16) – – 
Nagel nagelknipsare dela (9) – – 
Rep järnspett dela (35) SÖNDER BORD 3;3;3 

Snöre hammare_stämjärn dela 
(32) 

– – 

Ägg äggskärare dela (12) – – 
Salladslök kniv dela (29) – – 
Kvist knä dela (37) – – 
Tyg delas (38) – – 
Kvist delas (43) – – 
Morot delas (44) – – 
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Bilaga 4. Barns resultativa komplement 

Resultativa komplement i beskrivningar av situationer utan 
verktyg 

Ålder Resultativt komplement Stimu-
lus 

Situationsbeskrivning 

3;0;27 SÖNDER 23 Bryta bröd 

3;3;1 SÖNDER 7 Riva tyg 

3;11;25 Avbildande verbkonstruktion 28 Öppna glasburk 

4;2;6 SÖNDER 25 Riva av papper från ett block 

4;4;8 Avbildande AV-verbkonstruktion 39 Dra ut plastmugg ur plastmugg 

4;8;12 SÖNDER 4 Bryta kvist 

4;8;27 SÖNDER 20 Riva plastpåse 

Resultativa komplement i beskrivningar av situationer med 
verktyg 
Ålder Resultativt komplement Stimu-

lus 
Situationsbeskrivning 

3;1;16 SÖNDER [sö] 24 Riva av bananskal med avbitartång 

3;3;1 SÖNDER 13 Slå sönder kruka med hammare 

3;3;1 SÖNDER 15 Skära kvist med kniv 

3;3;1 SÖNDER 29 Dela salladslök mot en upprätthållande 
kniv 

3;3;8 Avbildande verbkonstruktion 32 Dela rep med hammare och stämjärn 

3;5;11 SÖNDER 6 Riva papper längs med kniv 

3;8;9 SÖNDER 15 Skära kvist med kniv 

3;8;15 Avbildande verbkonstruktion 30 Skära gren med yxa 

3;8;15 SÖNDER 49 Slå sönder tallrik med hammare 

3;11;25 SÖNDER 13 Slå sönder kruka med hammare 

4;0;10 SÖNDER 35 Dela rep med järnspett 

4;0;10 SÖNDER 40 Skära tyg med kniv 

4;0;10 SÖNDER 41 Dela rep med yxa 

4;0;10 SÖNDER 42 Skära gren med såg 

4;0;10 SÖNDER 49 Slå sönder tallrik med hammare 

4;2;6 Avbildande verbkonstruktion 24 Riva av bananskal med avbitartång 
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4;2;6 Avbildande AV-verbkonstruktion 30 Skära gren med yxa 

