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Sammanfattning 

Kartläggningen av kalendariska tecken som semantisk domän i det svenska teckenspråket grundar sig 

på en pågående tjeckisk teckenspråkstypologisk studie. Parametrar som kartläggningen fokuserar på är 

bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering och tecken som placeras utmed 

tidslinjer. 

Datainsamlingen sker via en enkätundersökning med videointervjuer, samt från svenskt 

teckenspråkslexikon. Tecknen från svenskt teckenspråkslexikon sorteras vidare i tabeller med 

presentation och diskussion. Det framgår att bokstaverade tecken tillämpas mest när det gäller 

kalendermånader och veckodagar. Både sammansatta tecken och sifferinkorporering förekommer hos 

ett par kalendariska tecken. Tidslinjer tillämpas hos teckenexempel i tidsenheter samt veckodagar med 

ett visst tillägg.  
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1. Inledning 

Det pågår en teckenspråktypologisk studie med kalendariska tecken som semantisk domän på Institute 

of Deaf Studies, Charles University i Prag (Richterová 2017). De samlar in kalendariska tecken från 

olika länder och gör en jämförelsestudie. Under tiden som den svenska datainsamlingen till 

jämförelsestudien utfördes fick jag förslaget att även skriva en uppsats om kalendariska tecken i 

svenskt teckenspråk, som senare skulle kunna bli en grund till en artikel som efterfrågats.  

Deras enkätundersökning innehåller flera olika frågor om huruvida bokstaverade tecken, sammansatta 

tecken, tecken med sifferinkorporering och tidslinje tillämpas, samt om vilka ikoniska relationer som 

återfinns hos kalendariska tecken. Därav uppkom idén att välja bokstaverade tecken, sammansatta 

tecken, sifferinkorporering och tidslinje som parametrar, samt presentera vilka relationer dessa 

ikoniska tecken har, med datainsamlingen som källa till denna kartläggning.  

2. Bakgrund 

Först förklaras vad teckenspråkstypologi är genom tidigare studier inom ämnet. Sedan följer en 

genomgång av vilka typologiska parametrar som tas upp i denna uppsats, samt vad dessa innebär. 

2.1 Teckenspråkstypologi 

Typologi är ett system som sorterar in typer i olika områden, beroende på vilket specifikt ämne 

typologin avser att gruppera. Teckenspråk är ett visuellt språk som produceras med händer och 

uppfattas med ögon. Teckenspråkstypologi innebär att man sorterar och jämför olika typer av 

teckenspråk och det består av tre steg. Det första steget är att dokumentera individuella tecken, det 

andra är att jämföra språkliga strukturer, system och konstruktioner genom olika språk, och det tredje 

är att bestämma vilka variationer som kan generaliseras (Palfreyman, Sagara & Zeshan 2015). Det gör 

man genom att samla teckenexempel och försöka finna mönster genom parametrar som kan bestå av 

exempelvis grammatiska strukturer och teckenformer.  

Palfreyman, Sagara & Zeshan (2015) skriver att man bör välja en semantisk domän som kan vara ett 

ämne innan man börjar arbeta med teckenspråkstypologi. Det är en fördel om domänen är bekant och 

dokumenterad hos det talade språket. Det finns två anledningar till det. Det första är att man kan finna 

likheter och skillnader mellan språken och därmed finna argument. Det andra är att teckenspråk blir 

likvärdigt de talade språk när det finns ett vetenskapligt samband. Man kan även välja ut vilka 

typologiska parametrar som ska stå i fokus. Det är användbart om det finns teorier bakom dessa 

parametrar. Har parametrar inte valts ut kan det bli en utmaning att försöka identifiera parametrar 

inom domänen i efterhand. Vidare börjar man med datainsamlingen genom en enkätundersökning, 

alternativt med hjälp av teckenspråkskorpus. Sedan gör man en induktiv generalisering och sist görs 

en jämförelse med det talade språket för att finna något samband.  

Individuella dokumentationer av tecken är grundläggande hos teckenspråkstypologi. Det sker genom 

enkätundersökningar, och det är nödvändigt att de inblandade är kunniga inom lingvistik eller 

teckenspråkstypologi och därmed kan ge information om exempelvis vilka parametrar eller språkliga 

variationer dokumentationen kan ha (Palfreyman, Sagara & Zeshan 2015). 

Det finns språktypologi som inte är så olikt teckenspråkstypologi. De båda fokuserar på att finna 

likheter och mönster i världens språk, att försöka gruppera dem, samt att kunna förklara de språkliga 
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variationer och gemensamma egenskaper som förekommer. Teckenspråkstypologi handlar om 

teckenspråk, medan språktypologi fokuserar på talade språk med eller utan skriftspråk. Nästan alla 

världens länder har ett eller flera egna nationella teckenspråk med grammatiska strukturer. Zeshan 

(2007) skriver att teckenspråkstypologi överlappar språktypologi till viss del genom att man inom 

teckenspråkstypologi använder språktypologins metoder, teorier och resurser. Forskning inom 

språktypologi däremot är omedveten om teckenspråkstypologi och nämner nästan aldrig teckenspråk. 

Båda skulle kunna vara en tillgång för varandra, i båda riktningarna (Palfreyman, Sagara & Zeshan 

2015).  

En utmaning inom teckenspråkstypologin, jämfört med språktypologi, är kunskapen om språkens 

uppkomst. Språktypologi använder sig av språkhistoria och språkforskning för att dra paralleller och 

få förståelse av språkets funktion. Dokumentationen om teckenspråk är mycket ojämn i hela världen, 

och döva informerar främst till varandra, exempelvis genom dövsamhället och dess dövföreningar, om 

teckenspråkens uppkomst. Den informationen hamnar inte alltid hos lingvistikens forskning vilket 

begränsar teckenspråkstyplogisstudier (Zeshan 2006). Däremot har teckenspråksforskningen i världen 

utvecklats relativt mycket de senaste åren vilket faktiskt har underlättat denna studie genom att 

forskares kunskaper kring ländernas egna teckenspråk har ökat (Palfreyman, Sagara & Zeshan 2015).  

2.1.1 Tidigare studier 

Det finns flera studier inom teckenspråkstypologi som har genomförts främst under ledning av 

professorn Ulrike Zeshan från Lancashire University i England. Bland de tidigaste studierna återfinns 

en som påbörjades 1999 och avslutades 2005, som handlar om frågeord och negationer. Zeshan (2006) 

berättar att valet av domänen grundade sig på faktumet att fråga och att neka är en del av 

mänskligheten vilket bör tillämpas inom alla språk. I studien deltar trettiosju teckenspråk, inklusive 

svenskt teckenspråk, och tio av dem är med i publikationen. Bland annat visar resultatet när det gäller 

frågeord att flera länder använder sig av icke-manuell markering i kombination med ögonbryn och 

ögonkontakt med framåtböjda axlar.  

En annan studie, som publicerades 2008, handlar om possessiv och existentiell konstruktion. I den 

deltar tjugoåtta teckenspråk (Zeshan & Perniss 2008). Svenskt teckenspråk är inte en av dem. 

Domänen är bekant i vardagen och handlar om till exempel vem som har ett visst ting, och vem som 

äger tingen? Det framgår att variationen är stor mellan språken, vilket gäller även för de talade 

språken. Kopplingen mellan begreppet för lokalisation, possessivitet och befintlighet bekräftas på 

grund av det spatiala och visuella som förekommer i teckenspråk, samt att ikoniska tecken ofta ger en 

ledtråd till vilken riktning det gäller (Zeshan & Perniss 2008). 

Den senaste studien som pågick från 2010 till 2014 handlar om färg, släktskap och kvantitativitet med 

siffror i fokus som semantiska domäner. Även det är ett område som ligger nära i det dagliga livet, 

vilket gör att det borde förekomma hos alla språk. Trettio teckenspråk är med, däremot inte svenskt 

teckenspråk. Redovisningen av kvantitativiteten visar att majoriteten av dem har pekfingret som 

betecknar siffran ett, och endast fem teckenspråk har tummen för samma beteckning. I inuitiskt 

teckenspråk och sydafrikanskt teckenspråk har de däremot lillfingret istället. När det gäller att 

beteckna siffran noll i teckenspråk använder de flesta teckenspråk antingen O-handen eller stora 

nyphanden. Israeliskt teckenspråk använder däremot knutna handen, och i kinesiskt teckenspråk 

används S-handen. I släktskapen framgår det bland annat att kännetecken för kön och släktingens ålder 

förekommer. I en del teckenspråk förekommer tecken utan någon markering om vilket kön det handlar 

om. I tyskt teckenspråk har de exempelvis samma tecken för bror och syster och det är bara 

munrörelsen som markerar skillnaden. Det påminner om svenskt teckenspråk som har ett liknande fall. 

