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Innledning
Av Sonja Erlenkamp, Guri Amundsen, Rolf Piene Halvorsen og Eli Raanes
Til tross for at det første belegget for norsk tegnspråk i bruk er nesten 200
år gammelt, begynte forskning på norsk tegnspråk først på 1980-tallet, da
den norske tegnspråkpioneren Marit Vogt-Svendsen skrev om norsk tegnspråk som et fullverdig språk. Hun fulgte i fotsporene til den amerikanske
språkviteren William C. Stokoe, som i 1960 argumenterte for at amerikansk
tegnspråk var et språk på lik linje med de talte språkene.
Det har ikke alltid vært en selvfølge å se på norsk tegnspråk som et språk
med en verdi i seg selv. Det norske tegnspråkets historie er preget av at
storsamfunnet i beste fall har sett på tegnspråk som et hjelpemiddel for døve
til å tilegne seg norsk, og i verste fall som primitiv gestikulering som satte
norske døves språklæring på spill. Likevel har norsk tegnspråk eksistert i
minst 200 år.
Da den første norske døveskolen ble opprettet i Trondheim i 1825,
underviste den døve læreren Andreas Christian Møller på tegnspråk. I skolens 50-årsberetning fra 1875 beskriver Sigvald Skavlan sentrale trekk ved
det tegnspråket som ble utviklet av og var i bruk blant de døve i
Trondheim. Dette er den første beskrivelsen av norsk tegnspråk og er i
internasjonal sammenheng blant de første arbeidene som beskriver
strukturer i ”de døves språk”. Selv om vi altså finner en tidlig form for anerkjennelse av norsk tegnspråk, var denne forståelsen på det nærmeste
fraværende i omgang med og i undervisning av døve i en periode på nesten
nøyaktig 100 år, mellom 1880 og 1981. Grunnen til dette var en felles oppfatning i den vestlige verden om at tegnspråkene var en trussel mot døves
talespråklige utvikling og dermed deres integrasjon i det hørende samfunnet.
Denne oppfatningen kom tydelig til uttrykk i en avstemning på en
døvelærerkongress i 1880 i Milano, hvor det blant annet ble vedtatt en
resolusjon om at tegnspråk ikke lenger burde brukes i undervisning av døve
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elever. Dette hadde også konsekvenser for bruk av tegnspråk i andre
sammenhenger og ikke minst for den samfunnsmessige holdningen til tegnspråkene. På lik linje med andre tegnspråk ble norsk tegnspråk et ”undergrunnsspråk” som primært ble brukt av døve seg imellom, et minoritetsspråk
storsamfunnet hadde liten kjennskap til.
I dag er det ikke lenger tvil om at norsk tegnspråk og de andre tegnspråkene er naturlige, fullverdige språk med egen grammatikk. Norsk tegnspråk (NTS) er en del av den norske kulturarven, slås det fast i
Stortingsmelding 35 2007/2008 ”Mål og meining. Ein heilskapleg norsk
språkpolitikk”. Det anslås at norsk tegnspråk i dag brukes av om lag 4500
døve tegnspråkbrukere, og det samlede språkmiljøet av tegnspråkbrukere i
Norge har blitt anslått til 16 000 personer. Vi vet at norsk tegnspråk har
dialektale forskjeller i alle fall på leksikalsk nivå, at tegnspråklig ungdom
har sitt ungdomstegnspråk, og at tegnspråk brukes innen stadig flere
domener som igjen fører til en utvikling av språket. I løpet av de siste tiårene
har norsk tegnspråk blitt langt mer synlig i det norske samfunnet, og en hel
generasjon har vokst opp med nyheter på tegnspråk like før Barne-TV på
NRK1. Språksynet som har løftet fram døves språksituasjon som en språklig
minoritetsgruppe, har etter hvert fått gjennomslag. I dag omtales norsk tegnspråk språkpolitisk som en del av den norske kulturarven, og språket har
nettopp blitt en del av Språkrådets ansvarsområde.
I Norge har tegnspråkfaget vokst siden det første emnet i norsk tegnspråk ble tilbudt på Lingvistisk institutt på Den allmennvitenskapelige høgskole ved Universitetet i Trondheim på midten av 1980-tallet. I dag finnes
det studietilbud innen tegnspråk og tolking ved tre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen, men fagmiljøet er ennå lite. Det forskes på norsk tegnspråk
og tegnspråkbrukere innen ulike fagfelt som blant annet språkvitenskap, pedagogikk, sosialantropologi og sosiologi. Innenfor språkvitenskap har det i
de siste årene vokst fram et lite forskermiljø som anvender teorier fra
kognitiv lingvistikk på temaer som bruk av ikonisitet i forbindelse med konseptualisering av metaforer, grammatiske fenomen som tegnstilling og tegnklasser, og diskursstrukturer. Også andre teorier og perspektiv på tegnspråk
brukes i dag, blant annet på temaer som imperativ, språkplanlegging og
språkutvikling.
Artiklene i dette temaheftet av Norsk Lingvistisk Tidsskrift gjenspeiler
noe av bredden innenfor norsk tegnspråkforskning. Heftet starter med Lønning og Holtens beskrivelse av et forsøk på språkplanlegging på 1970-tallet,
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en viktig periode i tegnspråkets historie. På den tiden ble det forsøkt innført
en kunstig og standardisert visuell kommunikasjonsform som skulle erstatte
de norske døves naturlige tegnspråk og gjøre tilegnelsen av norsk lettere.
Lønning og Holten undersøker hvorvidt denne perioden har påvirket holdningen til norsk tegnspråk blant tegnspråkbrukere i ulike aldersgrupper. Det
viser seg at ulike aldersgrupper har ulik holdning avhengig av sin egen opplevelse av denne perioden med språkplanlegging.
Deretter følger en kort skisse av språkmodellen som Erlenkamp har utviklet de siste ti årene for å beskrive strukturer i norsk tegnspråk.
Språkmodellen er stadig under utvikling, men brukes allerede av flere i innog utland i beskrivelser av tegnspråk.
I sin artikkel gir Selvik en innføring i den delen av kognitiv lingvistisk
teori som flere forfattere i dette heftet bygger på, deriblant Amundsen, Halvorsen, Erlenkamp og Raanes. Selvik viser hvordan tidsuttrykk i norsk tegnspråk kan forstås på bakgrunn av metaforiske skjemaer, og bidrar dermed
til en økt forståelse av visuelle strukturer i tegnspråk generelt.
Raanes drøfter et grunnleggende trekk i tegnspråk: bruken av
tegnrommet. Hun viser hvordan ulike modaliteter – visuelt versus taktilt
tegnspråk – utnytter tegnrommet på forskjellige måter, og hun beskriver
hva dette betyr for meningsdanningen ved bruk av de to variantene av norsk
tegnspråk.
Erlenkamp gjør en analyse av grunntegnstillingen i norsk tegnspråk og
konkluderer med at det ikke finnes én, men to grunntegnstillinger som er
avhengige av to ulike meningsdanningsmekanismer. Videre viser hun at norsk
tegnspråk har ulike typer setningskonstruksjoner avhengig av den konseptualiserte hendelsestypen og meningsdanningsmekanismen som blir brukt.
Halvorsen og Amundsen tar for seg et sett av tegn som fungerer som
diskursmarkører, og viser deres ulike funksjoner i tekstdanning. Dette
arbeidet er et skritt mot en større forståelse av tekststrukturer i norsk tegnspråk.
Slowikowska Schrøder undersøker om NTS har en egen imperativform
av verbet. Resultatene hennes gir både et innblikk i hvordan imperativformen i NTS ser ut, og hva som skiller den fra andre verbformer, som sitatformen. Hun viser at nonmanuelle markører har en tydelig funksjon i å skille
ulike verbformer.
Slowikowska beskriver aspekter ved den leksikalske og fonologiske
språkutviklingen hos et lite, døvt barn med døve foreldre. Observasjonene
sammenlignes med andre undersøkelser av barns språkutvikling på tegn-
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språk og talespråk. Funnene gir innblikk i både likheter og forskjeller mellom tegnspråklig utvikling og talespråklig utvikling helt i starten av språkutviklingen og åpner dermed opp for en bedre forståelse av
modalitetseffekten på språktilegnelse.
Artiklene i dette heftet viser at tegnspråkfaget har kommet et godt
stykke på vei, men det er mange ubesvarte spørsmål igjen. Forskning på og
dokumentasjon av norsk tegnspråk bærer fremdeles preg av et ungt forskningsfelt, der forskningen blir gjennomført av små fagmiljø under oppbygging. Det mangler for eksempel ennå mye forskningsbasert kunnskap om og
materiell knyttet til språkopplæring. Selv om en tegnordbok til pedagogisk
bruk er under utvikling ved Møller-Trøndelag kompetansesenter, finnes det
ennå ingen språkvitenskapelig fundert norsk tegnordbok. En korpusdatabase
for norsk tegnspråk mangler også, noe som er under utvikling for mange
europeiske tegnspråk for tiden. Det er heller ikke gjennomført forskning på
tegnvariasjon som dialekter, sosiolekter osv.
Det er viktig at kunnskap, og da spesielt forskningsbasert kunnskap om
norsk tegnspråk, gjøres tilgjengelig og løftes frem. Redaksjonskomiteen for
dette temaheftet vil derfor rette en stor takk til Norsk Lingvistisk Tidsskrift
for denne muligheten til å belyse ulike sider ved norsk tegnspråk. I tillegg
vil vi takke alle bidragsyterne for deres innsats for å gjøre forskningsbasert
viten om norsk tegnspråk mer tilgjengelig for det generelle språkvitenskapelige publikum i Norge.
Trondheim våren 2011
Sonja Erlenkamp, Guri Amundsen, Rolf Piene Halvorsen og Eli Raanes
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Døves språkholdninger og norsk tegnspråk1
Av Sonja Myhre Holten og Hege R. Lønning
Artikkelen handler om døves språkholdninger, nærmere bestemt om døves holdninger til tegnspråknorsk versus norsk tegnspråk. Det kan se ut som om tegnspråknorsken, som er et konstruert tegnsystem basert på norsk talespråksyntaks
brukt på 1970- og 1980- tallet, har hatt stor virkning på døves språkholdninger.
Undersøkelsen knyttes til kritisk lingvistikk (Fairclough 2001), og det fokuseres
på makt i diskursen (som er en måte å ordne og dele inn verden på). Eldre døve
i materialet er generelt positive til tegnspråknorsken og er gjennomgående
negative i sine utsagn om norsk tegnspråk. Yngre døve, derimot, ser ikke ut til
å ha noe forhold til tegnspråknorsktiden og har gjennomgående positive holdninger til at norsk tegnspråk er et språk.

1 Innledning
Artikkelens fokus er på majoritetsdiskursen og språkholdninger blant døve
tegnspråkbrukere i forskjellige aldersgrupper. Vi har valgt å ta utgangspunkt
i kritisk lingvistikk (Fairclough 2001), hvorledes makt i og bak diskurs
kommer til uttrykk i døves språkholdninger til norsk tegnspråk og tegnspråknorsk.
Norsk tegnspråk (NTS) kjennetegnes ved at det er et visuelt og gestuelt
språk. En bruker øynene når en skal forstå språket, og en bruker armer,
hender og ansikt til å realisere det. Det er altså et språk som er helt uavhengig av hørsel siden det ikke omfattes av et lydsystem. NTS har ifølge
Vogt-Svendsen (1983) noen karakteristikker: simultanitet, spatialitet og
ikonisitet. Simultaniteten tar utgangspunkt i at tegnspråkene er tilpasset den
visuelle modaliteten, i motsetning til talespråkene, som tar utgangspunkt i
den auditive modaliteten. Øynene kan ta inn store mengder av informasjon
samtidig. Tegnspråk utnytter av naturlige grunner nettopp den spesielle
simultane eller samtidige egenskapen i synet. Den andre karakteristikken
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er den spatiale eller bruken av rom. Dette betyr at tegnspråk utnytter den
tredimensjonale muligheten til å gjøre ytringene meningsfulle. Tegnene
plasseres og beveges foran/på kroppen, ved siden av kroppen eller over
kroppen. I sjeldnere tilfeller kan tegnene plasseres bak/på og lenger nede
ved/på kroppen (for en mer detaljert beskrivelse av tegnrommets bruk, se
Raanes denne utgivelsen). Den tredje og siste karakteristikken er ikonisitet.
Den innebærer at språksymbolet ”avbilder” eller ”etterligner” det som det
refereres til. Dette er en naturlig konsekvens fordi tegnspråk er visuelt
basert. Ifølge Taub (2001: 19) er ikonisitet enkelt sagt en form-meaning
resemblance (for en mer detaljert beskrivelse av ikonisitet, se Erlenkamps
bidrag og Selvik i denne utgivelsen).
Språk er en sosial praksis og ikke kun individuell språkbruk, ifølge Fairclough (2001). Språkbruk som sosial praksis er bestemt ut fra sosiale strukturer og sosiale prosesser i samfunnet – alt dette kalles diskurs. En diskurs
har gjennom sosiale prosesser egne normer og konvensjoner. Fairclough
(2001) ser på diskurs som et sted hvor maktrelasjoner er utøvd og bestemt,
og mener at makt utøves i og bak diskursen. Makt i diskursen er ”a place
where relations of power are actually exercised and enacted” (Fairclough
2001: 36). Makt utøves i krysskulturelle diskurser (Fairclough 2001: 39).
Disse diskursene har til felles at de avmektige har en annen språklig og kulturell bakgrunn enn de med makt. Han bruker metaforen gatekeepers for
de som har makten i et asymmetrisk forhold.
Makt bak diskursen går ut på at hele den sosiale orden i diskursen er
holdt sammen av en skjult makt (Fairclough 2001: 41). Han trekker frem
spesielt språkstandardisering som et fenomen i denne forbindelse. For å
foreta en språkstandardisering må de som standardiserer foreta noen valg,
og disse valgene er ofte basert på språkholdninger: ”Å fastsette ein språkleg
orden kan vere det same som å fastsette ein sosial orden” (Vikør 2007: 43).
For norsk tegnspråks vedkommende kan vi se at det skjedde et
standardiseringsforsøk på 1970-tallet. Tegnspråknorsk er ”er en konstruert
og avgrenset kode som kan sies å være utviklet delvis gjennom et
standardiseringsforsøk av tegnforrådet i norsk tegnspråk og delvis for å synliggjøre eller visualisere norsk” (Vogt-Svendsen 1991: 3). Ideologien for
tegnspråknorsk var å lage et ”undervisningstegnspråk” (Døves Tidskrift
12/1975: 4) for å gjøre norsk talespråk mer tilgjengelig ved å ”visualisere”
norsk. På denne måten antok man at det var lettere for døve å munnavlese
norsk og å lære norsk. I følge dette konstruerte systemet ”skal en i henhold
til reglene snakke samtidig som en bruker […] tegn. Et hvert norsk ord skal
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ledsages av et tegn med tilsvarende betydning som ordet” (Vogt-Svendsen
1987: 9). Målet var videre å lage ”et logisk, systematisk, meningsbærende
og pent tegnspråk som følger talespråket ord for ord, smidig og naturlig”
(Falkenberg & Sander 1977: 11). Dette arbeidet ble utført av Norges Døveforbunds Tegnspråkutvalg (TSU). Utvalget vedtok hvilke tegn som var
gangbare og passet inn i deres prinsipielle syn. At tegn skulle være meningsbærende, innebar at tegnene i dette systemet skulle være mest mulig
logiske i forhold til innhold og uttrykk:
TSU sin hovedoppgave var ”normering” av tegn, dvs. å vurdere ulike tegn som
var i bruk blant døve og så velge ut det vi mente var ”det beste” til bruk i vårt
kursmateriell. Eksempel, tegnet for DØD. Der hadde vi 6-7 tegn å velge mellom,
og vi valgte det med å føre fingertuppene nedover brystet, som skulle
symbolisere at sjelen skilles fra legemet. (Det er identisk med det svensk/finske
tegnet.) Vi ønsket IKKE det som var vanlig blant døveprestene – nemlig som
”slutt”/”ende”- og dette ble senere døveprestene enig med oss i, for det er i strid
med kirkens lære om at døden ikke er slutten, eller som dikteren sier: ”Intet er
endt med døden...”
(informant gruppe II)

Som vi forstår, forkastet tegnspråkutvalget enkelte av de norske tegnvarianter som var konvensjonelle, fordi de var ulogiske. I stedet hentet de
et annet uttrykk fra et annet tegnspråk eller konstruerte et nytt. TSU laget
også tegn som skulle visualisere f.eks. bøyningsformer i norske ord. De
valgte, som vi ser i sitatet over, et tegn som fylte kravet om det de mente
var logikk, men som kan tolkes som en ikonisering og avbilding av tegnets
betydning på norsk.
Med et pent tegnspråk mente de at konvensjonelle NTS-tegn som ikke
kunne oversettes direkte til norsk, såkalt ”døves slangspråk” (Falkenberg
& Sander 1977: 11), ikke skulle brukes. Når tegnene skulle følge norsk talespråk, var det blant annet viktig at tegnene skulle utføres med like mange
stavelser som de talte ordene og i samme rekkefølge. TSU utviklet videre
tegnordlister og kursmateriell som systematiserte opplæringen i tegnspråknorsk. For ytterligere redegjøring om tegnspråknorsk kan vi vise til
Schröder (1993) og Vonen (2009).
Fra begynnelsen av 1980-tallet er det tatt opp flere kritikkverdige forhold ved så vel ideologien bak tegnspråknorsk som bruken av den. VogtSvendsen viser at tegnspråknorsk er et kommunikasjonssystem med klare
begrensninger: ”Det ivaretar ikke tegnspråkets tegnforråd og grammatikk
og kan vanskelig innbefatte alle talespråkets karakteristika” (1983: 19).
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2 Forholdet mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk
Når to språk kommer i kontakt med hverandre, kan det skje en påvirkning
fra begge språk eller fra det ene språket, på grunn av språkkontakten. Vanligvis er det slik at lavstatusspråket blir påvirket av høystatusspråket. Språkkontakten kan være hos individet eller i et samfunn med to eller flere språk.
I Norge er norsk talespråk sett på som høystatusspråk (Bull & Lindgren
2009), mens norsk tegnspråk har lav status. Vogt-Svendsen (1991: 4)
påpeker at naturlige blandingsformer eller tegnspråknorsk med norskpregede varieteter ”må sies å ha hatt en høyere status enn norsk tegnspråk”.
Hun påpeker også at jo mer norsk det er i språkkontaktformen, jo høyere
status har den (Vogt-Svendsen 1991: 4). Blandingsformer blir definert slik
av Holten (2009: 153):
Som en konsekvens av språkkontakt har det oppstått forskjellige blandingsformer mellom norsk tegnspråk og norsk. Disse har gjennom de siste 30-40
årene fått forskjellige metaspråklige navn som bl.a. tegn og tale, tegn som støtte,
norsk med tegnstøtte, tegnspråknorsk. Felles for dem er at ”grunnspråket” eller
”hovedspråket” følger norsk syntaks.

Det er verdt å merke seg at den sistnevnte blandingsformen ikke har et
naturlig utviklet utgangspunkt, som tidligere nevnt. Ved de andre blandingsformene nevnt ovenfor er det, slik vi ser det, vanskelig og kanskje
umulig å skille det ene fra det andre rent språkbruksmessig (Holten 2009:
154). Felles for alle variantene er at de blander norsk talespråk med konvensjonelle tegn og andre tegnspråklige elementer, som lokalisasjon og
øyenbrynsbruk fra norsk tegnspråk.
Videre har tegnspråk blitt sett på som et hjelpemiddel for å kompensere
for hørselsnedsettelse og for å få tilgang til norsk. Det argumenteres fortsatt
i dag blant fagfolk og i media for å velge norsk fremfor tegnspråk til hørselshemmede. Vogt-Svendsens beskrivelse av situasjonen i 1983 gjelder
fremdeles:
Til tross for at tegnspråk har vært det bærende språk i døves kultur i generasjoner, har det vært nedvurdert som følge av den oppfatning at bare talespråk er
fullverdig språk. Et allment gjeldende syn har vært at tegnspråk virker
hemmende på døves tale-/skriftspråkutvikling. (Vogt-Svendsen 1983: 1).

Et annet argument for å velge bort tegnspråk er at med CI2 er det
unødvendig med tegnspråk, siden vi tross alt lever i et hørende samfunn.
St.meld. 35 (2007–2008) Mål og meining og blant andre Becker (2010) tar
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opp denne diskusjonen rundt det å velge bort tegnspråk og at argumentasjonen her er basert på feil grunnlag. I dette krysskulturelle møtet er det
sannsynlig at døve danner språkholdninger som gir uttrykk for hvem de
ønsker å være.

3 Metode
Denne artikkelen har hentet data og empiri fra vår masteroppgave i språk
”Hørende er våre sjefer” (Holten & Lønning 2010). Vi valgte å bruke både
kvantitative og kvalitative metodeverktøy, fordi vi ønsket å finne informasjon om virkningen tegnspråknorsken på 1970-tallet hadde på språkholdninger generelt og individuelt.
Våre 22 døve informanter var delt inn i to grupper, gruppe I og gruppe II.
Gruppe I består av 16 informanter som kom fra ”grasrota” i døvesamfunnet,
og som har norsk tegnspråk som førstespråk. De ble fordelt i fire aldersgrupper med fire informanter i hver: 60–85 (gruppe A), 45–59 (gruppe B),
25–44 (gruppe C) og 18–24 (gruppe D). Når vi tar tegnspråknorsken og 1970tallet i betraktning, var gruppe A voksne, gruppe B unge voksne og gruppe C
barn under tegnspråknorsktiden. Gruppene A-C kunne da fortelle om hvordan
de forskjellige aldersgruppene opplevde tegnspråknorsken, og vi kan få deres
synspunkter. Gruppe D har vokst opp etter tegnspråknorsken og har opplevd
følgene av denne hele livet, og kunne fortelle om sine antagelser og eventuelt
hvordan de oppfattet tegnspråknorsk. Informantene ble funnet etter snøballmetoden (Johnstone 2000: 92), der vi brukte vårt nettverk i døvemiljøet til å
finne informanter. I gruppe II hadde vi 6 informanter som var aktive politisk
på høyt nivå i døvesamfunnet, nærmere bestemt medlemmer i TSU eller dets
etterfølger i NDF, Aksjonskomiteen for tegnspråkarbeidet (AKTA). Vi hadde
to grupper fordi vi ønsket en representativitet blant informantene i forhold til
om de kom fra ”grasrota”3 (gruppe I), og om de var med i ledelsen i prosessen
med tegnspråknorsk (gruppe II).
Informantene ble vist en filmsnutt der en person brukte tegnspråknorsk.
Denne filmsnutten var to minutter lang, ble tatt opp rundt 1978 og handlet
om oppussingen av Døves hus i Porsgrunn. Etter å ha sett filmsnutten ble
de bedt om å fortelle om sine reaksjoner og tanker rundt filmsnutten.
Enkelte ganger fulgte vi opp med oppklarende spørsmål, og de ble videre
oppfordret til å fortelle fritt om opplevelser og synspunkter rundt tegnspråknorsk og norsk tegnspråk, basert på deres primære reaksjoner. Intervjuene ble filmet, og vi noterte underveis.
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Ved gjennomgangen av filmopptakene så vi gjennom alt to ganger.
Første gangen noterte vi hva informantene sa, og andre gangen gikk vi systematisk gjennom opptakene og oversatte skriftlig ytring for ytring til norsk.
Denne måten å jobbe på kan medføre en fare for overfortolking. På den
andre siden kan styrken ved dette være at vi ved første gangs oversettelse
hadde sett ting som vi ikke så ved annen gangs gjennomgang og vice versa.
En kan si at det å gå gjennom materialet flere ganger fungerte som en
kvalitetssikring av det oversatte datamaterialet. Vi er også to personer som
har gått gjennom det samme materialet.
Ved systematisering av utsagnene til informantene tok vi utgangspunkt
i Svennevig et al. (1995) og Faircloughs (2001) kritiske tekstanalyse. Ifølge
sistnevnte er tekst en diskursdimensjon. Vi valgte å fokusere på ekspressive
språkfunksjoner; på det Fairclough (2001: 92–93) kaller vokabular med
experiential values knyttet til tegnspråknorsk og norsk tegnspråk. Vi fant
utsagn eller ytringer der vurderinger av tegnspråknorsk og norsk tegnspråk
forekom i det skriftlige materialet fra intervjuene. De vurderende ytringene
fordelte vi så i positive utsagn og negative utsagn, hvorpå disse utsagnene
ble fordelt i forhold til hvilken aldersgruppe de opptrådte i. Fordi vi hadde
oversatt med norske ord, ble vi nødt til å ta i bruk vår innenfrakunnskap i
kombinasjon med filmopptakene og bruke vurderingene i en tegnspråklig
minoritetskontekst. Et eksempel er ordet ’døv’, som hos mange hørende har
en negativ konnotasjon i retning ’dum’ eller ’treig’. I vår kontekst er ’døv’
et positivt ladet ord som er en identitetsmarkør i den forstand at det skaper
fellesskap.
t
s
g
4 Resultat
Vi presenterer noen utsagn samt resultatene fra informantenes vurderinger
av først tegnspråknorsk og deretter norsk tegnspråk. Som tidligere nevnt er
informantene delt inn i to grupper, gruppe I og gruppe II, og gruppe I har
fire undergrupper etter alder.
n
k
Når det gjelder tegnspråknorsk, ser noen av utsagnene slik ut:
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Utsagnene gir uttrykk for informantenes følelser og dermed hvorvidt de er
positivt eller negativt innstilt til tegnspråknorsk.
Figur 1 illustrerer hvorledes de vurderende utsagnene i de forskjellige
aldersgruppene er spredt i forhold til tegnspråknorsk.

Figur 1: Positive og negative vurderinger om tegnspråknorsk

Som en kan se i denne figuren, er det flest positive vurderinger i gruppe A,
altså den eldste gruppen. I gruppe B er det også en forekomst av positive
vurderinger. I gruppene C og D finner vi ingen forekomster av positive
vurderinger. I forhold til negative utsagn om tegnspråknorsk finner vi at
gruppe A har en påfallende lav forekomst av negative vurderingsytringer
om tegnspråknorsk i forhold til de tre andre gruppene. Gruppe B har rundt
20 negative ytringer knyttet til tegnspråknorsk. I gruppe C er det rundt dobbelt så mange negative ytringer om tegnspråknorsk som det er i gruppene
B og D. Gruppe II har en nesten tilsvarende forekomst som gruppe C i
negative vurderinger av tegnspråknorsk. Vi vil komme nærmere inn på dette
når vi tar for oss begge typer vurderende utsagn.
Noen eksempler på utsagn i forbindelse med norsk tegnspråk er:
P
Positive
ositive utsagn
utsagn
D
øve ssom
Døve
om ttegner
egner vanlig
vanlig er
er opplagte
opplagte og våkvåkne
Fullstendig
F
ullstendig avslappende
avslappende

Negative
Negative utsagn
utsagn
bl
blir
ir flau
ffllau når
når døve tegner
tegner stort
stort
mye
mimikk
m
ye m
imikk og grimaser
grimaser

Utsagnene gir uttrykk for informantenes følelser og dermed hvorvidt de er
positivt eller negativt innstilt til norsk tegnspråk.
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I forhold til positive og negative vurderinger om norsk tegnspråk kan
vi lett se av figur 2 at gruppe A er den gruppen som har færrest positive
vurderinger av norsk tegnspråk, og den eneste gruppen som har negative
vurderinger av norsk tegnspråk.

Figur 2 Positive og negative vurderinger av norsk tegnspråk

Dette står i kontrast til de tre andre gruppene, som bare har positive
vurderinger. Forekomsten av disse avtar jo lavere alder deltakerne i
gruppene har. Gruppe II har en nesten like lav forekomst i positive
vurderingerav norsk tegnspråk som gruppe A. Aldersmessig er de fleste av
informantene i gruppe II som i gruppe A.
Dersom vi ser disse funnene under ett, kan vi se at positive vurderinger
i forhold til tegnspråknorsk har den høyeste forekomsten i gruppe A (60–85
år). Gruppe B (45–59 år) har en mindre forekomst av positive vurderinger.
Men forskjellen mellom de to gruppene er at det kun er informantene i
gruppe A som også har et høyt antall negative vurderinger i forhold til norsk
tegnspråk. Gruppe A har altså den høyeste forekomsten av positive
vurderinger av tegnspråknorsken og høyest forekomst av negative
vurderinger av norsk tegnspråk. De er også den gruppen som har færrest
negative vurderinger av tegnspråknorsken.

5. Diskusjon
Før tegnspråknorsken kom inn i bildet, ble den såkalte orale metode brukt
i alle døveskolene etter 1880, en talespråklig tilnærming som ga undervisning basert på munnavlesning og, for de som hørte litt, tale. Det ble ikke
brukt norsk tegnspråk i undervisningen; dette var snarere bannlyst og sett
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ned på. Ulike kilder tyder likevel på at det kanskje ble brukt enkelttegn av
og til blant noen lærere, men da som hjelpemiddel (Skjølberg 1989). Elevene i disse døveskolene lærte implisitt gjennom hele sitt skoleløp at norsk
var det viktigste, og for å lære norsk var hørsel like viktig, kanskje viktigere
enn å tilegne seg kunnskap. Dette kan bety at det blant disse elevene er flere
som har utviklet en negativ identitet i den forstand at de oppvurderer det
språket de per se ikke har full tilgang til og bruker mest. De kan ha forsøkt
å oppnå anerkjennelse, som Kermit (2006: 51) sier:
[…] gjennom å vise seg dyktige i forsøket på å opptre mest mulig hørende. Å
stille sin døvhet til skue ved å snakke tegnspråk var det samme som å vise seg
som avviker. For noen døve har dette vært et stempel man har akseptert i en slik
grad at det er blitt en del av ens identitet.

Gruppe A gir kanskje tegnspråknorsk høyere status fordi norsk har vært en
mektig del av deres liv i de mest betydningsfulle årene. Som tidligere nevnt
påpeker Vogt-Svendsen (1991: 4) at ”[d]et er interessant at blandingsformer
som tegnspråknorsk eller norskpregede pidginvarianter, faktisk må sies å
ha hatt høyere status enn norsk tegnspråk.” En mulig forklaring er at rundt
1975 befant denne gruppen seg i alderen fra 26–51 år. Med andre ord hadde
alle fullført skolegangen da tegnspråknorsken ble implementert. En kan
videre si at gruppe A (60–85 år) viser negative språkholdninger i forhold til
sitt eget naturlige språk, altså norsk tegnspråk. Forbindelsen mellom person
og språk er veldig nært. Myers-Scotton (2006: 141) sier at ”[a]ttitudes about
language varieties are subjective evaluations (assessments) that are made
about the value of both the varieties themselves and their speakers”. Disse
språkholdningene er for det meste ubevisste, men dette betyr ikke at en ikke
kan vurdere eller handle på bakgrunn av sin holdning (Myers-Scotton 2006:
109).
Gruppe B (45–59 år) har derimot, som tidligere nevnt, en høyere andel
av negative vurderinger av tegnspråknorsk enn gruppe A. Funnene våre
viser at gruppe B har den høyeste forekomsten av positiv vurdering av norsk
tegnspråk. Denne gruppen var under tegnspråknorskens tid i alderen fra 11
til 25 år. Vi kan anta at de eldste i gruppe B har tilsvarende erfaringer i forhold til norsk som gruppe A (60–85 år). Likevel er det påfallende at det er
gruppe B som har høyest forekomst av positive vurderinger i forhold til
tegnspråk. Peterson (1997) viser til AKTAs mandat på 80-tallet, som var en
reaksjon mot tegnspråknorsken. AKTAs oppgave var blant annet å informere om norsk tegnspråk og øke bevisstheten om at norsk tegnspråk var å
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anse som et språk. Dette skulle gjøres i døveskoler og foreninger. Det kan
bety at gruppe B (45–59 år) har fått denne informasjonen, men at informasjonen kanskje har gjort mest inntrykk hos dem som var yngst i denne
gruppen. Yngre mennesker er vanligvis mer formbare og åpne for nye impulser. Holdningsmessig kan det for gruppe B bety at de har ambivalente
følelser i forhold til begge språk, eller at det innad i gruppen er store individuelle forskjeller.
Gruppe C (25–44 år) er den gruppen som har høyest forekomst av
negative vurderinger av tegnspråknorsk. Denne gruppen kommer som
nummer 2 når det gjelder positive vurderinger av norsk tegnspråk. Skillet
mellom gruppe B (45–59 år) og gruppe C er ikke stort i forhold til positive
vurderinger av norsk tegnspråk, og dette kan være tilfeldig. Fordi det ikke
opptrer noen positive vurderinger av tegnspråknorsk, kan det bety at gruppe
C er mer likeartet i holdningene innenfor gruppen. Denne gruppen var yngre
enn 10 år under tegnspråknorskens tid. Da vi gikk gjennom disse informantenes tekster, var det påfallende hvor sammenfallende de reagerte i forhold til de andre gruppene i den forstand at de hadde ganske like historier
fra sin skoletid. Dette kan kanskje sies å være en del av en kollektiv hukommelse: Det ble støtt og stadig påpekt av hørende lærere at deres tegn
var gale, og at de skulle uttales sånn og sånn, for det hadde lærerne lært på
kursene i NDFs regi. På den tiden var det vel bare hørende døvelærere –
lærere for barn og unge har som kjent stor makt og innflytelse. Det ironiske
er jo at det var hørende mennesker som hadde gått på tegnspråknorskkurs
som skulle belære og undervise i hva som nå var rett og galt på tegnspråk
– et språk som gjennom generasjoner var utviklet naturlig av døve. Gruppe
C har dermed følt på kroppen hvor nedsettende hørende har snakket om
deres språk. De ble sågar truet med sanksjoner dersom de ikke forandret
tegnene sine. Med den erfaringen gruppe C hadde, er det ikke så rart at de
har vurdert tegnspråknorsken så negativt.
Til slutt har vi gruppe D (18–24 år), som ikke var født på 1970-tallet.
De har en nesten tilsvarende negativ vurderingsforekomst overfor tegnspråknorsken som gruppe B. Denne gruppen hadde også få positive
vurderinger av norsk tegnspråk sett i forhold til gruppe B og C. De har aldri
vært nødt til aktivt å forholde seg til tegnspråknorsken. På den annen side
er det en informant i denne gruppen som sier: ”Jeg håper at den perioden
aldri mer kommer tilbake”. Gruppe D er en del av det vi kan kalle for L97generasjonen,4 som kanskje ser det som en selvfølge å kunne bruke tegnspråk i alle typer sammenhenger, hvor som helst og når som helst.
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I forhold til gruppe II, som består av mennesker som var med i TSU
eller AKTA, er det et tankekors at forekomsten av positive vurderinger av
norsk tegnspråk er tilsvarende lav som i gruppe A. Det er verdt å merke seg
at begge disse gruppene er like i at de er over 60 år og dermed var like unge
i tegnspråknorsktiden. I forhold til en negativ vurdering av tegnspråknorsk
er denne gruppen nesten like høy som gruppe C. Fordi alle var politisk aktive den gang, kan det bl.a. bety at enkelte tidlig så at tegnspråknorsk ikke
fungerte, og at denne kunnskapen ligger så rotfestet i denne gruppen at de
positive vurderingene av norsk tegnspråk kanskje kommer i bakgrunnen
eller ligger i personen som en slags selvfølge, sammenlignet med de andre
gruppene.
I den krysskulturelle diskursen om døve har den hørende majoriteten
gatekeeper-rollen. Majoriteten definerer seg som normale og bruker den
sosiale praksis knyttet til majoritetsdiskursen (Fairclough 2001) ved å
definere avviket i desibel.5 Haualand (2001: 63) peker på at døve opplever
en dobbel eksklusjon fra majoritetsdiskursen. Den første er med bakgrunn
i lyd eller mangel på lyd og den andre i det faktum at døvheten er en fysisk
kroppslig defekt. Denne diskursen kan illustreres med følgende utsagn fra
informantene:
”Hørende er viktig, norsk er viktig” (Informant)
”Majoriteten anser at norsk er viktig og tegnspråk er mindreverdig.” (Informant)
Som vi kan se av utsagnene, inneholder også majoritetsdiskursen en språklig
dimensjon i tillegg til det lydlige og kroppslige. Døve kjenner ikke alltid til
hvilke konvensjoner som gjelder i for eksempel en intervjudiskurs. Dette
er kanskje ikke så rart, for hørende som majoritet legger opp konvensjonene
gjennom sin sosiale praksis. Dette fører til et asymmetrisk forhold mellom
hørende som legger opp konvensjonene og døve som ikke kjenner til de
samme konvensjonene. Det blir kanskje enda mer asymmetrisk når vi også
har observert at potensielle arbeidsgivere har spurt hvordan døve vil løse
”problemet” med sin hørsel i jobben. Fairclough (2001: 41) påpeker at det
er i slike krysskulturelle diskurser om makt at ”[p]ower in discourse between members of different cultural groupings is in this perspective an element in the domination of, particularly, black and Asian minorities by the
white majority, and of institutionalized racism.” Institusjonalisert rasisme
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kan i døves minoritetstermer beskrives som audisme. Audisme er ifølge
Lane (1999: 43):
[t]he corporate institution for dealing with deaf people, dealing with them by
making statements about them, authorizing views of them, describing them,
teaching about them, governing where they go to school and, in some cases,
where they live; in short audism is the hearing way of dominating, restructuring
and exercising authority over the deaf community.

Gatekeeperne ignorerer det faktum at døve er en ressurs, spesielt innenfor
offentlige og halvoffentlige institusjoner for døve med døve arbeidstakere.
Det er slik at paternalismen fremdeles er rådende som:
a system under which an authority undertakes to supply the needs and regulate
the conduct of those under its control […] Hearing paternalism likewise sees
its task as ”civilizing” its charges: restoring deaf people to society. (Lane 1999:
37)

Lane påpeker videre at denne paternalismen lever videre til tross for mye
publisering og utdanning på høyere nivå som bidrar til økt kunnskap og bevissthet om døve (Lane 1999: 43). Han peker da spesielt på institusjonene
som skal yte service for døve, som styres av hørende, spesielt utdanningsinstitusjonene for døve samt sosiale og medisinske institusjoner for døve.
Døve er marginalisert til tross for at institusjonene skal yte service til andre
døve og hørselshemmede.
Fairclough (2001: 30–31) viser til at det er et dialektisk forhold mellom
sosiale strukturer og diskurs. Dette forholdet kan forklare årsaken til at informantene i gruppe A (60–85 år) og delvis i gruppe B (45–59 år) er positive
til tegnspråknorsken. Tegnspråknorsk fungerer kanskje for disse informantene som en støtte til munnavlesningen og kan ha blitt opplevd som et
positivt grep fordi disse informantene har lært i sin skolegang at norsk er
det språket som gjelder. Å munnavlese på et språk en ikke behersker, må
fortone seg som et uoverkommelig prosjekt. Flere av informantene gjennomgikk en svært vond tid for å klare å lære å snakke (om de i det hele tatt
klarte det) til tross for at forutsetningene ikke var de aller beste. ”De hørte
jo dårlig.” En alminnelig oppfatning om at hørende vet best, norsk er det
beste språket og tegnspråk er mindreverdig, var rådende på døveskolene.
Dette førte til at døve internaliserte denne oppfatningen, med den konsekvens at de bidro til å opprettholde den. En informant beskriver en ”mote”
blant døve på 70-tallet som kan illustrere hvor langt denne majoritetsdis-
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kursen gikk på den tiden da tegnspråknorsken varte. Utsagnet handler om
døve med en hørselsrest som gjorde det mulig for dem å oppfatte talespråk
og at ”moten” gikk ut på å late som om man var stokk døv, implisitt slik
som de hørende forventet at døve var:
Det var mote i 1970 årene. […] var sånn ’stokk døv’ og pratet med hørende og
forstod de. Og når [personen] fikk spørsmål om [personen] hørte så sa [hun] nei
jeg er ’stokk døv’. Motbydelig! Døve rundt fikk jo et dårlig selvbilde og trodde
de ikke var verdt noe. Simpelt altså! Flere av de var aktive i døvemiljøet fordi
det var nettopp de som var i styrer osv. De slukte jo rått det [tegnspråknorsken]
stod for. Fordi det språket er jo også en del av norsk … (informant)

Dette ble ødeleggende for flere døve, da de opplevde at de ikke klarte å for
eksempel munnavlese og forstå hva som blir sagt, i like stor grad som de
som fulgte ”moten” (men som faktisk hadde en hørselsrest de kunne støtte
seg til). Dette kan tyde på at fremtredende døve var preget av normalitetsdiskursen som hørende la opp til, for eksempel at munnavlesning kunne
fungere fint for døve.
Lane, Hoffmeister & Bahan (1996: 172) trekker frem gruppen med ledere
i døveorganisasjonene. De nevner bl.a. inter-cultural leaders, som er døve
ledere født av hørende foreldre og har blitt døve etter at de har lært talespråket.
Disse lederne finner vi i døveorganisasjoner der det er utstrakt kontakt med
det hørende majoritetssamfunnet. Disse lederne kan av naturlige årsaker ha
internalisert majoritetsdiskursen, og ut fra dette kan vi anta at den ovenfornevnte informanten gjør en plausibel slutning. Lederne var døve, men styrte
på hørendes premisser. Dette kan ha gjort at handlingsrommet innenfor
majoritetsdiskursen for disse lederne ble større. Når disse lederne begynte å
argumentere for at døve barn ville lære norsk bedre dersom en tilførte tegn til
norsken i undervisningen, ble det muligens lettere å påvirke døveskolene i
Norge. Vi kan også si at disse lederne som var sterkest i norsk og forsto
majoritetsdiskursen best, dermed fikk makten til å velge ut hvem som skulle
sitte i TSU. Disse skulle deretter lede tegnspråknorskarbeidet. Aldersmessig
befinner disse lederne seg i samme type gruppe som A (60–85 år) i vår undersøkelse, dvs. at de er like gamle som informantene i gruppe A. Gruppene A
(60–85 år) og delvis B (45–59 år) gir uttrykk for en internalisert majoritetsdiskurs. Gruppe C (25–44 år) er den gruppen som hadde flest positive ytringer
om norsk tegnspråk, og som har opplevd tegnspråknorsken som undervisningsspråk i skolen. Denne opplevelsen kan være årsak til at de nå er positive
til norsk tegnspråk, fordi de har opplevd en marginalisering av dette språket
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til fordel for tegnspråknorsk. Før tegnspråknorsken kom, var undervisning på
døveskolene basert på oral opplæring, og lærerne blandet seg ikke inn i tegnspråkbruken i friminuttene. Med tegnspråknorsken antar vi at hørende i stor
grad var med på å ”kuppe” tegnspråket, og gjorde det til en del av majoritetsdiskursen, da tegnspråknorsken skulle visualisere norsk. Riktignok ble tegnspråknorsk utviklet av TSU, og kursene der døvelærerne lærte tegnspråknorsk
var i regi av NDF, men det var døvelærerne som underviste elevene i døveskolene. Døvelærerne var som nevnt hørende og fikk gjennom sin undervisning av barn og unge stor innflytelse – de kom altså inn på døves arena og
prøvde å endre deres tegnspråk:
Dette er jo fra 70-tallet, da var det mye språkkamp. Det var slik at ens måte å
bruke tegn raskt ble kommentert til ikke å være pent og måtte forandres. Dette
var lærere som var hørende som rettet på oss til tegn i tegnboka. For eksempel
– dette husker jeg godt! Jeg måtte forandre tegnet NORD-AMERIKA. Dette
nye tegnet jeg fikk presentert var sjokkerende. Læreren sa ’du må følge det som
står i boken’. Ikke bruke det tegnet mer. Læreren lukte ut våre tegn og ba dem
erstattes med andre nye. Jeg har aldri i min oppvekst opplevd å få tilbakemeldinger på at jeg tegnet bra og at det var pent. Bare krig og kommentarer fra lærere
og andre at mine tegn var feil. (informant)
Men også for eksempel i 70 årene, hvis vi tegnet feil fikk vi beskjed om at vi
ikke ville få sertifikat, dere må følge det som står i boken. Å jada sånn var det,
de truet Skådalslærene og internatet. Hvis, du tegner feil du får ikke sertifikat.
Overhodet ikke! Vi fikk trusler! Det var det mye av – å jada! (informant)
De [lærerne] håpet at vi skulle forstå. De tegnet og hvis vi oppfattet var det bra.
Hvis vi ikke gjorde det fikk vi juling, straff, vist ut til soverommet, eller ble
nødt til å bli sittende igjen. (informant)

Tegnspråknorsken stod sannsynligvis for en større nedvurdering av norsk
tegnspråk enn det som hadde vært tilfelle i den orale perioden på døveskolene. Vogt-Svendsen finner også det samme når hun viser til at ”innføringen av tegnspråknorsk har trolig også vært med på å beholde synet på
døves tegnspråk som ”primitivt” og ”galt” i live” (Vogt-Svendsen 1983:
16). Videre påpeker hun at ”tegnspråknorsk er blitt et ledd i undertrykkelse
av de døves eget tegnspråk, og dermed også undertrykkelse av dem som
bruker det” (Vogt-Svendsen 1983: 17). På den andre siden, så kan dette
argumentet sies å være tveegget – vi kan ikke avvise muligheten for at tegnspråknorsken også gjorde norsk tegnspråk mer akseptert på sikt, ved at døve
nå kunne ”heve armene”. Vogt-Svendsen kommer også inn på dette:
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[D]et er godt mulig at konstruksjonen av tegnspråknorsk og kurstilbudene i dette
systemet har vært en nødvendig prosess i samfunnet, som en begynnende fase
i forståelse og aksept av tegnspråket døve bruker. (Vogt-Svendsen 1983: 17)

Siden tegnspråknorsk ble introdusert, har det skjedd en del på tegnspråkfeltet
i Norge. Norsk tegnspråk kom inn i skolen som undervisningsspråk med L97,
og ble da anerkjent som et språk. I dag ser vi at norsk tegnspråk skal få offisiell
status som et norsk språk i Norge på lik linje med norsk og minoritetsspråk
som for eksempel samisk og kvensk (St.meld. 35 [2007–2008]). Selv om
norsk tegnspråk med dette er offisielt anerkjent, er dets språkstatus likevel
ikke alminneliggjort og anerkjent blant ”Hvermannsen”.

6 Konklusjon
Det er, etter hva vi oppfatter, evidens for å si at det er en sammenheng mellom majoritetsdiskursen og døves språkholdninger. Vi så at i den eldste
gruppen A (60–85 år) og hos de eldste i gruppe B (59–45 år) hadde de
negative vurderinger av norsk tegnspråk. Med andre ord er det sannsynlig
at de har adoptert majoritetens syn på norsk tegnspråk, og at norsk for dem
er bedre enn norsk tegnspråk. Slike negative vurderinger av norsk tegnspråk
forekom ikke i vårt materiale i de yngre gruppene. Språkbrukerne i gruppe
C (25–44 år) hadde nest flest positive vurderinger av norsk tegnspråk
samtidig som gruppen også hadde den høyeste forekomsten av negative utsagn til tegnspråknorsk. I den yngste gruppen språkbrukere i 18–24 års alder
(gruppe D) ble norsk tegnspråk nærmest tatt som en selvfølge og de ser ut
til å ikke ha et aktivt forhold til tegnspråknorsk.
Det er et dialektisk forhold mellom sosiale strukturer og diskurs, ifølge
Fairclough (2001). Dette forholdet kan forklare årsaken til at informantene
i gruppe A (60–85 år) og delvis i gruppe B (59–45 år) er positive til tegnspråknorsken og negative til norsk tegnspråk. Når vi ser på makt i diskurs,
har vi vist at det er et asymmetrisk maktforhold mellom døve og hørende.
Døve kjenner ofte ikke til, eller har ikke tilgang til, konvensjoner i
majoritetsdiskursen fordi det er hørende gatekeepere som har laget dem og
legger premissene. En alminnelig oppfatning om at hørende vet best, norsk
er det beste språket og tegnspråk er mindreverdig, er fremdeles et
fremtredende trekk i majoritetsdiskursen.
En mulig konsekvens av vår artikkel kan bli et økt fokus på samspillet
mellom døve og hørende på tospråklige arbeidsplasser, der det brukes norsk
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tegnspråk og norsk. Handlinger og utsagn kan forstås forskjellig, avhengig
av kontekst. For døves del kan samspillet mellom døve og hørende forstås
som en del av maktrelasjonene, slik at døve i så henseende ikke er
likeverdige deltakere i normalitetsdiskursen.
Det må tas hensyn til at norsk tegnspråk slik det brukes i dag, er sterkt
påvirket av forhold i vår nære historie, enten vi liker det eller ikke.

Noter

1. Tusen takk til alle våre informanter, Marit Vogt-Svendsen og Arnfinn Muruvik
Vonen.
2. CI (cochleaimplantat) er et innoperert høreapparat som stimulerer hørselsnerven hos
både barn og voksne.
3. ”Fra grasrota” er et uttrykk som brukes i døvesamfunnet og defineres i Lane, Hoffmeister & Bahan (1996: 172), der grasrotledere er ”leaders […] in positions in which
cultural knowledge of the DEAF-WORLD and fluency in ASL are particularly valuable”. Grasrotlederne finner vi spesielt i bl.a. døveskoler, døveidrettsklubber og
døveforeninger. De medvirker i lokale fora i døvesamfunnet og kan inneha ulike
roller.
4. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) ga døve elever tegnspråk som
skolefag gjennom hele grunnskolen.
5. Måleenhet for lydstyrkenivå.

