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Forskning viser at bruk av gester for å demonstrere eller vise det man snakker om, er en 
ofte anvendt strategi i forskjellige tegnspråk. I kognitiv tegnspråklingvistikk blir slike 
eksempler omtalt som tilfeller av f. eks. «surrogate real-space blends», rolleovertakelser, 
eller direkte fremstilling. I slike modeller tenker man seg at mottakeren overførere 
elementer fra hendelsen det snakkes om på konseptualisering av den umiddelbare 
fysiske omgivelsen og den som snakker (Liddell, 2003). På denne måten kan den som 
snakker oppleves som noe annet eller en annen enn seg selv. 
 
Slike demonstrasjoner blir i tegnspråklitteratur på engelsk ofte kalt «constructed 
action» forkortet CA. På norsk vil vi foreløpig bruke uttrykket «direkte fremstilling», 
forkortet DF.  Denne studien ser på tre viktige trekk ved DF: Det første er hvor tydelig 
eller kraftfull den direkte fremstillingen er.  Det er mulig å telle hvor mange 
artikulatorer som blir brukt i en DF, og slik få operasjonelle tall for å lage kategorier 
eller typer av DF. Men dette er kanskje ikke den beste eller eneste måten å gjøre det på.   
 
Det andre er at forskere har observert hvordan DF danner grunnlaget for leksikaliserte 
tegn. Tegn som betyr for eksempel å ta, å holde, å grafse-til-seg viser til hvordan hånden 
kan gripe/holde om ting på forskjellige måter.     
 
Det tredje er at det ser ut som om leksikaliserte tegn kan bli «de-leksikalisert» og bli 
brukt som demonstrasjoner eller DF. Johnston & Ferrara (2012) beskriver slike 
prosesser som «entrenched blend structure being “re-activated”.  
 
Denne studien diskuterer disse tre trekkene i norsk tegnspråk og undersøker hvordan 
forskjellige typer DF relaterer til leksikaliserings- og grammatikaliserings-prosesser. Vi 
vil undersøke og utvikle forslaget til Ferrara (2012) at kontinuumet mellom leksikon og 
syntaks/grammatikk kan konseptualiseres som et tre-dimensjonalt system, mer enn et 
todimensjonalt kontinuum, hvor «graden av konvensjonalisering» danner den tredje 
aksen. På denne måten kan vi bedre forklare hvordan DF brukes som gestuelle element 
og  i tegnspråklige diskurser.  
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