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Bakgrunn

Korpuset på 200 tegn er hentet
fra

den norske tegnordboka.
Gloseliste

http://www.tegnordbok.no

Gloselista har oppslag på norske

ord. Bare delvis korpusbasert.

! 4 000 tegn, en del dubletter

! Økes snart med 1 500 tegn

Finansiering:

NKR 800 000 årlig fra

UDI (utdanningsdirektoratet), Oslo

Ikke nok til å betale for forskning.

Produksjonsansvarlig:
Møller kompetansesenter
(Statped) Trondheim
-----------------

Jeg har arbeidet på tegnordboks-
prosjektet ett år, i 2006.

Nå: PhD i lingvistikk

Målsetting for avhandlingen
min:

Søkesystem for tegn i databasen,
basert på tegnform

Databasen i MS Excel Mål og middel

Tekstbasert, ikke symbolbasert.

Et notasjonssystem må være basert på en ferdig analyse.

Microsoft Excel er valgt fordi det er:

Fleksibelt.

Inneholder mange verktøy for dataanalyse.

Det er lett å sortere ut dubletter, etc.

Formatet er oversiktlig.



Hovedinndeling

• Bevegelse (rörelse, movement)

• Konfigurasjon

Inspirert av Diane Brentaris skille mellom

”prosodic features” og ”inherent features”.

Stabile trekk vs. dynamiske

Bevegelsen

Konfigurasjonen

• Håndform
• Relasjon med hånd 2

– Aktiv hånd 2
• Symmetrisk
• Alternerende
• Lenket

– Distal
– Kontakt

– Passiv hånd 2
• Lik håndform og orientering
• Lik håndform
• Håndflate
• Annen håndform

• Sted
• Plan
• Orientering (attityd)

Håndformer i det svenske transkripsjonssystemet



Illustrasjon fra Sandler (1989), basert på Clements

(1985)

Et eksempel på en autosegmental modell for
talespråk

Hver gruppe i modellen representerer trekk som er relaterte, og kan
kombineres eller utelukke hverandre. Modellen søker å gjengi at enkelte
trekk er mer autonome, eller at de avhenger av andre. Modellen er
ordnet hierarkisk, og valgene under hver node påvirker mulighetene for
valg under neste node i treet. Stemmebåndene (se laryngealnoden, rett
under rotnoden) kan for eksempel være lukket, åpne, eller de kan vibrere
[constr], [spread], eller [voiced]. Trekkene [constr] og [spread] kan
kombineres for å angi åpningsgrad, dvs. at [+constr] og [+spread]
innebærer delvis lukking. Med kombinasjonen [+constr], [-spread] vil
stemmebåndene være lukket, og trekket [+/-voiced] vil automatisk falle
ut. De andre mulige kombinasjonene under andre noder vil heller ikke
være aktuelle.

Modellen bruker ikke den tradisjonelle hovedinndelingen mellom
konsonanter og vokaler, som i sin tur analyseres forskjellig med hensyn
til sted og åpningsgrad. Vokaler og konsonanter er slått sammen under
manner-noden, hvor en lyd kan være være nasal, sonorant, kontinuant,
konsonant, lateral eller strident, og kan i tur klassifiseres ut fra en felles
gruppe stedstrekk.

Kommentarer til Clements

Illustrasjon fra Sandler (1989)

Wendy Sandlers analyse av håndkonfigurasjonen i
ASL



Under posisjonsnoden er det fire gjensidig eksklusive trekk. Disse er,
med Sandlers definisjoner av de positive verdiene:

[+open] “straight”

[+bent] “refers to a position in which  the finger or fingers are
bent

 at the bottom joint, i.e. the  one adjacent to the palm”

[+curved] “fingers bent at the top two joints or all three joints”

[+closed] “the selected fingertips are  contacting the thumbtip”

NB: Ikke noe skille mellom knyttet og bøyd
– men mellom rett og vinklet

Selected fingers: Brukes til å angi splitting av hånden.

Kategorier i Sandlers analyse

Fingre:  Motsvarer Sandlers
”selected fingers”. Om ikke noe er
angitt er håndformen hel, med
fingre 2-5 i samme posisjon.

Fleksjon: Rett – bøyd – knyttet

Adduksjon vs. abduksjon
(samlet/sprikende)

Tommelposisjon, når distinktiv:
Opposisjon– ekstendert – flektert

Åpningsgrad ved opposisjon: Åpen
– lukket

Håndformkategorier i min analyse

rett

abduser

t rett

adduser

t

Adduksjon og abduksjon Bøying + adduksjon/abduksjon

bøyd

abduser

t bøyd

adduser

t



knyttet

Rett/bøyd/knyttet

bøyd addusert opposisjon åpenrett opposisjon lukket

Opposisjon – åpen/lukket

23 rett

adduser

t 2 bøyd abdusert opposisjon lukket

Splittede håndformer Håndformer og håndformendringer i mitt korpus



Type Frekvens Frekvens
av
total

Frekvens i
gruppen

Enhånds 38,5%

Aktiv hånd 2 35% Symmetrisk 30%

Alternerende 2,5%

Sammen/lenket 2,5%

Passiv hånd 2 26,5% Håndflate 13% 49 %

Lik håndform 7,5% 28%

Underarm 3,5% 13%

Annen håndform 2,5% 9%

61,5% av tegnene involverer begge hender på en eller annen måte.
Lik håndform: I alt 42% (sum Aktiv hånd 2 + Passiv hånd 2 med lik
håndform).

Statistikk: En eller to hender? Sted og retning

Hovedinndeling, inspirert av bl.a. Diane Brentari og Liddell:

o-planet: kroppens overflate (Brentaris x-plane) – følger
konturer

h-planet, horisontplanet foran kroppen

v-planet, foran kroppen, krumt

Brentari foreslår i tillegg et sagittalplan (mediant).

Ikke med i min analyse.

Rotasjon av underarm

Definisjon: Den siden av armen som vender mot
planet

For hp: den siden som vender ned

For vp: den siden som vender fram

For op: den siden som vender mot
kroppsoverflaten

Fire verdier:

palmar håndflatesiden (volarsiden)

dorsal håndryggsiden

radial pekefingersiden (radius, spolebein)

ulnar lillefingersiden (ulna, underarmsbeinet)

Sagittalplanet er overflødig i dette systemet.

Artikulasjonssted og orientering

Oppslagsord NTO Pl Sted Uln LR

ansikt op ansikt pal mot
aktiva op bryst pal
astma op bryst pal
bad #1 op bryst pal
barnevakt (person) #2 op bryst pal
ambassadør op bryst, lat. pal
ansvar op bryst, lat. pal
arbeidsledig #2 op bryst, lat. rad [opp]

avbestille 1 vp munn pal
analyse hp øyne pal
balanse 1

dist
. vp tinning pal

befale vp munn uln

 altan op pal ned dor underarm



Hvorfor gjøre det på denne måten -

Gloss Plan Sted Vendin
g

L.
rotasjon

Retn1 Retn2

korsfor
m

x x palmar mot ned ipsi

Gloss Plan Sted Vendin
g

L.
rotasjon

Retn1 Retn2

PAVE op bryst palmar mot ned ipsi

DIAKON op bryst,

lat.

palmar mot ned ipsi

HOSPIT
AL

op overarm palmar mot ned ipsi

BIBEL hp håndflat
e

palmar mot ned ipsi

KORS vp palmar mot ned ipsi