Referanser
Becker, Frank 2010: Døve barn med CI bør få god språkopplæring. Debattinnlegg i Dagens Medisin 18. oktober 2010.
Bull, Tove & Anna-Riitta Lindgren 2009: Einspråklegheit kan bøtast. Innleiing. Bull, Tove & Anna-Riitta Lindgren (red.): De mange språk i
Norge. Flerspråklighet på norsk. Oslo: Novus Forlag, 7–28.
Fairclough, Norman 2001: Language and Power. Harlow, England: Pearson
Education Ltd.
Falkenberg, Eva-Signe & Thorbjørn Johan Sander 1977: Veiledning for
tegnspråklæreren. Bergen: Norges Døveforbund.
Haualand, Hilde Maria 2001: I endringens tegn. Diskurser i døvebevegelsen. Upublisert hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Oslo: Universitetet i Oslo.
Holten, Sonja Myhre 2009: Tospråklighet eller flerspråklighet – hva er
problemet? Hansen, Aase Lyngvær, Ninna Garm & Ellinor Hjelmervik
(red.): Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling.
Trondheim: Møller kompetansesenter, 148–159.

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 23

Døves språkholdninger og norsk tegnspråk

23

Holten, Sonja Myhre & Hege Roaldstveit Lønning 2010: Hørende er våre
sjefer. Språkplanlegging og språkendringer i norsk tegnspråk.
Upublisert masteroppgave i språk. Oslo: Universitetet i Oslo.
Johnstone, Barbara 2000: Qualitative Methods in Sociolingusitics. Oxford:
Oxford University Press.
Kermit, Patrick 2006: Tegnspråk og anerkjennelsen av døve som en språklig
minoritet. Jørgensen, Sissel Redse & Rani Lill Anjum (red.): Tegn som
språk. Oslo: Gyldendal Akademisk, 47–59.
Lane, Harlan, Robert Hoffmeister & Benjamin Bahan 1996: A Journey into
the DEAF-WORLD. San Diego: Dawn Sign Press.
Lane, Harlan 1999: The Mask of Benevolence: Disabling the Deaf Community. 2. utgave. San Diego: Dawn Sign Press.
Myers-Scotton, Carol 2006: Multiple Voices. An Introduction to Bilingualism. Oxford, England: Blackwell Publishing.
Peterson, Svein Arne 1997: Utviklingen av tegnspråknorsk i Norge. Døves
Tidsskrift nr. 10 og 11, Særtrykk Døves Tidsskrift 1997.
Schröder, Odd-Inge 1993: Introduction to the history of Norwegian sign
language. Fischer, Renate & Harlan Lane (red.): Looking Back. A Reader
on the History of Deaf Communities and their Sign Languages. International Studies on sign language and communication of the deaf, 20.
Hamburg: Sign Verlag, 231–248.
Skjølberg, Trygve 1989: Andreas Christian Møller, Døvstummeinstitutet i
Trondhjem og pionértiden i norsk døveundervisning. Bergen: Døves Forlag.
St.meld. nr. 35 2007–2008: Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk.
Svennevig, Jan, Margareth Sandvik & Wenche Vagle 1995: Tilnærminger
til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk
Forlag.
Taub, Sarah F. 2001: Language from the body: iconity and metaphor in
American Sign Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Vikør, Lars S. 2007: Språkplanlegging. Prinsipp og praksis. Oslo: Novus
Forlag.
Vogt-Svendsen, Marit 1983: Norske døves tegnspråk: noen pedagogiske og
språkvitenskapelige aspekter. Trondheim: Tapir.
Vogt-Svendsen, Marit 1987: Tegnspråk og norsk og blandingsformer av de
to språkene. Spesialpedagogisk artikkelserie nr 2, 1987. Oslo: Institutt
for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 24

24

Sonja Myhre Holten og Hege R. Lønning

Vogt-Svendsen, Marit 1991: [Sammendrag av arbeidet] Tegnspråk og blandingsformer av norsk tegnspråk og norsk. Hva karakteriserer disse blandingsformene? Trondheim: Upublisert manuskript.
Vonen, Arnfinn Muruvik 2009: Norsk tegnspråk og døves språksituasjon i
Norge. Bull, Tove & Anna-Riitta Lindgren (red.): De mange språk i
Norge. Flerspråklighet på norsk. Oslo: Novus Forlag, 85–106.

Summary
The article is based on a qualitative study of language attitudes among
different generations of deaf people towards Norwegian Sign Language,
the natural language evolved among deaf people in Norway, and towards
Signed Norwegian used during the 1970s and 1980s. The latter is a con structed system of signing based on Norwegian spoken language syntax. It
appears that Signed Norwegian has had a great effect on the language
attitudes among deaf people.
The theoretical basis for the survey of language attitudes is critical
linguistics (Fairclough 2001), where the focus is on power relations in discourse.
The data shows that older deaf people are generally positive towards
Signed Norwegian, and they are generally negative in their statements about
Norwegian Sign Language. Younger deaf people, however, do not seem to
have any relationship to Signed Norwegian, and they have generally
positive attitudes regarding Norwegian Sign Language as a language in its
own right.
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Norsk Lingvistisk Tidsskrift, spesialnummer:
Norsk språk i Amerika
(gjesteredaktører: Janne Bondi Johannessen og Joe Salmons)
Fra 1825 og hundre år framover utvandret 800 000 nordmenn til Amerika, og
etterkommerne utgjør i dag fem millioner mennesker. De fleste utvandret til
Midtvesten, og det var mye kontakt nordmenn imellom. Mye av språket ble analysert i Einar Haugens store verk The Norwegian Language in America fra 1953, og
siden av bl.a. Arnstein Hjelde, særlig i Trøndsk talemål i Amerika fra 1992.
Det siste året har vi sett en fornyet interesse for amerikansk-norsk språk, ikke
minst dokumentert gjennom workshopen “Investigating immigrant languages in
America”, som ble holdt ved University of Wisconsin, Madison, i september 2010.
Workshopen sprang ut av et felles-nordisk forskningssamarbeid i dialektologi og
særlig dialektsyntaks, og Norges forskningsråd støttet workshopen og feltarbeid i
tilknytning til den. Feltarbeidet viste at det fortsatt finnes noen norsktalende
etterkommere av immigrantene.
Vi inviterer til artikler basert på ny forskning om norsk språk i Amerika, og er
åpne for alle lingvistiske emner, inkludert fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks,
semantikk, leksikografi, tospråklighet, språktilegning, språkvariasjon og språkendring.
Planlagt publisering: nr. 2, 2012
Frist for innsending av manuskript: 1.november 2011
Artiklene skrives på norsk, svensk eller dansk, og sendes til: HYPERLINK
"mailto:jannebj@iln.uio.no" jannebj@iln.uio.no og HYPERLINK
"mailto:jsalmons@wisc.edu" jsalmons@wisc.edu
Ytterligere informasjon
På Tekstlaboratoriets side finnes gamle og nye opptak tilgjengelige for forskere.
(Bruk det vanlige Tekstlab-passordet eller skaff passord ved å følge lenken på
hjemmesiden for opptakene.)
• Seip og Selmers voksrull-opptak av norskamerikanske informanter fra 1931
• Einar Haugens opptak av norskamerikanere i 1935-1948
• Arnstein Hjeldes opptak av norskamerikanere fra 1987
• Opptak i regi av Joseph Salmons, University of Wisconsin, 2009
• Videoopptak fra Janne Bondi Johannessens og Signe Laakes opptaksreise i
Amerika i mars 2010
• Videoopptak fra Janne Bondi Johannessens og Signe Laakes opptaksreise i
Amerika i september 2010 (flere intervjuere)
For nyttige hjemmesider se NLTs informasjonsside på www.novus.no
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Norsk tegnspråk: helt norsk og veldig
annerledes. Skisse av en ny beskrivelsesmodell for norsk tegnspråk
Av Sonja Erlenkamp
Artikkelen gir en kort presentasjon av en beskrivelsesmodell for norsk tegnspråk
som har blitt utviklet det siste tiåret. Modellen tar utgangspunkt i at norsk tegnspråk gjør bruk av to ulike meningsdanningsmekanismer som i talespråklig
kommunikasjon er fordelt på to kanaler: den oral-auditive kanalen og den gestuell-visuelle kanalen. Modellen er basert på antakelsen at disse to mekanismene danner grunnlaget for den språklige strukturen i norsk tegnspråk og at de
interagerer i et komplekst samspill hvor de ivaretar hver sin funksjon.

1 Innledning
Et av de store spørsmålene som har ledsaget tegnspråkforskningen siden
den begynte for fullt med William C. Stokoes arbeid på 1960-tallet, er om
det finnes en modalitetseffekt, dvs. om tegnspråk og talespråk har ulik
struktur fordi de gjør bruk av ulike modaliteter (visuelt versus auditivt),
eller om modaliteten ikke har noen effekt på språkstrukturen. I hovedsak
har forskere brukt én av de to følgende hypoteser:
•
•

Talespråk og tegnspråk er forskjellige fordi de bruker forskjellige
modaliteter.
Talespråk og tegnspråk er like fordi de har til felles at de er språk.

I det følgende vil det kort bli gjort rede for hvordan disse hypotesene har
blitt til en motsetning som er del av den daglige debatten innenfor tegnspråkforskningen. Videre presenteres en skisse av en modell som forener
begge standpunktene i debatten. Modellen, som presenteres grundigere i
Erlenkamp (under forberedelse), er basert på forskning som støtter opp
under antakelsen om at norsk tegnspråk er basert på to forskjellige men-
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ingsdanningsmekanismer som matcher hver sin hypotese av de ovennevnte.
Dermed kan begge hypotesene være korrekte for norsk tegnspråk (NTS).

2 Et historisk tilbakeblikk: da tegnspråkvitenskapen måtte lære seg å
se
Blant dem som støtter den første hypotesen, er det noen som anser tegnspråk
som et ikke fullverdig språk, fordi det er forskjellig fra talespråk, mens
andre anser tegnspråk som fullverdige språk uavhengig av modalitetsforskjellen. Den første holdningen var mest utbredt før Stokoes analyse av
amerikansk tegnspråk som fullverdig språk (Stokoe 1960). Blant de som
mente at tegnspråk ikke er språk fordi tegnspråk ikke har de samme egenskapene som talespråk, finner vi kjente navn som Aristoteles (nevnt i Groce
1985) og Bloomfield (1933). Den andre holdningen finner man mest igjen
hos dagens tegnspråkforskere, deriblant språkvitere som Liddell (2003),
Sallandre & Cuxac (2002), Vermeerbergen (2006) og Erlenkamp (2009).
Samtidig som Stokoe (1960) argumenterte for anerkjennelsen av amerikansk tegnspråk som naturlig og fullverdig språk, hadde Hockett (1960)
publisert sine 13 velkjente kriterier for definisjon og identifikasjon av naturlige språk. Allerede det første kriteriet, som sier at språk er basert på vokalauditiv kommunikasjon, utelukker tegnspråk. Som en konsekvens satt
tegnspråkforskerne igjen med bevisbyrden for at tegnspråkene er like fullverdige språk som talespråkene. Dette førte til at den første fasen av
språkvitenskapelig tegnspråkforskning ble preget av at det var nødvendig å
bevise hovedhypotesen om at tegnspråkene er språk. Argumentasjonen var
at tegnspråk prinsipielt er lik talespråk på tross av modalitetsforskjellen som
ble ansett for kun å være overfladisk.
Dermed var tegnspråkforskningen nærmest tvunget til å ”se kun med
det ene øyet”, nemlig å fokusere mest av alt på det som kunne identifiseres
og beskrives som likhetstrekk mellom tegnspråkene og talespråkene. Fokus
ble spesielt rettet mot dualiteten og kompleksiteten som man antok utgjorde
et naturlig språksystem. Forskningsspørsmålet som mer eller mindre gjennomgående preget den tidlige tegnspråkforskningen var: Hvor talespråklig
er tegnspråk?
Antakelsen om at en eventuell modalitetseffekt kun var av betydning
for overflatestrukturen i tegnspråk, har ført til beskrivelser som blant annet
uttrykte at tegnspråk har et leksikalisert tegnforråd, dualitet i oppbyggingsmønsteret av språklige symboler (tilsvarende fonologi og morfologi i tale-
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språk), produktivitet i form av derivativ morfologi, sammensatte tegn og
lån av tegn og syntaktiske strukturer som tilsvarer det som var kjent fra talespråk, som eksempelvis ordklasser og setningsstrukturer. Videre viser
undersøkelser fra denne tiden at tegnspråkutvikling følger de samme fasene
som talespråkutvikling, og at også den språklige aktiviteten forbundet med
tegnspråk er å finne i venstre hjernehalvdel (for et overblikk se Meier 2002).
Disse funnene er nå anerkjent og brukes som et beskrivelsesgrunnlag
for de fleste dokumenterte tegnspråk. Imidlertid har en gruppe forskere de
siste 15 årene begynt å se nærmere på andre aspekter ved tegnspråk, dette
mest ut fra en antakelse om at den tidlige beskrivelsen av tegnspråk ikke
klarte å fange hele bildet. Denne gruppen forskere har mest av alt fokusert
på aspekter ved tegnspråk som tydelig er preget av at tegnspråk er visuelle
språk og ikke uten videre lar seg beskrive kun ved hjelp av talespråklige
forklaringsmodeller. I denne gruppen forskere finner vi blant andre Liddell
(2003), Sallandre & Cuxac (2002) og Erlenkamp (2009), se også Erlenkamp, Selvik og Amundsen & Halvorsen i denne utgivelsen, men kjernen
av denne forskningen går tilbake til så tidlige arbeider som Mandel (1977).
Med fokuset på de strukturene i et tegnspråk som synes å vise en
modalitetseffekt, står man i fare for å lukke det øyet man har sett med så
langt, for kun å åpne det andre. I prinsippet er man da like langt, siden man
fremdeles ser ut fra bare ett perspektiv.
Det er derfor viktig ikke å forkaste kunnskapen om tegnspråk som har
blitt bygget opp i løpet av 50, år og som forklarer likheter mellom tegnspråk
og talespråk, samtidig som det er viktig å være åpen for at tegnspråk og
talespråk er ulike på noen punkter, nettopp fordi de gjør bruk av ulike
modaliteter. Denne modalitetsforskjellen kan være dypere forankret i språkstrukturen enn bare som et overflatefenomen, uten at dette betyr at tegnspråk
ikke er fullverdige språk.

3 En ny språkmodell for (norsk) tegnspråk: Vi prøver å se med begge øyne
I det følgende opereres det med følgende premisser for språkmodellen som
skisseres:
1. Tegnspråk er lik talespråk, fordi de er språk.
2. Tegnspråk er ulik talespråk fordi de fungerer effektivt i en annen
modalitet.
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Hovedhypotesen for en modell for meningsdanning i (norsk) tegnspråk er
som følger:
•

Tegnspråk er basert på to forskjellige mekanismer for meningsdanning.

Det teoretiske rammeverket som legges til grunn for utviklingen av
språkmodellen, er en kombinasjon av kognitiv-lingvistiske teorier, deriblant
først og fremst conceptual blending theory som utviklet for talespråk
(Fauconnier 1985, Fauconnier & Turner 2002, Fauconnier 1997) og dens
videreutvikling for tegnspråk (Liddell 2003, Wilcox 2004, se også Selvik
og Erlenkamp denne utgivelsen), radical construction grammar (Croft
2001) og cognitive grammar (Langacker 2000) med typologiske
språkteorier (Comrie 1981, Dryer 2006 og Palmer 1994).
Tidligere forskning på ulike tegnspråk viser strukturer som bygger opp under
hypotesen om to meningsdanningsmekanismer, eksempelvis analyser gjort av
Cuxac & Sallandre (2002) for fransk tegnspråk, Liddel (2003) for amerikansk
tegnspråk og Erlenkamp (2009 og denne utgivelsen) for norsk tegnspråk.
Forskjellen mellom de to postulerte meningsdanningsmekanismene kan
i enkle trekk beskrives på følgende måte:
1. Med passiv ikonisitet betegner jeg meningsdanningsmekanismen i
NTS som ligner på mekanismer vi kjenner fra talespråk, slik som1
• dualitet i oppbyggingen
• etablerte leksemer
• bruk av syntaktiske konstruksjoner, som ordstilling, for å markere
grammatiske relasjoner
• morfologiske modifikasjoner
2. Med aktiv ikonisitet betegner jeg meningsdanningsmekanismen i
NTS som ligner på mekanismer vi kjenner blant annet fra gestuell
kommunikasjon, og som er basert på kognitiv ikonisitet (Wilcox
2004 og Erlenkamp 2009), deriblant finner vi:
• konvensjonalisert avbildning som hovedmekanisme
• ikoniske tegn som er bygget på kognitive prinsipper
→ forskjellige ikoniske tegnklasser og konstruksjoner
• tegnstilling avhengig av konstruksjon og verbklasse som fører til
andre grammatiske relasjoner enn subjekt og objekt2

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 30

30

Sonja Erlenkamp

Begge mekanismene går hånd i hånd; det er vanlig å finne begge
mekanismer til og med i samme ytring i NTS:
JENTE SPISE KAKE deskriptor:rund.objekt manipulator:spise
Jenta spiser kake.
passiv ikonisitet

1

!

g

aktiv ikonisitet

Aktiv og passiv ikonisitet inntar ulike funksjoner i denne setningen, som er
et typisk eksempel på bruk av begge mekanismer i norsk tegnspråk. Passiv
!J
ikonisitet, som gjør bruk av faste, leksikaliserte tegn, står for referansebygging (i dette tilfellet at ytringen handler om en jente og en kake som spises)
og leverer kontekstrammen for aktiv ikonisitet som viser ikonisk hvordan
Istedenfor forkortelsene S og O for subjekt og objekt brukes derfor forkortelsene A og P for de
noe håndteres, i dette tilfellet hvordan kaken plukkes opp og tygges. I andre
tilfeller kan aktiv ikonisitet vise hvordan noe ser ut, eller hvordan et objekt
beveger seg i rommet, til og med hvilke personlige holdninger referenter
har. Mens passiv ikonisitet i alle fall delvis kan beskrives gjennom talespråklige modeller for strukturer og meningsdanning, gjør aktiv ikonisitet
bruk av en visuell meningsdanningsmekanisme som kort beskrives i neste
avsnitt. Denne formen for meningsdanning ligner mer på gestuell kommunikasjon, men er mye mer kompleks og grammatikalisert enn bruk av
talespråklige gester (Erlenkamp 2009). Det kreves derfor en teoretisk
tilnærming som er i stand til å forklare denne meningsdanningsmekanismen
på en tilfredsstillende måte.

4 Meningsdanningsmekanismen basert på aktiv ikonisitet
Aktiv ikonisitet er vanskelig – om ikke umulig – å forklare tilfredsstillende
basert på en fonologisk/morfologisk beskrivelse, fordi de involverte
strukturer gjør bruk av tegnrommet basert på kognitiv ikonisitet (Taub 2001,
Wilcox 2004, Erlenkamp 2009) for å gjøre noe som ikke er til stede i ytringssituasjonen, mentalt synlig.3 Dette medfører at de språklige strukturene
i aktivt ikoniske konstruksjoner ofte ikke er tilstrekkelige for å dekode de
mentale forestillingene hos avsenderen. Konteksten og bruk av passiv
ikonisitet er med på å sikre at tolkingen av aktiv ikonisitet fører til de mentale
forestillingene som tegnspråkbrukeren ønsker å trigge (Erlenkamp 2009).
Aktiv ikonisitet er basert på mentale overlappingsprosesser mellom to
ulike forestillinger, hvorav den ene er basert på det som er synlig i ytrings-
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situasjonen, mens den andre er basert på det som skal uttrykkes (Liddell
2003, Selvik denne utgivelsen og Erlenkamp 2009). Denne overlappingen
mellom en forestilling av kroppsdeler og en annen forestilling danner grunnlaget for ikonisk meningsdanning. Vi kan skille mellom tre ulike typer overlappinger:
a. fullstendig overlapping
b. delvis overlapping
c. virtuell overlapping
Disse overlappingstypene, som man for øvrig også finner igjen i ikoniske
gester i norsk, kan beskrives på følgende måte (Erlenkamp 2009):
Fullstendig overlapping er basert på stor likhet mellom elementer i ytringssituasjonen og elementer fra forestillingen som disse skal overlappes med.
Forestillingen om en hånd skal for eksempel overlappes med forestillingen
om en annen hånd (se illustrasjon 1 nedenfor), eller forestillingen om en
penn med forestillingen om en annen penn.

Illustrasjon 1: Fullstendig overlapping4
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Delvis overlapping er basert på en relativt stor grad av skjematisering fordi
det kun er noen få likhetstrekk mellom elementer i ytringssituasjonen og
elementer fra forestillingen. Forestillingen om en hånd skal for eksempel
overlappes med forestillingen om en sykkel (se illustrasjon 2 nedenfor), forestillingen om en finger med forestillingen om en person eller forestillingen
om en arm med forestillingen om et tre.

Illustrasjon 2: Delvis overlapping

Virtuell overlapping er basert på en prosess som kalles mental scanning.
Overlappingen finner sted mellom strukturer som tegnspråkbrukerens
kroppsdeler – som oftest hendene – ”tegner” i luften foran seg, og elementer
fra forestillingen som disse skal overlappes med. Forestillingen om en distanse mellom to hender skal for eksempel overlappes med forestillingen om
størrelsen på en fisk, eller forestillingen om et tegnet omriss skal overlappes
med en forestilling om omrisset til et rom (se illustrasjon 3 nedenfor).
Disse overlappingstypene danner grunnlaget for ulike ikoniske tegnklasser som manipulatorer (basert på en kombinasjon av fullstendig overlapping for armen og virtuell overlapping for en gjenstand som armen
interagerer med), substitutorer (basert på delvis overlapping på deler av
armen, hånden eller til og med hodet som står for en referent) og de-
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Illustrasjon 3: Virtuell overlapping

skriptorer (basert på virtuell overlapping som brukes for å referere til utseendet, formen og materialet til objekter), men også for konstruksjoner
som rolleovertakelse som er basert på en fullstendig overlapping for hele
overkroppen (for en detaljert beskrivelse av konstruksjonene se Erlenkamp
2009).

5 Samspillet mellom aktiv og passiv ikonisitet
Aktiv og passiv ikonisitet innehar ulike funksjoner i tegnspråklige tekster
som utfyller hverandre. Mens passiv ikonisitet ofte setter referanserammen,
beskriver aktiv ikonisitet hendelser og nyere informasjon. Modellen som er
skissert her, bygger derfor på metaforen at de to meningsdanningsmekanismene i norsk tegnspråk (og muligens andre tegnspråk) danner to søyler i
det norske tegnspråkets struktur som interagerer med hverandre i et komplekst samspill styrt av blant annet nonmanuelle markører som blikk og
nikk. Søylene kan forenklet fremstilles som i illustrasjon 4:
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Illustrasjon 4: Passiv og aktiv ikonisitet som to søyler innenfor samme språk
6

6 Oppsummering
I denne artikkelen er det skissert en ny modell for norsk tegnspråk basert
på det som i utgangspunktet er to diametralt ulike syn: på den ene siden
antagelsen om at tegnspråk er delvis lik talespråk fordi begge i utgangspunktet er naturlige språksystemer, på den andre siden forventningen om
Mat bruken av to ulike modaliteter leder til grunnleggende strukturelle forskjeller.
Modellen som er foreslått, forener begge syn ved å fange opp to ulike
meningsdanningsmekanismer i norsk tegnspråk. Begge mekanismer finner
vi i prinsippet også igjen i spontant talespråk, men da i to ulike kanaler: den
orale produksjonen av tale og den gestuelle produksjonen av visuelle gester.
I norsk tegnspråk og trolig også i andre tegnspråk brukes disse to mekanismene innenfor samme modalitet, nemlig den visuelle. Mekanismene har utviklet seg til to ulike prinsipper for oppbygging av konstruksjoner som
danner et komplekst, for en stor del grammatikalisert, system av konstruksjoner.
Denne modellen er fremdeles under utvikling, og det er behov for videre
forskning for å få bekreftet eller avkreftet hovedhypotesen. Undersøkelsene
så langt (Erlenkamp under forberedelse) viser at skillet mellom aktiv og
passiv ikonisitet ser ut til å kunne bekreftes for leddstillingen i NTS (se
Erlenkamp denne utgivelsen), munnstillinger, tegnklasser (Erlenkamp
2009), grammatiske roller og relasjoner samt den generelle oppbyggingsog dekoderingsmekanismen for tegn.
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Noter
1. Jeg bruker uttrykket passiv ikonisitet basert på observasjonen at mange etablerte
leksemer og tegnspråklige strukturer har utviklet seg fra å være tegn og strukturer
med høy aktiv ikonisitet til å være faste, leksikaliserte tegn og grammatikaliserte
strukturer som i sin fortolkning ikke lenger avhenger av det fremdeles til dels transparente opphavet sitt.
2. Istedenfor forkortelsene S og O for subjekt og objekt brukes derfor forkortelsene A
og P for de grammatiske rollene Agens og Patiens i det følgende der det er andre
grammatiske relasjoner enn subjekt og objekt (Comrie 1981).
3. Uttrykket tegnrommet er en fagterm innenfor tegnspråklingvistikken og betegner
rommet foran tegnspråkbrukeren der de manuelle delene av tegnet blir utført. For
en mer detaljert beskrivelse se Raanes i denne utgivelsen.
4. Tegninger: Georg Bjerkli; foto: Frank Becker.
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Summary
This paper gives a brief description of a model for Norwegian Sign Language developed through the past decade. The model is based on the assumption that Norwegian Sign Language makes use of two different
mechanisms for meaning construction, which in spoken language communication occur in two different channels: the vocal-auditive channel and the
gestual-visual channel. Furthermore the model suggests that these two
mechanisms constitute the base of Norwegian Sign Language structure and
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that they interact in a complex interplay where both mechanisms have their
own specific functions.
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Tidsuttrykk i rommet
En kognitiv lingvistisk tilnærming til en gruppe tidsuttrykk i norsk tegnspråk
Av Kari-Anne Selvik
Denne artikkelen tar utgangspunkt i tre eksempler på metaforiske tidsuttrykk i
norsk tegnspråk. Uttrykkene illustrerer to sentrale konseptuelle metaforer for
tid i dette språket. De illustrerer også den sentrale plassen som det tredimensjonale rommet har i tegnspråkenes struktur. Tegnspråkforskeren Liddells (2003)
utbygging av Fauconniers (1994, 1997) teoretiske rammeverk har vist seg som
et nyttig redskap for å forstå tegnspråkenes meningsbærende bruk av det
tredimensjonale rommet. Analysene i denne artikkelen baserer seg på dette
rammeverket.

1 Metaforer for tid
I de fleste språk bruker vi ord og uttrykk som gjelder plassering eller bevegelse i fysisk rom, for å beskrive tid (se f.eks. Radden 2003). På norsk
sier vi for eksempel at tida går fort eller sakte, vi snakker om et langt møte,
om framtid og om et tidspunkt, og vi kan be folk om å legge fortida bak seg
og se framover. Som alminnelige språkbrukere reflekterer vi som regel ikke
over at fort og sakte i utgangspunktet beskriver egenskaper ved objekter
som beveger seg på en bestemt måte, at bak, fram og framover beskriver
plassering eller retning i rommet, at lang beskriver romlig utstrekning, mens
punkt beskriver et sted.
I Metaphors we live by (1980) beskrev Lakoff og Johnson grupper av
hverdagslige uttrykk der ord og vendinger fra ett domene blir brukt til å beskrive forhold i et annet domene. De argumenterte for at slike uttrykk reflekterer underliggende, konseptuelle metaforer. I tida etter Metaphors we
live by har Conceptual Metaphor Theory (CMT) etablert seg som en del av
det større teorifeltet kognitiv lingvistikk (se f.eks. Kövecses 2002). Kjernen
i CMT er ideen om ”konseptmetaforer” (conceptual metaphors):1 kulturelle,

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 39

Tidsuttrykk i rommet

39

metaforiske modeller som består av et sett av korrespondanser mellom elementer eller relasjoner i to ulike konseptuelle domener. Elementer eller relasjoner fra ett – oftest konkret – domene (kildedomenet) brukes for å beskrive
elementer eller relasjoner i et annet – oftest abstrakt – domene
(måldomenet). Vi kan se tid som et slikt måldomene som ofte blir beskrevet
som om det var rom. Lakoff & Johnson (1999:140) hevder at den mest
grunnleggende metaforen for tid i engelsk er basert på forestillingen om en
observatør som er plassert i nåtid, har framtida foran seg og fortida bak seg.
Denne metaforen kaller de for THE TIME ORIENTATION METAPHOR (TIDSORIENTERINGSMETAFOREN),2 og den består av disse korrespondansene mellom
elementer i kildedomenet rom og måldomenet tid:
ROM

Observatørens plassering
Rommet foran observatøren
Rommet bak observatøren

TID

→
→
→

nåtid
framtid
fortid

Selve konseptmetaforen er altså en mental forestilling som vi ikke uttrykker
direkte. De språklige uttrykkene som realiserer metaforen, blir kalt metaforiske uttrykk. Eksemplene i innledningen er slike metaforiske uttrykk som
realiserer ulike tidsmetaforer.

2 Tidslinjer i tegnspråk
Denne korrespondansen mellom tid og rom finner vi – ikke overraskende –
igjen i tegnspråk. Allerede tidlig i tegnspråklingvistikkens historie ble amerikanske tegnspråkforskere oppmerksomme på en systematisk korrelasjon
mellom bestemte tidsbetydninger og bestemte bevegelsesretninger i en del
tegn i amerikansk tegnspråk (ASL). For eksempel observerte de at ASLtegn med ulike typer framtidsbetydning, som [I MORGEN] og [I FRAMTIDA],3
artikuleres med en bevegelse framover fra kroppen. Slike observasjoner
førte til ideen om ei ”tidslinje” i amerikansk tegnspråk. Frischberg og Gough
(1973: 32) mente at tid i ASL uttrykkes langs en ”target line for time”
(mållinje for tid) som de kalte time line (tidslinje). De mente at denne tidslinja strakte seg fra et lite stykke bak (og over) språkbrukerens skulder og
framover til et stykke foran kroppen, og at den kunne deles i ’fortid’ (fra
skulderen og bakover), ’nåtid’ (ved forsida av kroppen) og ’framtid’ (forover
fra kroppen) og med egne punkt for ’nær fortid’ og ’nær framtid’ (like bak
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og like foran ’nåtid’). Ideen var at tidstegn med betydninger som [I GÅR], [I
MORGEN], [FOR ET ØYEBLIKK SIDEN], [I FRAMTIDA] eller [FOR LENGE SIDEN]
artikuleres langs eller på denne linja.
Etter hvert har tegnspråkforskere beskrevet flere ”tidslinjer” i forskjellige
tegnspråk – linjer som blir beskrevet som plassert på forskjellige steder i
rommet rundt språkbrukeren, og som er knyttet til forskjellige typer tidsbetydninger.4 Malmquist & Mosand (1996: 157–166) beskriver fem tidslinjer
(A–E) for norsk tegnspråk (NTS) og illustrerer tidslinjene A, C og E som i
figur 1 nedenfor (tidslinjene B og D er ikke relevante for denne artikkelen).5

Figur 1. Illustrasjoner av tidslinjene A, C og E i Malmquist & Mosand (1996:
157, 162, 166)6

Tidslinje A beskrives som ”et område som går fra rett bakenfor skulderen
og framover i rommet foran kroppen”, og den viser seg blant annet ved at
”tegn som angir fortid, utføres med en bevegelse mot, over eller bakover
skulderen” og at ”tegn som angir framtid, har en bevegelse framover fra
kroppen” (Malmquist & Mosand 1996: 157). Tidslinje C beskrives som ”en
linje fra venstre til høyre foran kroppen” som brukes til å uttrykke ”en
sammenligning eller kontrast mellom to eller tre tidspunkter eller perioder”.
Slike tidsangivelser ”lokaliseres langs tidslinje C” (Malmquist & Mosand
1996: 162). Tidslinje E ”går fra kroppen og vannrett utover i rommet”, og
”på [denne linja] angis omtrentlige tidsforløp framover i tid i fortellingen”
(Malmquist & Mosand 1996: 166).

3 Tidslinjer eller metaforer?
Det ligger en viktig observasjon bak ideen om tidslinjer, nemlig at vi finner
systematiske korrespondanser mellom form og betydning i enkelte grupper
av tidsuttrykk (for eksempel mellom bevegelsen forover og betydningen
[FRAMTID]). Denne observasjonen har vært – og er – viktig for å beskrive
hvordan tid uttrykkes i tegnspråk. I tegnspråklitteraturen har tidslinjer etter

4

Se for eksempel Brennan (1983) og Engberg-Pedersen (1993).
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hvert blitt tatt for gitt, og de blir oftest behandlet som en del av disse
språkenes inventar uten at det diskuteres hva de er, eller på hvilken måte de
er en del av språket. Men når vi analyserer tegnspråk innenfor de samme
teoretiske rammene som vi benytter for talespråk, kan vi ikke henvise til
tidslinjer uten å gjøre rede for hva slags språklig størrelse vi snakker om.
Ei linje i rommet (eller i en illustrasjon) kan ikke i seg selv være en del av
et språk. Dermed bør vi forsøke å gjøre rede for disse uttrykkene på en måte
som er forenlig med lingvistisk teori, men som samtidig tar vare på innsikten som ligger bak ideen om tidslinjene: det at vi finner systematiske
korrespondanser mellom form og betydning i mange tidsuttrykk.
En måte vi kan gjøre det på, er å analysere disse korrespondansene som
metaforer: metaforer som assosierer tid med bevegelsesretninger og plasseringer i rommet. I NTS, som i veldig mange andre språk, finner vi igjen
den metaforen Lakoff & Johnson (1999: 140) kalte THE TIME ORIENTATION
METAPHOR (TIDSORIENTERINGSMETAFOREN). Metaforen er den samme, men
de språklige uttrykkene som realiserer den i NTS, skiller seg både fra engelsk og norsk. I talespråk kommer rommetaforer for tid stort sett til uttrykk
ved at vi bruker ord og uttrykk som gjelder rom, når vi snakker om tid.
Tegnspråk artikuleres synlig i rommet og er dermed i stand til å uttrykke
tidsmetaforer ved hjelp av romlig utstrekning og plassering av tegn i
rommet. Tegnet I-MORGEN (illustrert i figur 2 nedenfor) er ett av flere
tegn med en framtidsbetydning som artikuleres med bevegelsesretning forover fra kroppen.7 Det er et konvensjonelt, leksikalisert tegn som realiserer
den metaforen vi kan kalle FRAMTID ER FOROVER (og som er en delmetafor
i den mer sammensatte TIDSORIENTERINGSMETAFOREN). Det er altså en del
av tegnets form – bevegelsesretningen – som realiserer metaforen.

I-MORGEN

Figur 2: ”I morgen”
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4 Bruk av rommet i tegnspråklige tidsuttrykk
Et tegns plassering og bevegelse i rommet er ofte bare en del av tegnets
artikulasjon. Foroverbevegelsen i tegnet I-MORGEN realiserer en rom-metafor for tid, men stedet i rommet der tegnet artikuleres, er i dette tilfellet
bare en del av tegnets artikulasjon. I andre tilfeller ser vi derimot at stedet
der et tegn artikuleres, tilfører tegnet mening. Liddell (2003) hevder at det
er et karakteristisk trekk ved tegnspråk at de har grupper av tegn som må
eller kan plasseres eller rettes i rommet på en slik måte at selve stedet eller
området i rommet der tegnet artikuleres, blir meningsfullt. Det siste tegnet
i tekstsekvensen nedenfor er et eksempel på dette.

NITTEN^FØRTI^ÅTTE

STREKKE-SEG-FRA-X-TIL-Y

NITTEN^SYTTI^TRE

UTSTREKNING-FRA-X-TIL-Y

Figur 3: ”Fra 1948 til 1973. Hele den perioden.”

I en informasjonsvideo om livet til den døve amatørastronomen Olaf Hassel
får vi vite at Hassel tegna sitt første stjernekart for Norsk almanakkforlag i
1948, og at han fortsatte å tegne slike kart helt fram til 1973.8 I figur 3 ser vi
en tegnsekvens som består av det sammensatte tegnet NITTEN^FØRTI^
ÅTTE (illustrasjonen viser bare tegnet ÅTTE), deretter et tegn formet som
en knyttet hånd med utstrakt pekefinger og med håndflata vendt nedover og
som føres fra venstre mot høyre i rommet foran fortelleren, og så tegnet
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NITTEN^SYTTI^TRE (illustrasjonen viser tegnet TRE). Selv om den norske
oversettelsen av sekvensen med de tre tegnene er ”fra 1948 til 1973”, betyr
ikke tegnet som beveger seg fra venstre mot høyre ’til’. Det betyr ’å strekke
seg fra x til y’, og først når vi kjenner konteksten, kan vi si om tegnet refererer
til en utstrekning i rom eller i tid. I dette tilfellet vet vi at fortelleren er i ferd
med å beskrive den perioden Hassel tegna stjernekart. Når han så produserer
tegnene NITTEN^FØRTI^ÅTTE og NITTEN^SYTTI^TRE rett før og etter
tegnet STREKKE-SEG-FRA-X-TIL-Y, har vi den informasjonen vi trenger
for å skjønne at tegnet denne gangen refererer til en utstrekning i tid, nærmere
bestemt perioden fra 1948 til 1973. Det siste tegnet i figur 3 er et tohåndstegn
med flate hender som blir plassert – og holdt en god stund – i rommet foran
fortelleren. Heller ikke denne gangen kan vi vite om tegnet refererer til noe
som har en utstrekning i rommet, eller om det refererer til en tidsperiode, uten
at vi kjenner konteksten. Men denne gangen er også selve plasseringen i
rommet med på å bestemme hva tegnet refererer til. Hendene plasseres nøyaktig der bevegelsen i det foregående tidstegnet begynte og endte. I Selvik
(2006) argumenterer jeg for at denne typen plassering av tegn med tidsreferanse får oss til å danne det Liddell (2003) kaller en ’Real Space blend’.
Liddell bygger på Gilles Fauconniers (1994, 1997) teori om mentale
rom og konseptuell ”blending”. Fauconnier & Turner (1996: 113) beskriver
mentale rom som ”small conceptual packets constructed as we think and
talk” (små forestillingspakker vi konstruerer mens vi tenker og snakker).
Disse rommene representerer scenarier av oppfattede eller forestilte
situasjoner. Liddell (2003) introduserer i tillegg en spesiell type mentalt rom
som baserer seg på sanseinntrykk. Han kaller dette rommet Real Space og
definerer det som ”a person’s current conceptualization of the immediate
environment” (en persons fortløpende konseptualisering av sine nærmeste
omgivelser) (Liddell 2003: 82). Det dreier seg altså om en mental representasjon av de omgivelsene vi til enhver tid observerer. Real Space (heretter kalt RS i mangel av en god norsk oversettelse) er det vi til enhver tid
oppfatter som våre sansbare omgivelser. RS er ikke identisk med disse
omgivelsene (som – får vi regne med – har sin egen eksistens uavhengig
av menneskers sansing og oppfatting), men er vårt ”indre bilde” av omgivelsene i det øyeblikket vi sanser dem.
Liddell (2003) beskriver en spesiell type konseptualisering der vi lar
elementer fra RS ”blande seg med” (flyte sammen med) elementer fra et
annet mentalt rom. Da får vi det han kaller en ”Real Space blend”.
Som regel er det ingen forbindelse mellom RS og andre mentale rom.
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Når vi tenker og snakker, skaper vi, ifølge Fauconnier (1997) og Liddell
(2003), en serie med stadig nye mentale rom. Disse har som regel ingen
forbindelse med RS (vårt indre bilde av omgivelsene). Men enkelte ganger
”møtes” disse ulike typene mentale representasjoner, for eksempel når vi
beskriver formen til en gjenstand med talte ord samtidig som vi viser denne
formen ved å la hendene følge ”overflaten” til den forestilte formen, eller
når vi beskriver veien til et sted mens vi samtidig ”tegner” et kart i det
tomme rommet foran oss. Da skaper vi et imaginært objekt som er dannet
ved at en mental representasjon av noe vi ser (for eksempel henders bevegelse i rommet), flyter sammen med en forestilling om en gjenstand, et sted
eller liknende. Vi ser ikke så sjelden at denne typen meningsbærende, gestuelle uttrykk ledsager talespråklige ytringer. Den samme typen meningsbærende bruk av det tredimensjonale rommet ser ut til å være et
karakteristisk trekk ved tegnspråk. Fordi tegnspråkene er visuelle språk som
artikuleres i rommet, kan de også skape slike imaginære objekter ved å plassere og bevege (enkelte typer) tegn i rommet. Denne muligheten har ikke
talespråkene; vi kan ikke plassere og bevege ord i rommet.
Figur 4 illustrerer danningen av en ”Real Space blend” (fra et tilskuerperspektiv).9 Fortellingen om Hassel og den perioden han tegna
stjernekart får oss til å skape en serie mentale rom (forestilte scenarier) med
mange elementer. Forestillinger om Olaf Hassel, Norsk almanakkforlag,
tegning av stjernekart og årene fra 1948 til 1973 er slike elementer. Parallelt
med dette skaper vi hele tida mentale representasjoner (indre bilder) av de
omgivelsene vi observerer, i dette tilfellet blant annet hendene og resten av
overkroppen til fortelleren. Figur 4 illustrerer hvordan elementer fra disse
to svært ulike mentale rommene flyter sammen i et nytt mentalt rom (vist
nederst i figuren). Dette nye rommet er det som Liddell (2003) kaller en
”Real Space blend”.10
Når forestillingen om tidspunktene 1948 og 1973 smelter sammen med
(en mental representasjon av) hendenes plassering i rommet, har vi skapt et
forestilt objekt som ser ut som hender og det tomme rommet mellom dem,
men som oppfattes som en tidsperiode. Det er som om vi ser fortelleren
holde et stykke tid mellom hendene. Vi har konstruert en ”otherwise impossible [entity] which [has] physical properties inherited from Real Space
and conceptual properties inherited from another mental space” (Liddell
2003: 175).
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Figur 4: Konstruksjon av en RS-blend

Liddell (2003) beskriver flere ikke-manuelle signaler som ofte er til stede
når det skapes en RS-blend av denne typen. Blant de vanligste er at blikk,
hode eller overkropp vendes mot det imaginære ”RS-blend-objektet”. I dette
eksempelet er fortellerens blikk, i tillegg til tegnets plassering, en indikasjon
på at han selv har skapt en RS-blend. Han ser på det imaginære objektet
han har mellom hendene. Blikket fungerer dermed som et signal som får
tilskuere til å skape et tilsvarende forestilt objekt.

5 Konseptuelle skjema
En av de generelle, kognitive evnene som er viktige for språk, er ifølge
Langacker (1987) evnen til å se en situasjon på ulike abstraksjonsnivåer. Vi
er i stand til å sammenlikne forskjellige enheter, se bort fra det som er forskjellig, og trekke ut det de har felles. På den måten kan vi skape konseptuelle strukturer som karakteriserer en gruppe av enheter med mindre
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presisjon og færre detaljer enn hver enkelt struktur har. Slike abstraherte
strukturer kaller Langacker (1987: 371) ”konseptuelle skjema”.
For eksempel vil NTS-brukere støte på et stort antall tegn som likner
på, men ikke er helt identiske med de to tidsuttrykkene i figur 3. De kan ha
ulik form (statisk plassering eller bevegelse, varierende håndform,
horisontal eller skrånende bevegelse osv.), og de refererer til forskjellige
tidsperioder (korte eller lange og med en eller flere hendelser knyttet til
seg). I Selvik (2006: 77–82 og 141–143) argumenterer jeg for at dette får
språkbrukere til å danne konseptuelle skjema der en abstrakt (i betydningen
’ikke spesifikk’) utstrekning fra én side til den andre i rommet foran en taler
refererer til en uspesifisert tidsperiode. Siden dette konseptuelle skjemaet
assosierer et område i rommet med tid, kan vi, som vi allerede har sett, regne
det som en metafor. Denne metaforen har mye til felles med den grafiske
metaforen der ei linje (på papir, tavle, skjerm eller lignende) illustrerer en
tidsperiode og punkter langs linja illustrerer tidspunkt eller hendelser. Det
er heller ikke vanskelig å refortolke tidslinje C som en beskrivelse av denne
metaforen, hvis vi bare forstår tidslinja som en generalisering (et abstrakt,
konseptuelt skjema) over uttrykk med en del formvariasjon.
I motsetning til TIDSORIENTERINGSMETAFOREN har ikke denne metaforen
noen ’forestilt observatør plassert i nåtid’ som referansepunkt. Den er bare
en forestilling om tid som ei linje der tidspunkt og hendelser plasseres i en
rekkefølge (jf. Selvik 2006: 153–154). Dermed skiller den seg klart fra TIDSORIENTERINGSMETAFOREN, som bygger på forestillingen om en observatør
som er plassert som et referansepunkt i et ”landskap av tid”.

6 Et ikke-leksikalisert metaforisk uttrykk
Uten evnen til å generalisere over store forekomster av uttrykk og trekke ut
det de har felles (dvs. evnen til å skape konseptuelle skjema), ville det være
umulig for oss å skape, og å forstå, kreative nydanninger som den som
presenteres i eksempelet nedenfor. I en lengre tekst snakker taleren i figur
5 om at hun ikke kan vite hvordan framtida hennes vil bli.11 De tre første
tegnene i tekstutsnittet nedenfor kan oversettes med ”hva vil tida bringe
meg?”. Sekvensen avsluttes så med et spontant, ikke-leksikalisert tegn som
vi skal se nærmere på nedenfor.
Dette siste tegnet, som artikuleres med en kort og rask bevegelse framover, viser seg å være et komplekst tegn med flere metaforiske elementer.
Det bygger imidlertid på to konvensjonelle, leksikalske tegn som begge har
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______________________?
HVA

TID

BRINGE I MIN-RETNING

VERTIKAL-FLATE
OPPREIST-PERSON-GÅ-FOROVER

Figur 5. ”Hva vil framtida bringe meg?”

en svært skjematisk (lite spesifikk) betydning. Det ene (artikulert med
venstre hånd) har den skjematiske betydningen [LANGT, SMALT, VERTIKALT
RETTA OBJEKT]. I denne konteksten symboliserer imidlertid dette tegnet en
oppreist (stående eller gående) person (heretter kalt OPPREIST-PERSON).
Det andre tegnet symboliserer et flatt objekt eller en flate med vertikal orientering (heretter kalt VERTIKAL-FLATE).
Begge disse tegnene tilhører en gruppe tegn som Liddell (2003:
261–316) hevder har den egenskapen at de ikke bare kan, men må rettes
eller plasseres i rommet på en meningsbærende måte. Samtidig som de
symboliserer (mer eller mindre abstrakte) leksikalske betydninger – for eksempel [OPPREIST PERSON] eller [VERTIKAL FLATE] – avbilder eller viser de
også bevegelsen eller plasseringen til den aktuelle diskursreferenten (den
eller det som tegnet refererer til). De er med andre ord språklige symboler
som i tillegg bruker gestuelle elementer for å beskrive retningen eller plasseringen til en diskursreferent.12
Hvem er så referenten til tegnet OPPREIST-PERSON i denne tekstsekvensen? I denne delen av teksten har det ikke vært snakk om noen andre

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 48

48

Kari-Anne Selvik

enn jeg-personen, så det kan bare være snakk om henne selv. Tegnet har bevegelse rett framover i rommet, så det må bety at referenten (altså taleren)
går rett framover, men siden den forutgående konteksten bare handler om
talerens framtid og ikke om steder eller fysisk bevegelse, blir den eneste
mulige tolkningen av bevegelsen i tegnet OPPREIST-PERSON metaforisk.
Tegnet beskriver taleren som beveger seg inn i framtida. Det er i denne konteksten et metaforisk uttrykk som, i likhet med tegnet I-MORGEN,
realiserer metaforen FRAMTID ER FOROVER.
Mens formen til tegnet I-MORGEN passer til beskrivelsen av ”framtidsdelen av tidslinje A” (ei linje fra skulderen og framover), passer dette
tegnets form mer til beskrivelsen av tidslinje E (ei linje fra kroppen og vannrett utover i rommet). Både ”framtidsdelen av tidslinje A” og tidslinje E kan
forstås som beskrivelser av metaforen FRAMTID ER FOROVER (som er en del
av den større TIDSORIENTERINGSMETAFOREN i NTS). Hvorvidt de kan sies å
gjenspeile to ulike delmetaforer, gjenstår imidlertid å se.13
Metaforen FRAMTID ER FOROVER kombineres ofte med en av to metaforer
som forbinder tid med bevegelse. I vårt eksempel dreier det seg om den metaforen som Lakoff & Johnson (1999: 141–147) kaller THE MOVING
OBSERVER METAPHOR. Den representerer en forestilling om tid som et landskap vi beveger oss inn i. Det er med andre ord ”observatøren” som beveger
seg, mens tida står stille.14
Hvilken rolle spiller så tegnet VERTIKAL-FLATE (som blir artikulert
med den høyre hånda) i det komplekse tegnet? Igjen er vi avhengige av konteksten. Der har det aldri vært snakk om noen vertikal flate eller noe flatt
objekt. Det har bare vært snakk om jeg-personen og framtida hennes.
Dermed står vi på nytt igjen med en metaforisk forklaring. Den eneste meningsfulle tolkningen av tegnet VERTIKAL-FLATE i denne sammenhengen
er at det representerer en barriere som gjør jeg-personens ”reise” inn i
framtida usynlig for jeg-personen i taleøyeblikket. Hun kan ikke se seg selv
mens hun går inn i framtida. Tegnet realiserer den konseptmetaforen som
Taub (2001: 210–211) kaller UNKNOWN IS HIDDEN (UKJENT ER SKJULT), og som
inngår som en del av metaforen KNOWING IS SEEING (Å VITE ER Å SE). Bakgrunnen for disse metaforene er enkel; det vi kan se, vet vi hvordan er, men
det som er skjult, kan vi ikke vite noe om. De realiseres blant annet i engelske
og norske uttrykk av typen ”I see what you mean”, ”vi får se hvordan det
går”, men også i uttrykk uten begrepet ’se’, som for eksempel i ordet
”tåketale” (det er vanskelig å se i tåke, og tåketale er vanskelig å forstå).
Tegnet i figur 5 ville ikke gitt mening (i den konteksten det opptrer i)
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uten (ubevisst) kjennskap til de to metaforene FRAMTID ER FOROVER og
UKJENT ER SKJULT, men heller ikke det er tilstrekkelig. Vi må også kunne forestille oss et ”splitta (todelt) selv”, altså at en person kan være på to steder
samtidig. Det norske uttrykket ”møte seg sjøl i døra” er et eksempel på
denne konvensjonaliserte kognitive modellen.15 I dette eksempelet har vi
en jeg-person som er splitta i to, et ”nåtids-jeg” som prøver å se et ”framtids-jeg”, men ikke klarer det fordi det er en barriere mellom dem.
Figur 6 viser denne komplekse, forestilte scenen som en RS-blend. Fortellingen får oss til å danne en serie mentale rom (forestillinger). Enkelte
!
elementer
fra disse forestillingene flyter sammen med elementer fra RS (det
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Figur 6: Konstruksjon av' en kompleks RS-blend
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indre bildet av taleren og rommet foran henne) og resulterer i en RS-blend
med en (imaginær) person som beveger seg inn i framtida med en
(imaginær) barriere (som gjør henne usynlig for taleren i nåtid) bak seg. Vi
har med andre ord skapt en slags forestilt scene som inneholder flere
imaginære objekter. Disse ”objektene” ser ut som en utstrakt, vertikal
pekefinger som beveger seg rett forover, og en vertikal, flat hånd, men de
oppfattes som en person som beveger seg inn i en ukjent framtid.
Jeg har nå brutt opp et sammensatt uttrykk som ble produsert spontant
i en sammenhengende og raskt fortalt tekst. Det er ingen nøling eller forandring i tempoet som skulle tilsi at taleren møysommelig konstruerer uttrykket bit for bit, slik jeg nå har plukket det fra hverandre. Dette
understreker hvor lett det faller oss å lage – og å forstå – slike komplekse
metaforiske scener. Vi opplever dem som naturlige fordi de springer ut av
konvensjonaliserte metaforer.