De flesta teckenspråk har inte någon markering för släktingens ålder. Indiskt teckenspråk använder sig 

av sammansatta tecken för att beteckna vilken ålder släktningen har. Japanskt teckenspråk har både 

markering för kön och ålder. Lillfinger betecknar kvinna, och tumme betecknar man. När man har 

tecknet högt upp betecknar det äldre medan längre ner betyder yngre (Sagara & Zeshan 2016). 

Enligt Sagara & Zeshan (2013) förekommer sifferinkorporering som parameter hos tidsmässiga tecken 

i flera teckenspråk i världen. Begreppet sifferinkorporering förklaras i stycke 2.4.3. I kalendariska 

termer, som år och vecka, förekommer sifferinkorporering hos nya zeeländskt teckenspråk. I spanskt 



 

3 

teckenspråk fungerar det upp till siffran fem hos termerna vecka, månad och år. I japanskt teckenspråk 

är sifferinkorporering mest förekommande hos siffran 1-3, men när det gäller termen ’dag’ går det att 

tillämpa upp till siffran 20. I finskt teckenspråk tillämpas det när det gäller vecka och månad, och 

tidslinje förekommer hos vecka och år (Sagara & Zeshan 2016). 

2.1.2 Teckentypologi 

Svenskt teckenspråk har inte deltagit i de senaste studierna om teckenspråkstypologi, däremot finns 

det en känd studie av Bergman (1977) om teckentypologi som fokuserar på hur man kan kategorisera 

teckentyper som antingen är motiverade eller arbiträra tecken samt dess underkategorier. Bergman 

börjar med att beskriva ett tecken som en språksymbol vilket består av en triangel med betydelsen i 

topp, och form och referent som vänster respektive höger. Det är linjen, det vill säga relationen mellan 

form och referent som avgör om tecknet är motiverat eller arbiträrt.  

Formen visar hur tecknet ser ut och referenten visar vad tecknet refererar till. Ett 

teckenspråksexempel, VECKA ’vecka’ som har teckenformen med rörelsen: måtthanden i kontakt med 

flathanden som sedan förs ut från flathanden (Figur 1). 

 

 

Figur 1. VECKA (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/03700) 

 

 

Figur 2. Veckoalmanacka (Clas Ohlson 2017) 

 

Med teckenreferenten kan man se att detta tecken refererar till en veckoalmanacka (Figur 2), vilket 

innebär att linjen mellan teckenformen och teckenreferenten är tydlig. Det ger i sin tur en motiverad 

betydelse för tecknet VECKA ’vecka’.  

 

 

Figur 3. MARS (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/06006) 

 

Ett annat exempel är däremot tecknet MARS ’mars’ (Figur 3) med rörelsen: dubbelkroken som förs 

inåt mot bröstet. Man vet inte vad tecknet refererar till vilket innebär att linjen mellan teckenform och 
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teckenreferent inte förekommer och därmed kallas det här tecknet för ett arbiträrt tecken. Det är inte 

alla teckenexempel som har antingen en tydlig linje eller ingen alls mellan teckenform och 

teckenreferent. Linjen, eller som det egentligen heter, relationen, kan varieras.    

Teckenspråk är ett visuellt språk och det är förståeligt att teckenspråk innehåller många motiverade 

tecken vilket även kan kallas för ikoniska tecken. Inom språkvetenskap definieras ikonicitet som 

likheten hos formen och betydelsen mellan två entiteter. Likheten brukar visas genom psykisk 

överensstämmelse, det vill säga hur man uppfattar exempelvis storlek, form, ljud eller tempo. För att 

kunna avgöra om ett tecken är ett ikoniskt tecken bör man ha någon form av bakgrundskunskap eller 

kognitiv medvetenhet, för att kunna identifiera den ikoniska likheten (Taub 2001). Det innebär att det 

ibland krävs kunskap om teckenreferenten, det vill säga tecknets uppkomst, för att kunna avgöra om 

tecknet är ikoniskt.  

2.2 Typologiska parameter 

Eftersom teckenspråktypologi är relativ nytt, och begreppet parameter kom först i studien av 

Palfreyman, Sagara & Zeshan (2015) om metoder för teckenspråkstypologi. Tidigare har det kallats 

för grammatisk domän. Parametrar innebär språkliga variationer som förekommer i 

teckenspråkstypologi och som man kan gruppera. Här nedan presenteras vilka parametrar som berörs i 

den här uppsatsen, med förklaringar: bokstaverade tecken, sammansatta tecken, tecken med 

sifferinkorporering och tidslinje. 

2.2.1 Bokstaverade tecken 

I Bergman & Wikström (1981) finns en studie kring handalfabet och bokstaverade tecken hos det 

svenska teckenspråket. Det förekommer 29 stycken bokstäver i svenska handalfabet precis som i 

svenska skriftspråket, det vill säga det svenska alfabetet (Figur 4). Det innebär att man faktiskt kan 

bokstavera hela teckenspråk om man vill men det är inte ultimat genomförbart. Istället används 

svenska handalfabetet på andra sätt, bland annat när man vill förtydliga något eller fråga efter ett 

tecken för ett visst ord.  

 

 

Figur 4. Svenska handalfabetet. (Sverige Dövas Riksförbund 2017) 

 

Det förekommer bokstaverade tecken som består av svenska handalfabetet men är ett tecken det vill 

säga, inte något som man vill förtydliga eller dylikt. Ett teckenexempel är Å-R ’år’ som utförs enligt 

svenska handalfabetet. 
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Bokstaverade tecken har några grundprinciper och det är att man tillämpar förkortningar, 

sammanställningar, strukna vokaler och böjelser samt initialtecken (Bergman & Wikström 1981). En 

annan princip som inte riktigt tas upp i studien utan mer återfinns i den allmänna uppfattningen och 

dess godkännande, är att bokstaverade tecken ofta består av korta bokstäver, som två eller tre 

bokstäver.  

Förkortning innebär när ett långt ord förkortas, som till exempel Dagens Nyheter, DN tecknas med 

handalfabet D och N vilket blir det bokstaverade teckenexempel är: DN ’DN’. Ett annat exempel är 

Svenska dagbladet, SVD som tecknas genom att bokstavera S, V och D. Sammanställning är när man 

tecknar ett ord som innehåller dubbelkonsonanter så förs två handalfabet närmare ihop och får därmed 

en annan rörelse. Strukna vokaler innebär att vokaler som finns i ett ord försvinner. Till exempel 

tecknet för fot utförs med endast F och T och inte med F, O och T som skulle vara rimligt. 

Bokstaverade tecken kan böjas på flera olika sätt, bland annat kan man vrida på handalfabet och föra 

det i olika riktningar inom teckenrummet. Initialtecken baseras på ordets första handalfabet, 

exempelvis så utförs tecknet för måndag endast med handalfabet M och resten av ordet försvinner och 

är inte med i tecknet (Bergman & Wikström 1981). Initialtecken kan dock utföras i olika platser i 

teckenrummet eller ha kontakt med kroppen. 

Bergman & Wikström (1981) skriver även att sammansättningar är förekommande i svenska 

teckenspråket och det innebär att ett tecken består av ett tecken och ett bokstaverade tecken.  

2.2.2 Sammansatta tecken  

När två ord slås ihop och blir ett ord kallas det för sammansättning i det svenska språket. I teckenspråk 

kallas det för sammansatta tecken när två tecken blir ett. Wallin (1982) skriver att det finns två typer 

av sammansatta tecken. Det första är sammansatta ord på svenska som lånas in till teckenspråket, så 

kallade översättningslån. Ett exempel är ÅRSTID ’årstid’, som på teckenspråk är ett tecken men består 

av två olika teckenformer och referenter. Det andra är när ett tecken grundas på två tecken, och det 

kallas för genuin teckensammansättning. (Wallin 1982) Ett annat exempel är DYGN ’dygn’ vars 

tecken ursprungligen kommer från två olika tecken som betecknar ljus och mörk.  