4;2;6 Avbildande verbkonstruktion 33 Klippa banan med sax 

4;3;13 Avbildande verbkonstruktion 17 Skära kartong med kniv 

4;4;26 SÖNDER 13 Slå sönder kruka med hammare 

4;4;26 SÖNDER 15 Skära kvist med kniv 

4;5;10 Avbildande verbkonstruktion 24 Riva av bananskal med avbitartång 

4;5;10 SÖNDER 29 Dela salladslök mot en upprätthållande 
kniv 

4;5;10 SÖNDER 32 Dela rep med hammare och stämjärn 

4;5;10 SÖNDER 46 Dela tyg med hammare 

4;5;10 SÖNDER 49 Slå sönder tallrik med hammare 

4;4;7 SÖNDER 13 Slå sönder kruka med hammare 

4;4;7 TRASIG [paff] 16 Knipsa av spik med avbitartång 

4;8;12 Avbildande verbkonstruktion 6 Riva papper längs med kniv 

4;8;12 SÖNDER 13 Slå sönder kruka med hammare 

4;8;27 Avbildande verbkonstruktion 17 Skära kartong med kniv 

4;8;27 SÖNDER 24 Riva av bananskal med avbitartång 

4;8;27 SÖNDER 29 Dela salladslök mot en upprätthållande 
kniv 

4;8;27 SÖNDER 30 Skära gren med yxa 

4;8;27 SÖNDER 32 Dela rep med hammare och stämjärn 

4;8;27 Avbildande verbkonstruktion 32 Dela rep med hammare och stämjärn 

4;8;27 SÖNDER 46 Dela tyg med hammare 

4;8;27 SÖNDER 49 Slå sönder tallrik med hammare 

6;6;5 Avbildande verbkonstruktion + 
Lexikalt tecken SKÄRA 

12 Skiva ägg med äggskärare 

6;6;5 Lexikalt tecken SPRIDA 13 Slå sönder kruka med hammare 

6;6;5 SÖNDER 16 Knipsa av spik med avbitartång 

6;6;11 Avbildande verbkonstruktion 32 Dela rep med hammare och stämjärn 

6;6;11 Avbildande AV-verbkonstruktion 
+ Avbildande verbkonstruktion 

36 Dela tygremsa med kniv 

6;6;11 Avbildande verbkonstruktion 41 Dela rep med yxa 

6;6;11 Lexikalt tecken SPRIDA 49 Slå sönder tallrik med hammare 

Resultativa komplement i beskrivningar av situationer utan 
aktör 

Ålder Resultativt komplement Stimulus Situationsbeskrivning 

3;8;15 SÖNDER 43 Kvist delas 

3;11;30 SÖNDER 38 Tyg delas 

4;8;27 SÖNDER  38 Tyg delas 
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Bilaga 5. Avbildande verbkonstruktioner i 
beskrivningar av situationer med och utan 
verktyg, och utan aktör 

Ålder Handformskategori och Handaktivitet Stimuli 

2;1 – agerande obestämbar hand-

formskategori 

(3) 

2;1 – 4;8  agerande substitutor agerande substitutor (12) (19) (24) (25) (35) 

2;1 – 4;8 entitet agerande manipulator (11) (13) (25) (28) (29) (30) (34) (36) 

(39) (37) (41) (46) (49) 

2;1 – 5;0 – agerande substitutor (3) (4) (5) (6) (11) (15) (16) (17) (21) 

(24) (26) (27) (30) (33) (34) (36) (40) 

(41) (42) 

2:1 – 5;0 entitet agerande substitutor (5) (11) (12) (17) (19) (21) (27) (34) 

(40) (42) 

2;1 – 6;6 stilla substitutor agerande substitutor (k) (5) (6) (9) (11) (15) (16) (17) (19) 

(21) (24) (26) (27) (30) (33) (34) (40) 

(42)  

2;1 – 6;6 – agerande manipulator (11) (12) (13) (15) (16) (24) (25) (28) 

(30) (32) (34) (36) (38) (40) (41) (46) 

2,1 – 6;6 stilla substitutor agerande substitutor (3) (5) (12) (15) (16) (24) (25) (26) 

(33) (42) (45) (53) 

2;1 – 6;6 agerande manipulator agerande manipulator 2;1 (4): kvist dela 

2;1 (7): tyg dela 

2;1 (10): chokladkaka dela 

2;1 (20): plastpåse dela 

2;1 (23): bröd dela   

2;1 (29): salladslök kniv 

2;1 (37): kvist knä 

3;0 (18): brödskiva dela 

3;3 (38): tyg utan aktör 

3;7 (35): rep järnspett 

3;7 (44): morot utan aktör 

3;8 (47): bok öppna 

2;1 – 6;6 Agerande manipulator Agerande manipulator (6) (24) (25) (28) (30) (32) (34) (36) 

(39) (40) (43) (44) (45) (48) 

2;5 Agerande obestämbar hand-

formskategori 

Agerande obestämbar hand-

formskategori 

(19) 
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2;6 – 4;8 Stilla substitutor Agerande manipulator (k) (9) (13) (16) (24) (36) (40) (49) 