7 Oppsummering
Jeg foreslår altså at vi bør se på såkalte tidslinjeuttrykk som metaforiske uttrykk som realiserer konseptuelle metaforer. Eksemplene som har blitt
presentert i denne artikkelen, illustrerer det jeg i Selvik (2006) hevder er de
to hovedmetaforene for tid i NTS. Eksemplene representerer også tre ulike
typer uttrykk:
1) Leksikalske tegn med en bevegelsesretning som realiserer en tidsmetafor
uten å skape noe imaginært objekt (i en RS-blend) i rommet (jf. tegnet
I-MORGEN).
2) Tegn som realiserer en tidsmetafor ved å skape imaginære objekter i
rommet (jf. tegnet UTSTREKNING-FRA-X-TIL-Y).
3) I tillegg har vi sett et eksempel på en spontan nydanning som utnytter et
rikt potensial av metaforer og konvensjonelle kognitive modeller for å
skape en imaginær scene der en tidsmetafor (FRAMTID ER FOROVER) inngår som én av delene.

Notasjonskonvensjoner
FRAMTID ER FOROVER
[FRAMTID]

TID
NITTEN^FØRTI^ÅTTE

Små versaler betegner konseptuelle metaforer.
Små versaler i hakeparenteser angir betydning.
Norske ord med store versaler representerer et NTS-tegn.
Symbolet ^ skiller leddene i et sammensatt tegn.

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 51

Tidsuttrykk i rommet
I-MORGEN
____?

Noter

51

Norske ord med bindestrek mellom viser til ett
(usammensatt) tegn.
representerer en ikke-manuell spørsmålsmarkør (heva
øyebryn).

1. I resten av teksten mener jeg konseptmetafor når jeg skriver metafor. Begrepsmetafor
brukes i noen sammenhenger som den norske oversettelsen av conceptual metaphor.
Jeg mener dette er uheldig, siden begrep vanligvis brukes for å beskrive et språklig
uttrykk (for eksempel et ord). Den bærende ideen i CMT er nettopp at conceptual
metaphors ikke kan knyttes til ett enkelt språklig uttrykk.
2. Jeg bruker små versaler for å benevne konseptuelle metaforer, jf. notasjonskonvensjonene i slutten av artikkelen. Selve benevnelsen på en metafor er uvesentlig. Det
er korrespondansene mellom elementer i de ulike domenene som utgjør metaforen.
3. Små versaler i hakeparenteser representerer betydning (den semantiske polen i et
språklig symbol).
4. Se for eksempel Brennan (1983) og Engberg-Pedersen (1993).
5. Tidslinje B bygger på tegnparet FØR og ETTER. Se Selvik (2006: 163–165) for en
diskusjon av denne tidslinja. Tidslinje D går ”opp langs siden av kroppen” og brukes
for å angi ”en biografisk tidsangivelse knyttet til en persons oppvekst” (Malmquist
og Mosand 1996: 164). Den er basert på uttrykk som angir omtrentlig alder eller
oppvekstfase ved å indikere kroppshøyde. Det virker dermed rimelig å behandle
slike uttrykk som metonymiske og ikke metaforiske (jf. Selvik 2006:164–165).
6. Illustrasjonene er gjengitt med tillatelse fra forfatterne.
7. Store versaler representerer NTS-tegn.
8. Tegnsekvensen er hentet fra Selvik (2006). Den stammer fra videoen ”Olaf Hassel”
utgitt i 1998 av Døves video, Ål, Norge.
9. Siden vi ikke har noen direkte tilgang til fortellerens mentale prosesser, analyserer
jeg disse uttrykkene fra et tilskuerperspektiv.
10. Denne mentale prosessen er det samme som Fauconnier (1997) i sin modell kaller
”conceptual blending”. Fauconniers modell inkluderer et fjerde ”rom”: et ”generic
space” som representerer en svært skjematisert forestilling om de trekkene som to
(eller flere) ”input-rom” har felles. Dette er ikke en størrelse som er nødvendig for
denne framstillingen.
11. Tegnsekvensen er hentet fra Selvik (2006) og stammer fra et videoopptak foretatt
av Sonja Erlenkamp i forbindelse med hennes forskning.
12. Jf. Erlenkamp (2009), som argumenterer for at slike tegn står i en mellomposisjon
mellom leksikalske tegn og gester.
13. Når vi undersøker uttrykk der en framtidsbetydning korrelerer med en bevegelse
framover i rommet, finner vi stor formvariasjon. Bevegelsen begynner ikke alltid
rett foran skulderen eller midt foran kroppen, og den har ikke alltid retning rett framover. Den kan være mer eller mindre skrånende (innover mot eller utover fra midten
av kroppen), og den kan være horisontal eller ha retning skrått oppover (med rett
eller bua form). I tillegg finner vi uttrykk som i form ser ut som en illustrasjon av
tidslinje E, men som ikke beskriver et ”omtrentlig tidsforløp”, men tvert imot en periode med en klart spesifisert begynnelse og slutt. Jf. Selvik (2006: 158–165) for en
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diskusjon av forholdet mellom delmetaforen FRAMTID ER FOROVER og tidslinjene A
og E.
14. Den andre vanlige metaforen som forbinder tid med bevegelse, bygger på en forestilling om tid som noe som strømmer mot oss mens vi selv står stille: THE MOVING
TIME METAPHOR (Lakoff & Johnson 1999: 141–147).
15. Lakoff & Johnson (1999: 280) hevder at slike uttrykk realiserer ”THE MULTIPLE
SELVES METAPHOR”. Det kan imidlertid diskuteres hvor rimelig det er å analysere
slike uttrykk som metaforiske; her er det jo ikke snakk om korrespondanser mellom
elementer (eller relasjoner) i to ulike domener. Fauconnier (1997: 151–155) behandler et liknende eksempel på et ”splitta selv” (kjent som the Riddle of the
Buddhist monk and the mountain) som en konseptuell ”blend”.
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Summary
This paper presents three metaphorical temporal expressions in Norwegian
Sign Language. The expressions illustrate two central conceptual metaphors
for time in this language. They also exemplify the central position that threedimensional space has in the structures of sign languages. The theoretical
framework of Fauconnier (1994, 1997) that has been further developed by
the sign language linguist Liddell (2003) has proved to be a particularly
useful tool for understanding the meaningful use of three-dimensional space
in sign languages. The analyses in this paper are based on this framework.
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Tegnrom og taktilt tegnspråk
Av Eli Raanes
Denne artikkelen handler om døvblindes taktile tegnspråk. Brukere av taktilt
tegnspråk avleser språket i den taktile modaliteten gjennom følesans og berøring. Temaet i artikkelen er avgrenset til en analyse av bruken av tegnrommet
i taktilt norsk tegnspråk (TNTS). I teori om tegnspråk regnes tegnrommet som
den delen av det tredimensjonale rommet der tegnspråklige tegn utføres (Crystal
1997). Hvordan påvirkes så tegnrommet av at taktilt tegnspråk forutsetter
direkte fysisk kontakt? Funn som beskriver tegnrommet i norske døvblindes
kommunikasjon, blir sammenlignet med beskrivelsen av tegnrommet i (visuelt
norsk tegnspråk (NTS) og med andre studier både av visuell og taktil bruk av
tegnspråk (Stokoe 1960, Battison 1995, Engberg-Pedersen 1998, Mesch 1998,
Collins & Petronio 1998). En studie av tegnspråk i en taktil modalitet illustrerer
døvblindes kommunikasjon, men bidrar også mer generelt til å øke kunnskapen
om hvordan rommet og gestuelle uttrykk brukes i kommunikative prosesser.

1 Innledning
Tegnspråk er gestuell-visuelle språk der ansikt, hender og kropp former
språklige uttrykk som avleses visuelt. Den aller første skildringen av norsk
tegnspråk finnes i jubileumsskriftet i anledning Throndhjems DøvstummeInstitutts 50-årsmarkering fra 1875. Der omtaler forstander Sigvald Skavlan
bruk av tegn som ”Tankens Flugt gjennem Haanden” (Skavland 1875). Det
å bruke hender i bevegelse i rommet er et helt grunnleggende trekk ved alle
tegnspråk.
I denne artikkelen vil jeg presentere en kartlegging av bruken av det
fysiske rommet i samtaler mellom døvblinde. Eksemplene jeg bruker, er
hentet fra et samtalemateriale mellom døvblinde brukere av norsk taktilt
tegnspråk (TNTS). Informantene er primært brukere av NTS, som på grunn
av synstap har endret sin kommunikasjonsform til TNTS (Raanes 2006). I
Norge er dette situasjonen for en mindre gruppe av de vel 500 personene
som er registrert døvblinde. Blant døvblinde brukere av TNTS er konvensjonene for bruk av TNTS utviklet (Raanes 1998, 2006).

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 55

Tegnrom og taktilt tegnspråk

55

Døvblindes måte å kommunisere på forutsetter at det er fysisk kontakt
mellom samtalepartnerne. Med en episode fra datainnsamlingen i forbindelse med mitt eget avhandlingsarbeid om norsk taktilt tegnspråk vil jeg illustrere hvorfor en studie i bruk av tegnrommet er relevant for forståelsen
av TNTS:
Det var midt i et gruppeintervju der de fire døvblinde informantene diskuterte
hvordan de oppfattet tegnspråkbruk via berøring. Alle informantene tok engasjert del i diskusjonen. Sett utenfra er den fysiske nærheten og kontakten gjennom hendene påfallende ved bruk av TNTS. I samtaler med taktilt tegnspråk er
man plassert nær hverandre, man griper om hverandres hender og former tegn
inn mot samtalepartnerens hender og kropp. Med grep om hendene til hver sin
tolk ble likevel informantene enige om følgende: ”Nei, vi liker ikke at andre tar
mot hendene våre, ikke mot kroppen vår og spesielt ikke mot ansiktet vårt. For
nært oppleves som ubehagelig.” Det jeg da sto og observerte, var hvordan
deltagerne var engasjert i en samtale der det var en svært tett fysisk kontakt mellom de som diskuterte. De kommenterte og argumenterte, de lo og var engasjerte
i det de uttrykte og i måten de ga respons til hverandre på. Jeg så at de rutinerte
brukerne av TNTS uten nøling tok i bruk tegn som medførte berøring av
hverandre. I samtalen førte de hendene fram til de fikk kontakt med den andres
kropp, og de trakk også den andres hender tett mot egen kropp og eget ansikt.
Når de allikevel var enige om at fysisk kontakt ikke var ønskelig, hva mente de
egentlig da? (Basert på egen observasjonsnotat for gruppeintervju, februar 2000)

Jeg vil i denne artikkelen belyse følgende problemstillinger:
1. Hva er tegnrommet i TNTS?
2. Hvordan påvirker (eventuelt) den taktile modaliteten tegnrommet?
For å besvare problemstillingene vil ulike beskrivelser av tegnrommet i
visuelle tegnspråk bli sammenliknet med funnene i Raanes (2006) som
gjelder tegnrommet i TNTS.

2 Teori
2.1 Tegnspråklig artikulasjon
Tegnrom er en oversettelse av termen signing space, som beskriver den
delen av det tredimensjonale rommet som tegn artikuleres innenfor (Klima
& Bellugi 1979; Frishberg & Gough 1973). Bergman (1977: 34) deler inn
utførelsen av de enkelte tegnspråklige uttrykk i artikulator, artikulasjon,
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artikulasjonssted og vridning (rotasjon). Ifølge Bergman er ”artikulator”
den ene hånden eller begge hendene som utfører en bevegelse. Med
”artikulasjon” viser hun til selve bevegelsen som hendene utfører, og/eller
kontakten mellom hender/kropp. ”Artikulasjonsstedet” er det sted tegnet
utføres, ”vridning” (rotasjon) dreier seg om retningen en artikulator er vendt
mot (for eksempel om håndflaten er vendt nedover, inn mot kroppen e.l.).
Skal man for eksempel si ’rød’ på NTS, former man tegnet RØD med høyre
pekefinger i kontakt med hakepartiet rett under leppene. Artikulatoren i
dette tegnet er høyre hånds pekefinger, artikulasjonen er den bevegelsen
som gjøres i retning fra høyre mot venstre, rotasjonen er vridningen av
hånden så håndflaten er vendt nedover/mot ansiktet, og artikulasjonsstedet
er hakepartiet like nedenfor underleppen. I dette tegnet er artikulasjonsstedet
et sted på kroppen (haken). Andre tegn kan ha artikulasjonssted i rommet
foran kroppen.
Tegnrommet til de enkelte lands tegnspråk blir beskrevet som relativt
avgrenset. Brennan, Colville & Lawson (1984) beskriver for eksempel forholdet mellom tegnrommet i et tegnspråk og uttrykk i mimisk kommunikasjon på følgende måte: ”In miming, a non-linguistic form of
communication, there appears to be no restrictions as to where gestures can
occur. In BSL [British Sign Language], however, it is possible to specify
the area in which the majority of signs are produced” (Brennan et al. 1984:
35). Sutton-Spence & Woll (1999: 5) slår fast at tegnrommet er relativt avgrenset: ”There is a set signing space in BSL, and signs are normally not
made outside this space”.
Tegnrommets utstrekning er knyttet til hva som er en komfortabel bruk
av hendene når tegnspråk brukes. I sin analyse av amerikansk tegnspråk
(ASL) inndelte Stokoe (1960: 60) det fysiske rommet ved tegnspråkbruk i
soner, der den vanligste sonen er ”zero tab” – ”that space in front of the
signer’s body, where the hand can freely and comfortably move”. For ASL
er det kartlagt at ulike soner av tegnrommet brukes for tegn og for bokstavering med håndalfabet (Battison 1995: 194). Når man bokstaverer
(staver ord bokstav for bokstav med faste håndformer for hver bokstav i
alfabetet), beveges hånden i et avgrenset, lite område like ved siden av ansiktet. Battison viser at tegn utføres i et langt større område beskrevet av
bl.a. Stokoe (1960).
Engberg-Pedersen beskriver følgende avgrensning av tegnrommet i
dansk tegnspråk: ”Tegnrummet udgjøres af den del af rummet omkring tegneren, som danner en ”halv cylinder” med en radius på ca en halv arms-
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længde ud fra kroppen og en højde fra lidt under bæltestedet til lidt over
hovedet” (Engberg-Pedersen 1998: 21). The Cambridge Encyclopedia of
Language omtaler tegnspråk som et manuelt, gestuelt språksystem innenfor
det tredimensjonale rom der ”the normal signing space” er illustrert som et
område avgrenset fra midjen og opp til like over hodet (Crystal 1997: 224).
Det er ikke foretatt noen systematisk studie av tegnrommet i NTS, men
Malmquist & Mosand (1996) beskriver i sin lærebok i norsk tegnspråk et
tegnrom som er noe videre enn det kildene over gjør. De skisserer et
tegnrom i NTS som rekker så langt ut som hendene kan strekkes (Malmquist
& Mosand 1996: 135). Tegnrom i NTS har imidlertid ikke vært et eget
forskningstema. En teorigjennomgang viser mange likheter i beskrivelsen
av tegnrommet i ulike lands tegnspråk. Det er enighet om at tegnrommet er
en sone fra kroppen og noe ut i rommet foran den som tegner, avgrenset fra
kroppens midjehøyde og opp til ansiktet og ut til sidene. Størrelsen på
tegnrommet varierer imidlertid.
Språk brukes på ulike måter i ulike situasjoner, det varierer ut fra person,
kontekst og den hensikten man har i situasjonen. Vi finner stor variasjon i
språklige virkemidler og fortellerstil (Svennevig 2009), noe som trolig også
gjenspeiles i variasjon av bruken av tegnrommet. Amundsen (2007) beskriver bruk av rommet i en analyse av en sakpreget norsk tegnspråktekst,
og hun viser at en aktiv bruk av rommet er en helt nødvendig kompetanse
i tegnspråkbrukeres utforming av tegnspråklige tekster. Hun viser at
tegnrommet brukes for å strukturere tekster i NTS, for å danne sammenheng
og mening. Hun hevder at erfarne tegnspråkbrukere synes å bruke
tegnrommet mer bevisst enn uerfarne brukere (Amundsen 1998: 4).
Som en konsekvens av mulige variasjoner i tegnrommets størrelse vil denne
artikkelen operere med følgende arbeidsdefinisjon: ”Tegnrommet er rommet
hvor tegnene produseres.” En analyse av tegnrommet i TNTS inngikk som
en del av min egen avhandling om TNTS (Raanes 2006), og temaet vil gjennom denne artikkelen bli utviklet videre.
2.2 Taktilt tegnspråk
Synstap gir store konsekvenser for den som benytter et visuelt, gestuelt
språk. En av årsakene til synsskader er øyesykdommen retinitis pigmentosa
(rp), en progredierende øyelidelse som gjør synsfeltet stadig mer innsnevret.
Rp er en av årsakene til at døvblindhet oppstår i løpet av livet. Tilstanden
rammer 3–5 % av dem som er født døve (Mortensen 2006). Om tilstanden
gir blindhet, kan man ikke lenger oppfatte tegnspråk visuelt. Det finnes ikke
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noe sentralt register eller andre statistiske tall som viser hvor mange som
benytter TNTS (Raanes 2006).
Mange sider ved bruk av taktilt tegnspråk er fremdeles ubeskrevet. Ved
Centre for Deaf Studies ved Universitetet i Bristol ble det gjennomført et
forprosjekt om taktilt tegnspråk der målet blant annet var å identifisere
videre forskningsspørsmål. Bruk av rommet og ”plassering av tegn” (”space
and location”) i taktilt tegnspråk var ett av områdene der videre forskningsinnsats var ønskelig (Woll & Hassinen 1990).
Tegnrom er et tema som berøres i studier av svensk, amerikansk, dansk
og britisk taktilt tegnspråk. Studiene dels antyder og dels konkluderer med
at i taktilt tegnspråk er tegnrommet mindre enn det man kan observere i
visuelle tegnspråk. Basert på et materiale som omfattet 17 amerikanske
brukere av taktilt tegnspråk, konkluderer Collins & Petronio (1998) med at
taktil kontakt med én hånd var det vanligste, og at tegnrommet generelt var
lite. De hevder at ”the signing space for tactile ASL is usually smaller than
that for visual ASL” (Collins & Petronio 1998: 23). Den fysiske nærheten
foreslås her som årsaken til at tegnrommet i taktilt ASL er lite. Mesch (1998)
beskriver det samme i sin studie av svensk taktilt tegnspråk.
Døvblinde brukere av taktilt tegnspråk kan ikke gjøre seg nytte av
visuell informasjon, som vanligvis utformes ved bruk av ansiktsmimikk,
blikkbruk og munnbevegelser i visuelle tegnspråk. De blir derfor avhengige
av å kunne registrere manuell, taktil og kinestetisk informasjon gjennom
følesansen. I visuelle tegnspråk er det en kombinasjon av manuelle tegn uttrykt med hender/kropp og nonmanuelle signaler (som blikk, mimikk, muskeltonus) som danner den språklige meningen. Døvblinde mister dermed
tilgang til vesentlig informasjon uttrykt ved bevegelse i ansikt, øyne, munn,
som for NTS er beskrevet av blant annet av Vogt-Svendsen (1983, 2001)
og Halvorsen (Halvorsen, pågående ph.d.-arbeid). Døvblinde har i konsekvens ikke tilgang til affektiv informasjon fra mimikk og ansikt,
referensiell bruk av blikk og peking og andre nonmanuelle elementer som
munnstillinger.
Når man ikke lenger ser, blir taktil kontakt og fysisk nærhet en forutsetning
for å delta i en tegnspråklig samtale. Samspillet i taktile tegnspråklige dialoger
skjer så tett at i den danske læreboken Taktil Tegnsprogskommunikation omtales taktilt tegnspråk som firhendig: ”Når to døvblindeblevne kommunikerer
gennem taktilt tegnsprog, foregår det i langt de fleste tilfælde firhendig”
(Dalum et al. 1997: 24). En viktig del av en dialogprosess er å uttrykke initiativ
og respons i samtalen. Gjennom grepet om hverandres hender kan man
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signalisere om man lytter eller taler, noe Johanna Mesch (1998) viser i sin
studie av svensk taktilt tegnspråk. Monologposisjon kaller Mesch grunngrepet
om hendene der den aktive taler i samtalen former tegn inn mot hendene til
den som lytter. Dialogposisjon er grepet man har når man holder hendene lett
over hendene til den som snakker (eller mer presist: den som tegner) med et
grep som gir mulighet til respons (Mesch 1998: 77). Rommet mellom samtalepartneren beskriver Mesch (1998: 77) slik: ”När det gäller teckenutrymmet
framför den tecknande har två dövblinda samtalsdeltagare ett gemensamt utrymme, dvs de delar det neutrala läget med varandra”. Hun viser også hvordan
dialoger på svensk taktilt tegnspråk blir påvirket av om tegn utføres med en
eller to hender. Når én hånd holdes om samtalepartnerens ene hånd, omtaler
hun det som ”enkel artikulator”, og når begge hender holdes om
samtalepartnerens hender kaller hun det ”dobbel artikulator” (Mesch 1998:
60). Figur 1 viser hvordan begge hender – dobbel artikulator – brukes i samtale.

1

Figur 1: Grep med begge hender i en samtale (fra Mesch 1998: 60)1
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2.3 Variasjon av tegns plassering i rommet
Uten at jeg går inn på alle de bakenforliggende årsakene, vil jeg peke mot
noen trekk ved tegnspråk som gjør at det er variasjon i tegns plassering i
rommet. Artikulasjonsstedet i et visuelt tegnspråk kan beskrives basert på
ulike prosesser; det kan enten være konvensjonalisert del av et leksikalisert
tegn, del av en språklig ikonisk fremstilling eller del av samtaleregulerende
mekanismer. I det følgende beskrives disse tre prosessene.
En av årsakene til at tegn plasseres ulike steder i rommet, er at de har
ulike konvensjonelle artikulasjonssteder. Ser man i den norske tegnordboken, finner man at ulike tegn har ulike artikulasjonssteder og utføres i
ulike deler av tegnrommet. For eksempel har NTS-tegnet SKJERF artikulasjonssted nær halsen. Det blir utført høyere i tegnrommet enn for eksempel
artikulasjonsstedet
til sluttbevegelsen i tegnet SLIPS, der den ene hånden
!I
føres nedover brystkassen (http://www.tegnordbok.no/). Både SKJERF og
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SLIPS er tegn der artikulasjonsstedene er ikonisk motivert (Vogt-Svendsen
1983: 14). Artikulasjonssted er noe som ligger fast i utformingen av det
enkelte tegnet (jf. Bergmans 1977 inndeling av tegnutførelse).
I tillegg til den konvensjonelle plasseringen av ulike tegn, tar man i tegnspråk aktivt i bruk mulighetene som ligger i den gestuell-visuelle
modaliteten. Dette er bl.a. mulighetene for en dynamisk variasjon av
artikulasjon og artikulasjonssted påvirket av kontekst. Plasseringen av
artikulasjonssted skjer da med referanse til en kognitiv forestilling knyttet
til betydningen av det man språklig ønsker å uttrykke (Liddell 2003; Erlenkamp 2009, denne utgivelsen). For utførelsen av gestuell-visuelle språk er
den ikoniske tilpasningen ved utførelsen av tegn ett av prinsippene for denne
type variasjon. Det ligger ikoniske føringer i så vel oppbygging av tekststruktur som i utførelse av enkelttegn (Taub 2001). Når utformingen av tegn
baseres på en mental formlikhet til det som uttrykkes, kan dette beskrives
som ikonisitet (Erlenkamp 2007, 2009). Jeg viser ellers til Erlenkamp’s artikkel i dette nummer, der det står:
Aktiv ikonisitet er basert på mentale overlappingsprosesser mellom to ulike forestillinger, hvorav den ene er basert på det som er synlig i ytringssituasjonen,
mens den andre er basert på det som skal uttrykkes (Liddell 2003, Selvik denne
utgivelsen og Erlenkamp 2009). Denne overlappingen mellom en forestilling
om kroppsdeler og en annen forestilling danner grunnlaget for ikonisk meningsdanning. (Erlenkamp, denne utgivelse s. 30–31)

For å vise hvordan aktiv ikonisitet kan påvirke tegnutførelse og bruken av
rommet, vil jeg fortsatt bruke eksemplet med tegnet ”skjerf”. Skal man
referere til det ”å ta på seg et langt skjerf”, kan det uttrykkes med tegn som
ikke lenger har det konvensjonelle artikulasjonssted oppe ved/under haken.
Aktiv ikonisitet kan tas i bruk for utformingen av tegnet på en måte som
påvirker både artikulasjon, artikulasjonssted og spesifikk bruk av rommet.
I denne sammenhengen kan artikulasjonssted endres slik at en av hendene
løftes opp og føres vesentlig høyere opp i tegnrommet for å uttrykke ”skjerf
lagt to ganger rundt nakken”. En hånd kan da føres opp i høyde over hodet
tilsvarende måten hånden ville blitt brukt på om en la et langt skjerf på plass
rundt nakken, med en bevegelse der hånden føres opp i tegnrommet på
høyde med øvre del av hodet. Artikulasjonen – håndens bevegelse i rommet
– utformes på en måte som får fram ikoniske forhold i en gitt kontekst.
Artikulasjonen rommer enheter av informasjon som har spesifikk betydning
knyttet til mentale forestillinger gjennom ikonisitet. Endring i artikulasjon
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og artikulasjonssted synes å være en følge av en kognitiv mental forestilling
av det man referer til. Dette er blant grunnlaget for hvordan visse deler av
tegnrommet brukes.
Denne måten å tilpasse tegnføringens artikulasjon og artikulasjonssted
bygger på en kognitiv forestilling om gjenstand, aktivitet eller relasjon som
grunnlag for utforming av tegnspråklige uttrykk (Liddell 2003; Taub 2001;
Erlenkamp 2009). Med referanse i en mental forestilling om enheter av informasjonen om det man språklig formidler, kan man dynamisk og aktivt
ta i bruk rommet for å uttrykke og presisere språklig mening. Det ligger
språklig kompetanse i å utnytte variasjon i tegnspråklig utførelse i forhold
til tegnrommet, noe som generelt også utnyttes ved bruk av allmenne gestuelle uttrykk (Bloom, Nadel & Garret 1996; Kendon 2004). For mer om
bruk av ikonisitet henviser jeg til Erlenkamp i dette nummer.
Lokalisasjon og aktiv ikonisitet er blant tegnspråks muligheter til å etablere en relasjon mellom tegnuttrykk utført i tegnrommet (Klima & Bellugi
1979; Engberg-Pedersen 1993; Lidell 2002). Å vite hvordan man kan ta i
bruk og forstå informasjon fra plassering i tegnrommet, er viktig språklig
kompetanse ved utforming av tegnspråklige tekster. Tegnrommet utnyttes
og informasjon fra bruk av tegnrommet inngår som en viktig del av måten
man arbeider med organisering av informasjonsenheter på. Én studie som
viser NTS’ potensial i forhold til bruk av lokalisasjon, er en analyse av en
fagtekst som handler om en bestemt flytypes konstruksjon og virkeområde
(Amundsen 2007). Bruk av blikk, mimikk og peking er sentrale visuelle
signal for å referere til både situasjonskontekst og tekstlig koherens i denne
sakprosateksten. Via aktiv ikonisitet også i bruk av lokalisasjon har tegnspråk et rikt potensial for bruk av rommet til å beskrive relasjoner mellom
referenter. Se også Amundsen & Halvorsen og Erlenkamp denne utgivelsen.
Variasjon i bruk av rommet synes også å være en regulator i interaksjonsprosessen mellom samtalepartnerne. Å senke hendene kan være et
signal om at det er en pause i samtalen, eller det kan fungere som et
turtakingssignal (Engberg-Pedersen 1998: 53). Ved bruk av samtaleanalyse
er denne type variasjon avdekket også for data med TNTS (Raanes 2006).
Metodisk bygger dette på samtaleanalyse ut fra Linell (1998) og Linell og
Gustavsson (1987). For taktilt tegnspråk har man blant annet sett hvordan
bevegelse og hender rettes fram i tegnrommet som initiativ til turskifte eller
ønske om respons fra samtalepartner (Raanes 2006; Berge & Raanes 2009).
Utover å vise til at variasjoner i tegns plassering kan ha ulike årsaker, vil
en nærmere drøfting av dette være utenfor denne artikkelens fokus.
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3 Metode og materiale
Min analyse av tegnrommet tar utgangspunkt i dialoger mellom fire norske
døvblinde tegnspråkbrukere. De fire – en kvinne og tre menn – var i alderen
fra 57 til 69 år ved første runde av datainnsamling til studien. Alle informantenes førstespråk var NTS, men i mer enn 15 år hadde de brukt taktilt
tegnspråk (TNTS) som sin primære kommunikasjonsform. Samtalene er videofilmet og omfattet nærmere 16 timer med bruk av TNTS.2 De fleste opptakene er filmet med et håndholdt kamera. I noen situasjoner innendørs ble
to eller tre kamera benyttet for å filme samtalen og dokumentere tegnutførelsen fra ulike vinkler. Rammene for opptakene var en samling der informantene deltok i et undervisningsopplegg for studenter som i løpet av en
praksisuke skulle få en innføring i kommunikasjon og tolking til døvblinde.
I løpet av dagene var det hyppig kontakt og møtepunkt mellom de døvblinde
som arbeidet i varierte praktiske veiledningssituasjoner. Dialogene mellom
de døvblinde veilederne var det som ble filmet, og samtalesituasjonene utgjør hoveddelen av mine data. Opptakene viser en lang rekke korte og
lengre samtaler fra ulike dagligdagse situasjoner.
Det ble også gjort et gruppeintervju organisert som et seminar der fokus
var på opplevelsen av å bruke TNTS. Det var de samme fire informantene
som deltok også ved dette arrangementet.
For utformingen av denne studien var det et mål at mest mulig naturlig
språkbruk skulle være grunnlaget for innsamlede data. Dette var valgt ut
fra en antagelse om at potensialet ved TNTS i bruk kan studeres bedre i
dagligdagse samtalesituasjoner enn ved studioopptak av språkbruk. Analyser der hoveddelen av datamaterialet bygger på daglige samtalesituasjoner, skiller dette arbeidet metodisk fra andre studier av taktile tegnspråk.

Figur 2: Samtale i en daglig situasjon
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Samtaledataene er analysert med siktemål å undersøke variasjon i
tegnrom og fysisk plassering i samtalesituasjoner. Hele videomaterialet er
kartlagt for å identifisere det tegnrommet som informantene brukte i
samtalesituasjonene. Analysemetoden er som følger: Videobåndet gikk
mens jeg systematisk søkte etter tegn og feedbacksignaler som utføres i
ytterkanten av tegnrommet. Båndet ble stanset, tidsangivelse og tema for
samtalen ble notert og bilder klippet ut på steder der interessante funn ble
gjort. Dette har gitt en samlet oversikt over bruken av tegnrommet i et utvalg
med dialoger på TNTS. Eksemplene med tegn i ”ytterkanten av
tegnrommet” var få i forhold til det som var hoveddelen av tegnføringen.

4 Problemstilling 1: Hva er tegnrommet i TNTS?
Hovedfunnet i Raanes (2006) er at de fleste tegn utføres like i forkant av
kroppen til den som tegner, i den delen av rommet som Crystal (1997: 224)
omtaler som ”the normal sign space”, og som Engberg-Pedersen (1998) og
Mesch (1998) kaller ”det nøytrale rom”. Men mine data viser at også et
større tegnrom kan tas i bruk. Med utgangspunkt i Hamilton, Deutsch &
Luttgens (1997) inndeling av tegnrommet i amerikansk tegnspråk (ASL)
(gjengitt i Brentari 1998), velger jeg å beskrive tegnrommet mellom
samtalepartnere med bruk av aksene X, Y, Z (se figur 3).
Tegnrommets utstrekning langs Z-aksen som går fra den ene
samtalepartneren og helt fram til fysisk kontakt med den andres kropp kan
illustreres som i figur 4.
Tegn og tilbakemeldingssignaler kan følge hele aksen fra den ene
samtalepartnerens kropp og helt fram til kontakt med den andres kropp. Beskrevet ut fra Z-aksen kan man i TNTS se rommet i bruk slik:
• tegn utført i kontakt med egen kropp
• tegn plassert nær egen kropp
• tegn plassert i det felles sentrale tegnrommet midt mellom
samtalepartnerne
• tegn plassert nær samtalepartnerens kropp
• tegn utført i kontakt med samtalepartnerens kropp
I høyderetningen (langs Y-aksen) kan tegn og tilbakemeldingssignaler plasseres fra så langt oppe til så langt nede i tegnrommet som hendene kan føres
med grep om hverandre.
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Figur 3: Tegnrommet i TNTS (Raanes 2006: 222)
!

Figur 4: Z-aksen i tegnrommet (Raanes 2006: 239)

•

•
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Figur 5: Bevegelse av hendene langs Y-aksen i tegnrommet (Raanes 2006: 240)

Tegn og feedbacksignaler som plasseres ut til sidene (langs X-aksen) finnes
relativt hyppig i materialet, mest som relativt små utslag i forhold til det
som er det sentrale tegnrommet midt mellom samtalepartnerne. Men også
for denne aksen finnes det i materialet eksempler på plassering helt i
ytterkant av hvor langt hendene kan strekkes ut til sidene.

Figur 6: Bevegelse av hendene langs X-aksen i tegnrommet (Raanes 2006: 240)

4.1 Tegnrommet avgrenses av mer enn kontakten via hendene
Hendene er ikke de eneste kontaktpunktene mellom samtaledeltagerne. Om
man står og snakker sammen, kan det være kontakt mellom samtale partnernes armer, skuldre, føtter eller kroppssider. Sitter man og snakker,
er det ikke uvanlig at man velger å sitte slik at knærne plasseres tett mot
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hverandre eller delvis mellom den andres knær (Raanes 2006: 205). Nær
fysisk kontakt gir informasjon om tilstedeværelse og gir viktig informasjon
om den andres fysiske orientering. ”Annen kroppskontakt enn via hendene”
er med på å definere det samlede fysiske rommet som tas i bruk til tegn og
tilbakemeldingssignaler ved samtaler på TNTS. Bildet i figur 7 viser denne
typen kontakt fra en dialog.

Figur 7: Dialog i sittende samtaleposisjon

De to som snakker sammen har valgt å sitte vendt skrått inn mot hverandre.
Dette gjør de selv om det er plass til å flytte stoler og justere plasseringen
der de sitter. I slike situasjoner kan man se miniresponser i form av
feedbacksignaler som små klapp på eller press mot den andres hender, overarm, knær eller lår. Tegnrommet avgrenses altså ikke bare av hendenes kontakt, men også av signaler som uttrykkes ved fysisk kontakt, for eksempel
kne mot kne (som vist i figuren ovenfor). Signalene formidlet via kroppen
kan være viktige; for eksempel kan fysisk endring av posisjon være en del
av det å initiere turveksling.
4.2 Rommet midt mellom samtalepartnerne er sentralt
Det felles rommet midt mellom samtalepartnerne er klart den mest benyttede delen av tegnrommet i TNTS. Bildet i figur 8 er fra en typisk slik
posisjon, der det er personen til venstre som bruker tegn i det felles rommet
midt mellom dem. Plasseringen av hendene til den som snakker, bestemmer
plasseringen av hendene til den som lytter.
Bildet viser en situasjon der de som snakker, sitter avslappet og tegn
kan utføres bekvemt med god bevegelighet for hendene, selv om hendene
er løftet opp til ansiktshøyde. Denne plasseringen av hendene er typisk for
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Figur 8: Tegnbruk i felles sentralt tegnrom

en samtale på TNTS, og i det felles delte rommet midt imellom samtalepartnerne kan hendene lett beveges og håndform og uttrykk oppfattes taktilt.
Tegnrommet som er illustrert ovenfor, er ”sentralt” i betydningen midt
imellom samtalepartnerne. Dette området er også sentralt i den forstand at
det meste av TNTS-kommunikasjonen i mitt materiale skjer i denne delen
av tegnrommet. Men jeg vil presisere at ”sentralt” ikke innebærer at denne
delen av tegnrommet er forbeholdt ”den viktigste”, ”den mest betydningsfulle” ”eller ”den kritisk viktige” delen av innholdet i kommunikasjonen.
Kritisk viktig informasjon kan man også uttrykke i alle andre deler av
tegnrommet.
I min gjennomgang av samtalematerialet foretok jeg ingen tidsberegning
for bruk av de ulike deler av tegnrommet. Der jeg stoppet opp, var der tegn
ble utført i ytterkant av tegnrommet. Hoveddelen av tegnutførelsen var i det
felles delte rom midt mellom samtalepartnerne, men det er også eksempler
på at tegnrommet kan tas i bruk utover dette.
4.3 Tegnrom i TNTS rammes inn av samtalepartnernes fysiske kontakt
Analysene i Raanes (2006) viser at TNTS har potensial til å ta i bruk et vidt
tredimensjonalt tegnrom for dialoger mellom døvblinde. Tegnrommet avgrenses av hvor langt hendene kan beveges samtidig som de opprettholder
kontakt med den andres hender. I samtalene utveksles det også viktig informasjon ved hjelp av kontakt mellom andre deler av kroppen når man står
eller sitter nær hverandre.
Den sentrale delen av tegnrommet i TNTS overlapper i stor grad med
det Stokoe (1960) betegner som ”zero tab”, og som Crystal (1997), Brentari
(1998) og Mesch (1989) omtaler som ”det normale tegnrom” eller ”det
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nøytrale tegnrom”. Engberg-Pedersen (1998: 39) skriver om tegn som utføres med én hånd, at de ”udføres i det neutrale rum (normalt ud fra den
øverste del av tegnerens brystkasse)”. Mine funn viser et ”felles sentralt
tegnrom” som går noe lenger ned og noe lenger opp på Y-aksen enn det
”neutrale rom” som Engberg-Pedersen og den øvrige teorien nevnt ovenfor
definerer.
Som beskrevet i 2.3 er det flere faktorer som påvirker variasjonen i
tegnrommet. Årsaken kan også være triviell og praktisk i forhold til
deltagernes plassering, som om det er kopper og gjenstander i rommet like
foran dem, eller annet. Analysen av TNTS viser at det forekommer stor grad
av variasjon i bruk av tegnrom, avhengig av hva som er hensiktsmessig for
formidlingen av det innholdet samtalen er knyttet opp til, sjangeren eller
samtalepartnernes stil. En tilstrekkelig nærhet såt tegn og bokstavering kan
utføres slik at hendene har god bevegelighet for begge parter, synes å være
vesentlig, noe som vil bli drøftet mer i neste avsnitt.

5 Problemstilling 2: Påvirkes bruk av tegnrommet av den taktile
modaliteten?
5.1 Det som ikke ses, må kjennes
Alle informantene i denne studien har tidligere brukt og oppfattet et gestuell-visuelt språk, ved at de har hatt NTS som førstespråk. Gjennomgangen av samtaledataene viste at brukere av TNTS tar i bruk et noe
utvidet tegnrom i forhold til det som beskrives som det ”nøytrale”
tegnrommet i NTS. De bruker blant annet tegn foran nedre del av ansiktet.
Denne bruken av rommet vil for personer som er avhengige av visuell
avlesning av tegnspråk, ”skygge for” viktige munnbevegelser og andre
sentrale visuelle signaler fra mimikk og blikk. At denne delen av
tegnrommet – øvre del av felles sentralt tegnrom – benyttes i TNTS, kan
ses som en tilpasning til den taktile modaliteten. Denne noe høyere plasseringen av hendene er allerede vist i figur 2 og figur 8. Når
samtalepartnerne ikke kan se hverandre trenger de ikke tilpasse tegnføringen til det å skulle se hverandres ansikt og munnbevegelser. Battison
(1995: 194) har for bruk av ASL vist at bokstavering (bruk av håndalfabet)
blir plassert i rommet på en måte som ikke kommer i konflikt med det å
skulle se munnbevegelsene i kombinasjon med bokstaveringen.3 I TNTS
gjøres ikke denne typen tilpasning. Det er ikke nødvendig, siden
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samtalepartnerne ikke ser hverandre. Det sentrale tegnrommet er aktivt i
bruk også midt mellom personenes ansikt.
I tegnspråklige dialoger ansikt til ansikt reguleres initiativ og respons
av mange gestuell-visuelle uttrykk for minirespons og feedbacksignaler. I
TNTS gir grepet om den andres hender fysisk tilgang til den andre for å gi
og motta denne typen signaler. Her følger et eksempel på dette (jeg har valgt
å kalle samtalepartnerne i dialogen Arne og Inger):
Arne er i ferd med å fortelle Inger om noe som gjelder en felles bekjent
av dem. Han har introdusert at han skal si noe, og han begynner å bokstavere
navnet til den han skal fortelle om. Han kommer bare til andre bokstav i
navnet, da Inger stopper ham ved å holde fastere rundt hendene hans. Han
stopper å bokstavere. Inger har via grepet om hendene til Arne signalisert
at hun ikke har oppfattet. Når hun løsner grepet, starter Arne igjen med å
bokstavere fra begynnelsen igjen – denne gangen noe mer langsomt og
markert.

Figur 9: Forhandling om grepet om hendene

Bildet viser Ingers ansiktsuttrykk, som kan tyde på at hun har mistet tråden
i det som fortelles, eller at hun anstrenger seg for å forstå. Arne ser ikke ansiktsuttrykket hennes, men endringen i måten hun holder om hendene hans
på, oppfatter og reagerer han umiddelbart på. Dette illustrerer at ved bruk
av TNTS må man ha en plassering som gjør det mulig å ha et komfortabelt
grep om hendene slik at denne typen viktige taktile signaler kan deles.
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Modaliteten ved taktile samtaler påvirker samtaleposisjonene, som igjen
påvirker rommet der tegn brukes. Deltageren må ha fysisk tilgang til
dialogen, så det som ikke kan sees, kan oppfattes ved berøring og respons
gis taktilt.
5.2 Små endringer i bruk av rommet har betydning
Mye av dialogen i TNTS skjer som nevnt i det som er et felles sentralt
tegnrom midt mellom samtalepartnerne. Selv små nyanser av endret posisjon i tegnrommet kan signalisere nyanser av betydning for samtaleprosessen. Hvis man i en samtale avslutter en ytring med å senke hendene noe,
vil denne endringen ha betydning for diskursutviklingen og samtaleprosessen. En slik endring i hendenes plassering kan gi signal om at et tema
avrundes, det kan signalisere en kort pause eller være et signal om at det nå
er mulig for den andre å gi respons eller ta over turen. Endringer i
tegnrommet kan på denne måten ha stor betydning for meningsdanningen
i en dialog, for eksempel ved å representere innspill til forhandling om
turtaking og respons (Raanes 2006). Som vist i eksemplene i avsnitt 2.3 kan
tegn med lik håndform, men med ulikt artikulasjonssted, ha ulike betydninger.
Variasjon i det å føre hendene nærmere seg selv eller den andre kan også
være meningsbærende. I TNTS kan bruken av rommet nær samtalepartneren utnyttes blant annet til å uttrykke spørsmål. I visuelle tegnspråk
markeres spørsmål med blant annet mimikk og blikk. Bildet i figur 10 viser
Inger som avslutter et spørsmål til Nils ved å føre sine hender direkte mot
ham.

Figur 10: Bruk av rommet for å markere spørsmål
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5.3 Plassering av mine hender bestemmer plassering av dine hender
Tegn med artikulasjonssted nær egen kropp eller i kontakt med en del av egen
kropp er ikke uvanlige i et visuelt tegnspråk. For eksempel kan hendene i
noen tegn være plassert nær ansiktet (høy plassering), i andre tegn nær området ved brystet eller nær kroppen i nedre del av det nøytrale tegnområdet.
For taktilt tegnspråk innebærer disse artikulasjonsstedene at samtalepartnerens
hender også føres tett inn mot egen kropp. Illustrasjonen i figur 11 viser et
eksempel der den som tegner (personen til høyre på bildet), holder sin venstre
hånd i tegnrommet nær taler (altså nær seg selv). Den høyre hånden holder
han inn mot sin egen panne (høyt oppe i tegnrommet i kontakt med egen
kropp). Vi ser at tegnerens måte å utføre og plassere hendene på når han
tegner, også bestemmer plasseringen av samtalepartnerens hender. Når
personen til høyre løfter sine hender mot sin panne, trekkes også
samtalepartnerens hender med til denne plasseringen helt nær talers ansikt.

Figur 11: Tegnutførelse i rommet nær egen kropp og i kontakt med egen kropp

Samtalematerialet i Raanes (2006) inneholder eksempler på at tegnrommet
på og nær egen kropp aktivt blir brukt. At den andres hender da kommer
nært tegnerens egen kropp eller eget ansikt, synes ikke å begrense tegnutførelsen. Jeg vil vise tilbake til innledningen av artikkelen og kommentere
at dette skjer på tross av at de samme personene har sagt at de ikke liker for
nær fysisk kontakt. Når den språklige funksjonen forutsetter fysisk kontakt
og nærhet, er dette ikke å oppfatte som ”for nært” i en samtalesituasjon.
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5.4 Den andres kropp som artikulasjonssted
Et mulig artikulasjonssted i TNTS er samtalepartnerens kropp. Tegn kan
utformes i rommet helt nær samtalepartneren, men de kan også utføres i
direkte kontakt med samtalepartnerens kropp. Tegnspråk i taktil modalitet
forutsetter på denne måten kontakt og berøring mellom samtalepartnerne,
noe som representerer en utvidet bruk av tegnrommet.
I figur 12 sier Arne ”jeg vil fortelle deg noe”. Han fører da sin hånd
fram og plasserer den mot samtalepartnerens kropp. Vi ser på bildet at han
beveger hånden og pekefingeren sin rett mot kvinnens brystkasse. Den vanlige artikulasjonen og artikulasjonsstedet for tegnet DU/DEG er å gjøre en
pekebevegelse i det nøytrale tegnrommet i retning mot den man snakker til.
Men her ser vi at Arnes hånd føres helt fram til kontakt med
samtalepartnerens kropp. I samtalematerialet til Raanes (2006) er det mange
eksempler på bruk av tegn nær den andres kropp og i kontakt med den
andres kropp. Dette representerer en utvidelse av tegnrommet for TNTS i
forhold til visuell bruk av NTS. Samtaleanalyse av slike sekvenser viser at
tegn nær og på den andres kropp ofte brukes for å presisere eller understreke
noe.

Figur 12: Artikulasjonssted med fysisk kontakt med den andres kropp

5.5 Forhandling om samtaletur
Vi kan snakke om lav, sentral og høy plassering av tegn innen
tegnrommet i TNTS. En ”sentral plassering” er det vanligste, men det
hender at tegn utføres med et artikulasjonssted som er plassert høyere enn
det som er det konvensjonelle artikulasjonsstedet for tegnet i NTS. Dette
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kan brukes for å signalisere at man ønsker å beholde samtaleturen. Det å
heve hendene noe eller senke dem noe kan altså være med på å signalisere
om en tur ønskes beholdt eller ei.
Eksempelet i figur 13 er fra en samtalesekvens der begge samtalepartnerne gjerne vil ta ordet, og der det er mange overlappinger og turvekslinger i en engasjert samtale. Figuren viser at den som da har tatt turen
(personen til venstre), holder sine hender svært nær egen kropp og også noe
opp i Y-aksen av rommet. I denne posisjonen får ikke samtalepartneren så
lett skiftet grep for å kunne overta samtaleturen. Tegnet TAKK, som vanligvis har et artikulasjonssted i sentralt felles tegnrom, utføres i stedet
nærmere egen kropp og høyere opp i rommet.