2.2.3 Tecken med sifferinkorporering 

Inkorporation är en del av ordbildningen som innebär att två fristående ord är kombinerade inom den 

syntaktiska strukturen hos talade språk, och som förekommer hos vissa språk i synnerhet med 

substantiviska ord (Baker et al., 2016). Det sker även hos teckenspråk och nu handlar det om 

substantiv med räkneord. Man kan sätta in räkneord hos vissa tidsmässiga substantiviska tecken under 

förutsättningen att handformen tillåter det. I svenskt teckenspråk har kardinaltalet följande 1 – 10 med 

enhands-räknesystem vilket gynnas genom att sifferinkorporering kan tillämpas (Sagara & Zeshan 

2013).  

 

 

Figur 5. Siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 (Svenskt teckenspråkslexikon 2017). 

 

Artikulationen, som betyder rörelsen hos teckenformen, är stillastående från siffran ett till åtta. I 

tecknet nio vrids handen en aning i artikulatorn, och med tio förs handformen smått från vänster till 

höger med ett antal upprepningar. I siffrorna från och med ett till och med åtta i svenskt teckenspråk 

går det mesta att inkorporeras enligt Lind (2002), med förklaring av Hermansson (2000) som skriver 

att det är på grund av att siffran ett till åtta är stillastående och därför kan inkorporeras med siffror. De 

sista tio åren har även siffran tio kunnat inkorporerats och mest av de yngre enligt författaren. I Lind 

(2002) skriver hon att redan Oskar Österberg, som gjorde Sveriges första teckenspråkslexikon år 1916, 

nämnde att siffran ett till åtta kan inkorporeras, som exempel med kalendertermen vecka.  
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Det finns grundtecken för både ord, nästa och år (Figur 6 och 7) och med sifferinkorporering får man 

istället fram teckenexempel för NÄSTA-ÅR ’nästa år’ (Figur 8). Det sker genom att man använder 

handformen pekfinger som betecknar siffran ett och förs från hakan med kontakt och framåt. Om det 

däremot är ’om två år’ byter man handformen till V-handen (Figur 9). 

 

 

Figur 6. NÄSTA (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/05125)  

 

 

Figur 7. ÅR (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/02875) 

 

 

Figur 8. NÄSTA-ÅR (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/02689) 

 

 

Figur 9. OM-TVÅ-ÅR (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01439) 

2.2.4 Tidslinje  

Bland svenska ord förekommer tempus hos ordklassen verb som markerar vilket tidsförhållande ordet 

har. För att ta ett exempel med ett svenskt ord, ’går’ betecknar nutid medan ’gick’ betecknar dåtid. 

Något liknande på lexikal nivå förekommer inte i svenskt teckenspråk i dagsläget, däremot kan man 

tala om tidslinje, vilket Engberg-Pedersen (1993) har forskat om i danskt teckenspråk. I svenskt 

teckenspråk förekommer ”teckenrummet” som beskrivits av Bergman (2006) och som består av ett 

område framför kroppen i räckvidden hos armarna. I området kan man bland annat markera 
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referentens position som kan vara personer eller föremål samt hur deras förhållande till varandra ser 

ut. I teckenrummet förekommer även fem olika tidslinjer som man kan markera med någon referent. 

Deiktiska tidslinjen har en linje som börjar vid sidan av kroppen och går framåt inom armens räckvidd. 

Den tidsmarkerar från personen som tecknar. Det finns tre grundpunkter. En som betecknar tidigare, 

den andra nutid och den tredje senare i linjen. Anaforiska tidslinjen går ut på att det finns en bestämd 

tidpunkt i teckenrummet som man refererar och fortsätter framåt eller bakåt beroende på vad man vill 

berätta och referera till. Sekvenslinjen börjar från höger till vänster eller tvärtom beroende på vilken 

dominant hand som används. Den refererar oftast till en tidsperiod. Blandade tidslinjer ligger framför 

kroppen och kan vara deiktisk eller anaforisk. I den kan man ange flera tidpunkter i framtiden. Den 

sista tidslinjen kallas kalenderplan och står framför kroppen, är tvådimensionell och kan vara 

horisontell eller vertikal. Den kan tänkas som ett kalenderår, en almanacka eller en klocka (Engberg-

Pedersen 1993). 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att kartlägga kalendariska tecken som semantisk domän med 

bokstaverade tecken, sammansatta tecken, tecken med sifferinkorporering och tidslinje som 

typologiska parametrar. 

Frågeställningarna är följande:  

Vilka kalendariska tecken tillämpas hos dessa typologiska parametrar? 

Hur tillämpas kalendariska tecken hos bokstaverade tecken, sammansatta tecken, tecken med 

sifferinkorporering och tidslinje? 

4. Metod och material 

Arbetet med materialinsamlingen sker i tre olika stadier. Det första stadiet består av 

enkätundersökningen gjord av Institutionen för Deaf Studies på Charles Universitet i Prag (Richterová 

2017) som resulterade i framtagningen av en teckenlista på kalendariska tecken som senare används 

till det andra stadiet, videointervjun. Därefter kompletteras insamlingen med svenskt 

teckenspråkslexikon som ett tredje stadie. För att undvika att få för många teckenvariationer som 

ligger nära varandra gjordes en avgränsning baserad på tecknets tre aspekter enligt Bergman (1977). 

Slutligen påbörjades sammanställningen av datainsamlingen till en tabell som diskuteras nedan. 

4.1 Datainsamling 

4.1.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen från Institutionen för Deaf Studies på Charles Universitet i Prag (Richterová 

2017) består av frågor kring informanternas bakgrundsinformation om kön, ålder samt 

teckenspråksbakgrund. Det framgår även vilken metod som används till videointervjun, om det är 

individuellt eller gruppvis. Därefter kommer frågorna som fokuserar på kalendariska tecken, bland 

annat vilka tecken som förekommer hos tidsenheter, delar av året, månader och dagar med 

teckenglosor eller internationella tecken som exempel. I enkäten tas också upp vilka ikoniska drag 

dessa tecken kan relateras till, samt vilka parametrar som förekommer. Dessa är bland annat 
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bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering och tidslinje. Utifrån enkätfrågorna får 

man fram en teckenlista genom att ha svarat på vilka tecken som betecknar följande tidsenheter, delar 

av året, månader och dagar. Det är 36 tecken totalt. Listan i sin helhet kan läsas i appendix 1. 

4.1.2 Videointervju 

Palfreyman, Sagara & Zeshan (2015) skriver att dokumentation av individuella tecken är viktigt och 

att informanter bör representera en tillräcklig mångfald. Det är därför viktigt att en kvalitativ 

undersökning genomförs med ett medvetet urval av informanter, och elicitering som metod. Medvetet 

urval grundas på att urvalet ska jämnas ut i kön, ålder och språkbakgrund. De informanter som valdes 

består av personer som finns i närhet av uppsatsförfattaren, vilket är kollegor och vänner. Det blev tio 

informanter i åldersintervallet 20 till 73 år, med könsfördelningen fem kvinnor och fem män. Nio av 

tio har teckenspråk som modersmål. Alla informanter är informerade och har godkänt på teckenspråk 

att videoinspelningens syfte är som underlag till den här studiens kartläggning, samt att materialet 

finns bevarat hos uppsatsförfattaren. 

Videointervjuerna gick till så att varje individuell informant får ett papper med en teckenlista. Därefter 

uppger de vilket tecken de använder för dessa tecken. Teckenexemplen som besvarats i videointervjun 

annoteras till svenska ord. Totalt blev det 53 teckenförekomster på 36 tecken i listan.  

4.1.2 Svenskt teckenspråkslexikon och korpus 

För att validera datainsamlingen samt för att kunna identifiera vilket tecken det gäller, i och med att 

det kan förekomma två eller flera tecken för ett ord, kompletteras undersökningen med svenskt 

teckenspråkslexikon (Svenskt teckenspråkslexikon 2017). 