3;0 – 3;7 – Agerande substitutor > ma-

nipulator 

(6) (15) 

3;1 – 5;0 – Agerande manipulator 3;1 (49): tallrik hammare 

   3;7 (53): dörr öppna 

3;1 – 6;6 Stilla manipulator Agerande manipulator 3,1 (25): papper isärtagning 

3;1 (41): rep yxa 

3;5 (6): papper kniv 

3;7 (15): kvist kniv 

3;7 (12): ägg äggskärare 

3;7 (24): bananskal tång 

3,7 (28): glasburk isärtagning 

3;7 (34): rep kniv 

3;7 (39): mugg isärtagning 

3;7 (45): kork isärtagning 

3;7 (48): garn isärtagning 

3;8 (16): spik avbitartång 

3;8 (30): gren yxa 

3;8 (40): tyg kniv 

4;2 (21): banan kniv 

4;5 (42): gren såg 

4;7 (13): kruka hammare 

4;7 (32): rep hammare_stämjärn 

4;8 (36): tygremsa kniv 

5;0 (43): kvist utan aktör 

5;0 (44): morot utan aktör 

5;0 (46): tyg hammare 

3;1  Stilla manipulator + entitet Agerande manipulator (k) (32) 

3;1 – 3;3 Stilla substitutor + arm Agerande substitutor (k) (17) (21) (36) (42) 

3;1 – 4;8 Stilla manipulator Agerande manipulator (k) (24) (30) (32) (36) (40) (49) 

3;1 – 5;0 Stilla manipulator Agerande substitutor (k) (24) (33) (42) 

3;1 – 6;6 Agerande substitutor Agerande substitutor 3;1 (38): tyg utan aktör 

   3;7 (47): bok öppna 

   3;7 (43): kvist delas 

   4;2 (44): morot delas 

3;1 – 6;6 Stilla substitutor Agerande substitutor 3;1 (12) ägg äggskärare 

3;7 (43): kvist utan aktör 

3;7 (53): dörr öppna 

4;2 (44): morot utan aktör 

4;5 (50): ask öppna 

4;8 (27): kaka sax 

3;1 – 6;6 Stilla manipulator Agerande substitutor 3;1 (30): gren yxa 

3;1 (33): banan sax 
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3;8 (15): kvist kniv 

3;8 (19): hår sax 

4;2 (26): tyg sax 

4;2 (34): rep kniv 

4;2 (41): rep yxa 

4;2 (42): gren såg 

4;4 (3): papper sax 

4,4 (17): kartong kniv 

4;8 (27): kaka sax 

6;6 (21): banan kniv 

3;3  Agerande substitutor Agerande manipulator (25) 

3;3 – 4;8 Agerande substitutor Agerande substitutor (k) (25) (40) 

3;3 – 5;0 Agerande manipulator +  

entitet 

Agerande manipulator +  

entitet 

(29) (37) 

3;6 – 4;5 Stilla obestämbar hand-

formskategori 

Agerande substitutor (5) (26) (27) (33) (43) 

3;7 entitet Agerande deskriptor (6) 

3;7 Stilla substitutor + entitet Agerande substitutor >  

deskriptor 

(6) 

3;7 – 5;0 Agerande manipulator Agerande manipulator (k) (40) 

3;7 – 6;6 Stilla substitutor Agerande manipulator 3;7 (50): ask öppna 

3,7  (9): naglar nagelknipsare 

4;4 (6): papper kniv  

4;8 (46): tyg hammare 

4;8 (49): tallrik hammare 

6;6  (27): kaka sax 

3;8 – 4;4 Stilla manipulator + entitet Agerande manipulator +  

entitet 

(5) (6) 

3;11 Agerande manipulator Agerande manipulator  (43) 

4;2 Agerande manipulator Agerande substitutor (k) (40) 

4;2 – 4;4 Stilla manipulator + entitet Agerande manipulator (12) (27) 