Figur 13: Endret artikulasjonssted
som signaliserer et ønske om å beholde en
!
samtaletur

Med å velge å endre tegnføringen til nærmere egen kropp og flytte tegnet
opp i tegnrommet, endres samtalepartnernes grep og bevegelighet for å
overta samtaleturen. Fra posisjonen hendene hans har (se illustrasjonen
ovenfor), er det ikke så lett å endre grepet raskt fra en lyttende posisjon til
en talende posisjon, jamfør begrepene monologposisjon og dialogposisjon
hos Mesch (1998). To bilder fra akkurat denne samtalesekvensen viser til
at det pågår en forhandling om turtaking. Det er to engasjerte
samtalepartnere som begge vil ha ordet (her kalt Nils og Inger). Inger er
den som fører tegnet (har turen). Nils sine hender holder over hennes mens
han lytter. Når Inger holder hendene sine tett inn mot egen kropp og løfter
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dem opp i tegnrommet, blir det fysisk vanskelig for Nils å få skiftet grep
og overta samtaleturen. Hendenes posisjon gjør at det blir vanskelig for Nils
å overta. I bildene ser vi at han flytter sine hender litt ned, kanskje for å
signalisere et ønske om turskifte. Ingers respons er å fortsatt løfte hendene
opp og inn mot egen kropp. Hun beholder turen og får sagt det hun vil formidle. Når denne ytringen er over, fører hun hendene fram i det felles
sentrale tegnrommet der Nils umiddelbart overtar turen (se figur 14).

Figur 14: Tegn plassert nær egen kropp

Valg av artikulasjonssted påvirkes på denne måten blant annet av turtaking
og annen interaksjon mellom samtalepartnerne. Variasjon i bruk av
tegnrommet kan signalisere viktig diskursmarkering ved å regulere samtalen, markere signal om respons, spørsmålsstilling med mer. Samtalematerialet i Raanes (2006) viser at så vel spørsmål som ønske om respons
kan uttrykkes ved å føre hendene som artikulerer et tegn, fram mot den
andres kropp. Dialogene utformes i aktiv forhandling innen det tilgjengelige
fysiske tegnrommet.
5.6 Å kjenne den andres posisjon
Siden små nyanser i artikulasjonssted er avgjørende for betydningen til et
tegn, blir samtalepartnernes plassering og fysiske posisjon viktig informasjon. Tegnet JEG utføres i kontakt med egen kropp med en sentral plassering, der den som tegner, fører sin pekefinger helt inn til kontakt med egen
brystkasse. Den samme håndformen og den samme bevegelsen kan også
brukes i mange andre tegn i NTS og TNTS – der plasseringen (artikulasjonsstedet) er det som utgjør forskjellen mellom en rekke ulike begrep.
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Taktilt kan det være vanskelig å skille mellom tegn som er like: Peker
den som tegner en eller to ganger inn mot egen nese, kan det bety LUKT,
peker man en eller to ganger mot pannen, kan det bety TENKE, føres
pekefinger sammen med tommel inn mot munnen, kan tegnet bety SPISE.
Peker man inn mot kroppen lenger nede, kan tegnet bety KNAPP, eller det
kan være startposisjonen for tegnet GLIDELÅS.4 For at et tegn skal kunne
forstås, er det med andre ord kritisk viktig at tegnene er presise i artikulasjonen, og at artikulasjonsstedet oppfattes av den man snakker med. I alle
eksemplene over brukes svært lik artikulasjon (dvs. håndform og bevegelse). Det som skiller dem, er artikulasjonsstedet.
For å oppfatte hva som er artikulasjonsstedet når man ikke ser, må man
derfor kjenne posisjonen til samtalepartneren når artikulasjonsstedet er på
eller relatert til den andres kropp. Selve artikulasjonen må utføres mot den
andres hender med et grep som gir samtalepartneren informasjon om hvor
tegnet er plassert i forhold til tegnerens kropp. Å avlese TNTS krever at
man får tak i alle de informasjonsdelene som til sammen gjør at tegnet kan
bli oppfattet med den mening som ligger i uttrykket. Kinestetisk informasjon om bevegelse og plassering av samtalepartnerens kropp har stor betydning for å forstå taktilt tegnspråk.
5.7 Samtalekontekst påvirker tegnrommet
Konteksten og ikonisk avbildning påvirker måten språket brukes på, og
påvirker også tegnrommet som brukes. Et eksempel fra Raanes (2006): I
en samtale tar den ene av samtalepartnerne initiativ til å fortelle om en storbrann i noen gamle verneverdige hus. Det hadde tatt fyr i en ventilatorvifte,
noe som ga brannutvikling i et ventilasjonsanlegg, helt opp til loftet. Da
gammelt støv ble antent, ga dette en eksplosiv brann som utviklet seg
dramatisk og startet brann i et helt boligkvartal. I denne samtalesekvensen
finner vi bruk av tegn i den øvre delen av tegnrommet. Det som det fortelles
om, er dramatisk, og i den narrative framstillingen er det dramatikk og beskrivelse av voldsomme hendelser. Dette påvirker bruken av tegnrommet.
Det konvensjonelle tegnet for BRANN i NTS utføres i det sentrale felles
tegnrommet, med hendene i bevegelse i forkant av kroppen. I denne fortellingen flytter samtalepartnerne artikulasjonsstedet for tegnet. Fortelleren
bygger opp historien og bruker tegn tilpasset konteksten med det som Erlenkamp betegner som ”aktiv ikonisitet” (Erlenkamp 2009). ”Her startet
brannen, men så ... og så ... da tok støvet fyr, og da...”. I sekvenser av
samtalen strekker fortelleren hendene opp til en maksimalt høy plassering
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– tegnrommet går langt over personens hode. I figur 15 vises plasseringen
av et tegn på et sted i samtalen der det er snakk om hvordan støvet i loftsnivået begynner å brenne eksplosivt. Både hendene til fortelleren (til
venstre) og til den som lytter er da så høyt oppe at de går ut over
billedkanten på videobildet. Det er flere sekvenser i denne fortellingen der
enkelttegn er lokalisert i den helt øvre delen av tegnrommet, men også sekvenser der dette ikke skjer, fordi en felles forståelse allerede er etablert
(Raanes 2006: 231).

Figur 15: BRANN! Artikulasjon høyt i tegnrommet – påvirket av aktiv ikonisitet

Tilsvarende ser vi i figur 16 nedre del av tegnrommet aktivt i bruk i en
samtale om gamle dagers skomakerarbeid. Igjen viser bildet fra videoopptaket en tegnføring som forsvinner ut av billedrammen idet samtale–
partnerne strekker hendene helt ned når fortelleren rører ved sin egen
skosåle.
I figur 16 blir den ene hånden ført ned av fortelleren (mannen til venstre)
mens den andre hånden holdes i det felles sentrale tegnrommet. Her kan den
som ”lytter”, med små klapp mot samtalepartneren signalisere at han har
oppfattet. Små klapp mot den andres hånd representerer en minimal respons
tilsvarende det som blikkontakt og nikk kan gi av tilbakemeldingssignaler i
NTS. I introduksjonen av temaet for denne samtalesekvensen benyttes tegn-
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Figur 16: SKOMAKERARBEID. Tegn uttrykt i nedre del av tegnrommet

føringen som vist over, men den fortsetter i det sentrale tegnrommet. I fortellingen om skomakerarbeid var det mange eksempler på aktiv ikonisitet
(jf. Erlenkamp 2009). Da den ene skulle fortelle om gamle dagers utskifting
av såler på slitte sko, ga han en detaljert framstilling av hvor stifter ble plassert og festet til sålen ved å bruke sin venstre hånd som artikulasjonssted.
Med små endringer i grep og plassering uttrykte og formidlet han presist
”stifter langs håndflaten” som da mentalt viste til skosålen. Med sin andre
hånd viste han til hvordan han ”slo stiftene på plass” i en bevegelse der han
flyttet hånden klart markert med små utslag rundt hånden der ”stiftene” var
plassert – slik ble hendelse og aktivitet språklig formidlet.
Eksemplene viser hvordan en forestilling om en hendelse motiverer
bruken av tegnrommet i TNTS. Aktiv ikonisitet benyttes i TNTS, også brukt
på en måte som utfordrer grensene for det som er et potensielt tegnrom. Når
det har en funksjon ut fra innhold og samtalestil i dialogen, kan et stort
tegnrom tas i bruk, også lenger ned i tegnrommet enn teori tidligere har beskrevet.
5.8 Samtidig tale tilpasset taktil modalitet
I dialoger er det vanlig med sekvenser med samtidig og overlappende tale.
Dette finner vi også i samtaler med TNTS. Bildet i figur 17 viser Nils mens
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han bruker samtalepartnerens hånd i beskrivelsen av et komplisert armbrudd
som en felles kjent av dem nettopp har blitt utsatt for. Han griper om sin
samtalepartners håndledd. På bildet ser vi at Inger samtidig svarer ham.
Dette skjer simultant med at han fortsetter sin fortelling. Ingers kommentar
er et uttrykk som kan oversettes med ”å så leit/stakkars”. Når Inger utfører
tegnet STAKKAR, bruker hun tegnets konvensjonelle artikulasjon (bevegelsen med hånden), men hun velger å bruke et artikulasjonssted som ikke
er vanlig i NTS. Hun plasserer tegnet på overarmen til Nils. På denne måten
når ytring fram, selv om Nils er i ferd med å uttrykke noe på hennes venstre
hånd. Ved å ta i bruk denne delen av rommet får Inger gitt sin kommentar
umiddelbart i en dynamisk og aktiv samtale. Dette er et eksempel på
hvordan tegnrommet kan utnyttes taktilt ved samtidig tale på TNTS.

Figur 17: Tegn med den andres kropp som artikulasjonssted

Vi ser altså hvordan man ved å endre artikulasjonssted på den andres kropp,
utvider tegnrommet og gjør det mulig å motta innspill fra begge parter
simultant. På denne måten blir samtidig tale mulig også i TNTS.
5.9 Fysisk plassering som refererer til en mental forestilling
Eksemplet over refererte til en samtale om en skade i en hånd. Bildet viser
at Nils med begge hender holder om Ingers hånd. Et utsnitt av bildet
presenteres i noe større format i figur 18. Nå vil fokus være på Nils sine
hender, som holder om Ingers hånd slik vi ser i bakgrunnen av bildet.
Nils er i gang med å fortelle om skaden. Han holder begge sine hender
i et grep om Ingers hånd, men det er ikke denne hånden han refererer til i
samtalen. Samtalen handler ikke direkte om noen av dem som er til stede.
Når Nils holder om Ingers hånd, betyr det ikke ”jeg holder om din hånd”.
Og når Inger sier STAKKAR, er ikke trøsten ”stakkars deg” rettet mot

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 79

Tegnrom og taktilt tegnspråk

79

Figur 18: Tegn uttrykt med den andres hånd som artikulator og artikulasjonssted

samtalepartneren, men det er en kommentar knyttet til den hendelsen Nils
forteller om. Samtalen dreier seg om en tredje person, og det de to uttrykker,
dreier seg ikke om den konkrete situasjonen de står i. Selv om Nils og Inger
er tett fysisk involvert i kontakt med hverandres kropper, refererer de språklige uttrykkene deres til personer og hendelser som bare er ”til stede” på et
mentalt plan. I løpet av samtalen blir informasjon om det kompliserte
bruddet gitt med uttrykk som er lokalisert til Ingers hånd. Med Ingers hånd
som artikulasjonssted og som en del av Nils sin artikulasjon, får han forklart
hvor bruddet var, hvordan hånden hovnet opp, hvor langt armen ble gipset
opp mot underarmen og ned mot fingertuppene, og hvordan bevegeligheten
til hånden da ble. Meningsdanningsprosessen for denne typen uttrykk er interessant, men i denne artikkelen som har tegnrommet som tema, drøftes
dette kun ut fra den utvidede bruken av tegnrommet som denne uttrykksformen fører med seg. I sin forklaring tar Nils i bruk Ingers hånd som en
tilgjengelig taktil ressurs i bruk av TNTS. Eksemplet viser hvordan Nils
kan inkludere Ingers kropp i tegnrommet når han former tegn.
I den samme samtalesekvensen der Nils forteller om ”skade i en hånd”,
ser vi at samtalepartneren simultant og uten å måtte foreta et skifte i grep
eller samtaletur får uttrykt sin respons taktilt. Både når det gjelder meningsinnhold og smidighet i en samtaleprosess, bidrar artikulasjonsstedet ”den
andres kropp” til effektive og presise språklige formuleringer i TNTS. Å
flytte deler av tegnets artikulasjon til den andres kropp er et særegent trekk
ved taktil kommunikasjon og noe som modaliteten ved taktilt tegnspråk
åpner for (Raanes 2006: 407ff).
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5.10 Tilpasning til den taktile modaliteten i TNTS
Eksemplene som er drøftet på om man kan se en påvirkning av taktil modalitet
i forhold til bruk av tegnrom, er mange. Ut fra samtaler mellom et lite utvalg
informanter er det vist til flere tilpasninger til taktil modalitet i måten
tegnrommet anvendes på i TNTS. Taktil og kinestetisk informasjon er en forutsetning for å kommunisere med TNTS. Deltagernes plassering og grep om
hverandres hender er en viktig forutsetning for at en taktil tegnspråklig
samtale kan finne sted. Man må også registrere den andres fysiske plassering
for å oppfatte alle språklige uttrykk, da mindre endringer i bruken av rommet
kan ha betydning for meningsdanningen i tegnspråk. Om man har
samtalepartnerens oppmerksomhet, er en type informasjon man får gjennom
signaler som formidles i samtaler ansikt til ansikt. Ved bruk av TNTS må også
denne typen signaler registreres og uttrykkes i en tilgjengelig taktil form. For
eksempel er utveksling av minimale responser mulig via grepet om hendene,
men også formidlet via kontaktpunkter med andre deler av kroppen.
Samtalegrepet endres kontinuerlig i samtaler på TNTS, der det skjer
forhandlinger om respons og samtaleprosess. For gjensidig å regulere samspillet i dialogene må diskursmarkeringer framforhandles, både gjennom
endring i grep om hendene og ved endret posisjon i tegnrommet. Gjennom
endring i måten hendene holdes på og plasseres i rommet mellom
samtalepartnerne, kan man gi signal knyttet til ønske om å opprettholde
samtaletur eller gi signal om et potensielt turskifte, signalisere ønske om
respons, markere spørsmål m.m.

6 Oppsummering
Hoveddelen av TNTS utføres innen et relativt avgrenset fysisk område fra
egen kropp og helt fram til den andres kropp i høyde med det som er et
felles sentralt tegnrom midt mellom samtalepartnerne. Dette felles sentrale
tegnrommet er viktig som artikulasjonssted og også som en referanse for
plassering av tegn brukt i andre deler av tegnrommet.
Samlet er tegnrommet som brukes i TNTS, relativt stort. Tegnrommet
har potensial til å brukes med maksimal utstrekning på alle tre akser så lenge
kontakten med samtalepartnerens hender opprettholdes, og så lenge det har
en funksjon i samtalen. Dette gjelder også så langt hendene kan strekkes
oppover og nedover i tegnrommet. Tematikk for samtalen, ikonisitet og
interaksjonen i samtalesituasjonen påvirker det aktuelle rommet som brukes.
Utover kontakten via hendene kan det være kontakt med andre deler av
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kroppen. Sitter man og snakker sammen, kan man ha kontakt via føtter,
knær, lår eller kroppsside – avhengig av hvordan man er vendt og plassert
mot hverandre. Viktige signaler om tilstedeværelse og oppmerksomhet kan
bli uttrykt via disse kontaktpunktene. Innen det tegnrommet i TNTS der
også disse kontaktpunktene er med, uttrykkes både tegn, tilbakemeldingsog oppmerksomhetssignaler taktilt. Slik utformes uttrykk som i NTS er gestuell-visuelle, som for eksempel nikk og blikk, taktilt tilgjengelig.
Signaler som bidrar til å regulere dialogprosessen, kan uttrykkes ved
endringer i hendenes plassering i tegnrommet. Senkes hendene ned i
tegnrommet, kan det bety at et samtaletema er over, eller at det gjøres en
kort pause. Med bevegelse enten mot en selv eller mot den andre langs Zaksen i tegnrommet kan hendene føres nærmere den andres eller nærmere
egen kropp for å signalisere at man ønsker å beholde samtaleturen eller
invitere den andre til å overta en samtaletur. Også om man ønsker respons
eller vil stille spørsmål, kan det gjøres ved denne typen endring av hendenes
plassering i tegnrommet.
Den fysiske kontakten i taktilt tegnspråk åpner for uttrykk der den
andres hender og kropp kan inngå som artikulasjonssted og delvis også i
selve artikulasjonen av tegnuttrykk. Samtalepartnerens hender/kropp inngår
da som en del av tegnrommet. Taktile språklige virkemidler vil ikke
nødvendigvis oppleves som ”for nært” selv om den språklige kontakten gir
stor grad av fysisk nærhet. Opplevelsen av fysisk nærhet i taktile tegnspråklige samtaler får en annen dimensjon enn den konkrete nærheten vi kan
observere. Så lenge den fysiske kontakten er språklig relevant, er den akseptert og nødvendig. Dette forutsetter at samtalepartnerne har taktil tegnspråklig kompetanse og en forståelse av at språklige referanser styrer
utformingen i samtalesituasjonen.
Dialoger blir utformet i en relasjon mellom samtalepartnere. Relasjonen
og forhandlingen mellom deltagerne påvirker kommunikasjonen og bruken
av tegnrommet. Gjennom taktilt tegnspråk ser man språket i bruk som en
”Tankens Flugt gjennom Haanden” (jf. den første beskrivelsen av norsk
tegnspråk i Skavlan 1875: 50).
Språket i bruk er en dynamisk prosess som påvirkes av samtale situasjonen og konteksten. Konteksten, relasjonen mellom deltagerne og
deres språklige kompetanse setter rammene for de mellommenneskelige
møtene der man sammen bidrar til en samtale. I dialoger tas tilgjengelige
konvensjoner og ressurser i bruk, tilpasset det aktuelle språket og den
samtalesituasjonen man er i.
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Funnene i Raanes (2006) avviker noe fra andre studier av taktile tegnspråk. Det kan ha sammenheng med at disse andre studiene har basert seg
på materiale innsamlet i studio og fra tilrettelagte situasjoner der døvblinde
informanter er bedt om å ”snakke fritt” sammen for å framskaffe et
samtalemateriale. For å studere repertoar og muligheter ved taktilt tegnspråk
er det viktig å ha et bredt materiale av samtaler også i naturlige
samtalesituasjoner. Funnene drøftet i denne artikkelen peker mot at det er
viktig å benytte døvblindes naturlige samtaler for å kunne se taktile tegnspråks potensial. Videre studier av flere samtalesituasjoner vil gi økt innsikt
i bruken av rommet samt bidra til økt forståelse av dialogsituasjoner i taktilt
tegnspråk.
Noter

1. Illustrasjon gjengitt med tillatelse fra forfatter.
2. Takk til informanter for tillatelse til bruk av fotomateriale fra samtaledata.
3. I ASL benyttes enhåndsalfabet ved bokstavering med håndalfabet. I NTS har man
både et enhåndsalfabet og et tohåndsalfabet i bruk. I TNTS finner man utstrakt bruk
av det norske tohåndsalfabetet.
4. Referanser til utførelse av tegn: Se http://gordon.acm.no/tegnordbok3/ [Dato
20.10.2010].

Referanseliste
Amundsen, Guri 1998: Bruken av tegnrommet i en sakprega tegnspråktekst:
En eksplorerende undersøkelse. Upublisert oppgave. Trondheim:
NTNU, Institutt for anvendt språkvitenskap.
Amundsen, Guri 2007: Sakprosa på norsk tegnspråk: eksplorerende analyse
av tematisk koherens. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
Battison, Robbin 1995: Analyzing Signs. Valli, Clayton & Ceil Lucas (red.):
Linguistics of American sign language: an introduction. Washington,
D.C.: Gallaudet University Press, 84–225.
Berge, Sigrid Slettebakk & Eli Raanes 2009: Kunnskapsoppbygging gjennom bruk av video og dialoggrupper i forskning på praksis. FoU i
praksis 2008: rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 17. og 18. april 2008. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 9–20.
Bergman, Brita 1977: Tecknad svenska. Utbildningsforskning, rapport SÖ
28, Vällingby: Liber Utbildningsförlaget.
Bloom, Paul, Lynn Nadel & Merrill F. Garrett 1996: Language and Space.

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 83

Tegnrom og taktilt tegnspråk

83

Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
Brennan, Mary, Martin D. Colville & Lilian K. Lawson 1984: Words in
hand: a structural analysis of the signs of British sign language. Carlisle:
The British Deaf Association.
Brentari, Diane 1998: A prosodic model of sign language phonology. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Bäckman, Thord, Ole Mortensen, Eli Raanes & Eli Østli 1998: Kommunikation med døvblindblevne: om sprog og kommunikationsformer,
tilpasning og gennemførelse af kommunikation med personer, der er
døvblindblevne. Dronninglund: Forlaget Nord-Press.
Collins, Steven & Karen Petronio 1998: What happens in tactile ASL?
Lucas, Ceil (red.): Pinky Extension and Eye Gaze: Language Use in
Deaf Communities. Washington D.C.: Gallaudet University Press, 18–
39.
Collins, Steven D. 2003: Adverbial morphemes in tactile American Sign
Language. Graduate School, Union Institute and University Cincinnati.
Crystal, David 1997: The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge:
Cambridge University Press.
Dalum, Vibeke, Ole Jeppesen, Louise N. Myrup & Annegrethe Pedersen
1997: Taktil tegnsprogskommunikation. København: Center for tegnsprog og tegnstøttet kommunikation - KC.
Engberg-Pedersen, Elisabeth 1993: Space in Danish sign language: The
semantics and morphosyntax of the use of space in a visual language.
International studies on sign language and communication of the deaf,
19. Hamburg: Signum.
Engberg-Pedersen, Elisabeth 1998: Lærebog i tegnsprogs grammatik.
København: Center for tegnsprog og tegnstøttet kommunikation – KC.
Erlenkamp, Sonja 2007: Ikoniske prinsipper bak tegn – overlappingstyper.
Lærings- og Undervisningsmateriale Relatert til Tegnspråk (LURT).
http://lurt.hist.no/pmwiki/pmwiki.php/Overlappingstyper/Kapl1
Erlenkamp, Sonja 2009: Gesture verbs. Cognitive-visual mechanisms of
”classifier verbs” in Norwegian Sign Language. CogniTextes 3.
http://cognitextes.revues.org/index250.html
Frishberg, Nancy & Bonnie Gough 1973: Morphology in American sign
language. La Jolla, CA: The Salk Institute For Biological Studies.
Halvorsen, Rolf Piene (pågående ph.d.-arbeid): Blunk, blikk og nikk – tre
diskursmarkører i norsk tegnspråk. Oslo: Universitetet i Oslo.
Hamilton, Nancy, Helga Deutsch & Kathryn Luttgens 1997: Kinesiology:

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 84

84

Eli Raanes

Scientific Basis of Human Motion (9. utg.). Philadelphia: WD Saunders
Co.
Hassinen, Leena & Bencie Woll 1990: Communication with the deaf-blind:
A preliminary study of tactile forms of communication. Bristol: Bristol
University. Centre for Deaf Studies.
Kendon, Adam 2004: Gesture: visible action as utterance. Cambridge:
Cambridge University Press.
Klima, Edward S. & Ursula Bellugi 1979: The signs of language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Liddell, Scott K. 2003: Grammar, gesture, and meaning in American Sign
Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Linell, Per 1998: Approaching dialogue: talk, interaction and contexts in
dialogical perspective. Amsterdam: John Benjamins.
Linell, Per & Lennart Gustavsson, 1987: Initiativ och respons: om dialogens
dynamik, dominans och koherens. Linköping: Linköping University, Department of Communication Studies.
Malmquist, Ann Kristin & Nora E. Mosand 1996: Se mitt språk! Språkbok:
En innføring i norsk tegnspråk. Bergen: Døves forlag.
Mesch, Johanna 1998: Teckenspråk i taktil form: turtagning och frågor i
dövblindas samtal på teckenspråk. Stockholms universitet, Avdelingen
för teckenspråk, Stockholm.
Metzger, Melanie, Earl Fleetwood & Steven D. Collins 2004: Discourse
Genre and Linguistic Mode: Interpreter Influences in Visual and Tactile
Interpreted Interaction. Lucas, Ceil (red.): Sign Language Studies, Washington, 4, 118–137.
Mortensen, Ole E. 2006: Usher Syndrom – en kort beskrivelse. Videncenteret for døvblindblevne, Herlev.
Petronio, Karen & Valerie Dively 2006: Yes, No, Visibility, and Variation
in ASL and Tactile ASL, Sign Language Studies 7, Fall 2006, 57–98.
Raanes, Eli 2001: Døvblindes kommunikasjonssituasjon (Arbeidstekst 35).
Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale.
Raanes, Eli 2006: Å gripe inntrykk og uttrykk: Interaksjon og meningsdanning i døvblindes samtaler: En studie av et utvalg dialoger på taktilt norsk
tegnspråk. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det historiskfilosofiske fakultet, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier,
Trondheim.
Skavlan, Sigvald 1875: Throndhjems Døvstumme-Institut: Program, udgivet
i Anledning af Institutets 50-aarige Bestaaen. Throndhjem: Lie & Sundts

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 85

Tegnrom og taktilt tegnspråk

85

Bogtrykkeri.
Stokoe, William C. 1960: Sign language structure: an outline of the visual
communication systems of the American deaf. Studies in linguistics: occasional papers (no. 8). Buffalo, N.Y.: The University of Buffalo.
Sutton-Spence, Rachel & Bencie Woll 1999: The linguistics of British Sign
Language: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Svennevig, Jan 2009: Språklig samhandling: innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
Taub, Sarah 2001: Language from the body: iconicity and metaphor in
American Sign Language. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Vogt-Svendsen, Marit 1983: Norske døves tegnspråk: Noen pedagogiske
og språkvitenskapelige aspekter. Trondheim: Tapir.
Vogt-Svendsen, Marit 1990: Interrogative strukturer i norsk tegnspråk: en
analyse av nonmanuelle komponenter i 86 spørsmål. Trondheim: Det
historisk-filosofiske fakultet, Den allmennvitenskapelige høgskolen,
Universitetet i Trondheim.
Valli, Clayton & Ceil Lucas 1995: Linguistics of American Sign Language:
an introduction. Washington, D.C.: Gallaudet University Press.
http://www.tegnordbok.no/ Norsk tegnordbok per 20.10.2010

Summary
This article focuses on the use of Tactile Norwegian Sign Language – sign
language produced and perceived by the tactile modality – through touch
and the use of the tactile sense. Sign language theory uses the term ”signing
space” to describe the place where the hands articulate signs (Crystal 1997).
How does tactile signing affect the use of signing space when the language
in use requires direct physical contact between those communicating? Findings from work on the communication of Norwegian deafblind (Raanes
2006) are discussed in relation to signing space in Norwegian Sign Language described in Mosand & Malmquist (1996) and other studies of visual
and tactile sign languages (Stokoe 1960, Battison 1995, Engberg-Pedersen
1998, Mesch 1998). A study of signing in a tactile modality illustrates deafblind communication, but does also in a more general manner add information on how space and gestural expressions are involved in communicative
processes.
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Grunntegnstilling i norsk tegnspråk
Av Sonja Erlenkamp
Artikkelen belyser sammenhengen mellom noen konstruksjonstyper i norsk
tegnspråk og ulike rekkefølger som hovedleddene kan stå i. Analysen viser at
norsk tegnspråk (NTS) i enkle transitive setninger har flere umarkerte leddstillinger avhengig av hvilken konstruksjon som brukes i forhold til deltakerstrukturen. Videre kan det skilles mellom ulike konstruksjoner avhengig av om
leddstillingen fungerer som markør for grammatiske relasjoner eller ikke. Skillet
ser ut til å følge skillet mellom to meningsdanningsmekanismer basert på forskjellig bruk av ikonisitet (Cuxac & Sallandre 2002; Cuxac & Sallandre 2007;
Vermeerbergen 2006; Erlenkamp 2009; Erlenkamp under forberedelse).

1 Innledning
Uttrykket ordstilling som fagterm innenfor språkvitenskap kan i prinsippet
betegne enhver formasjon av ord som står i en bestemt rekkefølge, det være
seg på frase-, setnings- eller til og med tekstnivå. Termen, spesielt spesifisert
som ”grunnordstilling” i et språk, er allikevel hyppig brukt for å betegne
rekkefølgen av konstituenter (ledd) i enkle, fortrinnsvis aktive utsagnssetninger i et språk. For en ryddig fremstilling vil det i det følgende bli skilt
mellom termen leddstilling og termen ordstilling, respektivt tegnstilling i
forhold til tegnspråklige tegn. Leddstilling vil kun bli brukt for å referere
til rekkefølgen av ledd i setninger i et språk. Termen ordstilling eller tegnstilling vil bli brukt om typiske rekkefølger av ord eller tegn i for eksempel
fraser, dvs. andre konstruksjonstyper enn ledd i en setning. Termen grunnordstilling/grunntegnstilling vil bli brukt til å referere til den mest
”typiske” og umarkerte rekkefølgen av konstituentene i enkle, aktive og
umarkerte utsagnssetninger i et språk. Grunntegnstillingen i NTS er gjenstand for undersøkelsen i denne artikkelen.
Artikkelen vil ta for seg følgende forskningsspørsmål:
Finnes det én grunntegnstilling i NTS?
a. I så tilfelle, hvordan ser den ut?
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b. I motsatt tilfelle: Hvordan kan leddstilling i NTS beskrives systematisk?
Videre vil artikkelen operere med følgende tre hypoteser:
1. NTS har flere umarkerte leddstillinger avhengig av konstruksjonstyper.
2. Konstruksjonstypene er ikke tilfeldige, men følger mentale skjemaer
gitt gjennom bruk av ikonisitet.
3. Systemet av forskjellige konstruksjoner basert på mentale skjemaer
(Langacker 2000; Fauconnier & Turner 2002) gjelder muligens flere
tegnspråk og kan dermed forklare observasjoner av flere umarkerte
leddstillinger i forskjellige tegnspråk.

2 Teoretisk bakgrunn
2.1 Leddstillingens betydning
Alle språk i verden gjør i utgangspunktet bruk av forskjellige leddstillinger.
Imidlertid ser det ut som om én eller flere av disse leddstillingene utgjør
grunnordstillingen som kan identifiseres ved å analysere forskjellige konstruksjoner og ulik bruk av ordstillinger i konstruksjonene. Dryer (1997)
foreslår frekvens som kriterium for å identifisere en grunnordstilling i et
språk samt markerthet (se Croft 1990 for en beskrivelse av markerthet som
konsept). Leddstillingen i et språk som er hyppigst brukt i enkle utsagnssetninger, og som samtidig er umarkert, kan ifølge dette ansees som grunn ordstilling. Markerte konstruksjoner som for eksempel setninger som
inneholder topikalisering, eller passivsetninger som medfører endringer i
ordstillingsmønsteret, er dermed per definisjon utelukket fra å kunne identifiseres som grunnordstilling, uavhengig av hvor hyppig de opptrer.
Grunnordstillingen har en viktig stilling innenfor flere språkvitenskapelige teorier. En del språktypologiske tilnærminger nyttiggjør seg beskrivelser av grunnordstillingen i ulike språk som ett av flere kriterier for å
avgjøre hvilket sett grammatiske relasjoner eller grammatiske roller
språkene har. En av grunnene til dette er at leddstillingen i mange språk blir
brukt som en av hovedmekanismene for å markere grammatiske relasjoner,
slik vi også kjenner det fra for eksempel norsk eller engelsk. Å bruke grunnordstillingen som kriterium for å identifisere grammatiske relasjoner er på
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den andre siden ikke helt uproblematisk siden konstituentene i seg selv ofte
blir betegnet gjennom sin funksjon som grammatisk relasjon. Dermed får
de etiketter som subjekt og objekt, noe som lett kan føre til en sirkulær
argumentasjon om sammenhengen mellom grammatiske relasjoner og leddstillingen.
Rekkefølgen av ledd i forhold til deres funksjon som grammatisk relasjon har fått en så viktig rolle at språk ofte blir klassifisert som for eksempel
SVO- (Subjekt Verb Objekt) eller SOV- (Subjekt Objekt Verb) språk. En
slik klassifisering bør imidlertid først anvendes på et språk når leddstillingen
og grammatiske relasjoner har blitt undersøkt hver for seg, og det foreligger
resultater som tilsier at disse to fenomenene faktisk står i direkte
sammenheng med hverandre. I motsatt tilfelle risikerer man å definere en
grunnordstilling/grunntegnstilling ut ifra en antakelse om grammatiske relasjoner eller omvendt at grammatiske relasjoner blir definert basert på antagelsen at de er identifiserbare gjennom en grunnleggende rekkefølge av ledd,
hvilket ikke er tilfelle for alle språk. I begge tilfeller vil konklusjonen være
en overføring av antakelser på språklige strukturer uten tilstrekkelig overprøving. Som Dryer (2005) påpeker, blir termene subjekt og objekt noen
ganger brukt mer uformelt som betegnelse på grammatiske roller som kan
assosieres med agens eller patiens.1 Dette er heller ikke helt uproblematisk,
siden grammatiske roller utgjør kategorier basert på semantiske roller som
språkforskere avleder fra aktuelle konstruksjoner i et språk (Palmer 1994).
Noen språktypologer har forsøkt å løse dette dilemmaet ved å bruke etiketter
for konstituentene som i utgangspunktet ikke har sammenheng med
grammatiske relasjoner, men kun har en indirekte tilknytning til
grammatiske roller. Ifølge Comrie (1981) betegner S argumentet, opprinnelig avledet fra subjekt, men i denne sammenheng kun brukt som etikett
for argumentet i en intransitiv setning, mens de to hovedargumentene i en
transitiv setning er forkortet A (= Agens) og P (= Patiens). Imidlertid betegner A og P ikke de grammatiske eller semantiske rollene agens og
patiens, men brukes som etiketter for argumenter som har semantiske roller
nærmere agens eller patiens. Dermed kan A og P bli brukt om argumenter
med andre semantiske roller enn agens og patiens. Fordelen med disse
etikettene er at de kan brukes på strukturer hvor de grammatiske rollene og
relasjonene ikke enda er analysert. I det følgende vil etikettene A og P bli
brukt der det enten foreligger andre grammatiske relasjoner enn subjekt og
objekt eller det enda ikke er avklart om konstruksjonen er basert på subjekt–objekt-relasjoner.
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I et språktypologisk perspektiv anses den grammatiske relasjonen subjekt som den grammatiske relasjonen som er basert på en overensstemmelse
mellom visse morfologiske og syntaktiske trekk av argumentet i en intransitiv setning og de samme trekkene av ett av argumentene i en transitiv
setning. Argumentet som både viser denne overensstemmelsen, og som i
sin funksjon og grammatisk rolle er nærmest temaet eller agens i ytringen,
er subjektet (Comrie 1981). Denne definisjonen er basert på analyser av
enkle, umarkerte og ofte aktive setninger pluss en rekke andre konstruksjoner. Som konsekvens av en mulig sammenheng mellom grunnordstillingen/grunntegnstillingen og grammatiske relasjoner, er beskrivelser av
grunnord- eller grunntegnstillinger et kjerneområde innen beskrivelser av
de fleste språk.
Utover det typologiske rammeverket for grammatiske relasjoner som
skissert over er denne undersøkelsen basert på kognitiv lingvistisk teori,
nærmere spesifisert noen aspekter av kognitiv grammatikk (Langacker
1987, Langacker 1991, Langacker 2000), teorien om konseptuell overlapping (Conceptual blending theory) (Fauconnier & Turner 2002) og konstruksjonsgrammatikk (Goldberg 1995, Croft 2001).
Språktypologer som Comrie (1981) beskriver altså subjekt og objekt som
mulige korrelasjoner mellom argumentmarkeringer i intransitive og transitive
setninger. Langacker bruker termene subjekt og objekt i en annen betydning.
Han begrenser konseptet ’subjekt’ til setningsnivå og definerer det basert på
deltakerrollen og funksjonen nomenfrasen har i setningen (Langacker
2000:28, Langacker 1991). Utover det innfører han to nye begreper, ’trajektor’
og ’landemerke’, som refererer til et prototypisk, asymmetrisk forhold mellom
deltakerne i en predikasjon som innebærer en relasjon. Som trajektor betegnes
det språklige uttrykket som refererer til den av deltakerne som er profilert, og
som ”lokaliseres” gjennom et landemerke. Trajektor i sin prototypiske oppfatning er assosiert med bevegelse, men det er ikke noe krav at bevegelse inngår i handlingen for at en trajektor skal kunne identifiseres.
Fordelen med denne tilnærmingen er at man gjør seg uavhengig av
grammatiske relasjoner og roller for å beskrive leddstillinger. Dermed unngår man en sirkulær argumentasjon i forhold til analysen av grunnord- eller
grunntegnstillinger og deres relasjon til grammatiske relasjoner. I det
følgende vil derfor konseptene ’trajektor’ og ’landemerke’ bli brukt for å
beskrive setningsstrukturene i dataene.
I tillegg blir teorien om konseptuell overlapping (Fauconnier & Turner
2002) brukt for å analysere forskjellige konstruksjoner med ulike kon-
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septualiserte deltakerstrukturer som kan ha påvirkning på både leddstilling
og markering av grammatiske relasjoner i NTS. Denne teorien med sin modell
om mentale rom har vist seg å være et godt egnet verktøy for å beskrive
ikoniske konstruksjoner i tegnspråk (Liddell 2003, Erlenkamp 2009). Teorien
baserer seg hovedsakelig på at mening er konstruert gjennom mentale overlappingsprosesser, der fellestrekk av ulike, idealiserte forestillinger danner
utgangspunktet for nye forestillinger. For en mer grunnleggende forklaring
av modellen, se Selvik (denne utgivelsen) eller Erlenkamp (2009), som beskriver detaljert hvordan modellen kan brukes for å beskrive meningsdanning
i forskjellige tegnklasser i NTS. For den foreliggende analysen skal det først
og fremst fokuseres på et fenomen som Liddell (2003: 175) beskriver som
”real space blends”, og som Erlenkamp (2009) har videreført til en analyse
av ”real space blend entities”, i denne artikkelen omtalt som ”virtuelle objekter”. Virtuelle objekter er rent mentale enheter som oppstår gjennom en
overlapping av informasjon fra det som oppfattes i den språklige situasjonen,
og en annen mental forestilling. Liddell (2003: 175) beskriver virtuelle objekter som ”otherwise impossible entities which have physical properties inherited from real-space and conceptual properties inherited from another
mental space”. Analysen av det foreliggende materialet viser at bruk av
virtuelle objekter i konstruksjoner, spesielt knyttet til predikatet, fører til en
annen leddstilling enn det konstruksjoner uten virtuelle objekter ser ut til å
ha. Forenklet sagt ser det ut til at bruk av ikonisitet som del av meningsdanning fører til konstruksjoner med leddstillinger som skiller seg fra leddstillinger
i konstruksjoner hvor ikonisitet spiller en underordnet rolle.
2.2 Utfordringer ved førstegangsbeskrivelser av grunntegnstillingen
Enhver undersøkelse som befatter seg med grunntegnstillingen i et tegnspråk, støtter seg på noen grunnleggende premisser som er arvet fra talespråksforskningen2, og derfor bør eksplikeres for å unngå problemer som
resultat av språktypenes bruk av ulike modaliteter. Med modalitet menes
det i denne sammenhengen den kanalen som språket er utført i; i talespråk
den auditiv-orale modaliteten, i tegnspråk den visuell-gestuelle modaliteten.
Det er først og fremst tre hovedpremisser som ligger i bunnen for en
grunntegnstillingsanalyse, og som i seg selv gir noen implikasjoner for selve
undersøkelsen:
1. Konseptet ’setning’ er noe som kan overføres på alle språk og dermed
kan brukes i enhver språkbeskrivelse.
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2. Alle språk skiller mellom intransitive og transitive setninger.
3. Hendelser er vanligvis konstruert og kodet gjennom en lineær oppbygging av språkets strukturer.
Alle disse tre premissene har vist seg å være noe problematiske, ikke bare
når det gjelder tegnspråkforskning, men også i analysen av spontane, muntlige talespråksytringer. Å identifisere og beskrive en grunnordstilling
innebærer en del utfordringer når dette skal gjøres på naturlige, muntlige
språkdata:
•
•
•

Hvordan identifiserer man setningsgrenser og setningens syntaktiske
deler i spontane muntlige språkdata?
Hvordan definerer og identifiserer man hvilken av eventuelt flere
mulige leddstillinger som skal ansees som grunnordstillingen?
Hvordan sikrer man tilgang til data som inneholder mer enn én full
nomenfrase i en spontanspråklig transitiv setning?

Siden tegnspråk er et ikke-litterært språk, finner man også i tegnspråkforskning mange av de samme utfordringene som forskere som jobber med muntlig talt språk, har dokumentert. Ikke desto mindre er konseptene ’setning’,
’leddstilling’ og ’transitivitet’ viktige bærebjelker i språkbeskrivelser. I det
følgende gis det derfor en kort beskrivelse av konseptene og deres
anvendbarhet på tegnspråklige språkdata.
2.2.1 Setningskonseptet
Setningskonseptet er mest av alt avledet av skriftspråklige strukturer; mange
språkvitenskapelige definisjoner av begrepet er preget av dette. Dette
innebærer at begrepet ’setning’ kan brukes om konstruksjoner av ulik størrelse og kompleksitet.
Etter at det ble teknisk mulig å gjøre opptak og dermed dokumentere
spontanspråklige data på en mer etterprøvbar måte, har setningskonseptet
bydd på problemer i forhold til muntlige språkdata. Dette gjelder spesielt
for spontane ytringer siden de ofte har en lite formalisert og planlagt struktur
som gjør det vanskelig å identifisere eventuelle setningsgrenser (Chafe
1992, Chafe 1982, Akinnaso 1985).
Når jeg i det følgende bruker termen setning, er dette basert på antagelsen
at det finnes en intuitiv forståelse av konseptet setning for spontanspråklige
data, uten at det her vil bli gjort noe forsøk på å gi en utfyllende vitenskapelig
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definisjon eller hevde at det i alle tilfeller vil være mulig å analysere setningsgrenser. Termen ’setning’ brukes tilsvarende det engelske clause, som er
definert som en gruppe ord/tegn som refererer til en hendelse eller situasjon. I
noen definisjoner er clause definert som en struktur som inneholder minst et
subjekt og et verb. Her vil man følge definisjonen om at en setning (a clause)
består minst av et predikat og de argumentene som assosieres med det.
Ytringer av en viss størrelse vil i det følgende bli omtalt som setninger
for å gi leseren en forståelse av hva slags type meningsenhet det prinsipielt
refereres til. En ytterligere utfordring ligger i at spontane tekster ofte er mer
kontekstbaserte; dette fører til at setninger med to eksplisitt uttrykte
argumenter som ikke er pronomen, er heller sjeldne. Årsaken til dette er
som oftest at minst en av referentene har blitt introdusert tidligere i diskursen og dermed enten kan utelates eller henvises til gjennom et pronomen
(Dryer 1997, Dryer 2005, Engberg-Pedersen 2002). Dette er en utfordring
som gjelder talespråk så vel som tegnspråk. Fordi den medfører konsekvenser for analysen av en grunntegnstilling i NTS, vil dette bli nærmere
belyst i neste avsnitt.
2.2.2 Semantisk transitivitet versus strukturell transitivitet
Innenfor språkvitenskap anvendes begrepet ’transitivitet’ dels for å beskrive
en bestemt kvalitet på et verb, nemlig det å kreve minst to obligatoriske
deltakere i forhold til handlingen som verbet refererer til – dette i motsetning
til verb som refererer til en handling som krever enten bare én deltaker (intransitive verb), eller som krever tre deltakere (ditransitive verb).
Hopper & Thompson (1980) argumenterer for at transitivitet bør anses
som en kvalitet ved setninger, og at den ikke er en absolutt, men en
graderbar kvalitet. Dette betyr følgelig at setninger kan være mer eller
mindre transitive. For å avgjøre graden av transitivitet i en konstruksjon foreslår Hopper & Thompson (1980) et sett med forskjellige kriterier, som
animiteten3 til deltakere som det refereres til, effekten av handlingen på
patiens og ikke minst hvorvidt de semantiske rollene i konstruksjonen avviker fra prototypiske agens–patiens-relasjoner.
Som nevnt er forekomsten av konstruksjoner på setningsnivå med to
fulle argumenter i spontanspråk heller sjelden, siden bruk av fullstendige
nominaler eller egennavn blant annet har som funksjon å dekontekstualisere,
noe som i muntlige ytringer også sikres gjennom andre mekanismer. Bruk
av eksplitt uttrykte nominaler eller egennavn er bare én av dem. Som Dryer
(2005: 331) påpeker, ”it is more common that at least one of the two argu-
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ments of a transitive clause will be pronominal […]”. Dermed vil ytringer
i en større kontekst ofte inneholde pronomen for å referere til minst én av
referentene i diskursen.
Konstruksjoner som inneholder pronomen, kan imidlertid ikke ansees
som en god indikator for typiske grunnordstillinger/grunntegnstillinger
siden konstruksjoner med pronomen i mange språk viser andre strukturer
enn ikke-pronominelle konstruksjoner. Eksempelvis finnes det noen norske
dialekter med en kasusmarkering for nominativ og akkusativ på pronomener
som ellers ikke finnes på substantiver. Dette tillater større leddstillingsfleksibilitet for norske setninger med pronomen som kjernen i nomenfraser,
sett i forhold til setninger med substantiver.4 Dermed er det viktig å
prinsipielt ta høyde for at konstruksjoner med og konstruksjoner uten
pronomener kan være to ulike konstruksjonstyper i et språk.
Utover dette kan noen setninger i spontanspråklige ytringer være
strukturelt intransitive ved kun å uttrykke ett argument eksplisitt, selv om
setningen ifølge Hopper & Thompson kan ansees som høyst transitiv.
Spontant tale- eller tegnspråk viser ofte ikke-strukturell transitivitet når ett
eller til og med begge argumenter er utelatt. Dette gjelder ulike setningstyper i ulik grad avhengig av språket og kan dermed ikke generaliseres for
alle konstruksjoner. På norsk og tysk krever for eksempel konstruksjoner
som beskriver refleksive relasjoner, at refleksiven alltid blir uttrykt, mens
dette ikke er tilfelle på engelsk. Rent kognitivt er refleksive relasjoner
spesielle typer relasjoner, fordi forståelsen av refleksive relasjoner er basert
på at handlingen gjøres av og er rettet mot én og samme referent. Denne
type relasjoner, som utgjør et spesialtilfelle av transitivitet, ble ikke undersøkt i studien som presenteres her, og vil derfor ikke bli diskutert videre.
Det er imidlertid en støtte å skille mellom strukturell transitivitet og
semantisk transitivitet. Selv om en setning inneholder kun ett eksplisitt uttrykt argument og dermed strengt tatt ikke er strukturelt transitiv, kan setningens mening fremdeles være basert på en semantisk transitivitet.
Grunnordstillingen er vanskelig å identifisere i en semantisk transitiv
setning når ikke alle argumenter er uttrykt. Imidlertid kan man likevel som
oftest identifisere de grammatiske rollene, siden deres markering følger den
semantiske transitiviteten, og ikke den strukturelle. Grunnen er trolig talespråkenes linearitet, som krever en eller annen form for tydeliggjøring av
”hvem som gjør hva mot hvem”. I tegnspråk, derimot, ivaretas denne funksjonen gjennom en høyere grad av simultanitet, noe som har konsekvenser
for en analyse av leddstillinger. Dette vil bli belyst i neste avsnitt.

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 95

Grunntegnstilling i norsk tegnspråk

95

2.2.3 Hvordan identifisere og beskrive en umarkert tegnstilling i et språk
med mye simultanitet?
Vi oppfatter hendelser i virkeligheten gjennom sansene våre, spesielt den
visuelle sansen. Det kan involvere flere deltakere i en handling som krever
en simultan interaksjon. Når vi for eksempel observerer at en mann dytter
en kvinne, fornemmer vi deltakerne og handlingen som en simultan interaksjon. Talespråklig blir dette derimot uttrykt gjennom en lineær sekvens
av ord, som i det norske eksemplet 1.
1) Mannen dytter kvinnen.