Svenskt teckenspråkslexikon, http://teckensprakslexikon.su.se/ är en ordbok på teckenspråk. Det är ett 

webbaserat lexikon med videor som visar och beskriver hur varje tecken utförs. Varje lexikalt tecken 

som förekommer hos teckenspråkslexikon har ett eget ID-nummer. Man kan söka på flera olika sätt, 

bland annat på svenska ord, ämne, handform eller ID-nummer. Teckenspråkslexikon samlar och 

dokumenterar vilka tecken som förekommer hos det svenska teckenspråkets så kallade teckenförråd. 

För närvarande finns det cirka 19.000 tecken dokumenterade och cirka 16.000 publicerade i 

teckenspråkslexikonet.  

Alla ord som finns i teckenlistan uppsöktes med teckenspråkslexikonets sökmotor och alla 

teckenexemplen som visades tas med. Noteringen sker med hjälp av de ID-nummer som alla 

teckenexempel har i teckenspråkslexikon. Även tecken som kommer från videointervjuerna 

identifieras med ID-nummer. Det blev 74 teckenförekomster totalt inklusive exemplen från 

videointervjuerna. Bildexemplen som finns i uppsatsen hämtas från det webb-baserade lexikonet. 

Sist kontrolleras alla teckenexemplen i datainsamlingen i svenskt teckenspråkskorpus som är utvecklat 

av teckenspråksavdelningen på institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. De har samlat in 

olika former av samtal och berättelser genom filminspelningar av 42 informanter i par, mellan 2009 

och 2011. Filmmaterialet i sin tur annoteras och transkriberas manuellt med hjälp av multimodala 

annoteringsprogrammet ELAN (Mesch 2015). I annoteringen finns flera rader som består av bland 

annat teckenglosa, munrörelse, funktion för icke dominant hand och översättning. Det är ett 

omfattande projekt så allt material har inte annoterats klart. Kontrollen sker genom korpusets 

sökmotor. En träff innebär att teckenglosan förekommer.  

Syftet med det är att få en bild av hur teckenglosans användning ser ut, eftersom det som skiljer sig 

mellan teckenspråkskorpus, teckenspråkslexikon och videointervjuerna, är att korpusens material 

baseras på dialog i sammanhang medan de två andra baseras på glosa i sammanhang. 

4.2 Avgränsning 

Det är 74 tecken totalt som fås fram genom enkätundersökningen och videointervjuerna. Flera tecken 

är nästan identiska. Det handlar om variationer hos handformen och/eller rörelsen hos teckenformen 
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samt enhands- eller tvåhandstecken. För att kunna diskutera relativa tecken väljer jag att avgränsa 

enligt tre aspekter och får då fram teckenförekomster med mindre variationer.   

Bergman (1977) använder sig av begreppet tre aspekter när man vill studera ett lexikalt tecken 

närmare, i synnerhet kring hur ett tecken rör sig. Första aspekten kallas artikulator och visar vilken 

handform tecknet har samt dess vridning och attityd. Den andra är artikulation och beskriver rörelsen 

som tecknet utför. Den tredje heter artikulationsställe och det visar var och vilken position tecknet har 

sin placering vid kroppen. Det innebär att om det är flera tecken som betecknar ett ord och har mer än 

två aspekter gemensamt får bara ett teckenexempel gå vidare, om exemplet är med i videointervjun.  

Som exempel: VECKA ’vecka’ har tre teckenvariationer (Figur 10, 11 och 12). Alla tre exemplen har 

liknande artikulation och artikulationsställe. De har två aspekter gemensamt vilket innebär att två 

teckenförekomster av tre kan gallras bort. Det är tecknet i figur 10 som är med i videointervjun och 

därmed är med i den här studien. Anledningen till att använda videointervju som metod är för att det 

säkerställer att tecknet är aktuellt och i allmänt bruk. 

 

 

Figur 10. VECKA (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/03700) 

 

 

Figur. 11 VECKA (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/08056) 

 

 

 

Figur 12. VECKA (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/10261) 

 

Ett annat exempel är månad som har tre teckenvariationer (Figur 13, 14 och 15) men två av dem har 

två aspekter gemensamt vilket innebär att en av dom tas bort. Det är figur 14 som är inte med. 
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Figur 13. MÅNAD (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/00414) 

 

 

Figur 14. MÅNAD (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/05212) 

 

 

Figur 15. MÅNAD (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/02831) 

 

En annan avgränsning är att om ett tecken kan utföras som både tvåhandstecken eller enhandstecken 

tas en av dem bort. Det tecken som behålls finns med i videointervjun. Ett exempel är NATT ’natt’ 

som har en teckenvariation med enhandstecken och tvåhandstecken (Figur 16 och 17). Det är exemplet 

med tvåhandstecken (Figur 16) som går vidare.  

 

 

Figur 16. NATT (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/00516) 

 

 

Figur 17. NATT (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/05241) 
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Under processen i uppsatsarbetet upptäcktes en liten variation hos ett tecken och det är det 

bokstaverade tecknet för MAJ ’maj’. Ett tecken bokstaveras utan vridning i slutet av ordet och annat 

bokstaveras med vridning (Figur 18 och 19). Båda exemplen återfinns i videointervjun, och har 

dessutom alla aspekterna gemensamt. Därför väljs en av dem enligt majoritetsförekomsten i 

videointervjun. Det är bokstaverade tecken utan vridning (Figur 18). Slutligen fås 56 

teckenförekomster fram, som är med i kartläggningen.  

 

 

Figur 18. M-A-J med vridning (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, 

http://teckensprakslexikon.su.se/ord/08766) 

 

 

Figur 19. M-A-J utan vridning (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, 

http://teckensprakslexikon.su.se/ord/09098) 

 

I slutet av uppsatsarbetet diskuteras om en ytterligare parameter ska tas med vilket är förflyttning i 

sidleds, på grund av att i kombination med förflyttning i sidleds kan vissa teckenexemplar tillämpas 

hos en av parametrarna, annars gör de inte det. Denna parameter togs inte med eftersom det visade sig 

att det är en underordnade parameter som har flera kombinationer. Efter diskussion med handledare 

bestämdes det att förflyttning i sidleds inte tas med som parameter utan ses som ett tillägg.  

4.3 Analysmetod 
Datainsamlingen sammanställs i en tabell (Tabell 1) med flera kolumner. Den första kolumnen är 

teckenglosa. Det som är i fetstil talar om vilka glosa som finns med i videointervjun. Det som står utan 

fetstil är glosorna som bara kommer från svenskt teckenspråkslexikon. Varje tecken som finns i 

teckenspråkslexikon identifieras med ID-nummer. Med hjälp av det kan man söka i svenskt 

teckenspråkslexikon och få fram teckenexemplet i videoform. Observera att det finns några tecken 

som saknar ID-nummer, vilket är på grund av att den inte finns i svenskt teckenspråkslexikon. Ett 

kryss i kolumnen ’Teckenspråkskorpus’ innebär att teckenglosan förekommer i svenskt 

teckenspråkskorpus. Ett kryss i kolumnen ’Ikoniska tecken’ betyder att tecknet är ikoniskt. När 

’Ikonisk drag’ diskuteras så beskriver jag tecknets ikoniska drag med min egen uppfattning av vad 

som är ikoniskt i tecknet i förhållande till referenten. ’Typologiska parametrar’ talar om vilka av 

parametrarna bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering och tidslinje som 

tillämpas. Det finns teckenglosor som kan ha fler än en typologisk parameter, och det innebär att 

parametrarna kan kombineras. Den sista kolumnen visar vilket ord det är på svenska. Tabellen är 

avgränsad. 
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Genom enkätundersökningen får man en teckenlista, och ID-nummer får man av svenskt 

teckenspråkslexikon. I teckenspråkskorpus används deras sökmotor för att få bekräftelse på om dessa 

teckenexempel används även i sammanhang i dialoger. Med ikoniska tecken och dess drag tittar man 

på likhet i form och rörelse samt får ökad förståelse för teckenexemplen. Vilka typologiska parametrar 

som tillämpas hos teckenexemplen analyseras fram genom induktiv generalisering och kunskapen om 

vilka funktioner som förekommer hos de typologiska parametrarna. Det som står i tabellen ’På 

svenska’ är en översättning från teckenglosa till svenska.  

Tabellen innehåller 36 kalendariska termer med 56 teckenförekomster inklusive teckenvariationer, 

varav 24 är arbiträra och 32 är ikoniska tecken.  