4;3 Stilla manipulator + entitet Agerande substitutor +  

entitet 

(5) 

4;4 Stilla substitutor + entitet Agerande substitutor (12) 

4;5 – 6;6 Stilla manipulator Agerande manipulator (11) (27) (49) (50) 

4;7 Stilla substitutor + entitet Agerande manipulator +  

entitet 

(6) 

4;8 Stilla substitutor >  

manipulator 

Agerande substitutor (15) 

6;6 Agerande manipulator Agerande substitutor (34) 
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Bilaga 6. Handformskategori i beskriv-
ningar av situationer med verktyg 

 

Verktyg Vuxna: Handformskategori Barn: Handformskategori 
Stilla hand Agerande hand Stilla hand Agerande hand 

 Substitutor Manipula-
tor 

Substitu-
tor 

Manipu-
lator 

Substitu-
tor 

Manipula-
tor 

Substitu-
tor 

Manipula-
tor 

Sax – x x – 22 19 88 3 
Totalt – x x – 22 19 88 3 

 
 

Kniv – x 42 54 45 39 82 43 
Yxa – x 11 11 1 12 7 22 
Såg – x 5 3 5 6 10 3 
Totalt – x 58 68 51 57 99 68 

 
 

Krukskärva x – – x 3 1 11 7 
Hammare x x – x 8 4 – 43 
Tång – x – x 18 13 24 16 
Nagelknip-
sare 

x - – x 17 – 15 2 

Järnspett – x – x 1 10 1 10 
Totalt 3 x 3 x – x 47 28 51 78 

 
 

Hammare_ 
stämjärn 

– x – x – 13 – 15 

Äggskärare x x x x 8 5 7 11 
Kniv (sallads-
lök) 

– x – x – 14 – 14 

Knä (kvist) – x – x – 12 – 13 
Totalt 1 x 4 x 1 x 4 x 8 44 7 53 
Totalt     128 148 245 202 
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Bilaga 7. Ålder vid första förekomsten av 
avbildande verbkonstruktion för en viss 
”Cut and Break”-situation enligt vuxen-
formen 

Ålder vid första  

förekomsten 

Handformskategori och handaktivitet  Situation 

 Ålder vid första före-

komst för respektive 

stimulus 

 

2;1 agerande manipulator  agerande manipulator 2;1 kvist dela (4) 

   2;1 tyg dela (7) 

   2;1 chokladkaka dela (10) 

   2;1 plastpåse dela (20) 

   2;1 bröd dela (23) 

   2;1 salladslök kniv (29) 

   2;1 kvist knä (37) 

   3;0 brödskiva dela (18) 

   3;3 tyg utan aktör (38) 

   3;7 rep järnspett (35) 

   3;7 morot utan aktör (44) 

   3;8 bok öppna (47) 

3;1 – agerande manipulator 3;1 tallrik hammare (49) 

   3;7 dörr öppna (53) 

3;1 agerande substitutor agerande substitutor 3;1 tyg utan aktör (38) 

   3;7 bok öppna (47) 

   3;7 kvist delas (43) 

   4;2 morot delas (44) 

3;1 stilla manipulator  agerande manipulator 3,1 papper isärtagning (25) 

   3;1 rep yxa (41) 

   3;5 papper kniv (6) 

   3;7 kvist kniv (15) 

   3;7 ägg äggskärare (12) 

   3;7 bananskal tång (24) 

   3,7 glasburk isärtagning (28) 

   3;7 rep kniv (34) 

   3;7 mugg isärtagning (39) 

   3;7 kork isärtagning (45) 

   3;7 garn isärtagning (48) 

   3;8 spik avbitartång (16) 
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   3;8 gren yxa (30) 

   3;8 tyg kniv (40) 

   4;2 banan kniv (21) 

   4;5 gren såg (42) 

   4;7 kruka hammare (13) 

   4;7 rep hammare_stämjärn (32) 

   4;8 tygremsa kniv (36) 