En rekke handlinger utført etter hverandre vil vi oppfatte som en
kronologisk sekvens. En avgrenset hendelse som involverer flere deltakere,
vil derimot ofte oppfattes med en høy grad av simultanitet hvor deltakerne
i handlingen er involvert samtidig.
Imidlertid gjenspeiler språkstrukturer ikke denne simultaniteten. Dette
gjelder mest talespråklige strukturer, men til en viss grad også tegnspråklige
strukturer, da deltakerne og uttrykket for selve handlingen ofte er konstruert
ved hjelp av en sekvens av ord eller tegn hvor de forskjellige ordene/tegnene
danner fraser som refererer til deltakerne og deler av handlingen hver for
seg (se eksempel 1). Denne organiseringen av informasjon kommer til uttrykk i for eksempel en argument-verb-argument-struktur slik vi kjenner
den fra norsk (jf. eksempel 1).
I denne typen språklige strukturer trengs det derfor mekanismer som
tydeliggjør hvordan hendelsen skal oppfattes med hensyn til hvem som gjør
hva mot hvem, slik at sekvensialisert språklig fremstilling av en egentlig
simultan handling ikke fører til uklarheter i forhold til rollefordelingen mellom deltakerne. Som nevnt før er ordstillingen i mange talespråk en av
mekanismene for å markere relasjoner; kasus er en annen.
Det visuelle medium gir imidlertid tegnspråk muligheten til å organisere informasjon med en relativt høy grad av simultanitet gjennom et
simultant samspill av ulike kroppsdeler som er stedfortredere for ulike
referenter. Siden tegnspråklige konstruksjoner i utgangspunktet tillater mer
simultanitet, er kravet til ytterligere å markere bidragene til de enkelte
aktørene i det simultane samspillet noe lavere i tegnspråklige strukturer.
Imidlertid er denne forskjellen mellom tegn- og talespråk mer en gradsforskjell enn et absolutt skille. Derfor bør en tegnstillingsanalyse for tegnspråk ta høyde for en større grad av simultanitet, samtidig som det likevel
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er nyttig å undersøke om norsk tegnspråk faktisk har en umarkert grunntegnstilling.
2.3 Tidligere forskning på grunntegnstillinger i tegnspråk
Det finnes ingen tidligere forskningsprosjekter av større omfang som har
hatt som hovedmål å beskrive grunntegnstillingen i norsk tegnspråk, men
forskjellige observasjoner og funn har blitt rapportert, som for eksempel i
Mosand & Malmquist (1996). Observasjonene tyder på at grunntegnstillingene i enkle transitive setninger er enten AVP (trajektor verb landemerke)
eller APV (trajektor landemerke verb).5
Imidlertid har det blitt gjort en rekke grunntegnstillingsanalyser av andre
tegnspråk, deriblant amerikansk tegnspråk (Friedman 1976), italiensk tegnspråk (Volterra 1984) og tysk tegnspråk (Erlenkamp 2000). For noen av
tegnspråkene har en SOV-grunntegnstilling blitt beskrevet (Erlenkamp 2000
for tysk tegnspråk), mens andre foreslår en SVO-grunntegnstilling (Liddell
2003 for amerikansk tegnspråk). Som antydet i beskrivelser av noen tegnspråk synes det i mange tegnspråk i tillegg til grunntegnstillingen også å
forekomme minst én annen tegnstilling: Erlenkamp (2000) angir SVO som
alternativ i tysk tegnspråk, Friedman (1996) og Liddell (2003) angir SOV
som alternativ i amerikansk tegnspråk.6
Disse observasjonene kan tilbakeføres til og forklares på bakgrunn av
to grunnleggende meningsdanningsmekanismer som fører til bruk av forskjellige konstruksjonstyper i tegnspråk, som igjen knytter til seg ulike
umarkerte leddstillinger. Dette vil bli drøftet i avsnitt 4.

3 Metodisk bakgrunn
Siden norsk tegnspråk ikke er et litterært språk, er undersøkelsen basert på
”muntlige” data i form av videoopptak. Tre forskjellige metoder for datainnsamling ble brukt for å sikre at dataene i undersøkelsen gjenspeiler naturlig
språkbruk, at de samtidig inneholder setninger med to argumenter som ikke
er pronomen, og for å sikre at det er mulig å identifisere noen av faktorene
som eventuelt påvirker tegnstillingen:
• bruk av naturlig produserte tekster
• elisitering
• gjennomføring av en tegnstillingstest (Volterra et al. 1984)
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De naturlig produserte tekstene er satt sammen av videoopptak som ble
publisert for andre formål enn den foreliggende undersøkelsen, og én dialog
som ble tatt opp spesielt med henblikk på denne undersøkelsen. Opptak av
et språk, talespråk eller tegnspråk, blir alltid påvirket av situasjonen, siden
språkbrukerne er klar over opptaket og dermed kan bli påvirket av den
såkalte monitoringseffekten (Erlenkamp 2003). Dermed er uttrykket ”naturlige” språkdata noe upresist i forhold til de faktiske dataene som innhentes.
Imidlertid er dette sannsynligvis det nærmeste man kommer helt naturlige
språkdata i et slikt forskningsprosjekt.
Elisiteringen ble gjennomført som direkte informantsamtaler enten i éntil-én-samtaler mellom prosjektleder og informant på tegnspråk, eller gjennom samtaler med to informanter for å kunne se tegnspråket brukt mellom
to førstespråksbrukere.
Det ble lagt vekt på at alle informanter som deltok i informantsamtaler
i testen, eller som var språkmodeller i det publiserte videomaterialet, var
personer som
•
•
•

kunne ansees som førstespråksbrukere,
hadde en tydelig preferanse for tegnspråk i sin daglige kommunikasjon og
av tegnspråkmiljøet ble ansett som gode språkmodeller.

Informantene som deltok i undersøkelsen, var mellom 20 og 60 år gamle.
Tegnstillingstesten ble opprinnelig utviklet av Volterra et al. (1984) for
italiensk tegnspråk, men har siden blitt brukt på en rekke andre tegnspråk.
Testmaterialet som utgjør kjernen av undersøkelsen, består av 36 tegninger
organisert i 18 par; hvert par viser en handling eller relasjon mellom to objekter. Tegningene i hvert par er nesten identiske; den eneste forskjellen
mellom de to tegningene i hvert par består i fremstilling av enten
• deltakerrollene i forhold til handlingen,
• bevegelsesretning eller
• plasseringen av deltakerne i forhold til hverandre.
Et utvalg av tegningene beskrives på norsk i tabell 1. Tegningene er ifølge
tekstutviklerne delt opp i tre grupper basert på hendelsestyper:
I. Par av tegninger med reversible handlinger hvor begge deltakere i
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handlingen kunne knyttes til agens- eller patiensrollen.7 På fem av
seks par var begge objekter animate, det siste paret viste inanimate
objekter.
II. Par av tegninger med irreversible handlinger hvor kun en av
deltakerne kunne konseptualiseres som agens, mens den andre
deltakeren enten var ulike objekter i de to tegningene eller ble
håndtert på ulikt vis.
III. Par av tegninger som ikke viste handlinger, men relasjoner mellom
objekter basert på deres lokalisering i forhold til hverandre.
Tabell 1: Eksempler for setninger som beskriver tegninger i tegnstillingstesten (Volterra et al. 1984)
Gruppe I : reversible

Gruppe II: irreversible

Gruppe III: lokativ

En gutt dytter en eldre dame/

En jente spiser kake/

Et tre står bak et hus/

En eldre dame dytter en gutt

En gutt spiser kake

Et tre står ved siden av et hus

En bil trekker en lastebil/

En jente ser på TV/

En katt sitter på en stol/

En lastebil trekker en bil

En jente ser på et maleri

En katt sitter ved siden av en
stol

For den foreliggende undersøkelsen ble testen gjennomført fire ganger, hver
gjennomgang med to førstespråksbrukere; dette betyr at til sammen åtte informanter deltok i testen. Hver av de to informantene i hver gjennomgang
hadde en perm med et par av tegninger på hvert ark. Den ene permen
inneholdt kun tegningene, den andre inneholdt i tillegg en markering med
pil som pekte på den tegningen som informanten skulle beskrive. Mens den
ene informanten skulle beskrive den markerte tegningen (helst i én setning),
skulle den andre informanten krysse av i sin perm hvilken av de to tegningene den andre informanten beskrev. Dette betyr i praksis at den ene i
hvert informantpar skulle produsere tegnspråk, mens den andre skulle oppfatte dette og krysse av på tilsvarende bilde i sin perm. Det ble gjort opptak
av begge informantene med to ulike kameraer mens testen pågikk.
Hovedanalysen av dataene ble gjennomført i perioden 2004 til 2006,
med testdataene og videodata med naturlig språk av omtrent en times
omfang som hovedmateriale. Hypotesen og konklusjonen som dataene den
gang impliserte, har blitt videre etterprøvd på ytterligere data, spesielt gjennom en rekke videoopptak som ble gjort i forskjellige sammenhenger i perioden 2007 til 2009. På denne måten har konklusjonene fra den første
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undersøkelsesperioden blitt bekreftet av ytterligere data tilsvarende flere
timer med videoopptak.
3.1 Metodekritikk og utfordringer ved denne typen analyse
På tross av forskjellige datainnsamlingsmetoder som førte til et relativt omfattende sett med data, viste det seg som ventet vanskelig å finne umarkerte
transitive setninger som inneholdt to eksplisitt uttrykte argumenter som ikke
var pronomen. Ikke bare var det få setninger med to ikke-pronominelle
argumenter, i tillegg var det også få umarkerte setninger.8 Det siste kan nok
skyldes at NTS er et språk med en sterk topikaliseringsstruktur som fører
til mange setninger med topikalisering. Disse setningene kan ikke ansees
som umarkerte i forhold til leddstillingen, siden topikalisering i NTS
medfører en forskyvning av det topikaliserte ledd til setningsinitial plass.
Som konsekvens ble det ikke mulig å gjennomføre en frekvensanalyse som
var statistisk holdbar. Li & Thompson (1976) beskriver de samme utfordringene knyttet til mandarin, som også er et språk med mye topikalisering.
Dette kan bety at beskrivelsen av en grunntegn- eller grunnordstilling i et
topikprominent språk generelt sett kan være vanskeligere enn i andre språk.
En annen utfordring når man analyserer tegnspråklige konstruksjoner,
er mulig påvirkning fra talespråket på grunn av språkkontakt. Dette blir
desto mer tydelig når en i testinstruksjonen ber informantene om helst å beskrive en tegning i én setning. Setningsbegrepet kan for de fleste norske
døve først og fremst antas å være forbundet med norskspråklige setninger,
siden de fleste ikke har hatt noen særlig formell utdanning i tegnspråkets
struktur og setningsoppbyggingen i NTS fremdeles er relativt lite beskrevet.
Dermed risikerer man at testinstruksen kan ha ført til en ”fornorsking” av
dataene. Det var imidlertid viktig for undersøkelsen at beskrivelsene av
tegningen besto av én setning. Prosjektlederen bestemte seg likevel for å
samle inn så naturlige språkdata som mulig ved heller å gi relativt lite instruks om å produsere ”én setning” enn å risikere en høy grad av påvirkning
fra norsk i form av kodeveksling og andre blandingsformer.
Flere av informantene nevnte etter testgjennomføringen at testoppgaven
var enkel og dermed litt kjedelig.
Det viste seg også under analysen av datamaterialet at slett ikke alle
produserte ytringer var umarkerte i forhold til tegnstilling. Dette er som
allerede beskrevet ikke uvanlig i et topikaliserende språk, men ble tydeligvis
forsterket av testmaterialet, som inneholdt par av tegninger som var forskjellige på kun ett punkt. Begge informantene kunne se begge tegningene

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 100

100

Sonja Erlenkamp

og må ha vært klar over dette. Dermed var det nærliggende for den som
produserte ytringene, å bruke topikalisering på det elementet som var ulikt
i tegningene. Dermed kan man spørre seg om testen som sådan er egnet til
å elisitere data for en beskrivelse av grunntegnstillingen i et tegnspråk.
Eventuelt burde den modifiseres slik at informantene som skal beskrive
handlingen, kun får vist den handlingen som de skal beskrive, og ikke begge
tegninger av paret.
Uavhengig av kritikken har testen likevel vist seg å være nyttig: Analysen gjort på datamaterialet fra testen bidro til å avsløre sammenhengen
mellom ulike konseptualiserte hendelser og forskjellige konstruksjoner i
NTS. Dette dannet grunnlaget for nærmere undersøkelser ved hjelp av
elisitering og bruk av naturlige tekster.

4 Resultater og diskusjon
Selv om hovedfokuset er på grunntegnstillingen i enkle, aktive transitive
setninger i NTS, er tegnstillinger i intransitive setninger et viktig utgangspunkt for å forstå setningskonstruksjoner i NTS. Derfor vil det kort bli gjort
rede for resultatet av undersøkelsen for denne setningstypen.
4.1 Leddstilling i umarkerte intransitive setninger
Alle forekomster av umarkerte intransitive setninger i datamaterialet som
inneholdt fullt uttrykte nomenfraser, viste seg å være i SV eller trajektorverb-stilling, med noen unntak hvor verbet ble produsert setningsinitialt,
dog da alltid med markert topikalisering.
Intransitive setninger med pronomen viste derimot større variasjon i
leddstillingen, med verbet før eller etter pronomenet, eller konstruksjoner
hvor pronomenet ble brukt både før og etter verbet. Imidlertid var ikke alle
disse konstruksjonene umarkerte, siden flere enten inneholdt topikalisering
eller en fremheving uten forandring i leddrekkefølgen som topikalisering
normalt vil medføre, men en intensivering av bevegelsen i pronomentegnet,
mimikken, blikk eller munnstilling.
Ser man kun på de umarkerte konstruksjonene i dataene, ser det ut til at
intransitive setninger i NTS kan beskrives basert på følgende skjema for en
grunntegnstilling i intransitive setninger.
trajektor

verb
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4.2 Leddstilling i umarkerte transitive setninger: AVP or APV?
Hverken i de naturlige, spontanspråklige dataene, de elisiterte dataene eller
dataene fra testen var det mulig å identifisere én grunntegnstilling9 for enkle,
transitive utsagnssetninger i NTS. For det første var forekomsten av konstruksjoner med umarkert leddstilling heller sjelden, noe som skyldtes mye
topikalisering. I tillegg var heller ikke leddstillingen i markerte setninger
av samme konstruksjonstype entydig fordi dataene viste mye variasjon.
Følgende konstruksjoner så ut til å forekomme side om side:
2
2)

TOPIK__
t
tr
lm
SURR.tr
m
vegg
man:legge.lang.objekt.på.hverandre
mann
M
Mannen/en
mann bygger en vegg.

3)

TOPIK__
l
lm
tr
SURR.tr
v
vegg
mann
man:legge.lang.objekt.på.hverandre
M
Mannen/en
mann bygger en vegg.

4)

TOPIK__
tr
lm
SUBST.saks
j
jente
snor
snor.BU
J
Jenta/ei
jente klipper en snor.

man:klippe.med.saks

Noen ganger ble til og med hele setningsdeler eller setninger topikalisert.
Når konstruksjoner med topikalisering ble fjernet fra dataene, for kun å se
på umarkerte leddstillinger, gjensto det likevel to ulike leddtegnstillinger
som mulige kandidater for en grunntegnstilling i NTS:
5)

6)
6

tr
lm
SUBST.saks
jente
j
snor
snor.BU
Jenta/ei jente klipper en snor.
J
tr
Agens
jente
Jenta/ei
jente
J

man:klippe.med.saks

V
lm
verb
Patiens
spise
kake
spiser kake.

I dataene var det et klart skille mellom leddstillinger med setningsfinalt
verbal og leddstillinger hvor verbalet opptrådte mellom argumentene. I det
første tilfellet var alltid konseptualisering av ett eller flere virtuelle objekter
involvert, mens dette ikke var tilfelle i den andre konstruksjonstypen. Dette
kan tyde på at NTS nyttiggjør seg to forskjellige meningsdanningsmekanismer
som igjen påvirker leddstillingen. Ser man nærmere på de to
9
En forklaring for transkripsjonskonvensjonene er å finne på slutten av artikkelen. Transkripsjonen
mekanismene,
ser den ene meningsdanningsmekanismen ut til å ligne på
f
strukturer som vi kjenner fra talespråk med morfosyntaktiske virkemidler
(Erlenkamp denne utgivelsen), mens den andre mekanismen ligner på det
man finner i gestuell kommunikasjon (Erlenkamp 2009), hvor ikonisitet
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spiller en avgjørende rolle. I talespråklig kommunikasjon finner vi også
begge mekanismene, men i to ulike og atskilte kanaler: det oral-auditive og
det gestuell-visuelle. Tegnspråkene, derimot, forener begge mekanismer i
samme kanal hvor den første mekanismen betegnes som passiv ikonisitet og
den andre som aktiv ikonisitet (se også Erlenkamp denne utgivelsen). Dette
synes å ha ført til et samspill av de to meningsdanningsmekanismene med
et komplekst system av ulike konstruksjonstyper, hvor forskjellen også gjenspeiles i leddstillingen. Dataene fra andre tegnspråk kan tyde på at dette ikke
bare er tilfelle i NTS, men også andre tegnspråk: Som nevnt har det for flere
tegnspråk blitt observert to ulike kandidater for grunntegnstillingen, den ene
med SVO- og den andre med SOV-stilling, se Friedman (1996) og Liddell
(2003) for amerikansk tegnspråk og Erlenkamp (2000) for tysk tegnspråk.
Imidlertid vil en videre drøfting av dette gå utover fokuset for denne artikkelen. Videre forskning på tvers av tegnspråkene vil kreves for å få et
klarere bilde.
Utover de to beskrevne leddstillingene ser det ut til at konstruksjonene
som opptrer i forbindelse med konseptualiserte virtuelle objekter, er forskjellige på bakgrunn av ulike konseptualiserte hendelsesskjemaer med forskjellige deltakerstrukturer. Disse strukturene gjenspeiles i bruk av ulike
grammatiske roller, og det kan dermed se ut som om NTS ikke bare opererer
med de grammatiske rollene Agens og Patiens. Spesielt dataene fra testen
peker i denne retningen, nettopp fordi testen tar for seg ulike hendelsestyper
i de forskjellige tegningene. Dette vil bli belyst i neste avsnitt, som kun
fokuserer på konstruksjoner med konseptualiserte virtuelle objekter.
4.3 Konstruksjonstyper knyttet til konseptualiserte virtuelle objekter
Ser man nærmere på de tre gruppene av tegninger i testen, kan i alle fall
gruppe III, som viser plasseringer av objekter i forhold til hverandre, forventes ikke å være basert på agens- eller patiensroller. Imidlertid kan dette
også bli gjort gjeldende for konseptualiseringen av noen av de andre tegningene i gruppe II, til og med ett av parene med tegninger fra gruppe I.
Det ble derfor gjennomført en ny analyse av dataene hvor konstruksjonstyper ble analysert i forhold til hendelsestyper og de semantiske rollene
som dette involverer. Resultatet av denne analysen ga et klarere bilde av
leddstillingen i forskjellige konstruksjoner i NTS som involverer virtuelle
objekter. Det ser ut til at NTS gjør bruk av forskjellige konstruksjonstyper
avhengig av hendelsestyper som fremkaller bruk av ulike grammatiske
roller og leddstillinger.
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Språk som engelsk eller norsk gjør utstrakt brukt av grammatiske roller
som Agens og Patiens som del av de grammatiske relasjonene subjekt og
objekt, også i forhold til konseptualiserte hendelser med semantiske roller
som avviker fra disse grammatiske rollene. NTS, derimot, differensierer
ved å gjøre bruk av forskjellige konstruksjoner.10
Tegningene i gruppe I med reversible handlinger med to animate objekter ble gjennomgående beskrevet av informantene gjennom bruk av en
konstruksjon som tydelig viser en agens–patiens-relasjon med effekt på
patiens; med andre ord: høytransitive konstruksjoner ifølge Hopper &
Thompson (1980). Konstruksjonen som ble brukt, betegnes som ”rolleovertakelse” (eller ”surrogate blend” ifølge Liddell 2003) og er innenfor teorien
om konseptuell overlapping basert på en type ”real space blend”: Tegnspråkbrukerens kropp i real space overlappes mentalt med forestillingen
om kroppen til en av deltakerne i diskursen som danner en ny mental forestilling, et virtuelt objekt. Forenklet sagt overtar tegnspråkbrukeren gjennom kroppsbevegelser rollen til en av referentene, oftest den som tilsvarer
agensrollen, men det forekommer også rolleovertakelse for referenter
knyttet til patiensrollen.
Denne typen konstruksjon krever at deltakeren som det refereres til
gjennom rolleovertakelsen, er introdusert på en eller annen måte i diskursen,
samtidig som konstruksjonen er mer enn et verb, siden den viser deltakerens
eget perspektiv, oppførselen, til og med holdningen og handlingen han/hun
gjennomfører.
Den andre deltakeren i disse konstruksjonene – deltakeren som det ikke
ble henvist til gjennom rolleovertakelsen – ble hos nesten samtlige informanter introdusert først. Videre ble denne som oftest lokalisert i tegnrommet
som et virtuelt objekt, uansett om argumentet som refererte til deltakeren,
kunne beskrives som agens eller patiens. Dermed fungerte det virtuelle objektet som landemerke i tegnrommet for den konseptualiserte handlingen
mellom agens og patiens, mens den andre konseptualiserte deltakeren, uttrykt som del av rolleovertakelsen, fungerte som trajektor. Følgelig kan den
typiske leddstillingen for konstruksjoner med rolleovertakelser beskrives
slik at enten agens- eller patiensargumentet kan bli topikalisert. Videre vil
det topikaliserte elementet ikke være knyttet til den rollen som ivaretas i
rolleovertakelsen. Dette kan beskrives gjennom følgende skjema:
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TOPIK_________
argument! !y!
lm
a

argument.x
tr
argument.x

SURR.x
!handling
SURR.x
!

!y!

!

tr

Etter forekomsthyppigheten i dataene å dømme ser det imidlertid ut til at
denne konstruksjonstypen uten spesiell profilering av elementer i handlingsforløpet forekommer mest med agensrollen som den rollen som inngår i
rolleovertakelsen. Skjemaet for denne typiske konstruksjonen med rolleovertakelse ser dermed slik ut:
TOPIK_____________
!patient! !y!
lm

agent.x
tr
agent.x

SURR.x
!
SURR.x
!handling

!y!

!

tr

S
S

Som nevnt tidligere ble denne konstruksjonen produsert av alle informanter
for fem av parene med tegninger i gruppe I. Det sjette paret av tegninger i
gruppe I ble imidlertid ikke beskrevet gjennom rolleovertakelse, men gjennom bruk av en annen konstruksjon. En av årsakene til dette kan ha vært at
tegningene viste to inanimate objekter. Det kan virke som om relasjonen
mellom lastebilen og bilen, hvor den ene tauer den andre, ikke ble konseptualisert som en agens–patiens-relasjon, men som et forhold mellom to
elementer i rommet. Dermed vil dette paret av tegninger sett fra et konseptualiseringsperspektiv falle mer under gruppe III enn I. Informantene
brukte faktisk de samme konstruksjonene i beskrivelsene for det sjette paret
av tegninger i gruppe I som for tegningene i gruppe III. Disse konstruksjonene vil bli beskrevet nedenfor.
Tegningene i gruppe II ble av informantene ikke beskrevet med kun én
konstruksjon, men med en rekke forskjellige konstruksjoner, deriblant også
rolleovertakelse. Imidlertid så det ut til at alle informantene stort sett brukte
de samme konstruksjonene på et individuelt par av tegninger, noe som
antyder at de forskjellige parene av tegninger i gruppe II ble konseptualisert
som forskjellige hendelser, og dette resulterte i ulike språklige konstruksjoner. Gruppe II burde derfor ansees som mer heterogen i forhold til konseptualisering av hendelser enn gruppe I eller III. I det følgende beskrives
forskjellene i konseptualiseringen for de forskjellige hendelsene som tegningene i gruppe II visualiserte.
Ett par av tegningene viste for eksempel en jente som på den ene tegningen ser på TV og på den andre tegningen på et maleri. Denne typen hend-
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else blir ofte beskrevet som hendelser som involverer de semantiske rollene
”experiencer” for jenta og ”stimulus” for TV-en, respektive maleriet.
Siden grammatiske roller er språkavhengige og basert på kategorisering
av semantiske roller, er det mulig at NTS konstruerer sitt språklige bilde av
en hendelse annerledes enn andre språk, som engelsk eller norsk. Engelsk
konstruerer i prinsippet denne hendelsen basert på de grammatiske rollene
Agens og Patiens: ”The girl watches TV”. Norsk bruker en preposisjonskonstruksjon som markerer at denne hendelsen ikke er en ren Agens–Patiensrelasjon ”Jenta ser på TV”, men det er også mulig å si ”Jenta ser TV”.
Et annet eksempel fra gruppe II viser en mann som enten maler en vegg
eller bygger en vegg ved å legge murstein på murstein. Relasjonene mellom
de semantiske rollene kan beskrives som agens som utøver en handling på
en ”undergoer”.
Et annet tegningpar viser en mann som enten vasker en bil eller en hund.
Den ene tegningen kan beskrives som agens–undergoer-relasjon, mens den
andre mer er en ”agens–patiens-relasjon”. I tillegg er begge referentene i
den ene tegningen animate, og i den andre er en av dem inanimat. Videre
brukes det på NTS ulike tegn for det som på norsk omtales som ”å vaske”.
Dermed er det mulig at disse to tegningene er ulike i mer enn en parameter.
Disse eksemplene viser at hverken hendelsestypene eller de semantiske
rollene i hendelsene var ensartede for tegningene i gruppe II. Dermed kan
det forventes at et gitt språk eventuelt vil uttrykke dem med ulike konstruksjoner. Denne antakelsen ser ut til å være riktig i forhold til norsk tegnspråk,
fordi informantene brukte forskjellige konstruksjoner for de ulike parene
av tegninger i gruppe II.
Dataene for gruppe II inneholdt videre de eneste forekomstene av konstruksjoner som ikke beskrev spatiale forhold, som ikke inneholdt
topikalisering, og som samtidig hadde to uttrykte argumenter. Leddstillingen
i alle disse forekomstene viste en verbfinal stilling.
Ut fra disse observasjonene og en sammenligning med resultater av ytringene basert på tegninger fra gruppe I og III, kan man identifisere et
system av ulike konstruksjoner i NTS. Dette systemet skal presenteres i det
følgende etter gjennomgangen av resultatene for tegningene i gruppe III,
samt det sjette tegningsparet fra gruppe I.
Samtlige tegninger i gruppe III visualiserte et spatialt forhold mellom
to objekter, enten animater eller inanimater. Sett fra et konseptualiseringsperspektiv vil deltakerrollene i denne typen hendelse ikke være basert på
en direkte interaksjon mellom deltakerne, men mer på deres nærhet eller
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distanse og det spatiale forholdet mellom dem. Likevel kan det forventes at
en av deltakerne er konseptualisert som trajektor og den andre som landemerke og dermed vil bli behandlet deretter i det språklige utrykket. I en
tegning som viser en vase med blomster, kan i prinsippet begge objektene,
både vasen og blomstene, være enten trajektor eller landemerke. Imidlertid
virker det som om det finnes konseptualiseringsmekanismer som fører til
at det ene blir valgt fremfor det andre. Dette kan igjen ha konsekvenser for
det språklige uttrykket, slik som for eksempel leddstillingen og ordvalg.
Lokativer kan ifølge Croft (2001), som følger Talmys observasjon (Talmy
1974), beskrives som asymmetriske spatiale relasjoner hvor det ene elementet fungerer som base (i originalen ”ground”) og det andre som figur (i
originalen ”figure”). Basert på mentale prosesser som det såkalte ”Gestaltprinsippet” kan det se ut som om mennesker har visse naturlige preferanser
for hvilket av to elementer i en setting som skal ansees som figur, og hvilket
som fungerer som base for helheten. Faktorer som animitet og mobilitet
spiller inn i dette.
I gruppe III finner vi to par av tegninger som viser et tydelig animat objekt, enten et menneske eller et dyr. To andre par av tegninger viser planter
som ett av de to objektene, og de siste to parene av tegninger viser to
inanimate objekter.11
Testresultatene for tegninger i gruppe III viser at alle tegningene, unntatt
én som beskriver et animat og et inanimat objekt, ble beskrevet med konstruksjoner som hadde den samme leddstillingen: Tegnspråkbrukeren
lokaliserer det inanimate objektet først, fulgt av lokaliseringen for det
animate objektet. I alle de andre ytringene, som beskrev både tegninger med
kun inanimate objekter eller et inanimat objekt og en plante, ble det
tilsynelatende mer stabile eller immobile elementet lokalisert først.
Dermed kan det se ut til at elementet som er mer stabilt og stasjonært,
D brukes som landemerke i konstruksjoner som beskriver spatiale forhold,
mens det andre elementet prototypisk blir satt som trajektor. Dette kan beskrives skjematisk på følgende måte:
SUBST.stasjonær
Lm:

!a !

!y!

SUBST.ikke.stasjonær
tr:

!b!

!x!

Denne konstruksjonen inneholder ikke noe verbal siden tegnspråkets
visualitet muliggjør en direkte ikonisk avbildning av de to elementene i
tegnrommet i forhold til hverandre gjennom etablering av to virtuelle ob-
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jekter. Dermed består denne konstruksjonen av to tegn, som oftest substitutorer (Erlenkamp 2009), som lokaliseres i forhold til hverandre i
tegnrommet. Dette gjøres slik at forholdene i real space gjenspeiler forholdene i event space, om ikke i skala, så i prinsippet.
I eksempelet nedenfor ser vi at informanten bruker en substitutor for
den konseptualiserte stolen og en annen substitutor for den konseptualiserte
katten, og hun setter substitutorene direkte i et spatialt forhold til hverandre
som skal tilsvare det konseptualiserte forholdet mellom katten og stolen.12

Bruk av denne konstruksjonen er svært utbredt i NTS og ser ut til å fungere
som en av de viktigste meningsdanningsmekanismene i NTS. Det viste seg
i informantsamtaler at alle elementer i argumentposisjon i testdataene kunne
bli tilskrevet en konseptualisert real space-lokalisasjon og dermed
prinsipielt sett trigge et virtuelt objekt. Dette kunne enten skje ved bruk av
pronomen, manipulatorer, deskriptorer eller substitutorer, et fast tegn, pek,
nikk eller blikk.
Denne spatiale konseptualiseringen av et element gjennom tilordningen
av en lokalisasjon i tegnrommet kan også brukes for å bygge opp komplekse
konseptualiseringer av relasjoner mellom ulike elementer, for eksempel
konkrete, metaforiske eller abstrakte relasjoner. Dermed kan denne konstruksjonen ansees som ett av flere grunnleggende prinsipper i NTS for å
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bygge semantiske relasjoner mellom forskjellige diskurselementer etter
følgende skjema:
SUBST
lm:

!a !

SUBST
!y!

tr:

!b!

!x!

Denne konstruksjonen er imidlertid basert på en konseptualisering av relasjoner, ikke av hendelser med agens–patiens-roller. Hendelser med en
tydelig agens–patiens-relasjon med minst ett animat objekt har derimot en
høy sannsynlighet for å bli uttrykt gjennom konstruksjonen som inneholder
rolleovertakelse, hvor landemerket typisk er det første elementet i setningen
fulgt av trajektor og så rolleovertakelsen.
Hendelser som hverken var basert på en agens–patiens-relasjon eller
Htilhørte
H
samordningen av elementer gjennom spatiale forhold, ble uttrykt gjennom konstruksjoner med bruk av ikoniske verb (noen ganger i kombinasjon
med rolleovertakelse). Disse konstruksjonene viste seg å ha en litt annen
leddrekkefølge enn konstruksjoner som uttrykte et klart agens–patiens-forhold, selv om noen av elementene, som rolleovertakelse, kunne forekomme
i begge konstruksjonstyper. Hvis konstruksjonen ellers ikke inneholdt
topikaliseringer, ble først trajektoren nevnt i slike konstruksjoner etterfulgt
av landemerke og verbet i setningsfinal posisjon. Dette illustreres gjennom
skjematiserte eksempler på de forskjellige konstruksjonene i gruppe II:
Ser vi bort fra topikalisering som egen konstruksjon, har analysen ført frem
8.

tr:agens
lm:undergoer
verb
T TOPIK_________
SURR.gutt
SURR.gutt
g gutt
åpen
dør
åpen
G Gutten/en gutt åpner døren/ en dør.

9.
9. tr:experiencer

lm:stimulus
lm:stimulus

jente
TV TV !3SG!
j
!
Jenta/ei jente ser på TV.

!y!

verb
verb
SURR.jente
SURR.jente
!y! !
se se

til tre ulike konstruksjonstyper som skiller seg i bruk av leddrekkefølge og
delvis predikattype, og som synes å være basert på ulikt konseptualiserte
hendelser med hensyn til de involverte semantiske rollene. Disse tre konstruksjonene er:

a a
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1. konstruksjoner med rolleovertakelse som beskriver agens–patiensrelasjoner.
2. konstruksjoner med ikoniske verb (og eventuelt rolleovertakelser)
som beskriver
a. agens–undergoer eller
b. experiencer–stimulus-relasjoner
3. konstruksjoner uten verbal som beskriver spatiale forhold mellom to
objekter
Man kan avlede følgende konstruksjonsskjema for disse konstruksjonene
(inklusive det typiske topikaliseringsmønsteret):
For spatiale forhold (konstruksjoner uten verbal):
SUBST
llm:
l

!a !
!
!

!y!

SUBST
SUBST
tr:
!b!
SUBST
tr:
!
tr:
SUBST!

For agens–patiens-relasjoner:
l
!
tr:

!x!

!

TOPIK_________________
llm:
!
tr:x
!a! !y!
tr:x
tr:x
l
!

SURR.x
SURR.x
!
!SURR.x
handling
!SURR.x

l

!

!

tr:x

!y!

!

For agens–undergoer-relasjoner:
tt
lm: !
TOPIK_________________ lm: !
ttr:x
lm: !b!
!
t

(SURR.x)
(SURR.x) ikonisk
ikonisk verb
verb
!
!(SURR.x) ikonisk verb
!y!
handling
!(SURR.x)
ikonisk!verb

!y!

lm: !

!

For experiencer–stimulus- relasjoner:
ll
!
tr
!
tr
lTOPIK_________________
!
tr

ikonisk verb
verb
ikonisk
!
!ikonisk verb
!ikonisk verb

lm

!handling

!a!

!y!

tr

!y!

!

Disse skjemaene viser noen fellestrekk for konstruksjonene med verbal,
som videre kan slås sammen i et nytt skjema som viser et enda mer abstrakt
konstruksjonsskjema for leddstillingen i NTS: (SURR)(ikoniske
(SURR)(ikoniske verb)
verb)
aa
!
!
TOPIK_________________
!y!
a
!
argument
!a!(
)
argument !b! (

D
D
D
D

a

!

!y!

!
!
(SURR)(ikoniske
verb)
!y!
!
) (SURR)(ikoniske
!handling
verb) !
!
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Dette er imidlertid en sterkt forenklet fremstilling basert på et begrenset
datasett, slik at man ikke bør legge for stor vekt på den. Dataene som analysen er basert på, tyder likevel på et system av konstruksjoner i NTS som
brukes for beskrivelser av ulike hendelsestyper. For å gi en mer detaljert og
bedre fundert analyse trengs det videre forskning på tegnstillinger generelt
og leddstillingen spesielt. Slike undersøkelser vil muligens også kunne
avdekke flere konstruksjonsskjema enn denne undersøkelsen har fanget opp.
4.4 To grunntegnstillinger i NTS basert på to forskjellige meningsdanningsmekanismer
Som drøftet i avsnitt 4.2 peker det seg ut to mulige kandidater med hensyn
til artikkelens hovedproblemstilling, nemlig å finne en grunntegnstilling i
norsk tegnspråk:
•
•

AVP (tr-pred-lm)
APV (tr-lm-pred)

Valget av de to leddstillingene i aktuelle kontekster ser ut til være ganske
systematisk motivert av predikattypen og ikke minst avhengig av bruken
av ikoniske virkemidler i konstruksjonen: Er predikatet i setningen del av
en ”real space blend” (definert og beskrevet av Liddell 2003) som fører til
et virtuelt objekt, vil predikatet stå setningsfinalt. Er predikatet derimot ikke
basert på en ”real space blend”, vil predikatet i en transitiv setning stå mellom de to argumentene. På samme måte som for eksempel i norsk sikrer
den siste varianten at forholdet mellom de grammatiske relasjonene blir
markert gjennom leddstillingen. Den første konstruksjonen derimot sikrer
markering av grammatiske roller og relasjoner gjennom bruk av ikoniske
fremstillinger. Ikonisitet er utbredt i alle kjente tegnspråk, og noen av
funnene fra andre tegnspråk tyder på at beskrevne variasjoner i forhold til
leddstillinger kan tilbakeføres til samme mønsteret som i NTS: Det er mulig
at flere tegnspråk har to grunntegnstillinger avhengig av konstruksjonstypen
i forhold til den aktuelle meningsdanningsmekanismen: aktiv versus passiv
ikonisitet.
Som beskrevet ovenfor finner vi i tillegg ulike konstruksjonstyper
innenfor aktiv ikonisitet som ser ut til å være avhengige av ulike konseptualiserte hendelsesskjemaer.
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5 Konklusjon
Analysen viser at NTS har forskjellige konstruksjonstyper som gjør bruk
av forskjellige leddstillinger avhengig av konseptualisering av hendelser. I
tillegg går det et hovedskille mellom to grunntegnstillinger enten med setningsfinalt verbal eller verbalet mellom de to argumentene. Grunntegnstillingene synes å være basert på to ulike meningsdanningsmekanismer: den
ene av samme type som talespråklige mekanismer og den andre av samme
type som mekanismene vi finner i gestuell kommunikasjon.
Analysen tyder dermed på at NTS ikke har én umarkert leddstilling i
enkle intransitive og transitive setninger, men flere, avhengig av konstruksjonen som brukes i forhold til deltakerstrukturen. Videre går det et skille
mellom konstruksjoner hvor ordstillingen fungerer som markør for
grammatiske relasjoner (AVP eller tr-V-lm-tegnstilling), og konstruksjoner
hvor ordstillingen ikke innehar denne funksjonen (APV eller tr-lm-V-tegnstilling). Skillet ser ut til å følge skillet mellom de to meningsdanningsmekanismene basert på forskjellig bruk av ikonisitet (Cuxac & Sallandre
2002, Cuxac & Sallandre 2007, Vermeerbergen 2006, Erlenkamp 2009,
Erlenkamp under forberedelse). Der ”real space blends” er del av meningsdanningsmekanismen i konstruksjonen, finner vi et setningsfinalt verbal.
Der hvor det ikke er tilfellet, står verbalet ofte mellom de to argumentene.
Begge leddrekkefølgene kan betraktes som grunntegnstillinger i NTS som
innehar ulike funksjoner knyttet til to prinsipielt ulike konstruksjonstyper
basert på to meningsdanningsmekanismer.
Det har blitt gjort observasjoner i andre tegnspråk som peker i samme
retning, eksempelvis for tysk tegnspråk (Erlenkamp 2000). Amerikansk
tegnspråk beskrives av noen språkvitere som et språk med fleksibel leddstilling (Janzen et al. 2001, Friedman 1976), mens andre mener at amerikansk tegnspråk har grunntegnstillingen SVO (Fischer 1975, Liddell
2003). Det ville være interessant å undersøke disse påstandene nærmere på
bakgrunn av analyser av mentale rom og spesielt bruk av konstruksjoner
som involverer ”real space blends”.

Noter

1. Semantiske roller skrives med liten førstebokstav, grammatiske roller med stor.
2. Talespråk skal her forstås som en motsetning til tegnspråk, uavhengig av om det er
utført muntlig eller skriftlig. Det bør imidlertid gjøres tydelig at sammenligningen
mellom talespråk og tegnspråk er mest korrekt om man sammenliger muntlige tale-
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språklige tekster med tegnspråklige tekster, siden tegnspråkene per dags dato ikke
har noen standardisert skriftform.
På engelsk brukes termen animacy og på tysk brukes Belebtheit for å henvise til om
referenten er et levende vesen eller ikke (inanimate, unbelebt). Termen animitet er
lånt fra Jardar Eggesbø Abrahamsen, som bruker den i forhold til sunnmørsk
(http://jardar.nvg.org/spraak/art_om_spraak/animitet.pdf). Objekter som refereres
til, kan være animate eller inanimate.
Fleksibiliteten for pronomen gjelder også i dialekter der det ikke er kasusmarkering,
med fleksibel plassering avhengig av kontrastivt trykk.
De fleste av disse observasjonene gjør bruk av termene subjekt og objekt og har ført
til at noen hevder at grunntegnstillingen i NTS er SVO, som også er grunnordstillingen i norsk (Schröder 2006).
Alle de nevnte studiene unntatt Erlenkamp 2000 opererer med subjekt og objekt
som grunnenheter for å beskrive ordstillingen uten å gå nærmere inn i diskusjonen
om grammatiske relasjoner. Deres beskrivelser basert på S og O er dermed overtatt
fra originalene. Det går utover diskusjonen i denne artikkelen å drøfte hvorvidt beskrivelsen er basert på en analyse av grammatiske relasjoner eller ikke.
Denne gruppen ser ut til å være basert på de grammatiske rollene Agens og Patiens
som vi finner dem i indoeuropeiske talespråk. De semantiske rollene, derimot, kunne
tolkes forskjellig fra dette i noen av tegningene. Dette er en svakhet i testen.
Friedman (1976) rapporterer de samme utfordringene i forhold til sin analyse for
amerikansk tegnspråk.
En forklaring av transkripsjonskonvensjonene er å finne på slutten av artikkelen.
Transkripsjonen følger konvensjoner fra språktypologiske interlineærtranskripsjoner
og systemet utviklet av Liddell 2003 for beskrivelse av bruk av tegnrommet.
Den norske setningen ”Nøkkelen åpner døren” er en setning hvor nøkkelen blir
referert til som om den var en aktiv deltaker på lik linje med ”gutten” i ”Gutten
dytter jenta.” I norsk tegnspråk kreves det to ulike konstruksjoner for disse to setningene, der den ene konstruksjonen viser at nøkkelen blir håndtert av noen (kan
være en ubestemt person) og dermed ikke selv er en agens, mens den andre konstruksjonen viser tydelig at gutten faktisk selv er agens.
Planter utgjør en interessant kategori av objekter mht. animitet siden disse kan konseptualiseres som enten animate eller inanimate avhengig av kriteriene man bruker
for å definere animitet. Ulike språk behandler derfor planter ulikt i forhold til
animitet. Inntil det foreligger mer kunnskap om hvordan planter er konseptualisert
i NTS, bør disse behandles som en egen kategori i språkundersøkelser.
I transkripsjonen er linjen for høyre hånds produksjon plassert under linjen for
venstre hånds produksjon.
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Transkripsjonskonvensjoner
Transkripsjonssystemet som er brukt i artikkelen, følger i prinsippet tradisjonen fra typologiske beskrivelser med en interlineær morfemoversett-
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else. Imidlertid brukes det noen ekstra elementer for å tydeliggjøre
simultaniteten i produksjonen og det ikoniske samspillet med andre konstruksjoner. Denne delen av transkripsjonen følger i stor grad Liddell
(2003); i tillegg brukes det noen forkortelser fra kognitiv grammatikk.
tr
lm
()
A
P
V
│x│

:
:
:
:
:
:
:

trajektor
landemerke
ikke obligatorisk
”Agens”
”Patiens”
Verb
x er et tegn eller frase som får tilskrevet en plass
i tegnrommet for å danne et virtuelt objekt.

│x│↓ │y│

:

pro
→ │y│

:
:

Tegnet trigger et virtuelt objekt (”real space
blend entity”) lokalisert ved y.
pronomen
tegn som er utført mot stedet der et virtuelt objekt er lokalisert

│y│

:

→

x. BU

:

SUBST
SUBST.x

:
:

SURR
SURR.x

:
:

TOPIK___

:

tegn som er utført bort fra stedet der et virtuelt
objekt er lokalisert
Tegn x holdes som en bøye. (Bøye er en fagterm
innført av Liddell 2003.)
substitutor blend
substitutor blend som trigger konseptualisering
av objekt x
surrogate blend (rolleovertakelse)
surrogate blend som har objekt x som konseptualisert deltaker
Alle elementer nedenfor ___ er topikalisert.

Summary
The paper addresses the question of an unmarked sign order in Norwegian
Sign Language (NTS) and gives a first time account of different construction types in NTS. The analysis suggests that NTS does not show one un-
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marked sign order in simple, transitive clauses, but several different sign
orders depending on the construction type of the clause in relation to its
participant structure. Furthermore, NTS seems to distinguish between constructions where sign order is important for the identification of grammatical
relations and constructions where this is not the case. This difference in the
use of sign order in constructions seems to be based on two different mechanisms of meaning construction depending on the use of iconicity (Cuxac
& Sallandre 2002, Cuxac & Sallandre 2007, Vermeerbergen 2006, Erlenkamp 2009, Erlenkamp in preparation).

Sonja Erlenkamp
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Noen diskursmarkører i norsk tegnspråk
Av Rolf Piene Halvorsen og Guri Amundsen
Artikkelen bygger på to uavhengige studier av tekststruktur i norsk tegnspråk.
Enkelte tegn som forekommer i tekstgrenser i datamaterialet i begge studiene,
blir beskrevet og analysert. Tegnene opptrer i grensene mellom semantiske enheter på ulike tekstnivåer og synes å dele og binde teksten sammen. Tekstmaterialet er to monologer av teksttypene redegjørende sakprosa og
gjenfortelling av bildefortelling. Det er valgt en diskursanalytisk tilnærming
med kognitiv lingvistikk som overordnet forklaringsmodell. Det viktigste funnet
er at de undersøkte tegnene ser ut til å være diskursmarkører som påvirker flere
mentale skjemaer samtidig og er viktige for tekstens koherens.

1 Innledning
Opplevelse av koherens i tekst er beskrevet som et komplekst samspill mellom mer eller mindre eksplisitte språklige markeringer i en tekst og språkbrukernes forståelse av tekstens større kontekst (Halliday & Hasan 1976:
1, 23, 293; Enkvist 1985: 14–17; Olshtain & Celce-Murcia 2001: 718). Både
koherens generelt og språklige kohesjonsmekanismer er lite undersøkt i
norsk tegnspråk. I en undersøkelse av interrogativer i norsk tegnspråk fant
Marit Vogt-Svendsen (1990) at spesifikke hodebevegelser og markeringer
med brynene ledsager ett eller flere manuelle tegn, binder disse tegnene
sammen og indikerer at de danner ulike typer spørresetninger.
Det finnes noen få undersøkelser av tekststrukturer i andre tegnspråk.
Eksempler på slike undersøkelser er referanse i narrativer i svensk tegnspråk
(Bergman & Ahlgren 1994), tematisk inndeling og diskursmarkører i en
sakprosatekst i amerikansk tegnspråk (Roy 1989), bruken av
referansepunkter i tegnrommet i en forelesning om poesi i amerikansk tegnspråk (Winston 1991) og bruken av tegnrommet for å strukturere informasjon i dansk tegnspråk (Engberg-Pedersen 2003). Så vidt vi vet, er det
til nå ikke gjort systematiske beskrivelser av diskursmarkører i norsk tegnspråk.
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I denne artikkelen beskriver vi fem diskursmarkører funnet i to ulike
studier, henholdsvis en eksplorerende undersøkelse av tematisk koherens i
en sakprosatekst på norsk tegnspråk i en hovedfagsoppgave (Amundsen
2007) og en undersøkelse av blunk, blikk og nikk som diskursmarkører i
narrativer i norsk tegnspråk (Halvorsen, pågående ph.d.-arbeid).

2 Hypotese
Vår hypotese er at tekststrukturerende tegn kan ha flere funksjoner i likhet
med tekststrukturerende ord: De kan dele opp og binde tekst sammen idet
et tegn kan administrere flere tekststrukturelle, mentale skjemaer samtidig.
Et tegn som fungerer som en diskursmarkør, kan derfor ha flere funksjoner
i gitte kontekster (Schiffrin 1987, 2001).