Tabell 1: Översikt av datainsamlingen  

 

Teckenglosa ID-

nummer 

Teckenspråks

korpus 

Ikoniskt 

tecken 

Ikoniska drag Typologiska 

parametrar 

På svenska 

ÅR 02875 X  X Jorden går runt 

med 

utgångspunkt 

Tecken med 

sifferinkorporering 

Tidslinje 

År 

Å-R 02861 X   Bokstaverade 

tecken 

År 

MÅNAD 02831 X X Från upp som en 

startpunkt på en 

kalender till ner 

som en slutpunkt. 

Tecken med 

sifferinkorporering 

Tidslinje 

Månad 

MÅNAD 00414 X X Kalendersida 

som vänds till 

vänster  

 Månad 

VECKA  03700 X X Från startpunkt 

med 

utgångspunkt till 

vänster på en 

kalender till 

höger som 

slutpunkt.  

Tecken med 

sifferinkorporering 

Tidslinje 

Vecka 

HELG 00609 X X Utföra bön  Helg 

DAG 00632 X  X   Dag 

NATT 00516 X X Mörk och svart  Natt 

MORGON 00623 X X Solen går upp  Morgon 

KVÄLL  01366 X X Solen går ner  Kväll 
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Teckenglosa ID-

nummer 

Teckenspråks

korpus 

Ikoniskt 

tecken 

Ikoniska drag Typologiska 

parametrar 

På svenska 

DYGN 00518  X Mörk och ljus Sammansatt tecken Dygn 

DYGN   X Tidvisare går runt  Dygn 

SÄSONG  01110  X Från startpunkt 

med 

utgångspunkt till 

vänster på en 

period till höger 

som slutpunkt. 

Tidslinje Säsong 

TAL 15259 X X Från startpunkt 

med 

utgångspunkt till 

vänster på en 

period till höger 

som slutpunkt. 

Tidslinje Talet 

ÅR^TID    X Från startpunkt 

med 

utgångspunkt till 

vänster på en 

period till höger 

som slutpunkt. 

Tidslinje Årstid 

ÅR^TID 05584  X Jorden går runt 

och tidsvisare 

Sammansatt tecken Årstid 

HALV^Å-R 00379/ 

09291 

 X Tidvisare  Sammansatt tecken 

Bokstaverade 

tecken 

Halvår 

VÅR  00776 X X Smälter och borta  Vår 

VÅR 02329 X    Vår 

SOMMAR  04723 X X Svett och varmt Sammansatta tecken Sommar 

HÖST  01522 X    Höst 

HÖST 02270  X Vind blåser  Höst 

VINTER  07405  X Snö Sammansatta tecken Vinter 

JANUARI 00051    Bokstaverade 

tecken 

Januari 
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Teckenglosa ID-

nummer 

Teckenspråks

korpus 

Ikoniskt 

tecken 

Ikoniska drag Typologiska 

parametrar 

På svenska 

FEB  FEBRUARI  04530    Bokstaverade 

tecken 

Februari 

MARS 06006     Mars 

MARS 00774  X Smälter eller 

borta 
 Mars 

M-A-R-S 09097 X   Bokstaverade 

tecken 

Mars 

APRIL 02336  X Busig  April 

APRIL 00815 X X Retsticka  April 

MAJ 01829 X X Blomma växer  Maj 

M-A-J 09098 X   Bokstaverade 

tecken 

Maj 

J-U-N-I 08253 X   Bokstaverade 

tecken 

Juni 

JUNI 03218  X Midsommarstång  Juni 

J-U-L-I 08252 X   Bokstaverade 

tecken 

Juli 

JULI 13101  X Varmt och svett  Juli 

AUGUSTI 01922  X Äpple  Augusti 

AUGUSTI 02777  X Kniv mot ett 

djurs hals 
 Augusti 

A-U-G 08814 X   Bokstaverade 

tecken 

Augusti 

S-E-P-T 09196    Bokstaverade 

tecken 

September 

SEPTEMBER 00891  X Svamp  September 

O-K-T 09131 X   Bokstaverade 

tecken 

Oktober 

OKTOBER 05132  X Regn  Oktober 
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Teckenglosa ID-

nummer 

Teckenspråks

korpus 

Ikoniskt 

tecken 

Ikoniska drag Typologiska 

parametrar 

På svenska 

N-O-V 09121 X   Bokstaverade 

tecken 

November 

NOVEMBER 05113  X Plogen  November 

D-E-C 08853 X   Bokstaverade 

tecken 

December 

DECEMBER 03203  X Adventsstake  December 

MÅNDAG 04457 X   Bokstaverade 

tecken 

Måndag 

TISDAG 03455 X   Bokstaverade 

tecken 

Tisdag 

ONSDAG 01781 X   Bokstaverade 

tecken 

Onsdag 

TORSDAG 03454 X   Bokstaverade 

tecken 

Torsdag 

TORSDAG 03453 X   Bokstaverade 

tecken 

Torsdag 

FREDAG 04567 X   Bokstaverade 

tecken 

Fredag 

LÖRDAG 02839 X   Bokstaverade 

tecken 

Lördag 

SÖNDAG 01416 X   Bokstaverade 

tecken 

Söndag 

 

5. Resultat 

Kapitlet börjar med en tabell som presenterar vilka typologiska parametrar som tillämpats (Tabell 2). 

Vidare behandlas i kapitlet de typologiska parametrarna som tas upp i denna uppsats i 

bokstavsordning, vilket är följande: bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering 

samt tidslinje med dess underrubriker. Det är 28 kalendariska termer eller 33 kalendariska tecken som 

tillämpas av något de typologiska parametrarna av de totala de 36 termerna respektive 56 tecken. 
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Tabell 2: Översiktstabell med typologiska parametrar  

 

Teckenglosa ID-nummer Bokstaverade 

tecken 

Sammansatta 

tecken 

Tecken med 

siffer-

inkorporering 

Tidslinje På svenska 

ÅR 02875   X X År 

Å-R 02861 X    År 

MÅNAD 02831   X X Månad 

MÅNAD 00414      Månad 

VECKA 03700   X X Vecka 

DYGN 00518  X   Dygn 

SÄSONG 01110    X Säsong 

TAL 15259    X Talet 

ÅR^TID     X Årstid 

ÅRS^TID 05584  X   Årstid 

HALV^Å-R 00379/09291 X X   Halvår 

SOMMAR 04723  X   Sommar 

VINTER 07405  X   Vinter 

JANUARI  00051 X    Januari 

F-E-B  08892 X    Februari 

M-A-R-S 09097 X    Mars 

M-A-J  09098 X    Maj 

J-UN-I 08253 X    Juni 

J-U-L-I 08252 X    Juli 

A-U-G 08814 X    Augusti 

S-E-P-T 09196 X    September 

O-K-T 09131 X    Oktober 
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Teckenglosa ID-nummer Bokstaverade 

tecken 

Sammansatta 

tecken 
Tecken med 

siffer-

inkorporering 

Tidslinje På svenska 

MÅNDAG 04457 X   X Måndag 

TISDAG 03455 X   X Tisdag 

ONSDAG  01781 X   X Onsdag 

TORSDAG  03454 X   X Torsdag 

TORSDAG 03453 X   X Torsdag 

FREDAG 04567 X   X Fredag 

LÖRDAG 02839 X   X Lördag 

SÖNDAG 01416 X   X Söndag 

 

5.1 Bokstaverade tecken 
I Tabell 3 kan man se vilka teckenglosor som tillämpas i de fyra olika parametrarna hos bokstaverade 

tecken. De första är initialtecken, de andra är förkortning, de tredje är korta ord och de fjärde är 

sammansättning. Här nedan redovisas hur tillämpningen går till på dessa områden.  