   5;0 kvist utan aktör (43) 

   5;0 morot utan aktör (44) 

   5;0 tyg hammare (46) 

3;1 stilla substitutor agerande substitutor 3;1 ägg äggskärare (12) 

   3;7 kvist utan aktör (43) 

   3;7 dörr öppna (53) 

   4;2 morot utan aktör (44) 

   4;5 ask öppna (50) 

   4;8 kaka sax (27) 

3;1 stilla manipulator agerande substitutor 3;1 gren yxa (30) 

   3;1 banan sax (33) 

   3;8 kvist kniv (15) 

   3;8 hår sax (19) 

   4;2 tyg sax (26) 

   4;2 rep kniv (34) 

   4;2 rep yxa (41) 

   4;2 gren såg (42) 

   4;4 papper sax (3) 

   4,4 kartong kniv (17) 

   4;8 kaka sax (27) 

   6;6 banan kniv (21) 

3;7 stilla substitutor agerande manipulator 3;7 ask öppna (50) 

   3,7 naglar nagelknipsare (9) 

   4;4 papper kniv (6) 

   4;8 tyg hammare (46) 

   4;8 tallrik hammare (49) 

   6;6 kaka sax (27) 
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Bilaga 8. Avbildande verbkonstruktion: 
kontakt mellan två händer 

Ålder Handformskategori och handaktivitet (med kontakt) 

2;1 – 5;0   stilla substitutor agerande substitutor (k) 
3;1 – 3;7  stilla substitutor + arm agerande substitutor (k) 
3;3 – 4;8  stilla substitutor agerande manipulator (k) 
(3;1) 4;3 – 4;8  stilla manipulator agerande manipulator (k) 
4;8 – 5;0  stilla manipulator agerande substitutor (k) 

 
Verktyg Förekomster    Stilla/Agerande (kontakt) Ålder 

sax 13 substitutor/substitutor 2;1/ 3;3/ 3;5/ 4;2/ 4;5/ 4;7/ 4;8 
 2 manipulator/substitutor 3;1/ 3;3 

kniv 36 substitutor/substitutor 2;6/ 3;1/ 3,3/ 3;5/ 3;7/ 3;8/ 3;11/ 
4;4/ 4,7/ 4;8/ 5;0 

 3 manipulator/manipulator 4;8/ 5;0 
 3 substitutor/manipulator 4;2/ 4;8 
 1 manipulator/substitutor 4;2 

yxa 1 substitutor/substitutor 5;0 
 2 manipulator/manipulator 3;1/ 3;3 

såg 3 substitutor/substitutor 3;1/ 3;3/ 5;0 
 2 manipulator/substitutor 4;8/ 5;0 

krukskärva 6 substitutor/substitutor 2;1/ 3;3/ 4;4/ 4;7/ 5;0 

hammare 6 substitutor/manipulator 2;6/ 3;1/ 3;3/ 4;4/ 4;8 
 1 manipulator/manipulator 4;5 

tång 10 substitutor/substitutor 3;3/ 3;5/ 3;7/ 4;5/ 4;7/ 4;8/ 5;0 
 3 substitutor/manipulator 3;3 
 2 manipulator/substitutor 3;1 
 3 manipulator/manipulator 4;3/ 4;4/ 4;7 

nagelknipsare 15 substitutor/substitutor 2;6 – 6;6 
 1 substitutor/manipulator 3;7 

hammare_ 
stämjärn 

9 manipulator/manipulator 3;1/ 3;3/ 3;7/ 3;8/ 3;11/ 4;2/ 4;3/ 
4;5/ 4;8 

Totalt 84 substitutor/substitutor 3;1 – 5;0 (6;6 - 1 ex.) (2;1 – 1 ex.) 
 18 manipulator/manipulator 3;1 – 5;0 
 13 substitutor/manipulator 3;3 – 4;8 
 7 manipulator/substitutor 3;1 – 5;0 
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