3 Teoretiske tilnærminger
Vi tar utgangspunkt i en definisjon av tekst som også omfatter muntlige ytringer av språk i bruk, og hvor tekst først og fremst handler om meningsdanning på det mentale planet (Halliday & Hasan 1976: 1f).
Det er brukt ulike diskursanalytiske tilnærminger i arbeidet med å bestemme semantiske enheter på forskjellige tekststrukturelle nivåer i tekstene
vi har analysert. Halvorsen (pågående ph.d.-arbeid) bruker teorier om tekstens
makrostruktur utviklet av blant andre Labov & Waletzky (1967) og om tekstens mikrostruktur av blant andre van Dijk (1982) og Schiffrin (1987).
Amundsen (2007) bygger på Hallidays arbeid med referensielle og leksikalske
kjeder (Halliday 2004: 535, 580), Källgrens arbeid med ulike koplingstyper
(Källgren 1979: 69ff) og Liebers teori om funksjonelle enheter (Lieber 1980).
Den overordnede fortolkningsrammen i analysen av funksjonen til de
ulike diskursmarkørene er ”conceptual blending theory” utviklet av
Fauconnier & Turner (2002, 2006) og anvendt på tegnspråk av Liddell
(2006), Erlenkamp (2009, denne utgivelsen). De diskursanalytiske
modellene har også en plass i den kognitive skjemaforståelsen, og vi oppfatter diskursanalyse og kognitiv lingvistikk som nært beslektede tilnærmingsmodeller (Langacker 2008: 7).
3.1 Tekststrukturer
Labov & Waletzky (1967) foreslår en femdelt makrostruktur i en muntlig,
narrativ tekst bestående av sammenfatning, orientering, komplikasjon,
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vurdering eller følge av komplikasjonen, og avslutning med det de kaller
coda, det som fører mottakeren tilbake til her-og-nå-situasjonen (Labov &
Waletzky 1967: 20).
Makrostrukturens forskjellige deler kan deles opp i en mikrostruktur,
kjennetegnet av det van Dijk (1982) beskriver som episoder. En episode
kan blant annet være bestemt av skifte av tid, sted, ytre og indre handling
og aktører (van Dijk 1982: 181).
Å gi en generell beskrivelse av strukturen i sakprosatekster er en utfordring fordi begrepet sakprosa omfatter et mangfold av teksttyper og er vanskelig å definere (Tønnesson 2008: 1, 29ff). I sin lange, tredelte definisjon
av sakprosa skriver Tønnesson helt i begynnelsen: ”Sakprosa er tekster som
adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten”
(Tønnesson 2008: 34). Gitt at formålet med en tekst er å gjøre rede for et
tema eller et saksforhold fra virkeligheten for en eller flere tenkte mottakere,
vil en mulig oppbygging av teksten kunne være tematisk, og hvor større
temaer vil kunne deles i mindre undertemaer.
3.2 Funksjonelle enheter
Både episoder i narrativer og undertemaer i sakprosa kan igjen deles opp i
det Lieber (1980) kaller funksjonelle enheter (FE) (Lieber 1980: 57). En
funksjonell enhet kan sammenlignes med setninger eller leddsetninger som
har en identifiserbar, retorisk funksjon, eller som spiller eller kan tilordnes
en funksjonell rolle (Lieber 1980: 167). Eksempler på funksjonelle roller
er utsagn eller påstander, sammenligninger, kontraster, utdypinger, eksempler, spesifiseringer, årsak og konsekvens, betingelser og konklusjoner
(Lieber 1980: 310ff).
3.3 Diskursmarkører
Det er vanskelig å finne en entydig, klar definisjon av begrepet ’diskursmarkør’ (Schiffrin 2001: 65). Diskursmarkører er ingen enhetlig gruppe
med hensyn til ordklasse, og deres funksjon synes å være kontekstavhengig
(Schiffrin 2001: 56). De er gjerne funksjonsord eller uttrykk uten et like
klart referensielt innhold som innholdsord (Johnstone 2002: 208). De forutsetter ofte to språklig realiserte proposisjoner og kan markere grensen
mellom dem, eventuelt mellom en gitt proposisjon og andre semantiske enheter i teksten, noe som gjør at de kan være multifunksjonelle. Dette
innebærer at de kan operere på flere plan i teksten på samme tid ved blant
annet å peke fremover og/eller bakover på elementer i teksten (Schiffrin
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1989: 31; Schiffrin 2001: 55, 58; Johnstone 2002: 206). Diskursmarkørene
kan også være pragmatiske signaler om hvordan senderen vil at teksten skal
forstås (Schiffrin 2001: 58; Johnstone 2002: 204).
Schiffrin (1987) foreslår flere kriterier eller kjennetegn for diskursmarkører, og tre av dem skal nevnes her.
Diskursmarkører
– må kunne skilles ut som egne elementer i en ytring (utterance)
– står vanligvis først i ytringen
– må kunne fungere både på et lokalt og et globalt plan i en
tekst, og har dermed en åpen betydning
(Schiffrin 1987: 328 vår oversettelse)

3.4 Kognitiv lingvistikk
En av de grunnleggende idéene i ”conceptual blending theory” (Fauconnier
& Turner 2002) er at gjentatte erfaringer danner mentale strukturer eller
skjemaer som også er knyttet til de språklige uttrykkene for selve erfaringen
(Fauconnier & Turner 2006: 303; 2002: 18). Språklige signaler og kontekstuell informasjon aktiviserer disse skjemaene slik at det oppstår mentale
rom hvor ny mening kan dannes (Fauconnier & Turner 2006:304; 2002:
102). Dette forstår vi i forlengelse av Goldberg (2006) og Langacker (2008)
som at enkelttegn, grammatiske konstruksjoner, tekststrukturer og sjangere
har sine skjemaer som alle ligger lagret i hjernen til den enkelte språkbrukeren, og at de blir aktivisert ved den mentale konseptualiseringen av
en aktuell tekst (Goldberg 2006: 411; Langacker 2008: 469).
I denne sammenhengen vil vi peke på et poeng i Liddells (2003) beskrivelse av ”real space blends” (Liddell 2003: 145−175). Liddell (2003)
forklarer hvordan en tegnspråkbruker kan bruke tegnrommet (rommet umiddelbart foran overkroppen til den som snakker tegnspråk, der tegnene
produseres), som om entiteten de snakker om, er til stede i tegnrommet.
Entitetene eller referentene er selvfølgelig ikke til stede fysisk, men er konseptualisert som nærværende i samtalesituasjonen, noe som gjør at forskjellige typer pek og retningsmodifiserte tegn kan danne mening (Liddell 2003:
150, 154, 175). Liddell (2003) viser hvordan disse entitetene er dannet av
”blends” eller overlappinger (Liddell 2003: kap. 5). I ettertid er uttrykket
”real space blend entities” blitt viktig, selv om Liddell (2003) ikke bruker
det. Uttrykket har likevel sitt opphav i Liddell (2003) og fremkommer blant
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annet på grunnlag av følgende formulering: ”Thus, when I talk about |ship
a|, I mean the entity that results from blending ship a and the real-space
model” (Liddell 2003: 148). Selvik (2006) snakker derfor om ”Real Space
blended entities” og Erlenkamp (2009) om ”real space blend entities”
(Selvik 2006: 52−56; Erlenkamp 2009: 22). Erlenkamp (denne utgivelsen)
omtaler slike konseptualiserte entiteter som virtuelle objekt. Virtuelle objekter er mentale entiteter som en tegnspråkbruker kan etablere referanser
til i tegnrommet og dermed referere til på forskjellige måter i sine ytringer.
Tegn, blikk, hode- og kroppsbevegelser kan rettes mot eller bort fra slike
tenkte objekter, synlige for språkbrukernes indre blikk (Liddell 2003: 154;
Erlenkamp denne utgivelsen). Amundsen (2007: 113–114) og Halvorsen
(pågående ph.d.-arbeid) viser hvordan større eller mindre tekstenheter kan
bli virtuelle objekter som det kan etableres referanser til i tegnrommet.
For en bredere beskrivelse av kognitive teorier anvendt på norsk tegnspråk henviser vi til bidragene fra Erlenkamp, Raanes og Selvik i dette
nummeret av Norsk Lingvistisk Tidsskrift, samt Erlenkamp (2009).

4 Materiale og metode
Diskursmarkørene vi beskriver i denne artikkelen, er hentet fra to tegnspråktekster, som vi omtaler som henholdsvis F14-teksten og froskefortellingen. Begge tegnspråktekstene foreligger som digitaliserte videoopptak.
F14-teksten er en publisert og offentlig tilgjengelig sakprosatekst om
flytypen F14 (Rønning 2002). Hensikten med denne teksten er å informere
om flytypen F14, og den er organisert i større og mindre temaer. Tekstforfatter Kjetil Rønning planla den fem minutter lange teksten, fremførte og
tok opptak av den i studio, og redigerte den i etterkant. Dette innebærer at
teksten er klippet noen steder, men alltid på steder der det er en naturlig
pause mellom tekstens temaer.
Eksemplene fra Halvorsen (pågående ph.d.-arbeid) er hentet fra en gjenfortelling på norsk tegnspråk av ”Frog, where are you?” (Mayer 1969).
Froskefortellingen er et studioopptak av en førstespråksbruker som forteller
til en annen førstespråksbruker. Tekstens lengde er omtrent to minutter.
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste har gitt tillatelse til innsamling
og bruk av materialet.
Vi har valgt å vise tegneksemplene ved hjelp av bilder hentet fra
datamaterialet. Tegnspråkmodellen i froskefortellingen har gitt tillatelse til
at bildene av tegnene kan publiseres.
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4.1 Tekststrukturer: metodiske tilnærminger
I arbeidet med å analysere F14-teksten ble den delt i tematiske sekvenser
ut fra det referensielle innholdet i sekvensene (Halliday 2004; Lieber 1980;
Källgren 1979), men også med oppmerksomhet rettet mot tegn som kunne
være leksikalske diskursmarkører, og på grensemarkører som blunk, nikk
og spesielt senking av hendene (Engberg-Pedersen 1991).
Froskefortellingen ble delt inn i makro- og mikrostrukturer beskrevet
av henholdsvis Labov & Waletzky (1967) og van Dijk (1982), og med fokus
på diskurs- og grensemarkører (Engberg-Pedersen 2003; Nyberg 1995;
Schiffrin 1987; Baker 1977).
Selv om det er en viss forskjell i teoretiske og metodiske tilnærminger
i analysene i de to studiene forut for denne artikkelen, har det overordnede
målet vært det samme: å finne grenser for ulike semantiske enheter i tekstene for deretter å analysere hvordan de er realisert, og hvilke funksjoner
de har.
I analysearbeidet har vi sett enkelte tegn eller varianter av tegn gå igjen
i noen av disse grensene i den ene eller begge tekstene. Noen av disse tegnene er plukket ut og analysert videre i arbeidet med denne artikkelen.
4.2 Presentasjon av eksempler, bilder og transkripsjon
Tegnene vi har valgt ut, blir presentert på flere måter. Vi viser bilder av tegnene, og vi benevner dem i teksten ved å glosse tegnene med skriftspråklige
ord. For å skille benevningene på tegnene fra den øvrige norske teksten er
glossene skrevet med versaler (Erlenkamp 2003: 123, Vogt-Svendsen 1983:
4−5). I noen tilfeller er tegn gjengitt med norske ord som indikerer noe av
tegnets grunnbetydning. En slik glossing skiller ikke uten videre mellom
synonymer eller semantisk nært beslektede uttrykk. Bilder av tegnene vil
delvis kompensere for dette.
I andre tilfeller kan utgangspunktet for benevnelsen være en oral komponent i tegnet som ligner på et norsk ord. Det kan være problematisk å
sette norske betegnelser på tegnene ut fra den orale komponenten. Årsaken
til dette er at det norske ordbildet som gjenkjennes på munnen, ikke
nødvendigvis refererer til det samme innholdet som en forbinder med det
tilsvarende ordet på norsk.
Et tredje utgangspunkt for glossingen kan være forståelsen av tegnets
funksjon og dermed bruken av norske ord som refererer til denne forståelsen. Dette kan også ligge langt fra det som synes å være tegnets grunnbetydning og dets eventuelle orale komponent.
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I eksemplene våre har vi valgt å bruke glosser som gjengir det vi mener
er tegnenes betydning i den aktuelle konteksten. Glossene gjenspeiler ikke
nødvendigvis en god oversettelse av det enkelte tegnets grunnbetydning på
norsk.
I tillegg til å benevne tegn i teksten har vi også behov for å benevne
mentale konseptualiseringer som virtuelle objekt. Liddell (2003) refererer
til disse objektene ved å notere deres betydning mellom to loddrette streker,
for eksempel slik: |gutt| (Liddell 2003: 148).

5. Beskrivelse og diskusjon av fem diskursmarkører
I strukturskiller eller grenser mellom semantiske enheter i tegnspråktekstene
vi har analysert, ser vi at noen tegn går igjen. Det kan se ut som noen av
dem har flere funksjoner. I det følgende vil vi presentere og analysere fem
slike tegn vi mener fungerer som diskursmarkører, og som bidrar til å danne
struktur i de to tekstene. For noen av tegnene viser vi mer enn ett eksempel.
Tegnene vi beskriver og diskuterer, er:
Eksempel 1: UVENTET (Tegnet blir ofte glosset PLUTSELIG.)
Eksempel 2: ÅRSAK-KONSEKVENS (Tegnet har en oral komponent som
ligner på det norske ordet skyld, og blir ofte glosset SKYLD.)
Eksempel 3: FERDIG
Eksempel 4: SETTE-TIL-SIDE
Eksempel 5: KUN-DET (Tegnet ligner på tegnet FERDIG i formen, men
bevegelsesparameteren og den orale komponenten ser
annerledes ut.)
5.1 Eksempel 1: Tegnet UVENTET
Grunnbetydningen av tegnet UVENTET er at noe uforutsett skjer i et handlingsforløp i en fortelling. UVENTET utføres med aktiv hånd med
pekehåndform (pekefinger er rett, de andre fingrene er knyttet eller lukket)
som føres fremover langs kinnet ved munnviken (se eksempel 1). Munnen
er lukket og åpnes, av og til synes tungespissen. Tegnet forekommer to
ganger i froskefortellingens komplikasjonsdel.
Det uventede som det refereres til, kan ha negativ karakter, men må ikke
ha det. Tegnet uttrykker også en viss form for samtidighet. Sender kan fortelle om noe og uten å si at handlingen er avsluttet, gjøre tegnet UVENTET,
som innleder en ny uforutsett eller overraskende handling, som bryter inn i
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Eksempel 1: Tegnet UVENTET hentet fra Frosk 1 (01:05.79)

teksten og overtar fokuset for oppmerksomheten. Tegnet kan innlede en ny
handling med kjente eller nye referenter. Selv om tegnet innleder en uventet
hendelse, er det ikke funnet i en kontekst hvor det betyr ’å bli overrasket’.
Innen kognitiv lingvistikk snakker man blant annet om at språklige signaler
etablerer mentale rom. Tegnet UVENTET flytter fokuset i det mentale rommet
som allerede er etablert, og lar en ny referent eller en ny handling bli profilert
og dermed fremtredende i meningsdanningen. Tegnet ser ikke ut til å lukke
det etablerte rommet. Det signaliserer et uventet skifte i handlingen og kan
derfor skape spenning og forventning hos mottakeren. Tegnet synes altså å
dele opp teksten idet én hendelse brytes og en ny kommer inn. Fordi tegnet
ikke lukker hele det etablerte, mentale rommet, binder det også teksten sammen
ved at det kobler to hendelser til hverandre og gir uttrykk for senders vurdering
av at den andre hendelsen er uventet.
Tegnet brukes på en måte i teksten som oppfyller kriteriene for diskursmarkører, og er et godt eksempel på tegn som markerer forholdet mellom
tekstenheter som refererer til to ulike hendelser.
5.2 Eksempel 2: Tegnet ÅRSAK-KONSEKVENS
Det ser ut til at dette tegnet kan ha minst to betydninger i norsk tegnspråk.
Den ene betydningen likner på den leksikalske betydningen av det norske
ordet skyld, der noen har skylda for en eller annen tildragelse. Den andre
betydningen eller bruken av tegnet som vi beskriver og analyserer her, er
nærmere innholdet vi tillegger de norske uttrykkene fordi, derfor, på grunn
av eller som en konsekvens. Denne bruken av tegnet innleder ofte en årsakseller konsekvensforklaring.
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Tegnet utføres av aktiv hånd med L-håndform (tommelfinger og
pekefinger er rette, de andre fingrene er knyttet eller lukket) og med en oral
komponent som ligner på munnstillingen i det norske ordet skyld.

Eksempel 2: Tegnet ÅRSAK-KONSEKVENS hentet fra F14 (03:56.070)

Tegnet ÅRSAK-KONSEKVENS forekommer seks ganger i F14-teksten,
og da inne i lengre tematiske sekvenser som omhandler et eller annet aspekt
ved F14-fly. Tegnet kommer like etter en påstand eller et utsagn, det vil si
først i den etterfølgende funksjonelle enheten som er en forklaring, påstanden. Grensen mellom de funksjonelle enhetene markeres med øyeblunk.
Tegnet ledsages av hodeløft eller nikk i alle tilfellene, og av tydelig hevede
bryn i fem av seks tilfeller. I det tilfellet hvor brynene ikke er tydelig hevet,
er den funksjonelle enheten med forklaringen svært kort.
Det er interessant å observere at tegnets betydning synes å kunne
profileres på litt ulike måter. I materialet brukes tegnet som innledning til
en konsekvens eller resultat i to tilfeller, og som innledning til en årsaksforklaring fire ganger. For å synliggjøre hvordan tegnet blir brukt, gjengis
eksemplene her med det glossede tegnet satt inn i en norsk oversettelse av
resten av konteksten i de funksjonelle enhetene. Uthevet skrift på ÅRSAK
eller KONSEKVENS angir om tegnet innleder en årsaksforklaring eller en
konsekvens i materialet.
1. Ved lav hastighet glir vingene automatisk ut ÅRSAK-KONSEKVENS god oppdrift.
2. Ved høy hastighet trekkes vingene inn ÅRSAK-KONSEKVENS
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mindre luftmotstand.
3. Flymanøvreringsegenskapene til F14 er ikke like gode som F16,
ÅRSAK-KONSEKVENS F16 er lite, lett og raskt og dermed lett å
manøvrere.
4. I luftkamp vinner F14 likevel ofte, ÅRSAK-KONSEKVENS topptrente piloter og avanserte våpensystem.
5. F14 klarer ikke å ta av på egen hånd, ÅRSAK-KONSEKVENS kort
rullebane.
6. Å lande et F14 fly er virkelig vanskelig og krever meget dyktige
piloter, ÅRSAK-KONSEKVENS skipet – og rullebanen – hele tiden
er i bevegelse og krever god beregning for å treffe den bevegelige
rullebanen og få bremset flyet.
I alle disse eksemplene ser vi at tegnet ÅRSAK-KONSEKVENS binder
sammen funksjonelle enheter og samtidig indikerer hvordan vi skal forstå
forholdet mellom dem. Eksemplene antyder at tegnet kan være toveis på
den måten at det kan peke fremover og bakover og dermed profilere både
årsak og konsekvens.
5.3 Eksempel 3: Tegnet FERDIG
Tegnet FERDIG forekommer to ganger i froskefortellingen, første gang
etter innledningen (eksempel 3a) og så helt til slutt i fortellingen (eksempel
3b). Tegnet FERDIG opptrer i forskjellige kontekster og har litt forskjellig
betydning på de to stedene, kan det se ut til; grunnbetydningen er at en handling er avsluttet (Vogt-Svendsen 1983: 109).
Tegnet utføres med to flate hender med samlede fingre der den aktive
hånden føres ned mot håndflaten til den passive hånden. Bevegelsen i tegnet
kan variere med hensyn til intensitet, om den aktive hånden treffer håndflaten i den passive hånden en eller to ganger, eller om hånda beveges ned
og opp med klart sterkest intensitet i bevegelsen opp, som om den ”spretter
opp”. Den orale komponenten i tegnet kan også variere. Noen ganger er
den orale komponenten en lukket munn, eventuelt med munnvikene litt dratt
ned. Andre ganger ligner den orale komponenten på munnstillingen til det
norske ordet ferdig eller bare første del av ordet: ”fæ” eller ”fæd”.
Tegnet FERDIG kan stå i en episodegrense og referere til at selve episoden er ferdig. Hvis episoden slutter med en handling, avslutter det samme
tegnet både handlingen og episoden. Altså er det minst to forskjellige
mentale rom eller lag som endres ved bruken av ett tegn. Eksempel 3a viser
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Eksempel 3a: Tegnet FERDIG, variant 1, hentet fra Frosk 1 (00:9.01)

Eksempel 3b: Tegnet FERDIG, variant 2, hentet fra Frosk 1 (02:02.29)

T

V

tegnet FERDIG i en kontekst tidlig i fortellingen der tegneren forteller at
en samtale er ferdig samtidig som episoden i fortellingen er ferdig. Likevel
viser ansiktsmarkeringen, blikkretningen (minus blikkontakt) og hodestillingen at hele fortellingen ikke er ferdig; de varsler en overgang til noe nytt.
Tegnet markerer et skille i teksten, samtidig som det forbereder og
skaper forventning til det nye som det varsler skal komme. Dermed har det
en dobbeltfunksjon når det forekommer inne i en tekst. Tegnet er et
multifunksjonelt diskurstegn med en delende og en bindende funksjon. I
eksempel 3a markerer tegnet også et skifte i mentale skjemaer.
I eksempel 3b finner vi også tegnet FERDIG, men med en annen ansiktsmarkering. Til forskjell fra eksempel 3a er det blikkontakt i eksempel

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 128

128

Rolf Piene Halvorsen og Guri Amundsen

3b. Når tegnet FERDIG i eksempel 3b er utført, holdes hode og kropp i ro
i en hvileposisjon som signaliserer at hele fortellingen er avsluttet.
Betydningen av tegnet FERDIG i eksempel 3b refererer i denne konteksten til hele fortellingen, ikke bare en enkelt episode. Det kommer frem
ved at sender oppretter blikkontakt for så å la kroppen synke ned i hvileposisjon. I denne konteksten ser det ut som om FERDIG avslutter handlingen
og en funksjonell enhet; episoden og hele fortellingen, det vil si at fire forskjellige mentale skjemaer avsluttes med ett og samme tegn.
Vi registrerer bevegelsesendringen i den aktive hånden samt forskjellen
i mimikk, blikk og kroppsposisjon i eksemplene 3a og 3b på tegnet. Vi
mener at grunnbetydningen er den samme i begge tilfellene, mens endringene i de manuelle og nonmanuelle komponentene og de ulike kontekstene gjør at tegnene ikke har den samme semantiske verdien i de to
tilfellene.
At bevegelsen og munnstillingen varierer, reiser spørsmål om det kan
være to eller flere ulike tegn, eller om det er snakk om modifiserte varianter
av det samme tegnet. Derfor kan det diskuteres om eksempel 3a og 3b
faktisk er to forskjellige tegn, ett til bruk i en tekstintern kontekst og ett til
bruk i en tekstfinal posisjon. Men det kan også være andre forklaringer som
for eksempel at den manuelle og orale komponenten avslutter handlingen,
mens blikkontakten og kroppsendringen tilbake til hvil markerer at fortellingen er avsluttet. Vi peker på muligheten her, uten å diskutere definisjonen
av tegn, tegnklasser og assimilasjon i denne sammenhengen. Vi velger foreløpig å forstå tegnene som kontekstavhengige varianter av det samme
tegnet.
5.4 Eksempel 4: Tegnet SETTE-TIL-SIDE
Tegnet SETTE-TIL-SIDE forekommer umiddelbart etter tegnet FERDIG
(eksempel 3a) i froskefortellingen. Tegnet utføres med begge hender rettet
frem som om hendene griper om noe, flytter det til siden, frem, opp eller
ned. Tegnet kan referere til at en aktør i en fortelling flytter til side en tidligere introdusert gjenstand, altså et virtuelt objekt. Men tegnet kan også
bety at et saksforhold, en episode, et tema eller en fortelling gjøres til et
virtuelt objekt og flyttes til side som noe man er ferdig med å snakke om.
Det trenger ikke å være videre forskjell i formen på tegnet SETTE-TILSIDE brukt om tidligere introduserte gjenstander eller brukt om abstrakte
saksforhold. Forskjellen ligger på det mentale planet, hvor mottaker i det
ene tilfellet konseptualiserer et virtuelt objekt med en fysisk referanse. I det
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andre tilfellet brukes den konkrete erfaringen og tegnets ikoniske potensial
metaforisk på et abstrakt domene. Her dreier det seg om konseptualiseringen
av et stykke tekst som et virtuelt objekt som fortelleren ”setter til side” i
betydningen avslutter eller gjør seg ferdig med. Dette mener vi er en vanlig
måte å markere overganger mellom større tekstenheter på i tekster på norsk
tegnspråk.

Eksempel 4a: SETTE-TIL-SIDE hentet fra Frosk 1 (00:9.01)

I eksempel 4a ser vi at umiddelbart etter at fortelleren har fortalt at handlingen er ferdig og episoden er avsluttet med tegnet FERDIG (samme tegn
som i eksempel 3a), lar han forestillingen om fortellingen så langt bli et
virtuelt objekt som ”settes til side”. Det virtuelle objektet |fortellingen så
langt| flyttes frem og litt til siden for å gjøre tegnrommet klart for neste episode i teksten han er i ferd med å bygge opp.
Selv om tegnet SETTE-TIL-SIDE i eksempel 4b nedenfor ligner på
tegnet SETTE-TIL-SIDE i eksempel 4a, er det forskjeller mellom dem. I
eksempel 4b blir tegnet SETTE-TIL-SIDE flyttet frem og til høyre. Det kan
se ut som det også er forskjeller i bevegelsesintensiteten og bevegelseslengden i utførelsen av tegnene i de to eksemplene.
I eksempel 4b er det temaet eller saksforholdet ”flytyper som bomber
bakkemål” som gjøres til et virtuelt objekt som plasseres til høyre i
tegnrommet i tydelig kontrast til F14-fly (som ikke bomber bakkemål) som
er lokalisert til venstre i tegnrommet. Tegnet har en avgrensende funksjon
der det avgrenser flytypene som bomber bakkemål, og det lager en tydelig
overgang til neste ytring, som forteller at F14-fly er rene jagerfly.
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Eksempel 4b: Tegnet SETTE-TIL-SIDE hentet fra F14 (00:57.78)

Det kan se ut som tegnet er en mindre grensemarkering som markerer
slutten på skjemaet til det innskutte temaet, men ikke til en hel episode i
teksten. Både tegnet og bruken av tegnrommet for å skape kontrast mellom
referentene (henholdsvis flytyper som bomber bakkemål, til høyre og de
som ikke gjør det, til venstre) bidrar til å strukturere teksten og det
referensielle innholdet i teksten.
Igjen kan en spørre om eksempel 4a og 4b er to ulike tegn ut fra
fonologiske, semantiske og kontekstuelle forhold, eller om realiseringene
av tegnet har den samme grunnbetydningen, men litt ulike funksjoner ut fra
konteksten de står i. Vi har foreløpig valgt å behandle eksemplene som ulike
realiseringer av det samme tegnet.
5.5 Eksempel 5: Tegnet KUN-DET
Tegnet KUN-DET har flere fonologiske trekk til felles med tegnet FERDIG.
Det utføres med to flate hender med samlede rette fingre der aktiv hånd blir
ført ned mot passiv hånd, treffer håndflata og spretter opp igjen. Munnstillingen i KUN-DET endres fra litt åpen til lukket med neddratte munnviker.
Tegnet KUN-DET forekommer en gang i F14-teksten og betyr i den
konteksten den står ’og bare det’. I eksemplet i F14-teksten kommer tegnet
til slutt i en ytring der fortelleren forteller at F14-fly er rene jagerfly og bare
det. Tegnet avgrenser tydelig funksjonen til F14-fly, men samtidig kommer
tegnet på slutten av en lengre sekvens der temaet er formålet med F14-fly.
Det er mulig at tegnet også oppsummerer formålet med flytypen.
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Eksempel 5: Tegnet KUN-DET hentet fra F14 (01:01.12)

Igjen kan det stilles spørsmål ved hvorvidt KUN-DET er et selvstendig tegn
eller en variant av tegnet FERDIG (eksempel 3a og 3b). Vi har behandlet
dem som ulike tegn ut fra fonologiske forhold som bevegelsesmåte (aktiv
hånd spretter opp igjen) og oral komponent (neddratte munnviker), og
semantiske og kontekstuelle forhold (å avgrense et saksforhold). Samtidig
ser vi tydelige utfordringer knyttet til hvilke kriterier som skal avgjøre grenseoppgangen mellom varianter av tegn og det som oppfattes som distinktive
trekk for ulike tegn.

6 Oppsummering
Hypotesen vi tok utgangspunkt i, var at det finnes tekststrukturerende tegn,
diskursmarkører, i norsk tegnspråk, som kan ha flere funksjoner i flere
mentale skjemaer på samme tid. Noen få utvalgte eksempler, UVENTET,
ÅRSAK-KONSEKVENS, FERDIG, SETTE-TIL-SIDE, KUN-DET med
mulige variasjoner, er presentert og drøftet over. I den konteksten disse tegnene står, mener vi de har en tekststrukturerende funksjon. Vi har
argumentert for at de i varierende grad gjør noe med ett eller flere tekststrukturelle, mentale skjemaer på en og samme gang, og at de kan peke frem
og/eller tilbake i teksten.
Tegnene vi har beskrevet i eksemplene, har en forholdsvis tydelig
leksikalsk, men likevel fleksibel grunnbetydning. Små fonologiske endringer i enkelte av tegnene og kontekstuell plassering gjør at det kan være
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en utfordring å definere grenseoppgangen mellom varianter av tegn og klart
atskilte tegn. Dette mener vi demonstrerer at diskursmarkører også på tegnspråk har en mer åpen betydning enn rene innholdstegn, i tråd med det blant
andre Schiffrin (1987, 2001) har vist for diskursmarkører i engelsk talespråk.
Selv om diskursmarkørene UVENTET og ÅRSAK-KONSEKVENS
signaliserer overganger på ulike plan i teksten, forekommer de ikke til slutt
i episoder eller avsnitt i det materialet som er undersøkt, noe for eksempel
diskursmarkøren FERDIG kan gjøre. Det ser dermed ut som om de kan ha
det man kaller en tekstintern eller lokal funksjon (Schiffrin 2001:57). Et
nytt forskningsspørsmål vil kunne være om de to førstnevnte tegnene
generelt aktiviserer færre mentale strukturer enn det et tegn som FERDIG
kan avslutte eller lukke, og om de har en klarere bindende funksjon da de
varsler at noe nytt er på vei inn i teksten.
Diskursmarkørene FERDIG, SETTE-TIL-SIDE og KUN-DET forekommer i dette materialet i større tekststrukturerende skiller. Det ser ut
som om det går an å argumentere for at tegnene kan avslutte funksjonelle
enheter, episoder og større enheter i makrostrukturen og kan relatere til
henholdsvis to, tre eller fire forskjellige skjemaer samtidig. Tegnet FERDIG
forekommer i tekstfinal posisjon og avslutter hele fortellerhandlingen.
Vår foreløpige konklusjon er at analysen så langt støtter hypotesen.
Videre frembringer analysen nye forskningsspørsmål som for eksempel om
det også i norsk tegnspråk er forskjellige kategorier av diskursmarkører hvor
noen brukes tekstinternt i en lokal funksjon, mens andre synes også å være
knyttet til tekstens makrostruktur og kan ha en global funksjon.
En ny analyse med et bredere datagrunnlag vil antakelig vise langt flere
diskursmarkører med flere funksjoner og andre plasseringer i teksten. Denne
artikkelen synes dermed å peke inn mot et større forskningsfelt og et viktig
tema for forståelse av meningsdanning, tekststruktur og sjangerkunnskap
på norsk tegnspråk.
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Summary
The article is based on two independent studies of Norwegian Sign Language at a discourse or text level which both indicate that certain signs appear to function as discourse markers at different levels of text. Using
approaches from both discourse analysis and cognitive linguistics, the authors describe and discuss how five such signs are used in two Norwegian
Sign Language monologues representing the text types: narrative based on
a picture story and expository monologue. The analyses show how these
signs structure semantic units at different levels of text, and at the same time
administrate mental schemas that contribute to the coherence of the text.
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Imperativ i norsk tegnspråk
Av Bogumila Slowikowska Schrøder
I ytringer i befalende språkhandlinger i norsk tegnspråkmiljø forekommer det
modifiserte verbtegn. De antas å være i imperativs form. Hvilke karakteristika
har i så fall imperativ i norsk tegnspråk, er spørsmålet som blir diskutert i denne
artikkelen. På basis av observasjon av tegnspråktekster på video, feltarbeid og
diskusjoner med tegnspråkkyndige personer presenteres en analyse av noen
verbtegn. Gjennom analysen vises det hvilke bestemte trekk de antatte
imperativformene av verbtegnene kan ha, som for eksempel endring i bevegelsen. Negerende imperativ er også omtalt.

1 Innledning
I denne artikkelen analyserer jeg et utvalg av modifiserte tegnspråkverb
som jeg hevder er imperativ. Blant ytringer som brukerne av norsk tegnspråk (heretter NTS) produserer, kan vi skille ut en rekke befalende ytringer.
Rent formmessig kan befalende språkhandlinger uttrykkes ved ulike setningstyper der intensjonen er å få noe gjort; innholdet er etter konteksten
en befaling (Austin 1962; Searle 1975; Löbner 2005). Funksjonen til disse
språkhandlingene er å få utført det den ytrende ønsker skal bli gjort. Verbene
i disse ytringene kan i flere tilfelle oppfattes som imperativ av verbet.
Problemstillingen er å finne frem til hvilke karakteristika verbtegn har i
imperativ i NTS. Denne artikkelen bygger på en mastergradsoppgave, men
på grunn av artikkelens omfang presenteres færre eksempler fra datamaterialet her. I neste avsnitt blir imperativ og modalitet diskutert.

2 Teori
Litteraturen om imperativ gir oversikt over hva som karakteriserer imperativ
som modus i forskjellige språk. Med imperativ menes et bestemt trekk innen
kategorien modus ved verbet slik som Lyons (1997) skriver:
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In traditional usage, `mood` is applied to such subsets of inflected forms of
verbs as are distinguished one from another by means of the terms `indicative`,
`imperative`, `subjunctive`. (Lyons 1997: 848)

Der Lyons bruker termen inflected forms, velger jeg heller å bruke termen
modifiserte tegnspråkverb, fordi dette uttrykket er etablert innen tegnspråkfeltet.
Modalitet forteller oss ikke hvordan hendelsen er i seg selv, men
hvordan taleren forholder seg til proposisjonen (Enger & Kristoffersen
2000; Lyons 1997; Palmer 2001). Modalitet er en semantisk kategori der
innholdet fremmer en bestemt mening og hensikt hos den ytrende. Auwera
& Lejeune (2009) definerer modalitet slik:
Directive modality is a deontic modality that connotes the speaker’s degree of
requirement of conformity to the proposition expressed by an utterance.
(Auwera & Lejeune 2009)

Språk har forskjellige måter å uttrykke modalitet på, som for eksempel ved
a) modale systemer, b) modus eller c) ved hjelp av setningsadverbialer.
Modalitet kan være grammatikalisert i morfologi og syntaks, noe som er
emne for typologiske studier. Palmer kategoriserer imperativ som nært forbundet med tid og aspekt (Palmer 2001). Alle disse tre grammatiske
kategoriene handler om en hendelse (aksjon, situasjon, tilstand). De skiller
seg fra hverandre ved at aspekt er opptatt med egenarten eller forløpet av
hendelsen, mens tid eller tempus er opptatt av tiden for hendelsen. Modalitet
er derimot opptatt av status for selve utsagnet av proposisjonen for en ønsket
hendelse (Palmer 2001).
Det er naturlig å diskutere nærmere forskjellen på imperativ og språkhandlinger som er høflig oppfordrende eller forbydende, og om det kan
være høflig imperativ, noe som Baker & Cokely (1980), Valli & Lucas
(1995) og Carol Padden (native sign language user, professor ved University of San Diego – personlig kommunikasjon 2008) hevder at det finnes
for American Sign Language. Zeshan (2003) hevder at høflig imperativ utføres med egen partikkel i indopakistansk tegnspråk. Dette tar jeg opp i min
masters-oppgave, men lar det ligge her for å begrense artikkelen.
Tegnspråkpioneren William C. Stokoe (1960) skrev at nøkkelen til vår
forståelse av syntaks i amerikansk tegnspråk ligger i de nonmanuelle trekk,
dvs. deler av tegnene som utføres med andre deler av kroppen enn hendene,
som for eksempel ansikts-, hode- og munnbevegelser.

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 138

138

Bogumila Slowikowska Schrøder

Dette kan nok også gjelde på andre nivåer enn syntaks, som for eksempel morfologi.
This part of the communication of the deaf [facial and other non-manual activity] needs much more investigation, for it is the key to syntactic structure in a
sign language. (Stokoe 1960: 72)

Ansiktet kan i NTS brukes som språklig komponent, og det kalles da ansiktsbevegelser, som Vogt-Svendsen (1990) blant annet har vist i sin analyse
av interrogative setninger i NTS.
For imperativs vedkommende er følgende nonmanuelle trekk trukket
inn i analysen:
1) hode,
2) ansiktsbevegelser, og
3) orale komponenter
Dette tas nærmere opp under drøfting av særtrekkene ved imperativ i NTS.
Fordi ansiktsbevegelsene kan være viktige for imperativformen i NTS, skal
vi ta med litt mer om slike bevegelser her. Ekman & Friesen (1971) skriver
følgende om sitt system FACS (Facial Action Coding System):
We are interested in a tool which would allow study of facial movements in research unrelated to emotions […]. Since every facial movement is the result of
muscular action. (Ekman & Friesen 1971: 2)

Kursiven i sitatet er min utheving. En av mine informanter sa at for å hjelpe
nybegynnere til å få riktig ”imperativuttrykk” må man være sint på liksom.
Utsagnet er svært upresist og kanskje også villedende, for det har ikke noe
med følelser å gjøre. Det er observert tilfeller der imperativformen SPIS!
er utført med ertende mimikk, oppgitt mimikk og lignende, men det ser ikke
ut til å endre den befalende og språklige funksjon imperativ har. Derfor er
sitatet fra Ekman & Friesen (1971) nevnt, da dette er viktig for analysearbeidet.
Med orale komponenter mener jeg bruk av munnen med kinn, lepper,
tenner og tunge. Nedenfor gis eksempler på mouthing (ordbilde) som er en
modifisert låneform (/spis/), dvs. det ordbildet som ligner på det vi kan se
på munnen til dem som taler norsk. Og på mouth gestures eller egen munnstilling, slik som /puu/, som er en grafisk fremstilling av sammenpresset
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munn som så åpner for en lang luftstrøm. Disse egne munnstillingene er
ofte slik at man ikke kan bruke tale til, for eksempel i tegnet I-GAMLEDAGER vil en ha et oppblåst kinn under utførelsen av den manuelle delen
som begynner ved munnviken og slutter på skulderen. Det oppblåste kinnet
blir borte samtidig med håndformen som når skulderen (Vogt-Svendsen
1983). Men i flytende tegnspråk blir mouthing nær opp til mouth gesture.
Vogt-Svendsen (2001) mener dermed at det i praksis ikke blir noen klar
grense mellom de to begrepene, slik at det bør være et felles notasjonssystem for mouthing og mouth gestures. Det er av etymologisk interesse at
vi skiller mellom de to.

3 Imperativ i andre tegnspråk
Forskning viser at imperativ i amerikansk og svensk tegnspråk dannes ved
modifikasjon av verbtegn (Baker & Cokely 1980; Valli & Lucas 1995; Bergman 1995), mens i indopakistansk tegnspråk brukes partikler for å få frem
imperativ (Zeshan 2003). Spørsmålet i denne artikkelen er om noen av disse
trekkene er overførbare til NTS. Forskningen gir oss i alle fall perspektiver
på hvordan man kan utføre imperativ i ulike tegnspråk.

4 Metoder og materiale
De metodene jeg har benyttet meg av, er litteratursøk og videre deltagende
observasjon, videoanalyse og diskusjoner i en referansegruppe. Metodene
blir nå nærmere presentert. Når det gjelder litteratursøk, er problemet at det
er liten eller ingen forskning omkring imperativ i tegnspråkene ifølge
”International Bibliography of Sign Language” (www.sign-lang.unihamburg.de/bibweb/).
Direkte observasjon har vært brukt som metode. Jeg er selv medlem av
det norske tegnspråkmiljøet og er førstespråksbruker av tegnspråk. Intuitivt
vet jeg at imperativ finnes. Direkte observasjon kan være deltagende og ikkedeltagende. Datainnsamling er skjedd på døveforeningens medlemsmøter og
årsmøter, døveforbundets landsmøter, i døvemenighetene, på konferanser,
døvehistoriske seminarer, privat samkvem med venner og bekjente og blant
tre generasjoners tegnspråkbrukere. Jeg har registrert en rekke befalende språkhandlinger, men spørsmålet er hva som er imperativ i alle disse ytringene.
Ikke-deltagende observasjon er utført ved å analysere tegnspråktekster
på video. Gjennom en årrekke er det samlet videoopptak av norsk tegnspråk
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ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (Nyberg 2005). Videotekstene er gjerne narrativer fremført som monologer eller i dialogs
form. Det er en rekke informanter, og et gjentagende spørsmål er om de er
representative for NTS, når de lærte de seg NTS, og om de har NTS som
førstespråk eller som primærspråk. Dette er ikke notert, så langt vites. Et
metodisk problem med tegnspråklige videotekster er at de aller fleste
språkmodeller ikke ser inn i kamera, men snakker til andre personer i
rommet. Det vanskeliggjør fokus på tegnbrukeren. I materialet er det få
klare eksempler på imperativ, antagelig på grunn av sjangeren.
Det er også brukt en referansegruppe i denne studien, med fem deltagere
som har tegnspråklingvistikk som fag på forskjellige nivå opp til mastergrad. Alle er daglige brukere av NTS med tegnspråkbrukende ektefeller,
barn eller andre familiemedlemmer og kolleger. Felles for dem er at de har
tegnspråk som førstespråk.
Gruppen arbeidet på forskjellige måter. Eksemplene på imperativ som
ble funnet ved deltagende observasjon og videoanalyse, ble drøftet i
gruppen. Flere eksempler kom frem ved hjelp av introspeksjon, det vil si
tegn referansegruppen ut fra egen språkerfaring mente var eksempler på
imperativ. Gruppen drøftet også hva som er befalende språkhandlinger, og
hva som er imperativ på NTS. Til sammen ble det en liste med 102 verbtegn
som gruppen mener kan ha imperativ. Tegnene ble filmet med tre forskjellige personer, slik at analysen av de ulike trekk kunne bli bedre. Gjennom
diskusjoner ble verb som ikke har imperativ utelukket. På grunnlag av
gruppens arbeid er seks verb trukket frem til nærmere analyse i denne artikkelen.
Det er en viss fare med å lete frem til en bestemt språkform utenfor kontekst, som Lyons (1997) har påpekt:
That is that, although there are methodological advantages in restricting one´s
attention to what we earlier referred to as microlinguistic semantics – the semantic analysis of maximally decontextualized system-sentences […] there are
limits to this process of depragmatization, as far as the representation of modality is concerned […] Languages are learned and used in contexts which are in
part determined by the variable assumptions and presuppositions of the people
who use them. (Lyons 1997: 849)

Dette er likevel valgt som en del av metoden. Førstespråkbrukere har kunnskap om språket de bruker, og introspeksjon sammen med andre data kan
danne grunnlaget for en undersøkelse som kan styrke en hypotese eller
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vise mulige tendenser som senere studier kan bekrefte, modifisere eller avkrefte.

5. Et eksempel på data
Ett eksempel vil jeg her få trekke frem, siden det ble fremført i en offentlig
sammenheng. Den tredje november 2007 var en tegnspråkdag, og det var
møtt frem om lag 1800 personer som gikk i tog fra Youngstorget til
Stortinget. Det kom også flere til utenfor Stortinget (Herland 2007). Det var
omtrent 10 % av landets tegnspråkbrukere om vi følger tall fra utredningen
fra Norges Døveforbund (Erlenkamp m.fl. 2007). Utenfor Stortinget kom
det en oppfordring til de fremmøtte fra møteleder Dima Katsnelson at alle
skulle si sammen på tegnspråk: ”Tegnspråklov nå!”. Dette må sies å være
et utrop. Han brukte i oppfordringen denne tegnspråklige ytringen transkribert slik med versaler:
ALLE BRUK-TEGNSPRÅK! TEGNSPRÅKLOV NÅ
Ytringen må deles i to deler: selve oppfordringen og utropet. Selv om hele
ytringen var en oppfordrende språkhandling, er det bare den første delen
av ytringen som er befalende, fordi denne setningen inneholder et verbal
brukt i det jeg mener er imperativ. Dima Katsnelson henvendte seg til forsamlingen som så på ham. Når de fremmøtte fulgte hans oppfordring, oppfattet jeg det som at alle forstod at det var en befaling (ALLE
BRUK-TEGNSPRÅK!), fordi forsamlingen gjentok kun utropet TEGNSPRÅKLOV NÅ. Det som er interessant, er at publikum intuitivt oppfattet
forskjellen mellom oppfordringen og selve utropet. Publikum ytret så å si
unisont TEGNSPRÅKLOV NÅ. Oppfordringen gjaldt å bruke utropet, og
det var ingen som gjentok selve oppfordringen (ALLE BRUK-TEGNSPRÅK!).
Det ble observert i første del av ytringen trekk som rykk eller brå start
på bevegelsen og med lett rynking av pannen. Tempoet ved bevegelsen var
sakte om enn starten var brå, antakelig fordi avstanden mellom taleren og
det publikum han henvendte seg til, var stor, slik at han måtte ”snakke høyt”,
dvs. heve armene noe opp.
Det vi skal legge merke til, er rykket eller den brå starten på bevegelsen
og rynken i pannen og ved neseroten. Dette er trekk som referansegruppen
intuitivt forbinder med det den mener må være imperativformen i NTS.
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Forskjellen mellom tegnet BRUKE-TEGNSPRÅK i sitat-form og
BRUK-TEGNSPRÅK! i imperativform behandles nærmere i analysen.
Dette eksemplet fra tegnspråkdagen den 3. november skulle vise at befalende språkhandling og imperativ brukes voksne tegnbrukere imellom.
Dessuten er det sjelden her i Norge at en befalende tegnspråkhandling er
rettet mot så mange tegnspråkbrukende mennesker (døve så vel som hørende). Dette er tegnspråkhistorisk sett en interessant hendelse.

6 Analyse og diskusjon
Analysen jeg presenterer her, bygger på noen utvalgte eksempler fra
empirien i min masteroppgave. Jeg har gjennomgått dem i flere møter med
referansegruppen. Kriteriene for å velge akkurat de seks tegnene (SPIS!,
IKKE-BRY-DEG-OM!, HOPP!, BRUK-TEGNSPRÅK!, SLÅ! og SITT!)
i min masters-oppgave er at de er svært vanlige i dagliglivet hos norske
tegnspråkbrukere. Ut fra feltarbeidet, videomaterialet og introspeksjonen i
referansegruppen er kun tre eksempler valgt i denne artikkelen for å begrense omfanget. Eksemplene er beskrevet i sitatform og i kontekstform,
det jeg mener er imperativformen av verbet. Målet er å finne ut hva som
kjennetegner imperativ i NTS.
For selve analysen er det satt opp et skjema hvor verbtegnene beskrives
i sitatform og i imperativform (1a og 1b; 2a og 2b; 3a og 3b). Beskrivelsen
skiller mellom manuelle komponenter og nonmanuelle komponenter. De er
begge deler språklige trekk ved tegnet. Tegn kan deles i en klassisk modell
i artikulator, artikulasjonssted og artikulasjon (Stokoe 1960; Bergman 1995;
Vonen 2006). Analysen viser at det er tre bestemte parametere – bevegelsesmåte (i den manuelle delen som kalles artikulasjon), ansiktsbevegelsen (i
den nonmanuelle delen) samt den orale komponenten, som til sammen
markerer det jeg mener må være imperativ. Den orale komponenten kan
igjen deles i to former: ordbilde (mouthing) /spis!/ og egen munnstilling
(mouth gestures) /pu!/ (Vogt-Svendsen 2001). Hva forskjellen er mellom
de to, går jeg nærmere inn på nedenfor.
Analysen gjelder både enhånds- og tohåndstegn som SPIS! og HOPP!
Vi ser at det forekommer negerende imperativ med eksempler som HOPP!
og IKKE-HOPP! (3b og 3c).
En innvending mot analysen av noen få eksempler kan være at analysen
ikke gjelder for andre tegnspråkverb. De 102 eksemplene som er funnet,
ble gjennomgått i referansegruppen, som konkluderte med at det er mulig

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 143

Imperativ i norsk tegnspråk

143

å ha disse verbene i imperativ. Det tyder da på at disse trekkene i de analyserte eksemplene er konvensjonaliserte. I masters-oppgaven min er det
analysert flere tegnspråkverb som sammenlignes og kontrasterer hva jeg
mener med imperativ, negerende imperativ, høflig imperativ og
pekeimperativ. Dette diskuteres ikke i denne artikkelen.