Tabell 3: Bokstaverade tecken  

 

Teckenglosa ID-

nummer 

Initialtecken Förkortning Korta ord Samman-

sättning 

På svenska 

ÅR 02861   X  År 

HALV^Å-R 00379/ 

09291 

   X Halvår 

JANUARI  00051 X    Januari 

F-E-B 08892 X    Februari 

M-A-R-S 09097   X  Mars 

M-A-J  09098   X  Maj 

J-UN-I 08253   X  Juni 

J-U-L-I 08252   X  Juli 
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Teckenglosa ID-

nummer 

Initialtecken Förkortning Korta ord Samman-

sättning 

På svenska 

S-E-P-T 09196  X   September 

O-K-T 09131  X   Oktober 

N-O-V 09121  X   November 

D-E-C 08853     December 

MÅNDAG 04457 X    Måndag 

TISDAG 03455 X    Tisdag 

ONSDAG 01781 X    Onsdag 

TORSDAG  03454 X    Torsdag 

TORSDAG  03453 X    Torsdag 

FREDAG 04567 X    Fredag 

LÖRDAG 02839 X    Lördag 

SÖNDAG 01416 X    Söndag 

 

5.1.1 Initialtecken 

Teckenexemplen som betecknar JANUARI ’januari’ och FEBRUARI ’februari’ (Figur 20 och 21) 

består av en handform som betecknar bokstaven J respektive F på grund av att det är initialen av 

svenska ordet ”januari” och ”februari”. Båda exemplen börjar med kontakten med hakan och förs utåt. 

Jag har inte lyckats ta reda på vad som är teckenreferent till dem och därmed är de arbiträra tecken. 

Det gäller även alla som är initialtecken. Alla veckodagar är initialtecken. I Figur 22 visas 

teckenexempel för MÅNDAG ’måndag’. Det är endast exemplet för TORSDAG ’torsdag’ som har två 

teckenvariationer men båda är initialtecken i och med att handformens start är handalfabet för 

bokstaven T (Figur 23 och 24). 

 

Figur 20. JANUARI (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051) 
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Figur 21. FEBRUARI (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/04530) 

 

 

Figur 22. MÅNDAG (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/04457) 

 

 

Figur 23. TORSDAG (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/03453) 

 

 

Figur 24. TORSDAG (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/03454) 

5.1.2 Förkortning 

Långa ord som augusti, september, oktober, november och december förkortas genom att bokstavera 

tre eller fyra bokstäver av långa ord som de bokstaverade tecknen AUG ’augusti’, SEPT ’september’, 

OKT ’oktober’, NOV ’november’ och DEC ’december’. I Figur 25 visas ett exempel för AUGUSTI 

’augusti’. 
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Figur 25. A-U-G (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/08814) 

5.1.3 Korta ord 

Ordet år är ett kort ord med bara två bokstäver och det bokstaveras i helhet som tecken (Figur 26). 

Övriga teckenexempel har mellan tre till fyra bokstäver som MAJ ’maj’, MARS ’mars’, JUNI ’juni’ 

och JULI ’juli’ och bokstaveras med strykning av vokal. Det innebär att juni bokstaveras med bara 

bokstaven J, N och I (Figur 27). 
 

 

Figur 26. Å-R (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/09291) 

 

 

Figur 27. J-U-N-I Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/08253) 

5.1.4 Sammansättning 

Det är endast ett tecken som är sammansättning enligt Bergman & Wikström (1981) och det är 

HALV^Å-R ’halvår’ (Figur 28). Tecknet består av ett tecken som är HALV ’halv’ och ett bokstaverade 

tecken som är Å-R ’år’ (Figur 26). 

 

 



 

21 

 

Figur 28. HALV (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/00379) 

5.2 Sammansatta tecken  
I Tabell 4 visas vilka teckenglosor som är sammansatta tecken. Här nedan beskrivs hur 

teckenexemplen används av sammansatta tecken. 

Tabell 4: Sammansatta tecken på svenskt teckenspråk  

 

Teckenglosa ID-nummer Översättnings-

lån 

Genuina 

teckensammans

ättning 

På svenska 

DYGN 00518  X Dygn 

ÅR^TID 05584 X  Årstid 

HALV^Å-R 00379/09291 X  Halvår 

VINTER 07405  X Vinter 

SOMMAR  04723  X Sommar 

JULI 13101  X Juli 

 

5.2.1 Översättningslån 

Översättningslån innebär att det även är sammansatta ord på svenska. Här är ett exempel på ÅRS^TID 

’årstid’ (Figur 29). Ursprungligen var det två ord, det vill säga år och tid som slagits ihop, i båda 

språken, svenska och teckenspråk. 
 

 

Figur 29. ÅR^TID (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/05584) 
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5.2.2 Genuina teckensammansättning 

Figur 30 betecknar DYGN ’dygn’ som tillhör genuina teckensammansättning för tecknet kan ha 

härstammat av tecknet för mörk (Figur 31) och dag eller ljus. Enligt Österberg (1916) är teckenformen 

för DAG ’dag’ som i dagsläget inte är aktuellt, likadant som dagens teckenform för LJUS ’ljus’ (Figur 

32). Ett annat likadant exempel är SOMMAR och JULI som kan ha härstammat från svettig och varm 

som sätts samman till ett tecken. Teckenexemplet VINTER ’vinter’ återfinns hos Wallin (1981) med 

motiveringen att det varit KALL/KNUTNA-HÄNDER-SLÅR-MOT-VARANDRA.  
 

 

Figur 30. DYGN (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/00518) 

 

 

Figur 31. MÖRK (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/00515) 

 

 

Figur 32. LJUS (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/00512) 

5.3 Tecken med sifferinkorporering 
Det är tre teckenexempel som har sifferinkorporering som typologisk parameter och presenteras i 

tabell 5. Figur 33 visas grundtecknet för år och figur 34 visar hur tecknet har inkorporerats genom att 

ha 4-handen som handform därmed betecknar tecknet för I-FYRA-ÅR ’i fyra år’. Det fungerar likadant 

även hos andra exempel som MÅNAD ’månad’ och VECKA ’vecka’.  

I svenskt teckenspråkslexikon kan man även se att det förekommer flera exempel med 

sifferinkorporering upp till siffran åtta det vill säga, FÖR-TVÅ-ÅR-SEDAN ’för två år sedan’, FÖR-

TRE-ÅR-SEDAN ’för tre år sedan’, FÖR-FYRA-ÅR-SEDAN ’för fyra år sedan’ och så vidare upp till 

åtta. Det gäller även för OM-TVÅ-ÅR ’om två år’, OM-TRE-ÅR ’om tre år’, upp till åtta år. 
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Tabell 5: Tecken med sifferinkorporering  

 

Teckenglosa ID-nummer Tecken med 

siffer-

inkorporering 

På svenska 

ÅR 02875 X År 

MÅNAD 02831 X Månad 

VECKA 03700 X Vecka 

 

 

 

Figur 33. ÅR (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/02875) 

 

 

Figur 34. I-FYR- ÅR (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01493) 

5.4 Tidslinje 
I teckenexemplen i tabell 6 kan man se vilka teckenglosor som används av deiktiska, sekventiella och 

kalendariska tidslinjer. Här nedan behandlas dessa närmare.   

Tabell 6: Tidslinje  

 

Teckenglosa ID-nummer Deiktiska 

tidslinje 

Sekventiell 

tidslinje 

Kalendariska 

tidslinje 

På svenska 

ÅR 02875 X   År 

MÅNAD 02831   X Månad 

VECKA  03700 X   Vecka 
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SÄSONG  01110  X  Säsong 

Teckenglosa ID-nummer Deiktiska 

tidslinje 

Sekventiell 

tidslinje 

Kalendariska 

tidslinje 

På svenska 

ÅR^TID    X  Årstid 

MÅNDAG 04457  X  Måndag 

TISDAG 03455  X  Tisdag 

ONSDAG  01781  X  Onsdag 

TORSDAG  03454  X  Torsdag 

TORSDAG 03453  X  Torsdag 

FREDAG  04567  X  Fredag 

LÖRDAG 02839  X  Lördag 

SÖNDAG 01416  X  Söndag 

 

5.4.1 Deiktisk tidslinje 

När man kombinerar år med förra och nästa framgår det att deiktiska tidslinjen förekommer. Tecknet 

för NÄSTA-ÅR ’nästa år’ och IFJOL ’i fjol’ utförs med startpunkt vid hakan som här och nu. Med 

IFJOL ’i fjol’ rör sig tecknet bakåt medan i NÄSTA-ÅR ’nästa år’ rör sig tecknet framåt (Figur 35 och 

36).  