7 Særtrekk ved imperativ
I denne artikkelen nøyer jeg meg med å drøfte det jeg mener er imperativ
og negerende imperativ i NTS. Gjennom analysen er det funnet flere
særtrekk ved disse imperativformene. Disse trekkene gjelder ikke bare for
de analyserte eksemplene, men for i alt 102 funn.
Et tegn består som sagt av manuelle og nonmanuelle deler, og i
drøftingen av trekk ved imperativ konsentrerer jeg meg om A og B:
A) noen trekk i bevegelsene ved de manuelle delene og
B) noen trekk ved de nonmanuelle delene.
7.1 Artikulasjonsparameterens bevegelsesmåte
Hva kjennetegner parameteren bevegelsesmåte i imperativformen i de analyserte eksemplene? Fra sammenligningen mellom den leksikalske sitatformen SPISE og imperativformen SPIS! i skjema 1 ser vi at forskjellen på
den manuelle delen er spesielt at bevegelsen gjentas flere ganger i sitatformen, men som et brått rykk én gang i imperativformen. Hva menes med
rykk her? Bevegelsen begynner raskt for så å stoppe igjen brått. Ser vi på
bevegelsens tidslengde i sitatformen sammenlignet med imperativformen,
er bevegelsens lengde i imperativ halvparten av tiden.
Om det er bevegelse i retning fremover (BRY-IKKE-OM!), nedover
(HOPP!) eller innover (SPIS!), har parameteren retning ingen betydning.
Det er altså ikke bevegelsens retning, men parameteren bevegelsesmåte som
er et avgjørende trekk for om vi kan oppfatte at noe er imperativ. Dette
gjelder også de andre 101 eksemplene.
Ut fra dette settes det opp en foreløpig regel:
Tentativ regel 1
Et obligatorisk trekk ved bevegelsesmåten for imperativ er et rykk.
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Som en rekke forskere som Padden (1990) og Vogt-Svendsen (2001:29) har
påpekt, er det et visst samsvar mellom bevegelsesmåten i den manuelle
delen av tegnet og utførelsen av den orale komponent i den nonmanuelle
delen av tegnet. Det de mener, er at bevegelsesmåten i den manuelle og
orale komponenten fysiologisk sett har parallelle trekk i utførelsen av tegn.
Som konsekvens bør også regler for samkjøring mellom produksjonen av
de nonmanuelle og manuelle delene tas med i imperativformene. Det synes
nemlig å være et samspill mellom bevegelsen i den orale og manuelle komponentens lengde. Ordbildet i sitatformen blir utført saktere og mer likt den
norske uttalen av det tilsvarende ordet på norsk enn i det jeg mener er
imperativformen. I imperativformen blir ”ordbildet”, hvis man kan snakke
om ordbildet lenger, utført raskt og i samsvar med det brå rykket i håndbevegelsen. Dette er også et gjennomgående trekk ved de 102 eksemplene.
Ut fra dette settes det opp nok en foreløpig regel:
Tentativ regel 2
Det er et obligatorisk samspill mellom bevegelsesmåten i den manuelle
og den orale komponenten i imperativ.
7.2 Nonmanuelle trekk
I teori- og metodekapitlet er noen nonmanuelle trekk allerede nevnt som
viktige for det som antas å være imperativ i NTS. Dette skal nå belyses
nærmere.
7.2.1 Hode
Det er beskrevet over hvordan bevegelsen i hånd og munn har fellestrekk
ved imperativ. Siden det er trykk i munnbevegelsene og rykk i håndens bevegelsesmåte, ser vi nokså hyppig at hodet følger med, som for eksempel i
SPIS!, slik at hodet bøyes noe ned mot hånden. Men ikke i BRY-IKKEOM!, for bevegelsen er i rykk bort fra nesen, så hodet forblir stille. Ofte
finner vi for imperativ nikk som en naturlig del av tegnet. Vi kan likevel
finne tilfeller der SPIS! ikke har rykk eller nikk med hodet, og omvendt kan
BRY-IKKE-OM! ha et skjevt rykk eller kast med hodet. Dette tyder på at
rykk med hodet eller nikk av og til er med som et forsterkende element i
imperativformen. Man kan jo drøfte nærmere om dette kan være et
allomorfisk trekk eller er én av flere måter å uttrykke imperativ på. Ut fra
gjennomgangen av de 102 eksemplene på tegn med imperativform synes
det ikke å være slik. Jeg mener foreløpig at det er en ikke-språklig del, men
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like verdifullt for kommunikasjonen. Det betyr at slike hodebevegelser ikke
er en nødvendig del av utførelsen av imperativ, og dermed at det ikke kan
være en del av de språklige trekk knyttet til imperativformen. Det kreves
mer forskning for å fastslå dette og få avklart hodebevegelsens eventuelle
språklige betydning.
Derimot er hoderisting ved negerende imperativ en viktig språklig del
av tegnet. Med hoderisting menes det at hodet beveges fra side til side et
par ganger. Ut fra analysen settes det opp følgende foreløpige regel og unntak:
Tentativ regel 3
Hoderisting ved negativ imperativ skjer samtidig med det som skjer i
reglene 1 og 2.
7.2.2 Ansiktsbevegelser
Følelser og språklige signaler uttrykkes i tegnspråk med de samme musklene. Forskerne beskriver ansiktsmusklene og ikke hvilke følelser de kan
være knyttet til. På den måten kan vi beskrive den muskulære basis for det
som vi noe upresist hittil har kalt rynking, som ser ut til å være en del av
imperativmarkeringen.
Muskelen er frontalis pars medialis og kalles på engelsk ”inner brow
raiser”. Det er altså sammentrekning i musklene fra øyebrynene og
neseroten slik at det blir en fordypning, rynke eller nyv mellom brynene
(Ekman & Friesen 1971: 83–87). Ansiktsbevegelsen for imperativ er forskjellig fra hevede øyebryn, som kan markeres slik: ^^, som ved ja/neispørsmål, og rynkede øyenbryn for x-spørsmål, som kan noteres slik: \/
(Vogt-Svendsen 1990).
Ansiktsbevegelsene til imperativ er ikke de samme som for de to typene
spørrende setninger i NTS (^^ og \/). Det som karakteriserer ansiktsbevegelsene ved imperativ, er at rynkingen går fra øyebrynene nærmest neseroten
og oppover pannen. Etter mitt forslag blir symbolet for denne typen slik: /\.
Her settes da opp en foreløpig regel, siden dette også er et gjennomgående
trekk i de 102 eksemplene på imperativ:

Tentativ regel 4
Rynking fra neseroten og oppover pannen er obligatorisk ved imperativ.
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Da en befalende språkhandling normalt er rettet mot en eller flere personer,
er blikket rettet mot den eller dem som det snakkes til (Vogt-Svendsen
1990). Man kan i NTS normalt ikke unnlate å se på den man ytrer seg til.
Ved analysen av dette stirrende blikket finner vi at det er betinget av lett
oppsperrede øyne. Dette gjelder også for høflig imperativ. Enda en foreløpig
regel settes opp:
Tentativ regel 5
Ved imperativ er øynene lett oppsperret.
7.2.3 Orale komponenter
Kontrastive sammenligninger er nødvendige og nyttige for å vite opprinnelsen til de ulike munnstillingene. Vi ser på eksemplet med /spise/ som er
mouthing (ordbildet). På den ene side kan vi si at dette er lån fra norsk talespråk, men i vanlig tegnføring kan det beskrives slik: munnen presset
sammen, så munnen bred og halvåpen, og dernest lukket igjen. Slik vil et
døvt lite barn eller en døv innvandrer som ikke kan norsk, oppfatte den orale
komponent som munnstilling og ikke som ordbilde. Dette er av betydning,
siden en meget stor del av de 102 tegn i imperativ har norsk lån dvs.
ordbilde eller mouthing, derimot mye mindre når det gjelder egne munnstillinger (mouth gestures). Hvorfor er det en skjev fordeling? Dette er noe
som må forskes mer på.
Da et eget norsk transkripsjonssystem på fonologisk nivå foreløpig ikke
er ferdig utviklet (Greftegreff under arbeid), har jeg valgt i min mastersoppgave og her å presentere kun de karakteristika en finner ved imperativ.
Det finnes et eget transkripsjonssystem for de orale komponenter utviklet
av Vogt-Svendsen (1983; 2001).

8 Sammenligning
I det følgende skal sitatform og imperativform (/\) av en del tegn sammenlignes for å få frem hva som er forskjellen. Termer som klypehåndform, Thåndform og V-håndform blir forklart nærmere i beskrivelsen av det enkelte
tegn i dets manuelle og nonmanuelle komponenter.
8.1 Sitatform og imperativ (1a og 1b)
SPISE og SPIS /\ er vanlig brukte tegn i NTS. Inndeling av tegnet gjøres
formelt i ulike aspekter (artikulator, artikulasjonssted, artikulasjon), men
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utførelsen av tegnet skjer simultant. Tegnet SPISE analyseres her først som
en leksikalsk størrelse eller i sitatform, og så i imperativform med symbolet
/\ i stedet for !.
1a. SPISE sitatform
Artikulator er klypehåndform med orientering, dvs. håndstilling og retning.
Håndformen er slik: Pekefingeren møter tommelen, mens de andre fingrene
er bøyd inn. Håndstillingen, dvs. håndflaten, er vendt mot munnen, mens
retningen (dvs. området fra håndleddet med håndbaken til fingerknokene) er rettet dels mot venstre og dels opp (dvs. for en som er
høyrehendt).
Artikulasjonssted: Plassering av håndformen er foran munnen.
Artikulasjon: Bevegelse av håndformen er utført gjentatte ganger innover
mot munnen.
Nonmanuelle komponenter: Den orale komponent er mouthing med låneformen /spise/.
Andre nonmanuelle komponenter: ingen. Mimikk er her ikke av språklig
betydning, men er uttrykk for de følelser tegnbrukeren har, eller den effekt tegnbrukeren ønsker å oppnå.

1b. SPIS /\
Artikulator er klypehåndform med orientering, dvs. håndstilling og retning.
Håndformen er slik: Pekefingeren møter tommelen, mens de andre fingrene
er bøyd inn. Håndstillingen, dvs. håndflaten, er vendt mot munnen, mens
retningen (dvs. området fra håndleddet med håndbaken til fingerknokene) er rettet dels mot venstre og dels opp (dvs. for en som er
høyrehendt).
Artikulasjonssted: Plassering av håndformen er foran munnen.
Artikulasjon: Bevegelse av håndform er utført med et enkelt rykk inn mot
munnen.
Nonmanuelle komponenter: Den orale komponent er her vanligvis mouthing
/spis /\ /, selv om det ofte forekommer at grensen mot mouth gesture blir
overtrådt, og denne utføres da med munnvikene ut til sidene. Det er både
mulig og vanlig.
Andre nonmanuelle komponenter: rynking med pannen fra neseroten og opp
og med lett oppsperrede øyne, eventuelt med rykk av hode/skuldre fremover.
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SKJEMA 1
Forskjell mellom sitatform og imperativ av SPISE
1a

SPISE
(sitatform)

1b SPIS/\
(imperativ)

Manuelle deler:
Håndform:
klypehånd med håndflaten inn, retning
venstre/opp
Plassering:
ved munnen
Bevegelse:
gjentatte ganger
Nonmanuelle deler:
Ansiktsbevegelser:
Ingen
Munn:
/spise/

Håndform:
klypehånd med håndflaten
inn, retning venstre/opp
Plassering:
ved munnen
Bevegelse:
i rykk én gang
Ansiktsbevegelser:
rynking av pannen
med lett oppsperrede øyne
Munn:
/spis/\ /

Forskjell 1a og 1b:
Forskjellen mellom de to formene finner vi ved
a

I) kmanuelle deler i
b a) bevegelse gjentatt
kontra
b) bevegelse med rykk og stans
k

II) nonmanuelle deler, nærmere bestemt orale komponenter:
a) /spise/
kontra
k b) /spis /\ /
b

III) nonmanuelle deler, nærmere bestemt ansiktsbevegelser:
a) vanlig ansikt
kontra
b) rynking av pannen fra neseroten og opp og med lett oppsperrede øyne
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IV) andre trekk
Eventuelt med rykk av hode fremover. Dette trekket kan sløyfes. Vi
finner ikke alltid dette trekket i alle imperativverbene som jeg har undersøkt. Det er ikke en obligatorisk del av imperativ.
8.2 Sitatform og imperativ (2a og 2b)
Tegnet IKKE-BRY-DEG/SEG/MEG-OM analyseres her som leksikalsk
størrelse (eller i sitatform) samt i imperativform med symbolet /\. Tegnet
bør skrives IKKE-BRY-OM og kan oppfattes som et inherent negerende
tegn. Hos Vogt-Svendsen (1983: 87) er dette tegnet kalt GI-BLAFFEN, og
eksempel på notasjonssystemet hennes for den orale komponent er vist der.
2a. IKKE-BRY-OM
Artikulator er T-håndform med orientering, dvs. håndstilling og retning.
Håndformen er slik at pekefingeren er bøyd over tommelen, mens de andre
fingrene er bøyd inn. Under utførelsen åpnes håndformen til en L-håndform med pekefingeren og tommelen utstrakt, mens de andre fingrene
er bøyd inn.
Håndstillingen, dvs. håndflaten, er vendt fra nesen, mens retningen (dvs.
området fra håndleddet med håndbaken til fingerknokene) er rettet opp.
Artikulasjonssted: Plassering av håndformen er foran nesen.
Artikulasjon: Bevegelse av håndformen er fra nesen utover og noe ned.
Nonmanuelle komponenter: Den orale komponent er mouth gesture /puuh/.
Andre nonmanuelle komponenter: ingen. (Vi kan her ha varierende
mimikk.)
2b. IKKE-BRY-OM /\
Artikulator er T-håndform med orientering, dvs. håndstilling og retning.
Håndformen er slik at pekefinger er bøyd over tommelen, mens de andre
fingrene er bøyd inn. Under utførelsen åpnes håndformen til en L-håndform med pekefingeren og tommelen utstrakt, mens de andre fingrene
er bøyd inn.
Håndstilling, dvs. håndflaten er vendt fra nesen, mens retningen (dvs. området fra håndleddet med håndbaken til fingerknokene) er rettet opp.
Artikulasjonssted: Plassering av håndformen er foran nesen.
Artikulasjon: Bevegelse av håndformen er fra nesen i rykk utover.
Nonmanuelle komponenter: Den orale komponent er mouth gesture /pu /\ /
med kraftig støt.
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Andre nonmanuelle komponenter: rynking av pannen ved neseroten og opp
med lett oppsperrede øyne.
SKJEMA 2
Forskjell mellom sitatform og imperativ av IKKE-BRY-OM

2a IKKE-BRY-OM
(sitatform)
Manuelle deler:
Håndform:
krum lukket T-hånd som i
utførelsen åpnes til L-hånd
Plassering:
ved nesen
Bevegelse:
rolig utover og ned

2b: IKKE-BRY-OM /\
(imperativ)
Håndform:
krum lukket T-hånd som i utførelsen åpnes til L-hånd
Plassering:
ved nesen
Bevegelse:
i rykk utover

Nonmanuelle deler:
Ansiktsbevegelser:
ingen
Munn:
/puuh/

Ansiktsbevegelser:
rynking av pannen
med lett oppsperrede øyne.
Munn:
/pu /\ /

Forskjell 2a og 2b:
Forskjellen mellom de to formene finner vi ved
F

I) manuelle deler i
a a) bevegelsen her er fra nesen og utover, og så ned idet håndformen
k åpner seg til L-håndform
b
kontra
b) en rett bevegelse fra nesen med rykk og stans idet håndformen åpner
seg til L-håndform
k

II) nonmanuelle deler, nærmere bestemt orale komponenter:
a) langsom luftstrøm /puuh/
kontra
b) kort luftstøt /pu /\ /
k
d
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III) nonmanuelle deler, nærmere bestemt ansiktsbevegelser:
c) vanlig ansikt
kontra
d) rynking av pannen fra neseroten og opp og med lett oppsperrede øyne.
8.3 Imperativ og negerende imperativ (3a og 3b)
Det finnes flere varianter med betydninger som ’hoppe opp og ned’, ’hoppe
i været’, ’hoppe fra en høyde og ned’ og ’hoppe paradis’. Det tegnet som er
tatt med i listen over tegn med imperativform, er HOPPE med betydningen
’hoppe fra en høyde og ned’. Vi finner dette mye knyttet til bading og til lek,
om å hoppe fra gjerder og fra trær. Ut fra samtalene i referansegruppen ser
det ut som om bare tegn med betydningene ’hoppe fra en høyde og ned’ og
’hoppe opp og ned’ kan ha imperativform. Tegnet HOPP /\ analyseres her i
sitatform (skjema 3), imperativform og i negerende imperativform (skjema
4). I referansegruppen ble det drøftet om det var mulig å sette de 102 tegnene
også i negerende form. Det viste seg at for flesteparten var det mulig å gjøre.
3a. HOPPE
Dette er normalt et tohåndstegn, men vi finner av og til tegnet i enhåndsversjon.
Artikulator er krum V-håndform med orientering, dvs. håndstilling og retning.
Håndformen er slik at pekefinger og langfinger er noe krummet, mens de
andre fingrene er bøyd inn. Håndflaten er vendt nedover, mens retning
(dvs. området fra håndleddet med håndbaken til fingerknokene) er rettet
utover (dvs. for en som er høyrehendt).
Den aktive håndformen er plassert på den passive flate hånden, med håndflaten opp, retning til høyre.
Artikulasjonssted: Plassering av håndformen er i nøytralt felt, dvs. foran
tegnbrukeren.
Artikulasjon: Bevegelse av håndformen er fra håndflaten og ut og ned.
Nonmanuelle komponenter: Den orale komponent er mouthing /hoppe/.
3b. HOPP /\
Dette er normalt et tohåndstegn, men vi finner av og til tegnet i enhåndsversjon.
Artikulator er krum V-håndform med orientering dvs. håndstilling og retning.

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 152

152

Bogumila Slowikowska Schrøder

Håndformen er slik at pekefinger og langfinger er noe krummet, mens de
andre fingrene er bøyd inn. Håndflaten er vendt nedover, mens retningen
(dvs. området fra håndleddet med håndbaken til fingerknokene) er rettet
utover (dvs. for en som er høyrehendt).
Den aktive håndformen er plassert på den passive flate hånden, med håndflaten opp, retning til høyre.
Artikulasjonssted: Plassering av håndformen er i nøytralt felt, dvs. foran
tegnbrukeren.
Artikulasjon: Bevegelse av håndformen er fra håndflaten og ut og ned –
med rykk og stans.
Nonmanuelle komponenter: Den orale komponent er mouthing /hopp /\ /.
Andre nonmanuelle komponenter: rynking med pannen ved neseroten og
opp med lett oppsperrede øyne er obligatorisk.
3c. IKKE-HOPP /\
Dette er normalt et tohåndstegn, men vi finner av og til tegnet i enhåndsversjon.
Artikulator er krum V-håndform med orientering, dvs. håndstilling og retning.
Håndformen er slik at pekefinger og langfinger er noe krummet, mens de
andre fingrene er bøyd inn. Håndflaten er vendt nedover, mens retningen
(dvs. området fra håndleddet med håndbaken til fingerknokene) er rettet
utover (dvs. for en som er høyrehendt).
Den aktive håndformen er plassert på den passive flate hånden, med håndflaten opp, retning mot høyre.
Artikulasjonssted: Plassering av håndformen er i nøytralt felt, dvs. foran
tegnbrukeren..
Artikulasjon: Bevegelse av håndformen er fra håndflaten utover og ned –
med rykk og stans.
Nonmanuelle komponenter: Den orale komponent er til vanlig /ikke hopp
/\ / med mindre sterk hoderisting, men av og til kun /hopp /\ /, og da
knyttet til svært kraftig hoderisting.
Andre nonmanuelle komponenter: rynking av pannen ved neseroten og opp
med lett oppsperrede øyne og tydelig hoderisting.
Den grafiske fremstillingen av negerende imperativ har hittil vært slik:
* IKKE-HOPP!

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 153

Imperativ i norsk tegnspråk

153

Ord i versaler refererer normalt til manuelle deler av tegnet, derfor er
dette ikke så heldig, for symbolet IKKE refererer her til et nonmanuelt trekk
og ikke til et manuelt tegn. Risting på hodet (nonmanuelt) og rynking av
pannen skjer samtidig med den manuelle delen (HOPP /\ ). For å unngå misforståelser er det derfor viktig at dette tegnet transkriberes på en annen måte
enn slik det er blitt vanlig i undervisningen i dag, som ett tegn, slik:
neg
HOPP /\
En slik transkribering forteller oss om det nonmanuelle trekket negerende
(neg) som kommer samtidig med de manuelle trekkene, i motsetning til når
en lignende ytring uttrykkes med to tegn:
IKKE HOPP /\
IKKE er da et eget manuelt tegn, og denne transkriberingen forteller
ingenting om den nonmanuelle delen med eller uten hoderisting.
Forskjell 3a, 3b og 3c:
Forskjellen mellom de to formene finner vi ved
I) manuelle deler:
ikke rykk (3a) og rykk (3b og 3c)
II) nonmanuelle deler:
a) hodet stille (3a og 3b)
kontra
b) hoderisting (3c)
II) nonmanuelle deler, nærmere bestemt orale komponenter:
a) /hoppe/
kontra
b) /hopp /\ /
kontra
c) /ikke hopp /\ /
Det kan av og til forekomme mouthing /hopp /\ / eller mer i retning av mouth
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SKJEMA 3
Forskjeller mellom sitatform og negerende imperativ av
HOPPE

3a

HOPPE

3b: HOPP /\
(imperativ)

Manuelle deler:
Håndform:
krum V-hånd med håndflaten ned,
retning ut
Plassering:
på den passive flathånden med
håndflaten opp og retning mot høyre
Bevegelse:
utover og ned

Håndform:
krum V-hånd med håndflaten ned,
retning ut
Plassering:
på den passive flathånden med håndflaten opp og retning mot høyre
Bevegelse:
i rykk utover og ned

Nonmanuelle deler:
Hode:
stille
Ansiktsbevegelser:
ingen
Munn:
/hoppe/

Hode:
risting tydelig
Ansiktsbevegelser:
rynking av pannen med lett
oppsperrede øyne
Munn:
/ikke hopp /\ /

gesture /åpp /\ /, men da er hoderistingen kraftig slik at det semantiske innholdet av tegnet fortsatt er ’ikke hopp!’. Dette er ikke et obligatorisk trekk
ved mouthing, men er mer en stilvariant. Dette støtter opp om argumentasjonen til Vogt-Svendsen (2001:37) om at det ikke er en klar grense mellom
mouthing og mouth gesture, og bør behandles likt under et felles notasjonssystem.

9 Avslutning
Hvilke særtrekk vi finner ved imperativ, er besvart gjennom en nærmere
analyse av utvalgte eksempler og ved å sette opp tentative regler for utførelsen av imperativ. Verbtegn i imperativ skiller seg ut fra sitatformen ved
(A) bevegelsesmåte og (B) de nonmanuelle trekkene, som bevegelse av an-
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SKJEMA 4
Forskjeller mellom imperativ og negerende imperativ av
HOPPE

3a

HOPP /\
(imperativ)
Manuelle deler:
Håndform:
krum V-hånd med håndflaten ned, retning ut
Plassering:
på den passive flathånden med håndflaten
opp og retning mot høyre
Bevegelse:
i rykk utover og ned

Neg
3b: HOPP /\
(negerende imperativ)

Håndform:
krum V-hånd med håndflaten ned,
retning ut
Plassering:
på den passive flathånden med
håndflaten opp og retning mot
høyre
Bevegelse:
i rykk utover og ned

Nonmanuelle deler:
Hode:
stille
Ansiktsbevegelser:
rynking av pannen med lett
oppsperrede øyne.
Munn:
/hopp/\ /

Hode:
risting tydelig
Ansiktsbevegelser:
rynking av pannen med lett
oppsperrede øyne
Munn:
/ikke hopp /\ /

siktet, øynenes åpningsgrad og munnen. Trekkene i A og B opptrer samtidig.
På basis av analysen er det satt opp fem tentative regler som beskriver
imperativ i NTS. Analysen indikerer at NTS har modus med det bestemte
trekket imperativ, og den kan ligge til grunn for en hypotese som grundigere
forskning forhåpentligvis kan bekrefte.
b
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Summary
In utterances of commanding speech acts in the Norwegian signing community there are some modified verb signs, which are supposedly in imperative mode. Which characteristics does the imperative have in
Norwegian Sign Language? Through observation of video-texts, field
work and elicitation with competent signing persons, an analysis is presented. On the basis of the analysis, these verb signs are presented with
certain traits such as tug of movement in signing. A negative imperative
is also presented and investigated.
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Tidlig språkutvikling hos et døvt barn av
døve foreldre
Av Beata Slowikowska
Artikkelen er basert på en kasusstudie som presenterer hva som karakteriserer
den tidlige språkutviklingen hos en døv gutt med døve foreldre i perioden fra 8
måneder til 18 måneder. Språket er norsk tegnspråk (NTS). Det blir presentert
noen eksempler på begynnelse til syntaks og til en narrativ tekst, men hovedvekten er på de fonologiske og semantiske trekk i den leksikale utvikling. Ut
fra datamaterialet blir guttens utvikling sammenlignet med utviklingen hos tegnspråklige barn fra andre tegnspråk, hos talespråklige barn og med norske voksne
døves NTS. Utvalgte eksempler er transkribert, analysert og presentert i tabeller.

1 Innledning
Denne artikkelen er basert på min masteroppgave i tegnspråklingvistikk
(Slowikowska 2009). Det er forsket lite på tidlig tegnspråkutvikling i Norge,
spesielt de aller første tegn, i motsetning til tegn fra alderen 2 ½ år og oppover (Øhre 1987, Knapstad 1996). Det finnes en del litteratur om tegnspråktilegnelse; litteraturen om de første tegn er imidlertid forholdsvis liten
(Conlin m.fl. 2000: 51). Ifølge Anderson & Reilly (2002: 84) finnes det
ingen formell prosedyre tilgjengelig for å evaluere døve barns tidlige tegnspråkutvikling. Dette er den ene utfordringen. Den andre utfordringen er å
drøfte forholdet mellom kognitive ferdigheter og språkutvikling.
Denne artikkelen vil vise den tidlige tegnspråkutviklingen hos et døvt
guttebarn i perioden 8–18 måneder med vekt på den leksikalske utviklingen
av de første tegnene. Hovedvekten er på de fonologiske og semantiske
sidene av utviklingen. Et utvalg av vokabularet vil bli analysert og deretter
sammenliknet med de første ordene hos hørende barn i samme alder.
Det grunnleggende forskningsspørsmålet er: Hva karakteriserer tidlig
vokabular hos et norsk døvt barn som har tegnspråk som morsmål, frem til
18 måneders alder?
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Forskningsspørsmålet omfatter fire lingvistiske nivåer: fonologi,
semantikk, morfologi og syntaks. Hovedfokus er på de to første nivåene,
og de to siste blir behandlet i den grad det er gjort funn i datamaterialet.
Forutsetningen er at språkutviklingen hos et døvt barn er den samme
som hos et hørende barn, tatt i betraktning den rollen språkkanalen eller
modaliteten (gestuel-visuelt og vokal-auditivt) kan ha. Dette drøftes, likeså
Petittos påstand om at all språkbruk er biologisk fundert med uttrykk i ulike
språklige kanaler (Petitto 2000, Newport & Meier 1985). En del av forskningen hevder at bruk av tegnspråk kommer tidligere i alder enn bruk av
talespråk fordi den fysiske utviklingen av hendene kommer før den fysiske
utviklingen av taleorganene (Orlansky & Bonvillian 1985 i Schick m.fl.
2006, Schrøder 1986, Anderson & Reilly 2002).

2 Teori
Språktilegnelse innebærer at barnet ser eller hører hva språket brukes til,
og at barnet tilegner seg språksystemet ubevisst. Straks fra barnet blir født,
skjer en automatisk språktilegnelse, og det etableres dermed kontakt mellom
barnet og omsorgspersoner. Clark (2003) hevder at barnet ikke blir født med
språk, men tilegner seg og lærer språk. Det begynner med å imitere
mennesker rundt seg allerede fra fødselen av. Spørsmålet er hva det lærer,
hvordan prosessen ser ut, og hvilke stadier det må gå gjennom for å lære å
forstå og produsere språklige ytringer. Ifølge Strömqvist (2003) kan språkinnlæring og språkutvikling sees som et sammensatt og dynamisk samspill.
Derfor er det interessant å se om tidlig talespråk- og tegnspråkutvikling er
like eller ikke med henblikk på ulike modaliteter. Clark (2003) presenterte
to ulike typer oppfatninger om hva språktilegnelse er, altså om språket er
medfødt eller tillært. Viktig for utviklingen er felles oppmerksomhet i
samtalene med barn (Tomasello 2003). Rammen for felles oppmerksomhet
er de gjenstander og aktiviteter som barnet og den voksne er opptatt av. Det
kreves oppmerksomhetsfokus hos begge individer dersom de skal kunne
kommunisere. Voksne bør derfor sørge for å rette sin egen oppmerksomhet
mot det barnet forsøker å formidle. Foreldre kan stimulere til god språkutvikling gjennom å være følsomme overfor barnets språklige forutsetninger
og invitere til kommunikasjon som skjer på barnets egne premisser (Clark
2003: 32). Felles oppmerksomhet er altså en avgjørende forutsetning for
kommunikasjon og språkutvikling.
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2.1 Stadier i tidlig språkutvikling
Det er ulike stadier i den tidlige språkutviklingen allerede fra fødselen av.
Det begynner med førspråklig kommunikasjon med ikke-språklige signaler
som å smile, gråte, ha øyekontakt og lignende. Mellom 6 og 8 måneders
alder begynner spedbarn å lage ulike konsonant- og vokallyder. Det kalles
for babling (Clark 2003). Før selve bablingen begynner spedbarn med å
vokalisere (noen kaller det for kurring, også ”godlyder”), som betyr at
spedbarnet ”svarer” når det blir snakket til. Når spedbarnet starter med babling, skjer det med noen få og differensierte lyder. Fra de er 8 måneder får
bablingen hos barn med hørsel et sterkere preg av å være talelik. Det vil si
at barnet ofte klarer å imitere intonasjonsmønstret i talespråket. Bablingen
står ikke alene, men skjer ofte sammen med gestikulering, som å peke for
å få andres oppmerksomhet og rekke ut eller trekke til seg armene for å vise
hva det vil. Her brukes termen gester. Disse markerer begynnelsen til språkhandlinger. De minste barna gir og tar, de retter voksnes oppmerksomhet
mot gjenstander. Så i 10–14-måneders alder blir gestene mer avanserte, de
peker, viser og gir ting sammen med vokalisering etter hvert. De fleste barn
sier sitt første ord rundt 12 måneders alder, og det kalles for ettordsstadiet.
Mot slutten av andre leveår kommer de fleste barn inn i toordsstadiet.
Et barn som skal lære ord, får to utfordringer som må løses. Clark (2003:
79) skriver at den første utfordringen er å knytte betydning til språklige uttrykk. Den andre utfordringen er å finne ut hvordan de best kan bruke
språket til å kommunisere det de vil til andre. Barnet løser disse utfordringene ved at de hører på hva voksne snakker om. De hører ord og trekker
slutninger om referenten på basis av felles oppmerksomhet kombinert med
fysisk og konversasjonelt samvær. Av dette forstår de at voksne snakker om
typer og individer, og de kan generalisere med hensyn til objekter og egenskaper som det blir referert til. Dette er avhengig av barns forståelse av
ontologiske kategorier. Med ontologi mener vi læren om det værende og
tings vesen og eksistens. Altså vil barna tidlig kategorisere omgivelsene
sine i ontologiske kategorier som objekter, handlinger, relasjoner og egenskaper.
Etter barnets første ord lærer det nye ord langsomt, men når det har lært
ca. 50–100 ord kommer det en plutselig akselerasjon. Da lærer det fra 5 til
15 nye ord daglig. Dette kalles for ordforrådspurt. Størrelsen på ordforrådet
er en viktig forutsetning for utvikling av bøyningsmorfologi og grammatikk.
Ordforrådspurten varierer hos barn (Clark 2003). Det finnes tre ulike faser
i ordforrådspurten, ifølge Bates og hennes medarbeidere (sitert hos
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Strömqvist 2003: 62). Det finnes ulike forklaringer på variasjonen i antallet
nye ord (Clark 2003: 84), bl.a. at barn som får tidlig innsikt, kanskje ikke
gjennomgår en eksplosjon i utvikling. De fleste som gjennomgår denne
spurten, er typisk eldst i en søskenflokk, mens barn nr. 2 typisk har vært
mer i kontakt med andre barn og dermed får denne innsikten tidligere. Ifølge
Clark (2003) utvikler barn objektord før handlingsord.
2.2 Tidlig språkutvikling hos døve barn
Meier (2006: 202) sier at det finnes en god del litteratur om tilegnelse av
American Sign Language (ASL), men veldig lite om formen på de første
tegn hos barn. Det har naturlige årsaker, fordi de fleste døve barn (ca. 95
%) har hørende foreldre som ikke behersker tegnspråk (Anderson & Reilly
2002: 83). Det betyr at de får en forsinket tegnspråkutvikling. ”Exposure
to language from birth is not the norm for deaf children”, skriver Morford
& Mayberry (2000: 112). Videre hevder de (ibid):
Deaf individuals who are exposed to language at earlier ages consistently outperform deaf individuals exposed to language at later ages of signed language
knowledge and processing.

For dem som vokser opp i et tegnspråkmiljø, synes tegnspråktilegnelsens
ulike stadier å være lik stadiene i talespråktilegnelsen. Barnet begynner med
ytringer med ett tegn, før det går videre til totegnsstadiet (Newport & Meier
1985).
Det finnes lite forskning på leksikalsk utvikling hos døve barn. Forskningen er rettet mot den fonologiske formen på tegnet og mindre mot det
semantiske innholdet, dvs. leksikon. Ifølge Martinsen m.fl. (1985) manglet
det på 1980-tallet en beskrivelse av de første tegnene i de fleste undersøkelsene av språkutvikling hos døve barn. Øhre (1987) har derfor gitt et
verdifullt bidrag om den fonologiske strukturen i et leksikon med de første
tegn hos et norsk døvt barn i siste halvdel av annet leveår med døve tegnspråkbrukende foreldre. Handberg (1995) har gjort en kasusstudie av håndformer hos et norsk døvt barn av døve foreldre. I tillegg til disse har også
Anderson & Reilly (2002) med sine funn bidratt til en forståelse som danner
et grunnlag for min undersøkelse. De har laget en liste hvor de
sammenlikner de 35 første ordene på engelsk med de 35 første tegnene på
amerikansk tegnspråk (ASL).
Newport & Meier (1985: 889) begrunner det at den tidlige tegnspråkutviklingen begynner noe før talespråkutviklingen, med følgende faktorer:
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1. Motorikk og fysisk modning skjer tidligere med hendene enn med taleorganer.
2. Tegn er lettere for foreldre å iaktta.
3. Det er lettere å gjenkjenne barnas forsøk på tegn enn på ord, og dermed
får barnet økt feedback fra foreldre.
Det foreligger mange studier av hørende barns tidlige leksikalske utvikling
i talespråk. Det vil dermed være interessant å sammenligne det døve barnets
tegnspråklige utvikling med tilsvarende utvikling i talespråk hos hørende
barn. Finner vi de samme begrepene, eller bestemmes de av kulturelle forskjeller? Er det de språklige modalitetene som bestemmer?
Petitto (2000: 43) skriver om stadier i den tidlige tegnspråkutviklingen
med referanse til en rekke forskningsresultater:
Beginning at birth, and continuing through age 3 and beyond, speaking and
signing children exhibit the identical stages of language acquisition. These include (a) syllabic babbling stage (7-10 months) as well as other developments
in babbling, including ”variegated babbling”, ages 10 to 12 months, and ”jargon
babbling”, ages 12 months and beyond; b) first word stage (11-14 months); (c)
first two-word stage (16-22 months), and the grammatical and semantic developments beyond.

Frem til ettårsalderen møter barnet altså en strøm av språklige meldinger.
Hvordan forholder det seg til denne strømmen? Vi vet at de fleste barn tilegner
seg språk i løpet av de første leveårene, talespråk eller tegnspråk. Likevel
antar man at om lag 7 % av alle barn vil få problemer med språktilegnelsen
(Herman 2008), og da er det viktig å ha kunnskaper om hvordan vi kan oppdage forsinkelser. Det har vært problematisk å beskrive innen teoretiske
rammer hvordan tilegnelsen skjer, da ulike språk har ulike strukturer. Vi finner
imidlertid likevel noe felles ved denne tilegnelsen tidlig hos barnet.
Pizzuto (1994) skiller mellom gestepeking og peking som en del av
tegnspråkgrammatikk. Hun skiller da mellom deictic gestures (DG) og
deictic signs (DS). Med DG mener hun gester som førspråklige eller ikkespråklige gester. Disse ytringene spesifiserer ikke noen referent eller
referensiell relasjon mellom personene og objektet. Med DS skjer peking
sammen med leksikalske tegn som er kategorisert som demonstrative eller
lokative tegn i språklig eller utenomspråklig kontekst. Forskjellen fra DG
er at disse deiktiske ytringene spesifiserer presise referenter og/eller relasjoner. Pizzuto bruker et eksempel med en utførelse av tegnet CANDY, så
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peking på bollen med sukkertøy. Denne pekingen kalles for lokativ DS. Et
annet eksempel: Barnet ser en katt i en bildebok og peker på den, så utføres
tegnet CAT. Dette kalles en demonstrativ DS.
Anderson & Reilly (2002: 85) hevder at ikonisitet spiller en rolle i ASL
selv om tegn gjennomgår en grammatikalisering. De antar derfor at barn
ville dra nytte av denne ikonisiteten og på den måten lære dette språket tidligere og fortere enn hørende barn. Men barna må ha visse kunnskaper og
forståelse av verden for å kunne se tegnenes eventuelle ikoniske opphav.
Kanskje er det på lignende vis som med onomatopoetika i talespråkene, slik
som vov-vov, bæ-bæ om hund og sau.
Newport & Meier (1985: 891), derimot, hevder at ikonisitet ikke har
betydning for de minste. De voksne ser at tegnet kan ha et ikonisk opphav,
for eksempel MELK. De minste viser en overraskende likegyldighet for
forholdet mellom form og betydning, det vil si ikonisitet i morfologi (ibid.:
907). Det samme hevder Tomasello (2003: 35) og refererer til Bonvillian,
Garber & Dell (1997).
Anderson & Reilly (2002: 99) oppsummerer resultatene av sin datainnsamling med at døve barn som tilegner seg ASL i et naturlig tegnspråkmiljø,
utvikler sitt tegnspråk på lignende vis som hørende som tilegner seg talespråk. Men det var to forskjeller mellom hørende og døve barn:
1. Døve barn i denne undersøkelsen produserte tegn så tidlig som 8
måneder gamle, i forhold til hørende barn som produserte sine første
ord når de var rundt 12 måneder. Innholdet i de første tegnene og de
første ordene var de samme, noe som forteller oss om de underliggende
kognitive ferdighetene hos mennesker.
2. Selv om de første 35 tegnene er substantiv, som de første 35 ordene, vil
døve likevel begynne tidligere med verb. Man kan se en forskjell i tegnog ordvokabularet, noe som må bero på ASLs struktur.

3 Metode
I mitt tilfelle hadde jeg ikke tilgang til flere døve barn av døve foreldre, og
det ble en kasusstudie med kun ett barn. En kasusstudie er ingen
generalisering over språkutviklingen, men kan være ”en nyttig pekepinn”
for å sammenligne med andre tegnspråklige barn. Undersøkelsen går ut på
å beskrive hvordan de tidlig utviklede tegnene ser ut; det er altså en deskriptiv undersøkelse (Skogen 2006: 55).
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Metoden for innsamling av data var deltagende og ikke-deltagende observasjon (Kumar 2005: 102) samt samtale og spørsmål til barnet, og i tillegg ble det skrevet dagbok og iblant gjort videoopptak.
Barnet er i dette tilfelle min sønn Isaac. Han har døve foreldre, døve
besteforeldre og en hørende tegnspråklig søster. Andre nordiske undersøkelser som Handberg (1995) og Bergmann (1981) har egne døve barn som
undersøkelsesobjekt. Undersøkelsen skjedde i en bestemt periode fra barnet
var 8 måneder frem til 18 måneder. Vi i teksten er Isaacs foreldre. Datainnsamlingen ble gjennomført ved observasjon i mange ulike situasjoner som
”høytlesning” fra en pekebok ved å fortelle med tegn hva tegningene betyr,
og deretter vise ham hvor de er i boka. Når Isaac pekte, forsøkte
samtalepartnerne å få ham til å bruke tegn på det han pekte på. Hvis han
ikke kunne det tegnet, viste vi det til ham. Vi iakttok blikket hans når vi
snakket om bestemte ting. Når vi snakket om en lampe i en krok, fulgte jeg
med om blikket hans falt på lampen. Slik kunne jeg få vite noe om hans
forståelse av tegnet.
Dagbok over informantens bruk av tegn ble ført regelmessig. Det ble
notert ned eksakt når han brukte et tegn for første gang, og når og hvordan
han brukte dette tegnet ved en senere anledning eller eventuelt ikke brukte
det igjen. Videre er tegnet og situasjonen rundt tegnet blitt beskrevet, samt
formen på tegnet manuelt. Jeg har valgt ikke å beskrive tegnets nonmanuelle deler da de er ytterst sjeldne på det alderstrinn Isaac befant seg i.
I tillegg er det notert ned når han begynte å forstå et tegn, altså hva dette
tegnet betyr, og i hvilken sammenheng det brukes. Situasjoner hvor han
bruker tegn tilsynelatende feilaktig, er også omtalt. Jeg har plukket ut tegn
som brukes i en kontekst. Som Volterra (2006: 90) sier, er det viktig å skille
mellom imitasjon og språklig handling. Grunnen er at tidligere forskere som
har sett at døve barn plutselig beveger hendene sine, automatisk har antatt
at det var et tegn. Dagboken er et viktig ledd i datainnsamlingen.
Videokamera ble brukt sporadisk når det var noe interessant å observere,
og for å kunne dokumentere hvordan han brukte de tegnene som tidligere
var observert. Videoopptak ble brukt både målrettet og mer tilfeldig. Når
det var målrettet, var det slik at noen, som regel barnets far, skulle snakke
med ham, lese ”høyt” på tegnspråk fra en bok eller peke på bilder og spørre
hva personene og gjenstandene heter på tegnspråk. Når det var tilfeldig,
filmet vi kun som underholdning uten et fastsatt mål for å se nærmere på
språket hans. Interessante språklige fenomener oppdaget vi først senere ved
gjennomgang av videoopptakene. Et eksempel på det siste kan være filming
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på Legoland. Videoopptakene var enten kun av ham, eller med en annen
person eller flere andre personer i bildet. Noen ganger fikk ikke opptaket
med hva samtalepartneren sa til ham.
Ut fra materialet har jeg drøftet med andre tegnspråkkyndige både
innenfor og utenfor familien for å sjekke om de tegnene jeg noterte ned,
stemte med deres tegnspråklige forståelse. Det vil si at de har sett på
notatene og videoopptakene. Enkelte ganger var det vanskelig å oppfatte
Isaac på videoopptakene, så det var behov for å diskutere tegnene med for
eksempel barnets far og andre døve med høyere utdanning i NTS og språkutvikling.
Selv om observasjon som metode fungerte godt, fantes det visse
ulemper. Grunnen til at det ble så mye god observasjon, er at forskeren selv
er mor og dermed kunne følge barnets utvikling døgnet rundt, men jeg var
fullt klar over at observasjon kan være unøyaktig. I tillegg til dette kan jeg
overtolke hva barnet sier. Det kan være fare for overstimulering, fordi man
oppmuntrer barnet til å bruke mest mulig tegn. Det kan bli for liten objektiv
avstand i mor og barn-relasjonen. Derfor er det viktig å ta opp på video,
slik at man senere kan vurdere mer objektivt og dermed få profesjonell distanse. Men Anderson & Reilly (2002), som har forsket på døve barn av døve
foreldre som bruker amerikansk tegnspråk, mener at foreldreobservasjon
har vist seg å være mer pålitelig enn tidligere antatt.

4 Analyse
Fra vokabularutviklingen til informanten i perioden 8–18 måneder er det
samlet til sammen 173 tegn. Ut fra kronologisk vokabularutvikling virket
det som om informanten hadde en jevn språkutvikling; spesielt etter fylte
11 måneder synes det ikke å være noen ordforrådspurt. Bonvillian (1985,
sitert i Marentette & Mayberry 2000) har gjort samme iakttagelse: at det
ikke er ordforrådsspurt hos døve barn. I forhold til den kronologiske
vokabularutviklingen og med tanke på ordforrådsspurten virket det som om
Isaac hadde en jevn språkutvikling, spesielt etter fylte 11 måneder. Det var
likevel en markant økning i nye tegn etter fylte 15 måneder.
Isaac hadde ett tegn ved 8 måneders alder, men ingen nye tegn ved 9 og
10 måneders alder. Selv om han ikke produserte nye tegn, forstod han mye
av det vi spurte eller fortalte om. Det kan være flere grunner til at det var
slik. Hos noen barn stopper utviklingen i en periode mens andre barn
tilegner seg språket jevnt. Clark (2003) diskuterer to forklaringer på spurten
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hos talespråklige barn. Hennes første forklaring går på evnen til å oppfatte
ordenes symbolske verdi, mens den andre forklaringen gjelder utviklingen
av motoriske ferdigheter. I tillegg nevner hun at dersom fokuset i en periode
er på noe annet enn språket, vil dette naturligvis påvirke språkutviklingen.
Da Isaac ikke utviklet nye tegn på to måneder etter sitt første tegn, mener
jeg at det blir feil å basere dette på den andre forklaringen som hevder at
barn kan slite med motoriske ferdigheter. Clark tenker her på taleorganene
når hun snakker om motoriske ferdigheter. Isaac hadde utviklet sine
motoriske ferdigheter med tanke på hender og armer, men fokuset i denne
perioden var mer konsentrert på nakketrening, slik at det ikke ble så mye
tid til språk. Men da fokuset på nakken avtok, skjøt språkutviklingen fart
igjen. Derfra var det en jevn utvikling med stadig økende størrelse på tegnforrådet. Dette stemmer med den første forklaringen om at det er vanlig å
ha en jevn utvikling når barnet er nummer 2 i søskenflokken, kanskje fordi
det har vært mer i kontakt med andre barn enn barn nummer 1. Isaac har en
storesøster og er altså nummer 2 i søskenflokken. Storesøster kommuniserer
med ham på tegnspråk. Dette gjør at Isaac får tidligere innsikt og dermed
en jevnere økning i utviklingen, som vises i diagrammet nedenfor. Jeg vil
understreke at tallene for hver av de tre siste månedene blir usikre fordi
noen av de tegnene som er plassert på 18 måneder, sannsynligvis egentlig
kom tidligere. Dette er basert på vurdering etter samtale med andre, men
ikke dokumentert nøyaktig.
Anderson (2006) sammenlignet de 35 første ordene i engelsk med de
35 første tegnene i ASL. Ut fra denne sammenligningen ser vi at mange av
de engelske ordene er de samme som tegnene fra ASL. Men Anderson
påpeker en forskjell: at hørende barn hadde ulike ord for dyrs lyder mens
døve barn hadde tegn for ulike dyr. Det er det samme hos Isaac, som heller
ikke hadde tegn for lydene til ulike dyr. Dette stemmer også med Handberg
(1995) sine funn. Dette sier noe om at ikonisitet kan spille en rolle. Interessant var at Øhres studieobjekt Ina hadde tegnet VOV-VOV. Denne glossen
ser ut som en dyrelyd. Årsaken kan kanskje ligge i at hun hørte lyder med
høreapparat (Øhre 1987). Hun var interessert i lyder. Øhre (1987) presiserer
ikke hvordan tegnet VOV-VOV så ut, om hun brukte tegnet HUND eller
tegnet BJEFFE. Muligens kan det være at Ina brukte stemme /vov-vov/
samtidig med tegnet HUND.
Det er imidlertid vanlig hos døve med et parallelt fenomen. Døve
voksne bruker ofte proformer for de ulike dyrene som viser hvordan dyrene
går, ser ut eller oppfører seg – på linje med at hørende voksne bruker lyder
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for ulike dyr. Proformer er en spesiell type tegn som ikke har samme
leksikalske form–mening-sammenheng som andre tegn, men heller baserer
seg mer på ikonisitet. Mer om denne typen tegn skriver for eksempel Erlenkamp 2009. Proformer nevnes ikke hos Anderson (2006), men jeg mener
likevel det er viktig å ta dette med i helhetsvurderingen. Grunnen til at jeg
ikke har tatt med hel gjenstand-proform, er at proformer ikke har grunnform
Dette sier noe om at ikonisitet kan spille en rolle. Interessant
(Engberg-Pedersen 1998, Erlenkamp 2009). Likevel er de viktige som kilde
vfor nye leksikalske tegn.
Fra Isaacs kronologiske tegnutviklingen presenteres en del funn. Blant
annet kan vi se hvorfor de første tegnene ble som de ble; dette har
sammenheng med det visuelle døvemiljøet Isaac lever i. Som Isaac har de
fleste døve norsk tegnspråk som primærspråk, mens de møter norsk gjennom et visuelt uttrykksmiddel, gjennom skriftspråket. Tidligere generalD i WFD (World Federation of the Deaf) Liisa Kauppinen uttalte i
sekretær
forbindelse med Døves Nordiske Kulturfestival i 1982 at det som særmerker
de døve, er den visuelle kulturen de lever i (Herland & Sander 1982: 40).
Et av eksemplene er LAMPE, som Isaac hadde som sitt første tegn.
LAMPE eller LYS er det vanlig å se blant de første tegnene hos tegnspråklige barn (Bergmann 1981, Handberg 1995). Dette er ikke typisk hos taleProformer
ikkefinner
hos Anderson
(2006),
jeg mener
det er
språklige barn,
hvor nevnes
vi gjerne
MAMMA
ellermen
PAPPA
blantlikevel
de aller
første ordene (Bergmann 1981).
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En forklaring på dette kan være at vi i døvemiljøet ikke roper på
hverandre med navn; vi vinker, banker i bordet eller tramper i gulvet for å
få oppmerksomhet fra den vi vil prate med. Når vi har fått oppmerksomhet
ved etablert øyekontakt, er det overflødig å navngi samtalepartneren.
Ahlgren (1980) har påpekt lignende hos brukerne av svensk tegnspråk.
Videre er det vanlig for talespråklige foreldre å bruke formuleringer som
”Mamma skal hjelpe deg”. På tegnspråk blir en slik referering til seg selv i
3. person meningsløs. På NTS uttrykkes det på denne måten: ”PEK(jeg)
HJELPE PEK(deg) (’Jeg skal hjelpe deg’). PEK(jeg) kan også utelates.
En annen forklaring kan være at spedbarn tidlig blir oppmerksomme på
lys. Det samme gjaldt for Isaac, så det var naturlig for faren og meg å si:
”PEK(lampe) LAMPE” flere ganger før han sa det selv. Vi kunne også peke
på lampen og si: ”HVA PEK(lampe)”. Det var etter hvert ikke nødvendig å
spørre for at han skulle si tegnet selv. Når han så en lampe, sa han det gjerne
automatisk. Det henger kanskje sammen med den rolle lyset har i
døvekulturen – det er lamper som blinker knyttet til dørklokkesignal, teksttelefonoppringing, ”barnevakt”, brannvarsel. Alt dette påvirker adferd og
hendelser i rommet.
I Anderson & Reillys (2002: 94) tabell, som viser en sammenligning
mellom engelsk og ASL, fant jeg verken LYS eller LAMPE blant de første
tegnene i ASL. Dette var et interessant funn. I stedet fant de at ASL i likhet
med engelsk hadde MOMMY og DADDY som første tegn. Isaac hadde
tegnet MAMMA blant de 35 første tegnene, men ikke som det aller første
tegnet. Tegnet LAMPE var blant de første 28 tegn hos Handberg (1995),
og også hos Bergmann (1981). Jeg finner det merkelig fordi Kauppinen
(1982) påpeker at den visuelle kulturen har mye å si, men det virket ikke
som dette var tilfelle i ASL.
Noe av det samme gjelder for ordet nei. Dette blir typisk et ”favorittord”
hos hørende barn fordi de stadig hører voksne rope nei når de for eksempel
gjør noe som ikke er lov å gjøre, eller går i feil retning. I Isaacs tilfelle opplevde han litt andre former for korreks fra voksne; de går bort til ham for å
stoppe ham hvis han går feil vei, rister på hodet hvis han for eksempel gjør
noe feil, eller de tar ham fysisk vekk fra det han ikke har lov til å gjøre (for
eksempel trykke på DVD-spilleren). Det kan også forekomme at tegnet NEI
blir brukt, men dette skjer relativt sjeldent i forhold til hvor ofte ordet nei
brukes blant talespråklige. Som et resultat av dette er det naturlig at Isaac
begynte å bruke tegnet NEI mye senere enn talespråklige barn bruker ordet
nei.
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Det er tydelig at både slike ord og tegn oppstår på grunn av omgivelsene.
Dette stemmer med Clark (1993: 81), som sier at det ikke er rart at barn utvikler disse ordene, da de blir påvirket av alt som skjer rundt dem, og det
de ser i hverdagen: lek, husholdning, mat, klær, dyr, kjøretøy osv. Dette
skjer både hos tegnspråklige og talespråklige barn, men en viktig forskjell
mellom dem er det lydlige miljøet til talespråklige barn, som naturlig fører
til for eksempel imitasjoner av dyrelyder som mjau og voff, slik vi har sett.
Tegnspråklige barn har ikke tilgang på dette lydlige miljøet, slik at de naturligvis ikke utvikler imitasjoner av dyrelyder, men de har i likhet med Isaac
tegn for de ulike dyrene og bruker som vi har sett, hel gjenstand-proformer
for blant annet dyr. Ved 12 måneder var det liksom Isaac forstod hensikten
med proformer, han knekket proformkoden, og brukte en masse nye proformer som vi ikke hadde lært ham.
Omfanget i tegnforrådet hos Isaac var interessant å se fordi ifølge Clark
(1993: 22) skulle et barn kunne produsere mellom 50 og 200 ord ved 18
måneders alder. Isaac viser en produksjon som stemmer godt med Clark sin
beskrivelse. Informanten til Handberg (1995) hadde 28 tegn ved 12
måneders alder, mens Isaac kun hadde 15 tegn i denne alderen. Ifølge Bergmann (1981) fant hun i sin undersøkelse at den tegnspråklige døve Kasper
hadde 7 aktive tegn ved 12 måneders alder (dansk tegnspråk). Ulike antall
tegn ved 12 måneders alder hos de tre døve barna forteller jo at det er
variasjon blant barna, som Clark (2003) påpekte.
Jeg har analysert tegnene i forhold til de fire ulike lingvistiske nivåene.
4.1 Fonologi
Jeg transkriberte et utvalg av de 50 første tegnene for å finne ut mønsteret
med hensyn til tegnenes artikulator, artikulasjon og artikulasjonssted. Gjennom arbeidet med analyse av informantens første 50 tegn viste det seg at
han hadde 13 ulike fonologiske håndformer. Handbergs (1995) undersøkelse
viste 7 ulike håndformer i de første 28 tegnene. Undersøkelse hos Conlin
m.fl. (2000: 61) viser at et barn mellom 7 og 17 måneder hadde 8 ulike
håndformer. Antall håndformer i de første tegnene hos døve små barn
varierer altså mellom disse tre undersøkelsene. Dette illustrerer trolig den
store variasjonen man finner fra barn til barn i tidlig språklig utvikling.
Mange forskere bruker Braems teori om de 4 ulike stadier i utviklingen
av håndformer i tegnspråk (Braem 1994: 112–113). Hvilke håndformer hos
Isaac som samsvarer og ikke samsvarer med Braems teori om den
fonologiske utviklingen hos barn, er vist i tabell 1 og 2. Hun skriver ikke
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Tabell 1

ARTIKULATOR

Braem
Stadium I
A
S
L
bO
G
5
C
Stadium II
B
F
O
Stadium III
I
Y
D
P
3
V
H
W

d
f

v

ISAACS ARTIKULATOR SOM SAMSVARER

Fingre Fleksjon Adduksjon Grad Opposisjon Fingre Fleksjon Adduksjon Grad Opposisjon

12
2
2

knyttet
knyttet
rett
rett
rett
rett
bøyd

knyttet
knyttet
sprikende
lukket grep
2
sprikende
samlet

åpent

lukket grep
lukket grep

2

rett
bøyd
bøyd

samlet
sprikende
samlet

15
15
345
3
123
23
23
234

rett
rett
bøyd
rett
rett
rett
rett
rett

samlet
sprikende
samlet
sprikende
sprikende
samlet
sprikende

grep

rett
rett
bøyd

sprikende
samlet

rett

samlet

rett

sprikende

åpent grep

lukket grep
lukket s.grep
123

alder for hvert stadium. Poenget med stadiene er at hun mener barn først
gjennomgår håndformene på stadium I før de kan komme til stadium II,
uansett
alder. Braems håndformer
er transkribert
Greftegreffs
Transkripsjons-systemet
som er benyttet,
er ikke på etter
et fonetisk
nivå. Det system
er
(Greftegreff under arbeid).
På stadium I hadde Isaac 4 håndformer av Braems 7 håndformer. BePå ASL er det er en distinktiv
tegnelsene på håndformer er hentet fra det internasjonale enhåndsalfabetet,
som har lignende håndformer. Transkripsjonssystemet som er benyttet, er
ikke på et fonetisk nivå. Det er derfor ingen klar distinktiv forskjell på A og
S. At Isaacs
knyttede
er plassert
påmed
begge
felter, funksjon,
viser at han
Isaac hadde
bådehåndform
A- og S-hånd,
men ikke
distinktiv
han ikke
har en distinktiv forskjell. På ASL er det en distinktiv forskjell mellom A
og S, noe som ikke er distinktivt i norsk tegnspråk. Håndformen S er utført
med tommelfinger på fingrene, og håndformen A er tommelfinger på siden
av pekefingeren. Isaac hadde både A- og S-hånd, men ikke med distinktiv
funksjon; han varierte avhengig av hva som var behagelig å utføre. Det vil
si bruk av to allofoniske varianter av denne håndformen. I voksnes NTS er
A-hånd hovedallofonen, mens vi bruker S-hånd i omgivelser der tommelen
i A-hånd ville kommet imellom artikulator og artikulasjonssted. Et eksempel
er KAFFE, hvor vi gjerne finner A-hånd i den aktive hånden (den øverste),
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men S-hånd i den passive hånden, slik at det blir lett for den aktive hånden
å utføre sirkelbevegelser på den passive hånden.
Ifølge Braem (1994: 111) bruker barnet bO (håndformen er tommelfinger møter pekefinger i en sirkel, mens de øvrige fingre er utstrakte) når
det skal gripe etter småting. Siden Isaac ikke hadde denne håndformen,
virket det som den ikke var nødvendig for tegnspråket hans. Han brukte
likevel denne håndformen når han skulle gripe småting, men altså ikke i
tegn. Isaac hadde heller ikke L-hånd i sine tegn. Det ser ut til at årsaken kan
være at bO-hånd er sjelden blant yngre brukere av norsk tegnspråk selv om
den finnes. L-hånd finnes i norsk tegnspråk.
Foreløpig er Handbergs individuelle semesteroppgave i tegnspråk fra
1995 den eneste undersøkelsen i Norge som jeg kan sammenligne Isaacs
fonologiske utvikling med. Håndformene til Handbergs datter som samsvarer med Braem, er S, G og 5 på stadium I, men på stadium II var det
kun B. Hun har ikke med stadium III, som jeg har. På stadium I hadde Isaac
håndformen C, som hennes datter ikke hadde. Vi må imidlertid huske på at
hun bare var ett år da hennes håndformer ble skrevet ned. Om Handberg
hadde notert flere tegn etter at datteren hadde rundet ett år, ville det sannsynligvis ha forekommet flere håndformer. Handberg (1995) valgte ikke å
sette datterens håndform på A, kun S, mens jeg har satt Isaacs på begge
allofoner. På stadium II hadde Isaac kun én håndform av de 3 håndformene
hos Braem. Det gjaldt det samme for datteren til Handberg.
På stadium III hadde Isaac kun én av 8 håndformer. I tillegg til dette må
vi være oppmerksomme på at Braems stadier baseres på ASL, det gjelder
altså ikke generelt for andre tegnspråk i verden. Som vi allerede har sett, er
det en forskjell mellom ASL og norsk tegnspråk når det gjelder håndformene A og S. Så vil jeg også påpeke at Y og I på stadium III ikke har betydningsforskjell på NTS, som det har på ASL. Ifølge Handberg (1995)
finnes ikke amerikansk 7-hånd og amerikansk T-hånd på stadium IV i norsk
tegnspråk. Det stemmer også med mine erfaringer.
Tidspunktene for når håndformene til Isaac dukket opp, ser ut til å
stemme overens med Braems stadier. Hans første håndform (8 måneder
gammel) var knyttet, som tilsvarer A-/S-hånd på stadium I. Senere, da han
var 11 måneder, hadde han 4 nye håndformer, deriblant nr. 1 fra tabell 2,
fortsatt på stadium I. Da han var 12 måneder gammel, dukket det opp en ny
håndform på stadium II, samtidig som han hadde de samme håndformene
på stadium I fra han var 11 måneder, og en håndform nr. 2 fra tabell 2. Håndformen på stadium III brukte han første gang da han var 13 måneder. Ved
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samme alder hadde han håndform nr. 3, 4 og 5 fra tabell 2, ellers samme
håndformer på stadium I. Ved 14 måneders alder hadde han fortsatt samme
håndformer på stadium II, men kom med nye håndformer: nr. 6, 7 og 8 fra
tabell 2. Ved 15 måneders alder var det kun samme håndformer på både
stadium I og II. Derfor kan man si at han følger mønsteret fra Braems stadier; hans første håndform var altså på stadium I før det dukket opp en håndform fra stadium II, før det igjen dukket opp en håndform fra stadium III.
De ulike håndformene Braem fant, passer ikke alltid for håndformene i
norsk tegnspråk. At Isaac hadde 8 ulike håndformer som ikke tilsvarer
Braems teori, kan være fordi de ikke finnes på amerikansk tegnspråk.
Konklusjonen blir at Braems teori ikke gjelder i detalj for håndformutvikling i tegnspråkene generelt, selv om det er et visst tverrspråklig samsvar mellom hvilke håndformer som tilhører de ulike stadiene.
Ifølge Conlin m.fl. (2000: 61) er det funnet 8 ulike håndformer hos 3
barn fra 7 til 17 måneder, men hos Isaac var det 13 ulike håndformer fra 8
til 15:2 måneder. Den hyppigste håndformen som barna brukte var 5. Den
nest hyppigste håndformen var G, senere bO, O, A, bent-5, C og S. De
brukte ikke eksakt Braems håndformer. Men de fleste håndformene finnes
hos Braem. Rekkefølgen ser ut til å være litt forskjellig hos Isaac.
Av de 50 første tegnene hos Isaac var 20 tegn med 5-hånd, 13 tegn med
knyttet hånd (tilsvarer Braems A-/S-hånd), 4 tegn med G-hånd og 1 tegn
med C-hånd. Det stemmer med at det er flest 5-hånds tegn, men hos Conlin
m.fl. (2000: 61) var det nest flest tegn med håndformen G, noe som ikke
stemmer hos Isaac. Håndformen han hadde nest flest ganger, var A-/S-hånd.
Etter G kom bO-hånd, som Isaac ikke hadde. Ifølge Conlin m.fl. (2000: 61)
var det færre med A- og S-hånd hos de tre barna, som står i motsetning til
hva jeg fant hos Isaac.
Conlin m.fl. (2000: 63) diskuterer hva som er typisk for et tidlig tegn.
Han fant ut at når det gjelder håndformen, så er den rett og fingrene sprikende, altså 5-hånd, og dette stemmer hos Isaac. I tabell 2 ser vi håndformer
som Isaac brukte, og som ikke samsvarer med Braem.
Det viser seg at det er 8 håndformer som ikke samsvarer. Men når man
studerer disse håndformene i tabell 1 nærmere, så likner flere av dem litt
på noen av de håndformene Isaac ikke hadde i tabell 1. La oss ta et eksempel
med nr. 6, der Isaac brukte både 2. og 3. finger, mens Braem viser med kun
2. finger (bO). Isaac hadde ikke denne håndformen blant sine 50 første tegn.
Et annet eksempel er C fra tabell 6, hvor hun fant bøyde, samlede fingre,
mens Isaac hadde dem sprikende, se nr. 1 i tabell 2. Det tredje eksemplet er
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5
6
7
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ISAACS ARTIKULATOR SOM IKKE SAMSVARER
Fingre
Fleksjon
Adduksjon
Grad
Opposisjon
bøyd
sprikende
åpent
grep
rett
samlet
lukket
s.grep
23
bøyd
sprikende
2
bøyd
åpent
grep
2345
rett
sprikende
23
rett
lukket
grep
rett
samlet
åpent
grep
rett
samlet
lukket
grep

V (fra tabell 1) hvor Braem fant rette fingre, mens Isaac hadde dem bøyd,
se nr. 3 i tabell 2 . Dette viser at det finnes mange små forskjeller som kan
karakteriseres som trekk, men altså ikke ekstreme forskjeller. Andre
fonologiske trekk hos informanten skal beskrives i det følgende.
4.1.1 Artikulator
Da jeg studerte transkripsjonstabellene, var de fleste tegnene Isaac brukte,
like tegnene voksne bruker. I de første 50 tegnene hadde Isaac som sagt 13
ulike håndformer. Men i disse samme tegnene har voksne 20 ulike håndformer. Det vil si at voksne har 7 flere ulike håndformer enn det Isaac hadde.
Et eksempel er at Isaac brukte en annen håndform på GRIS enn den voksne
bruker. Håndformen til GRIS i voksenspråket er knyttet. Denne håndformen
brukte han som en av de hyppigste håndformene, men likevel valgte han å
bruke kun pekefinger (finger nr. 2 rett) akkurat når han skulle utføre tegnet
GRIS. Det kan skyldes at plasseringen var viktigere for ham. Dette påpeker
også Bonvillian (1985, sitert i Marentette & Mayberry 2000), at artikulasjonssted er mer stabilt hos barn enn andre parametere.
En annen observasjon er at nesten alle tegn som Isaac brukte, ble
gjentatt. Barn har en tendens til å gjenta tegn. Det er flere grunner til dette;
én kan være at barnet venter på en bekreftelse fra voksne de snakker med.
Dette opplevde jeg ofte, men når jeg bekreftet med det samme tegnet han
brukte, sluttet han å gjenta tegnet. Det stemmer overens med det Holzrichter
& Meier (2000: 37) hevder, at et trekk ved barnetegnspråk er at barnet
gjentar bevegelsen i tegnet mange ganger. Videre diskuterer Conlin m.fl.
(2000: 63) at barna i undersøkelsen repeterer tegnets bevegelse. Dette
stemmer også hos Isaac. Men det kan også være trening og utprøving av
tegnet.
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4.1.2 Artikulasjonssted
En annen observasjon var at Isaac ikke hadde noen tegn hvor håndformene
var like for både den passive hånden, som er artikulasjonssted, og den aktive
hånden. Tegnene BABY, BRØD og HEST var de eneste tegnene som hadde
den passive hånden som artikulasjonssted. Hos disse tegnene var det ulik
håndform mellom den passive hånden og den aktive hånden. Tegnet TRE
har den passive hånden som artikulasjonssted, men Isaac utelot denne passive hånden. Han brukte kun den aktive hånden på nøytralt sted.
Det er meget få avvik mellom Isaac og voksne når det gjelder artikulasjonssted. De små avvikene gikk som regel ut på at Isaac utførte tegnene
litt lavere enn voksne, som i eksemplene MAIS og BALLONG. Artikulasjonsstedet for MAIS er munn uten kontakt, men for Isaac var det hake uten
kontakt. Dette stemmer overens med andre studier på tegnbruk hos barn
(Bonvillian 1985, i Marentette & Mayberry 2000).
For andre tegn gjorde han det motsatte og plasserte altså hånden høyere
enn voksne. Tegnet SLO-SEG plasserte han høyere på kroppen (toppen av
hodet) enn det voksne gjør (ved pannen). Dette tegnet kan faktisk i voksenspråket plasseres på forskjellige steder på kroppen avhengig av hvor man
har slått seg. Isaac brukte imidlertid tegnet på samme sted uansett hvor han
hadde slått seg.
Conlin m.fl. (2000: 64) konkluderer med at plassering (artikulasjonssted) synes å være viktigere enn håndform hos barn. De sier at det ser ut til
at barn har mindre avvik fra voksenspråket når det gjelder plassering av
tegn, enn tegnets håndform. En årsak kan være at motorikken for plassering
er lettere enn motorikken for hånden og fingrene. Håndformen krever finmotorikk, og det ser ut til at dette kan stemme for Isaac, for det er lite avvik
mellom hans tegn og voksentegn når det gjelder artikulasjonssted. Det som
er interessant, er at når artikulasjonsstedet er på den passive hånden, ble det
fort et avvik, som for eksempel i tegnet TRE, hvor Isaac utelot den passive
hånden som artikulasjonssted.
Marentette & Mayberry (2000: 88) konkluderer med at plassering er
lettere å mestre enn håndform for barn. De sier at barn er bevisst på kroppen
sin, og at tegnene dermed blir lettere å plassere.
4.1.3 Artikulasjon
Det er forsket lite på artikulasjon eller bevegelse (Bonvillian 1985, i
Marentette & Mayberry 2000: 79). Selv om artikulasjonen skjer i en bevegelse opp og ned, kan vi ikke vite eksakt hvordan det beveget seg opp og ned
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på et fonologisk nivå. Det er observert noen spesielle bevegelser vi finner
hos barn som ikke er som hos voksne.
Meier m.fl. (1998) i Marentette & Mayberry (2000: 79) har forsket på
tegnforrådet hos 3 døve jenter fra 7 til 18 måneders alder og fant ut at de
brukte mer proksimal artikulator enn distal artikulator, det vil si mer bruk
av albuen enn av håndleddet. Conlin m.fl. (2000: 64) sier det samme: Det
er typisk for barnet å bevege hele armen, albuen og skulderen. Vi kan for
eksempel se på tegnet REGNE, hvor Isaac brukte hele armen; bevegelsen
nedover kom altså helt fra skulderen, mens det hos voksne ikke er hele
armen, men kun håndleddet som gjør en bevegelse nedover.
I de tilfeller der Isaac brukte dobbel artikulator blant de første 50 tegnene, beveget han ikke begge hender i vekselvise bevegelser, men kun
parallelt. Når det gjelder bue i voksnes tegn, brukte ikke Isaac denne bevegelsetypen i sine tegn bortsett fra i tegnet HEI, og da utført med en kort
bue.
4.2 Semantikk
De tegnene som informanten brukte, kategoriseres etter Clarks (1993) beskrivelse av ontologiske kategorier. Ifølge kategoriene havnet majoriteten
av tegn under objekt. Det er vanlig i tidlig språkutvikling (Clark 1993: 81).
Den nest største gruppen av tegn hører inn under handling. Det stemmer
overens med generell språkutvikling. Det har vært en del utfordringer som
for eksempel tegnet LAMPE med flere repetisjoner (eksempel på typisk
gjentakelse i tidlig tegnspråkutvikling). Kan dette være en proform (handlingstegn) som viser at vekkerklokkelampen blinket lenge, eller at en
varsellampe for dørklokken slo inn? Eller ganske enkelt et fast tegn for objektet LAMPE? Det ser ut til at tegnet LAMPE har flere betydninger for informanten, noe som er et mulig eksempel på overekstensjon. Ifølge
Erlenkamp (2000) kan tegn i NTS fungere som både substantiv og verb, et
funn som gir rom for å tolke informantens tegnbruk som språkspesifikk.
Jeg sammenlignet de 35 første ordene/tegnene på engelsk (Fenson et al.
1994, sitert i Anderson & Reilly 2002), ASL (Anderson & Reilly 2002) og
NTS (min informant, Handbergs 1995 informant og Øhres 1987 informant)
og kategoriserte tegnene etter objekt og handling. Ut fra sammenligningen
fant jeg navnetegn som en interessant kategori. Det fantes på ASL og NTS,
mens det ikke er omtalt på engelsk. Navnetegn på personer forteller oss om
de kognitive ferdigheter som kreves for å kunne skjelne mellom personer.
Både talespråklige og tegnspråklige hadde større ord/tegnforråd i objekt enn

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 176

176

Beata Slowikowska

i handling. Samtidig ser jeg at både min informant og Handbergs informant
hadde flere tegn i handling/tilstand enn engelsk. Resultatene av funnene
som Anderson & Reilly (2002) gjorde, samsvarer med min informant: Det
første tegnet hos døve barn kom i rundt 8 måneders alder, mens det hos de
hørende barna kom i rundt 12 måneders alder. I tillegg til dette fantes det
flere handlinger i de 35 første tegnene hos de døve barna enn blant de 35
første ordene hos hørende barn.
4.3 Morfologi
Strömqvist (2003: 66) sier at bøyningsmorfologien kommer når ordforrådsspurten hos talespråklige barn begynner. Da Isaac var på 28-tegnsnivå,
viste han for første gang et morfologisk trekk i tegnspråk med eksemplet
TRE. Han plasserte tegnet TRE på forskjellige steder samtidig med at han
pekte ut de to stedene hver for seg og så samlet med meningen ’trær’. Dette
skjedde da han var 13 måneder gammel. Dette er ganske tidlig i forhold til
talespråklige barn, som vanligvis begynner med morfologi mellom 18 og
24 måneder. Grunnen til forskjellen kan være at språkene har ulike
modaliteter.
Isaac viser ’hvordan’, ’hvorledes’ og ’hvor’ gjennom modifiseringer
(bevegelse m.m.) av pekehånd. Det er flere eksempler, slik som i
ovennevnte eksempel med tegnet TRE. Et annet eksempel er da Isaac brukte
tegnet FUGL og viste med peking hvor fuglen fløy fra og hvorhen.
Engberg-Pedersen (1991) beskriver hvilke funksjoner peking kan ha:
generell deiktisk peking, determiner (bestemmer), antall og verbal funksjon.
En språklig funksjon får peking ved anaforisk referanse eller knyttet til
andre tegn: Vi oppretter plass i tegnrommet (loci) for tegn som refererer til
personer og ting ut fra samtalens innhold, og peker på dem. Vi kan ikke se
dem med våre egne øyne, men bygger våre forestillinger på hva fortelleren
har sagt på tegnspråk.
Pegninger kan altså være forskellige verber, en forbinder, en bestemmer og
pronominer. Der findes endnu en type pegninger, nemlig et hjælpetegn, der
bruges i forbindelse med visse tegnmodifikationer. (Engberg-Pedersen, 1991:
81).

Jeg vil ta opp to morfologiske trekk: verbretningsbøyning (verb agreement)
og proformer (classifiers) i forhold til Schick (2006). Hun tar opp mange
interessante punkter som gjenkjennes hos Isaac. Med verbretningsbøyning
kan man i rommet snakke om mennesker, hendelser og objekter. Typisk for
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retningsbøyde verb er å vise hvilke referenter som er involvert i verbhandlingen. I tillegg kan man for eksempel referere til hvor en person kommer
fra, og hvor en person drar (to punkter). Som Engberg-Pedersen (1993) i
Schick (2006: 104) sier, er et punkt (locus) et morfem som uttrykkes ved
hvordan det påvirker produksjonen av tegn (dette synet er Liddell 2003
kritisk til). Det er vist eksempler fra en gutt på 3 år og 10 måneder. Det
synes ikke å ha vært forsket på barn yngre enn 3 år. Hos Isaac var det funn
der han tydelig viste hvilken vei personen gikk (om denne gikk av eller på
bussen). Han brukte pekefingeren som proform for en person. Med Isaac
opplevde vi at han ofte brukte proformer med retningsmodifikasjon. Episoden med TRE viste også dette – han plasserte TRE i riktig retning i forhold til hvor treet lå i virkeligheten, samtidig som han viste at det var to
trær, fordi han brukte begge hender for å markere hvor trærne stod.
Schick (2006: 106) gir en fin oversikt over proformer:
(1) Entity classifiers: the handshape represents an agent, patient or theme
participant role. Handshape selection is somewhat categorical.
(2) Handle classifiers: the handshape reflects what is being handled and
how the hand is handling it.
(3) SASS classifiers: the handshape is selected based on salient visual-geometric features of the referent.
Hun mener at vi bruker proformer til å vise bevegelsen til et objekt og en
person, for å vise hvordan de er plassert i forhold til hverandre, og endelig for
å beskrive hvordan vi håndterer objekter. Dette tilsvarer omtrent Erlenkamps
(2009) inndeling i substitutorer, manipulatorer og deskriptorer for NTS.
Grunnformen til tegnet dukker opp fordi barnet ser hva de andre sier.
Proformen har ingen grunnform, så det at Isaac brukte riktig proform, betyr
at han har forstått proformverbets struktur, og at han vet hvordan proformen
skal brukes. Han så hvordan vi brukte proformer, og selv om proformer ikke
har grunnform, forsto han hvordan han skulle bruke dem.
Proformsystemet er omfattende og innviklet. Forskere som Kantor
(1980) og Schick (1990b, i Schick 2006: 111) hevder at innfødte ASLbrukere behersker systemet fullt ut først når de er 8 til 9 år gamle. Det
samme sier Baker m.fl. (2008), og dette forteller oss noe om hvor komplekse proformverbene kan være.
Når det gjelder sammensatte tegn som for eksempel GO’ MOR (god
mor = mormor), bytter Isaac av og til på rekkefølgen. Altså sier han først
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tegnet MOR, så tegnet GO’. Det kan være at det er lettere for barn å huske
den siste delen enn den første delen. Ofte valgte han først tegnet for MOR
så tegnet GOD, noe som er avvikende fra voksnes tegnspråk, da de voksne
alltid først sier tegnet GOD, så MOR. En annen forklaring kan være at når
det gjelder sammensatte tegn, er det lettere å plassere det første tegnet på et
høyere sted enn det andre tegnet som kommer etter (Bergman 1979). Det
sammensatte tegnet TUNGHØRT er et eksempel på dette. Om vi skal følge
slavisk ordene i det sammensatte tegnet, så skal det første tegnet begynne
nederst, mens det andre tegnet er høyere. Men dette sammensatte tegnet har
utviklet seg slik at tegnet HØRE’med ordbilde /tung/ har blitt plassert ved
øret, og utført først, og tegnet TUNG med ordbilde /hørt/ lenger ned. Derfra
kan man trekke en linje til GO´MOR, hvor det første tegnet skal plasseres
på kinnet, og det andre på nesen. Kanskje Isaac gjør dette omvendt fordi
det rett og slett er lettere for ham?
4.4 Syntaks
Isaac hadde allerede så tidlig som da han var 10 måneder gammel, 2–3 tegn
i en setning. Men dette er imidlertid observert kun en gang, og det tok noen
måneder før det formelig eksploderte med flere tegn i en setning. Da han
var 16 måneder, begynte han å bruke 2 tegn i en setning jevnlig, og det økte
til flere tegn i en setning da han begynte i barnehage ved 18 måneders alder.
I det aller første eksemplet tolket jeg, som vi har sett, pekingen hans som
DS (deictic sign) fordi jeg så en kombinasjon av DS og et leksikalsk tegn,
LAMPE. I tillegg gjentok han ytringen flere ganger. Pizzuto (1994) hevder
at peking er en språklig enhet, i motsetning til Liddell (2003). Ifølge Petitto
(2000: 43) begynner både talespråklige og tegnspråklige barn med toords/totegnsstadiet rundt 16 til 22 måneders alder.
Anderson & Reilly (2002: 98) viser til at tegnforrådet spiller en viss rolle
for når barnet utvikler seg til det neste stadiet, som er totegnsstadiet. Deres
funn viser fra et utvalg på 11 barn at alle hadde totegnsytringer når de passerte
115-tegnsgrensen. De fant ut at bare to av 11 barn hadde totegnskombinasjoner
under 50-tegnsgrensen, og mellom 50- og 110-tegnsgrensen var det 7 av 14
barn som hadde totegnskombinasjoner. Anderson & Reilly (2002: 98) ser dette
i samsvar med talespråklige barn, som typisk når 100-ordsgrensen før de
kommer til toordsstadiet. Jeg opplevde at Isaac hadde mange totegnsytringer
da han kom over 50-tegnsgrensen. Det var vanligvis en kombinasjon av
peketegn og leksikalske tegn. Første gang han brukte en kombinasjon av to
leksikalske tegn, var da han sa PAPPA FILME ved 17 måneders alder.
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Når det gjelder lokalisasjon hos Isaac, så vi at han ved 18 måneders
alder prøvde å fortelle at hans søster spiste brødskiven på tallerkenen sin
ved tegnene SPISE PEK (tallerken) PEK (søsteren), PEK (tallerken) SPISE.
Han lokaliserte tallerkenen på riktig sted. Det var mange pekinger i denne
ytringen. I disse pekingene tolker jeg grammatiske betydninger, det vil si
DS (deictic sign), fordi Pizzuto (1994) sier at disse deiktiske ytringene
spesifiserer presise referenter. Isaac presiserte med å peke på søsteren og
tallerkenen.
Lillo-Martin (1991) og Meier (1982) i Schick (2006: 111) påpeker at
barn som regel dropper subjekt. Det samme finner vi hos Isaac. Derfor måtte
ytringene hans sees i en kontekst for å kunne finne ut hva som var subjektet.
Voksentegnspråk tillater stor grad av dropping av subjekt når det framgår
av konteksten hvilken referent som utfører handlingen.
Clark (2003: 19) sier at et barn lærer forskjellige språk på forskjellige
måter. Grunnen er blant annet at ikke alle språk er bygd opp likt. Noen språk
har for eksempel mer kompleks morfologi enn andre språk, noe som kanskje
kan føre til at barnet lærer morfologi senere enn andre barn.

5 Drøfting
Strömqvist (2003: 68) skriver om spatiale relasjoner, noe som fikk meg til
å tenke på lokalisasjon i tegnspråk. Han sier (2003: 68): ”Och vilka
relationer som är lättere att tala om beror på vilket språk man lär sig.” Videre
skriver han at på svensk kreves det preposisjoner, mens man på finsk har
kasusendelse, og på koreansk verb som på hver sin måte uttrykker de
spatiale relasjonene. Han hevder for eksempel at koreanske barn er tidligere
i språkutviklingen med tanke på spatiale relasjoner enn svenske barn. Hans
påstand kan kanskje diskuteres, men han hevder at visse språklige strukturer
vil fremme språklig bruk av spatiale relasjoner. Dette ser ut til å stemme
med hva vi vet om tegnspråkutvikling, der spatiale relasjoner språklig sett
blir uttrykt ved lokalisasjon. Isaac viste veldig tidlig spatiale relasjoner via
lokalisasjon. Som Hansen (1976) hevdet: Uten lokalisasjon fungerer ikke
tegnspråk.
Isaac hadde totegnsytringer mye tidligere enn tilsvarende toordsytringer
hos talespråklige barn. Da blir spørsmålet om dette kan bety at å produsere
syntaks på NTS er enklere enn på for eksempel norsk talespråk.
Visse språklige tester er knyttet til bestemte språk, for eksempel vil setningen ”du får ikke lov å gå på bordet” bli en test på om barnet skjønner
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preposisjonen på eller ikke. Slike setninger kan ikke brukes ved en tegnspråklig test, for preposisjoner brukes ikke på NTS. Der blir det: PEK(du)
(neg)IKKE-LOV BORD GÅ. (neg) betyr hoderisting. Tegnet BORD blir
gjort om til en proform hvor den passive hånden representerer bordet, som
blir ”liggende” igjen, mens den aktive hånden viser tegnet GÅ på den passive hånden (som representerer bordet). Bruk av lokalisasjon brukes der
norsk må ha preposisjon. Med utføringen av setningen viser man visuelt at
barnet ikke har lov til å gå på bordet. Dette gir det døve tegnspråklige barnet
en visuell fremstilling som er meget ikonisk. Slik blir det faktisk lettere for
døve barn å oppfatte dette på tegnspråk enn det blir for hørende barn å oppfatte det på talespråk. Et annet argument er at motorikken i hendene utvikles
raskere enn motorikken i tungen. Det talespråklige barnet kan altså ha begreper, men mangle ferdigheten til å knytte disse begrepene til språklige
symboler.
Isaac hadde tidlig eksempler på en begynnelse til morfologi og syntaks.
Årsaken til det må være at han hadde en godt etablert fonologisk struktur,
da han hadde tilegnet seg tegnspråk fra fødselen av. Morford & Mayberry
(2000: 123) sier at når barnet har denne fonologiske strukturen, vil det raskere tilegne seg leksikalsk informasjon som for eksempel proformer. Som
vi har sett, knekket Isaac tidlig proformkoden.
Isaac brukte ikke proformer på samme måte som voksne, for voksne
bruker proformer i syntaktisk sammenheng. Grunnen til dette er at barnet
ikke har utviklet syntaks så tidlig. Men det bruker likevel proformer i kontekst (Schick 2006: 123). Isaac brukte tidlig proformer som viser at han
kjente til strukturen. Men han brukte proformene uten å referere til hvilken
gjenstand han snakket om. Når man bruker proformer i norsk tegnspråk,
kreves det vanligvis at man bruker tegnet for gjenstanden eller personen før
man bruker proformen, slik at mottakeren forstår hvem eller hva man
snakker om. Hos Isaac måtte vi imidlertid se tegnene i kontekst for å
skjønne hva eller hvem han snakket om. Dette er fordi han ennå ikke hadde
utviklet syntaks i sitt aktive språk. Kantor (1980) mener at proformer kun
forekommer i syntaks, noe jeg ikke helt er enig i fordi Isaac allerede hadde
begynt med proformer uten syntaks.
Isaac begynte nokså tidlig å bruke proformer, og det så ut som om han
forstod strukturen i dem. Han begynte på syntaktiske ytringer med totegnsytringer. Det ser ut til at hvordan språket er bygget opp, har noe å si for den
tidlige språkutviklingen. Det virker som Isaac mye tidligere tilegnet seg
morfologien i tegnspråk enn talespråklige barn lærer morfologien i talespråk.
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Til slutt vil jeg nevne litt om kognitiv utvikling. Petitto (2002: 43) mener
at døve og hørende barn har lik språkutvikling, hvis man ser de samme stadiene hos begge grupper som en helhet. Hun fokuserer på den kognitive
siden av språkutviklingen. Når det gjelder produksjon av språk, ser det ut
til at døve barn produserer språk mye tidligere enn hørende barn (Newport
& Reilly 1985). Selv om både talespråk og tegnspråk er fysiske språk, er
tegnspråk visstnok lettere å produsere enn talespråk. De første tegnene
kommer i 8 måneders alder, mens de første ordene sjelden kommer før 12
måneders alder (Anderson 2006: 139). Taleorganene er mer krevende i finmotorikken enn motorikken med hendene og armene i de tidligste barneårene. Forskjellen i vokabular hos de to gruppene blir borte i løpet av de
første leveårene (Anderson 2006: 139). Petitto prøver med sin argumentasjon å vise hvor viktig det er for barn å møte språket så tidlig som mulig.
De kognitive ferdighetene er der, men et språklig redskap venter på å bli
tatt i bruk. Anderson & Reilly (2002) er også enige i at det at det første
tegnet forekommer tidligere enn det første ordet, tyder på at de underliggende kognitive ferdighetene er på plass tidligere enn antatt. Senere i artikkelen sier de at for å vise den like sammensetningen av vokabular i
engelsk (talespråk) og ASL spiller de felles kognitive mekanismene en
viktig rolle for de typer av ord som barn tilegner seg.
Meier & Newport (1990) i Spencer & Harris (2006: 91) sier at tidlig
vokabular hos døve barn kommer tidligere enn hos hørende barn, men når barn
fra begge gruppene kommer til totegns-/toordsstadiet, har de likt omfang av
vokabularet. De mener at det heller ikke blir til fordel om et barn har produsert
ord eller tegn tidligere enn et annet. Det samme sier Anderson (2006: 138).
Med dette mener hun at ordforrådet til to barn kan være ulikt ved 18 måneders
alder, mens variasjonen er mindre ved 24 måneders alder enn ved 18-måneders
alder. Disse to forskningsresultatene samsvarer med mine funn.
Øhre (1987: 12) refererer til Orlansky & Bonvillian (1985), som forklarer hvorfor en ser et forsprang hos døve barn som tilegner seg tegnspråk.
De argumenterer med at voksne ofte former tegn direkte på barn og også
hjelper dem med å forme deres hender. Dette har de voksne rundt Isaac aldri
gjort. Det er også en misforståelse blant hørende at døve barn må se direkte
på tegnet for å forstå det. Isaac kunne oppfatte nye tegn uten å se direkte på
tegnet, men kunne for eksempel se dem fra siden eller på skrå. Videre
trengte voksne ikke å gjenta de nye tegnene. Jeg har heller ikke opplevd å
se andre døve foreldre forme hendene til sine barn. Derfor finner jeg dette
punktet underlig.
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Når det gjelder hvorfor døve har dette forspranget, vil jeg ut fra mine
egne erfaringer si meg enig med Newport & Reilly (1985: 889), som mener
at motorikk, iakttakelse av språk i bruk og gjenkjenning er årsak til den tidlige språkutviklingen.
Årsaken til forskjellen i utvikling hos døve og hørende barn ligger som
sagt i modning av motorikken (Anderson 2006: 140, Meier 2006). På grunn
av at tegnspråk brukes i en annen modalitet enn talespråk, kan tidlig tegnutvikling hjelpe oss å vise hvor tidlig utviklet både døve og hørende barn
er når det gjelder den kognitive forståelsen av språklige symboler. Dette at
tegnspråk kan brukes tidligere enn talespråk, gjenspeiles i at det i Norge og
USA er blitt populært for hørende barn som har hørende foreldre, å lære
tegnspråk (Gracia 2010). Grunnen til det er at foreldrene ønsker å kunne
kommunisere med sine barn tidligere. Det er lettere for hørende barn å fortelle eller si ifra til foreldrene hva de ønsker ved hjelp av hender (grovmotorikk) enn taleorganer (finmotorikk).

6 Avslutning
Analysen viste at informanten Isaac gjennomgår stadier i tilegnelse av tidlig
vokabular på samme vis som talespråklige barn. Som Anderson & Reilly
(2002) skrev:
…deaf children who are acquiring ASL in a natural environment develop sign
language in a similar way to children who learning spoken languages.

Isaac hadde sitt første tegn mye tidligere enn talespråklige barn. Dette kan
tjene som en bekreftelse på hvor tidlig alle barn har en utviklet begrepsforståelse uansett hørsel.
Når det gjelder fonologisk struktur, hadde Isaac 13 ulike håndformer i
de første 50 tegnene. Hans håndformer ble sammenlignet med Braems stadier i utvikling av håndformer i tegnspråk. De fonologiske trekkene hos
Isaac viste at han har færre håndformer i forhold til tegnspråket hos de
voksne og en litt annen bevegelse enn voksne. I forhold til artikulasjonssted
synes plassering å være viktigere for Isaac enn håndform. Isaac benyttet
tidlig initialtegn som er lån fra håndalfabet, selv om han ikke kan skriftspråket enda.
Når det gjelder semantikk, var tegnene hos Isaac flere i kategorien objekter enn i kategorien handlinger. Hans tegn ble kategorisert etter Clarks
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ontologiske kategorier. I artikkelen har jeg presentert forholdet mellom
Isaacs første tegn, de første tegnene hos Øhre (1987), Handberg (1995), i
amerikansk tegnspråk (Anderson & Reilly 2002) og de første ordene i engelsk (Anderson & Reilly 2002). Isaac viste overekstensjon på mange av tegnene han brukte. Tegnene for kroppsdeler som Isaac hadde, er regnet med
i materialet.
Slik det fremgår av analysen, har Isaac utviklet sitt tegnspråk i stadier
på samme måte som talespråklige barn. De generelle stadiene i den språklige utviklingen som barn gjennomgår, har han dermed også gjennomgått.
Han begynte med manuell babling før han brukte tegn. Når han begynte å
bruke tegn, avtok den manuelle bablingen. Han gikk gjennom et stadium
med ett-tegnsytringer før han kom til stadiet med totegnsytringer. Likevel
er det noen forskjeller mellom ham og talespråklige barn. Det ser ut til at
de som bruker tegnspråk, produserer tegn tidligere enn de som produserer
ord. Dette er språkspesifikke trekk, men i det store og hele bekrefter denne
utviklingen Petittos påstand (2000) om at språkutviklingen er den samme
hos døve og hørende barn som vokser opp i et tilstrekkelig rikt språkmiljø.
Dette forteller oss også noe om de kognitive prosesser som senere kan gjøre
seg nytte av språk. Denne kasusstudien viser at informanten, som er vokst
opp i et tegnspråklig miljø med tegnspråk som morsmål, kan utvikle et
naturlig språk.
Sett i lys av forskning og teori kan denne studien vise hvor viktig det er
for barn å få språket fra fødselen av. Morford & Mayberry (2000: 113)
skriver om hvilke konsekvenser vi kan forvente hos døve barn dersom de
får tegnspråk fra fødselen av. De vil raskere oppfatte morfologisk struktur
og oppfatte enkelte tegn raskere. De vil kunne konsentrere seg mer om
kunnskaper enn om språk fordi barnet allerede har fått en fonologisk
struktur før det begynner med grammatikk. Barnet får et språk, og det vil si
at barnet har et redskap til å tilegne seg kunnskaper med.

Referanser
Ahlgren, Inger 1980: Döva barns teckenspråk. Forskning om teckenspråk
VII. Stockholm: Stockholms Universitet, Institutionen för teckenspråk.
Anderson, Diane & Judy Reilly 2002: The MacArthur Communicative Development Inventory: Normative Data for American Sign Language.
Journal for Deaf Studies and Deaf Education, 7: 83–106.
Anderson, Diane 2006: Lexical Development of Deaf Children Acquiring

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 184

184

Beata Slowikowska

Signed Languages. Schick, Brenda, Marc Marschark & Patricia. E.
Spencer (red.): Advances in the Sign Language Development of Deaf
Children. Oxford: Oxford University press, 135–160.
Baker, Anne, van den Bogaerde, Beppie & Woll, Bencie 2008: Methods and
procedures in sign language acquisition studies. Baker, Anne & Bencie
Woll (red.): Sign Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins
Publishing Company.
Bergman, Brita 1979: Dövas teckenspråk: en innledning. Stockholm: Stockholms universitet. Institutionen för lingvistik.
Bergman, Ritva 1981: Tegnsprog som modersmål. Hansen, Britta (red.):
Døve Børn, Sprog, Kultur, Identitet. København: Døves Senter for
Totalkommunikation , 28–33.
Braem, Penny Boyes 1994: Acquisition of the Handshape in American Sign
Language: A Preliminary Analysis. Volterra, Virginia & Carol J. Erting
(red.): From gesture to language in hearing and deaf children. Washington, DC: Gallaudet University Press, 107–127.
Chamberlain, Charlene, Jill P. Morford & Rachel I. Mayberry (red.) 2000:
Language Acquistition by Eye. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Clark, Eve V. 1993: The Lexicon in Acquisition. Cambridge: Cambridge
University Press.
Clark, Eve V. 2003: First Language Acquistion. Cambridge: Cambridge
University Press.
Conlin, Kimberley E., Gene R. Mirus, Claude Mauk & Richard P. Meier
2000: The Acquisition of First Signs: Place, Handshape and Movement.
Chamberlain, Charlene, Jill P. Morford, & Rachel I. Mayberry (red.):
Language Acquistition by Eye. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 51–70.
Engberg-Pedersen, Elisabeth 1998: Lærebog i tegnsprogs grammatik. København: Døves Center for Total Kommunikation.
Erlenkamp, Sonja 2000: Syntaktiche Kategorien und lexikalische Klassen.
Typologische Aspekte der Deutschen Gebärdensprache. München: Lincom.
Erlenkamp, Sonja 2009: Gesture verbs. Cognitive-visual mechanism of
”classifier verbs” in Norwegian Sign Language. http://cognitextes.revues.org/250
Gracia, Joseph 2010: Baby Sign Language Research. Northlight Communications, Inc., 2010.

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 185

Tidlig språkutvikling hos et døvt barn av døve foreldre

185

Greftegreff, Irene 1991: Håndformer og håndformendringer i norsk tegnspråk. En innledende undersøkelse av foneminventaret. Hovedfagsoppgave ved Lingvistisk institutt. Universitetet i Trondheim.
Greftegreff, Irene (under arbeid): En norsk tegnordbok: lingvistiske og
leksikografiske utfordringer. (Ph.d.-avhandling) Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Handberg, Tone-Britt 1995: Beskrivelse av foneminvenaret i norsk tegnspråk hos ett-åring. Individuell semesteroppgave ved Institutt for
spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo.
Herland, Helge 2010: Babytegn. http://deafnet.no/nor/forsiden/nyheter/nyhetsarkiv/tegn_til_hoerende_babyer (14.12.10)
Herland, Helge & Thorbjørn Sander (red.) 1982: Døves XIV nordiske
kulturfestival 26.–30. juli 1982, Lillehammer: rapport. Bergen: Døves
Forlag.
Herman, Ros 2008: Milestones in Sign Language Development, Early BSL
development. City University London, www.ucl.ac.uk/HCS/research/
EBSLD/
Hirsch, Kristine M. 1982: En observasjon av tegnspråket hos to fem-åringer. Hovedoppgave ved Statens spesiallærerhøgskole. Vikhovtrykk.
Holzrichter, Amanda S. & Richard P. Meier 2000: Child-Directed Signing
in American Sign Language. Chamberlain, Charlene, Jill P. Morford &
Rachel I. Mayberry (red.): Acquistition by Eye. Mahwah, New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, 25–40.
Kantor, R. 1980: The Acquisition of classifiers in American Sign Language.
Sign Language Studies 28: 193–208.
Knapstad, Solfrid 1996: Lokalisasjon i tegnspråket hos 6-7 åringer. Hovedoppgave ved Institutt for spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo.
Kumar, Ranjit 2005: Research methodology. A step-by-step guide for beginners. London: Sage Publications.
Lian, A. 2008: Cochleaimplantat og spesifikke språkvansker. Tidsskrift for
Den Norsk Legeforening, 6/13.mars 2008, www.tidsskriftet.no/
index.php?seks_id=1667523
Liddell, Scott K. 2003: Grammar, gesture, and meaning in American Sign
Language. Cambridge: Cambridge University Press
Martinsen, Harald, Stephen von Tetzchner & Halvor Nordeng 1985: Tegnspråk: sosial betydning, utvikling og pedagogisk bruk. Oslo: Universitetsforlaget
Meier, Richard P. 2006: The Form of Early Signs: Explaining Signing Chil-

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 186

186

Beata Slowikowska

dren’s Articulatory Development. Schick, Brenda, Marc Marschark &
Patricia E. Spencer (red.): Advances in the Sign Language Development
of Deaf Children. Oxford: Oxford University press, 202–230.
Morford, Jill P. & Rachel I. Mayberry 2000: A Reexamination of ‘Early Exposure’ and Its Implications for Language Acquistition by Eye. Chamberlain, Charlene, Jill P. Morford & Rachel I. Mayberry (red.): Language
Acquistition by Eye. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 111–128.
Newport, Elissa L. & Richard P. Meier 1985: The Acquisition of American
Sign Language. Slobin, Dan Isaac, (red.): The Crosslinguistic study of
language Acquistion. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 881–938.
Petitto, Laura Ann 2000: The Acquisition of Natural Signed Languages:
Lessons in the Nature of Human Language and Its Biological Foundations. Chamberlain, Charlene, Jill P. Morford & Rachel I. Mayberry
(red.): Language Acquistition by Eye. Mahwah, New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates, 41–50.
Pizzuto, E. 1994: The Early Development of Deixis in American Sign Language: What Is the Point? Volterra, Virginia & Carol J. Erting (red.):
From gesture to language in hearing and deaf children. Washington,
DC: Gallaudet University Press, 142–152.
Schick, Brenda, Marc Marschark & Patricia E. Spencer (red.) 2006: Advances in the Sign Language Development of Deaf Children. Oxford:
Oxford University press.
Schick, Brenda 2006: Acquiring a Visually Motivated Language: Evidence
From Diverse Learners. Schick, Brenda, Marc Marschark & Patricia E.
Spencer (red.): Advances in the Sign Language Development of Deaf
Children. Oxford: Oxford University press, 102–134.
Schröder, Odd-Inge 1986: Trekk fra tegnsproget hos en 3-åring. Barnespråk: om normal og avvikende språkutvikling. Artikkelsamling.
NAVF’s Senter for barneforskning, Universitetet i Trondheim.
Skogen, Kjell 2006: Case-forskning. Fugleseth, Kåre og Kjell Skogen
(red.): Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Design og
metoder. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 52–65.
Slowikowska, Beata 2009: Tidlig språkutvikling hos et døvt barn av døve
foreldre. Masteroppgave ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.
Universitetet i Oslo.
Strömqvist, Sven 2003: Barns tidiga språkutveckling. Bjar, Louise og

NLT 2011-1 ombrukket 3_NLT 13.07.11 15.24 Side 187

Tidlig språkutvikling hos et døvt barn av døve foreldre

187

Caroline Liberg (red.): Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur,
57–79.
von Tetzchner, Stephen, Julie Feilberg, Bente E. Hagtvet, Harald Martinsen,
Per Egil Mjaavatn, Hanne G. Simonsen & Lars Smith 1993: Barns
språk. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
Tomasello, Michael 2003: Constructing a language: a usage-based theory
of language Acquisition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Volterra, Virginia & Carol J. Erting (red.) 1994: From gesture to language in
hearing and deaf children. Washington, DC: Gallaudet University Press.
Øhre, Beate 1987: Tegnspråkutvikling hos et døvt barn i siste halvdel av annet
leveår. Hovedoppgave ved Psykologisk institutt. Universitetet i Oslo.

Summary
This article is based on a case study presenting the characteristics of early language development in a deaf boy of deaf parents in the period from 8 months
to 18 months. The language is Norwegian Sign Language. Some examples of
the first steps to syntax and a narrative text are presented. The main emphasis,
however, is on the phonological and semantic features in the lexical development. Based on the data, the boy’s development is compared to the development
of sign language in deaf children from other countries, and in speaking children.
The boy’s expressions and the use of the various signs were compared to that
of deaf adults with Norwegian Sign Language as their first language. Selected
examples are transcribed, analyzed and presented in tables.
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