 

 

Figur 35. IFJOL (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01576)  

 

 

Figur 36. NÄSTA-ÅR (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/02689) 

 

Båda exemplen, ÅR ’år’ (Figur 33) och VECKA ’vecka’ (Figur 10) som tillämpas av deiktiska tidslinje 
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fungerar även med en ytterligare parameter och det är sifferinkorporering. Det är handformen som 

förändras på grund av vilken siffra det handlar om. Figur 37 visas tecknet för FÖR-FEM-ÅR-SEDAN 

’för fem år sedan’ och det är siffran fem som inkorporerats. Figur 38 visar OM-TRE-ÅR ’om tre år’ 

och det är siffran tre som inkorporerats.  
 

 

Figur 37. FÖR-FEM-ÅR-SEDAN (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, 

http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01597) 

 

 

Figur 38. OM-TRE-ÅR (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01444) 

5.4.2 Sekventiell tidslinje 

Teckenformen för säsong, tal och årstid är likadan och det är bara munrörelsen som skiljer dem åt. 

Teckenformen består bland annat av en startpunkt i vänster och slutpunkt i höger vilket stämmer bra 

med sekventiell tidslinje (Figur 39). I teckenexemplen hos veckodagarna som grundform tillämpas inte 

någon tidslinje, men om plural läggs till får alla tecken hos veckodagarna förflyttning i sidleds och 

därmed tillämpas sekventiell tidslinje, till exempel ’måndagar’, ’tisdagar’ och så vidare. De utförs med 

likadan handform men med förändring i rörelsen som sker från vänster till höger.  

 

 

Figur 39. SÄSONG (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01110) 

5.4.3 Kalendarplan 

Det förekommer ett teckenexempel som tillämpar kalenderplan vilket är MÅNAD ’månad’. Figur 40 

visar ett exempel på hur en tvådimensionell kalender kan se ut, och det är den som ger upphov till 

tecknet för MÅNAD ’månad’. Varje vertikal rad betecknar en egen månad. Det går även att kombinera 

med sifferinkorporering som exemplet med VAR-TREDJE-MÅNAD ’var tredje månad’ (Figur 41). 

Från vänster betecknar tecknet de första tre månaderna, mitten den andra av de nästa tre månaderna 

och höger för den tredje återkommande månaden.  
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Figur 40: Stående månadskalender 

 

 

 

 

Figur 41. VAR-TREDJE-MÅNAD (Svenskt teckenspråkslexikon 2017, 

http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01541) 

5.5 Övriga 
I tabell 7 visas vilka kalendariska tecken som inte används någon av de typologiska parametrarna. Det 

är endast två teckenexempel som inte är ikoniska tecken och det är VÅR ’vår’ och HÖST ’höst’. Det 

beror på att jag inte har lyckats ta reda på dessa teckens referent, det vill säga deras uppkomst.   
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Tabell 7: Teckenlista som inte har något av de typologiska parametrarna  

 

Teckenglosa ID-

nummer 

Ikonisk 
tecken 

På svenska 

HELG 00609 X Helg 

DAG 00632 X Dag 

NATT 00516 X Natt 

MORGON 00623 X Morgon 

KVÄLL 01366 X Kväll 

DYGN  X Dygn 

VÅR 00776 X Vår 

VÅR 02329  Vår 

HÖST 01522  Höst 

HÖST 02270 X Höst 

MARS 06006 X Mars 

MARS 00774 X Mars 

APRIL 02336 X April 

APRIL 00815 X April 

MAJ 01829 X Maj 

JUNI 03218 X Juni 

AUGUSTI 01922 X Augusti 

AUGUSTI 02777 X Augusti 

SEPTEMBER 00891 X September 

OKTOBER 05132 X Oktober 

NOVEMBER  05113 X November 

DECEMBER 03203 X December 
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6. Slutdiskussion 

Kartläggningen av denna studie skedde genom en enkätundersökning från Prag vilket resulterade i 36 

kalendariska termer som sammanställdes till en teckenlista. Vidare användes listan till videointervjuer 

med tio informanter samt kompletterades med teckenspråkslexikon. Sedan avgränsades 

datainsamlingen och presenterades via induktiv generalisering i tabeller. Det framgår att vissa 

kalendariska tecken tillämpas hos vissa typologiska parametrar som bokstaverade tecken, 

sammansatta tecken, sifferinkorporering och tidslinje samt i kombination med varandra. Diskussion 

om metod och resultatet tas upp i de kommande avsnitten.  

6.1 Metoddiskussion 
Enkätundersökningen från Institutionen för Deaf Studies, på Charles Universitet (Richterová 2017) är 

ett bra stöd till datainsamlingen. Undersökningen resulterade i de 36 kalendariska termerna som är 

utgångspunkt till den här uppsatsen. Vidare videofilmades intervjuer där informanter valdes medvetet. 

Informanterna fick läsa teckenlistan på ett papper och uppge hur dessa tecknas. Jag tycker att det är en 

bra metod, på så sätt förebyggs att intervjuaren påverkar informanterna hur termerna tecknas genom 

att själv uppge tecknet och därpå be informanten att besvara hur hen tecknar denna term. Här fick 

informanterna istället läsa och själva svara hur de tecknar de olika termerna. Om de inte skulle göra 

det skulle jag istället fått förklara vad termen betecknar utan att tala om själva tecknet för termen. Hos 

flera av informanterna uppstod dock ett missförstånd när det gäller teckenglosan TAL `tal`. Flera 

informanter uppfattade det som att det var termen för ’prat’, förmodligen för att det nog är det som är 

mest förekommande hos teckenspråk. Som intervjuare fick jag påminna om att temat för studien är 

kalendariska tecken, och förklarade med exempel ”nittonhundra” på teckenspråk? Efter den 

förklaringen förstod alla informanter vilket tecken som eftersöktes med teckenglosan.  

Att datainsamlingen kompletteras med teckenspråkslexikon är relevant eftersom det på så sätt fås fram 

fler teckenexempel, och dessutom kunde alla exemplen då identifieras med eget ID-nummer. Däremot 

gällande att insamlingen skulle kunna ha teckenspråkskorpus som validering har jag inte riktigt lyckats 

med. Framförallt beror det på att teckenspråkskorpus ännu inte är tillräckligt omfattande och därmed 

går det inte att anse att det duger som validering. För det andra skulle presentationen bli för lång om 

jag skulle ta bilder av teckenspråkskorpus med förklaringar, som är annars har samma resultat som det 

i nuläget är med tabell 1 med kryss som betecknar att tecknet förekommer i korpusen.  

Palfreyman, Sagara & Zeshan (2015) skriver att valet av semantisk domän bör vara dokumenterat hos 

det talade språket så att man kan dra paralleller mellan likheter och skillnader vilket stärker studien. 

Olyckligtvis har jag inte funnit någon svensk språktypologisk studie kring kalendariska termer. 

Dessutom är det Institutionen för Deaf Studies på Charles Universitet som valde domänen. En annan 

aspekt är att eftersom att kalendariska termer är nödvändiga och ofta förekommande i vårt dagliga 

samtal så kan domänen uppfattas som dokumenterad på ett sätt, eftersom Palfreyman, Sagara & 

Zeshan (2015) också nämner att det är bra att välja en domän som förekommer i vardagen hos flera 

länder vilket underlättar teckenspråkstypologiarbetet. 

Under uppsatsarbetet har jag funderat på om ytterligare en typologisk parameter skulle tas med, 

nämligen förflyttning i sidleds. I förhållande till den begränsade tiden samt att bakgrundsinsamlingen 

för förflyttning i sidleds inte är tillräcklig valde jag i samråd med handledare att inte ta upp 

förflyttning i sidleds som en av parametrarna utan att ha det som ett tillägg.  

Slutligen har jag förstått att det saknas studier om teckenspråkstypologi i Sverige vilket medfört 

problem för mig med att finna rätt term som betecknar ett område som innehåller bokstaverade tecken, 

sammansatta tecken, sifferinkorporering och tidslinje. Efter diskussionen med handledare föreslogs 

termen teckentyp. Jag tycker inte det är tillräckligt tydlig, eftersom jag anser att teckentyp handlar om 

en grupp med teckenvariationer. Som exempel är MÅNAD ’månad’  (ID-nummer 02831) och MÅNAD 
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’månad’ (ID-nummer 00414) en teckentyp men två teckenförekomster. Jag väljer istället att använda 

typologiska parametrar som grundats av Palfreyman, Sagara & Zeshan (2015). 

Trots det hoppas jag att den här kartläggningen bidrar till ett större intresse för deltagande i studier av 

teckenspråkstypologi i framtiden och därmed en möjlighet att utveckla svenska termer inom detta 

ämne.  

6.2 Resultatsdiskussion  

6.2.1 Bokstaverade tecken 

Bokstaverade tecken är förekommande hos kalendariska tecken. I synnerhet hos kalendermånader och 

veckodag. I övrigt förekommer inga bokstaverade tecken förutom en och det är exemplet ÅR ’år’ 

vilket är förståeligt på grund av att år är ett kort ord som består av två bokstäver. 

I kalendermånader förekommer bokstaverade tecken hos alla månader och det är intressant. 

Bokstaverade tecken för de två första månaderna, JANUARI ’januari’ och FEBRUARI ’februari’ består 

av initialtecken. Senare kommer de bokstaverade tecken för MARS ’mars’, MAJ ’maj’, JUNI ’juni’ och 

JULI ’juli’. De alla består av tre till fyra bokstäver och kan anses som korta ord och bokstaveras därför 

i helhet med principen strykning av vokal enligt Bergman & Wikström (1981). Därefter kommer långa 

ord som ”augusti”, ”september”, ”oktober”, ”november” och ”december” som bokstaveras genom 

förkortning, de långa bokstaverade teckenexempel är AUG ’augusti’, SEPT ’september’, OKT 

’oktober’, NOV ’november’ och DEC ’december’. Det kan vara influerat av svenska språket eftersom 

förkortningen förekommer eftersom man kan skriva ”nov” som betecknar för november. 

När det gäller veckodagarna består alla teckenexempel av initialtecken och jag vet inte varför. Om 

man jämför med det svenska språket härstammar alla namn på veckodagar från asatro. Egentligen 

borde tecknet för veckodagarna vara ikoniska tecken, vilket de dock inte är. En möjlig förklaring 

skulle kunna vara att teckenspråk är nytt jämfört med svenskan. Vi vet inte om döva levde och 

använde svenskt teckenspråk för flera hundra år sedan. Under processen med uppsatsarbetet fick jag 

kännedom om att flera länders teckenspråk även är arbiträrt när det gäller veckodagarna men det finns 

också vissa länder som exempelvis tjeckiskt teckenspråk där deras tecken för veckodagarna är 

ikoniska. Kanske kan det vara att någon svensk liksom i flera andra språk olyckligtvis bara gav tecken 

till termerna utan ha tagit hänsyn till ordets uppkomst. Precis som Zeshan (2006) skriver är 

dokumentation kring teckenspråkets uppkomst mycket varierande.   

6.2.2 Sammansatta tecken  

Av alla kalendariska tecken är det sex teckenglosor som är sammansatta tecken. Två av dem är med 

sannolikhet översättningslån från svenska ord, det är ÅRSTID ’årstid’ och HALVÅR ’halvår’. 

Teckenexemplet DYGN ’dygn’ och SOMMAR ’sommar’ anser jag är en genuin teckensammansättning 

för det är logiskt att den härstammar av tecknen för mörk, samt ljus eller dag, respektive svettig och 

varm. Jag har dock ingen garanti för det, det vill säga jag kan inte hänvisa till något dokumenterat för 

flera år sedan som till exempel Oskar Österbergs teckenspråkslexikon från 1916 som Wallin (1982) 

har hänvisat till med VINTER ’vinter’, förutom ett tecken som betecknar ”dag” som inte används 

nuförtiden och har teckenformen som liknar LJUS ’ljus’ som används idag. Jag tror att det kan 

förekomma flera tecken som är sammansatta tecken utan att vi vet om det, som är på grund av hur 

mycket kunskap som finns kring olika teckens uppkomst vilket är en bristvara (Zeshan 2006). 

6.2.3 Tecken med sifferinkorporering 

Det framgår att sifferinkorporering tillämpas hos nästan alla teckenexempel i denna uppsats som har 

handformen pekfinger med variationer som krokfingret och måtthanden. Förutom ett exempel och det 

är DYGN ’dygn’ som saknar ID-nummer. Saknaden kan förklaras genom att det kan uppfattas som att 

det inte är ett etablerat tecken för det förekommer varken hos teckenspråkslexikon eller 

teckenspråkskorpus. I enkätundersökningen uppgav dessutom endast en informant av tio detta tecken.  
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Andra exempel av handformen pekfinger är JUNI ’juni’ och DECEMBER ’december’ och dessa tecken 

uppkom via en konstruktion för tecknad svenska som pågick i slutet av sjuttiotalet. Således uppfattas 

de inte som bärande av en naturlig teckenspråksuppkomst och därmed saknar de 

sifferinkorporeringens funktion. 

För att uppge siffran ett på svenskt teckenspråk består handformen av pekfinger vilket jag uppfattar är 

grunden till att tillämpningen av sifferinkorporering gynnas. Man kan annars se att sifferinkorporering 

inte tillämpas hos något av de övriga teckenexemplen som har andra handformer än pekfinger.   

Sedan handlar det faktiskt endast om tre teckenexempel, ÅR ’år’, MÅNAD ’ månad och VECKA 

’vecka’ som tillämpar sifferinkorporering. Jag blev lite förvånad för jag förväntade mig att det skulle 

förekomma flera tecken. Kanske är ordet kalender lite missvisande för det ger intryck att det handlar 

om siffror.  

6.2.4 Tidslinje 

Tidslinje tillämpas hos vissa kalendariska tecken framförallt deiktiska och sekventiella tidslinjer. Vilka 

som tillämpar deiktisk tidslinje är: VECKA ’vecka’ och ÅR ’år’. Sekventiell tidslinje är: MÅNAD 

’månad’, SÄSONG ’säsong’, TALET ’talet’ och ÅR^TID ’årstid’. Kalendarplan kan tillämpas även hos 

teckenexemplet: MÅNAD ’månad’. Dessa är dessutom ikoniska tecken och har en tydlig startpunkt 

samt slutpunkt vilket bidrar till att tidslinje tillämpas. När det gäller teckenexemplen för veckodagarna 

som MÅNDAG ’måndag’, TISDAG ’tisdag’, ONSDAG ’onsdag’, TORSDAG ’torsdag’, FREDAG 

’fredag’, LÖRDAG ’lördag’ och SÖNDAG ’söndag’ är alla arbiträra och tillämpar inte tidslinje som 

grundform. Däremot om de är i pluralform så kan tidslinje tillämpas tack vare tillägget förflyttning i 

sidleds. Tidslinjen som tillämpas kallas sekventiell tidslinje. Jag kan inte peka på vad det beror på men 

upplever att det är ett annat område som bör studeras med förflyttning i sidleds som domän för sig 

själv.  

6.2.5 Övriga 

Det är flera kalendariska tecken som inte har något av de typologiska parametrarna som tas upp vilket 

är bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering och tidslinje. Däremot är nästan alla 

ikoniska tecken förutom VÅR ’vår’ och HÖST ’höst’. Det beror på att jag inte lyckats hitta dess 

ursprung. Det som är intressant är att i allt material från videointervjuerna uppgav alla informanterna 

arbiträra tecken för ”vår” och ”höst”. Inte med teckenvariationerna som är ikoniska. Det kan bara 

konstateras att valet av tecken inte påverkas av om det är ikoniskt vilket man lätt kan tro eftersom 

teckenspråk är ett visuellt språk. 

7. Slutsats 

Syftet med kartläggningen av kalendariska tecken som semantisk domän med bokstaverade tecken, 

sammansatta tecken, sifferinkorporering och tidslinje som typologiska parametrar är att sortera och 

öka förståelsen.  

Frågeställningen är vilka kalendariska tecken som använder dessa typologiska parametrar och det 

presenteras i sin helhet i Tabell 1. Det framgår att bokstaverade tecken tillämpas mest hos 

kalendermånader och veckodagar. I kalendermånader innehar initialtecken som JANUARI ’januari’ 

och FEBRUARI ’februari’, Vidare med MARS ’mars’, MAJ ’maj’, JUNI ’juni’,  JULI ’juli’ kan anses 

som korta ord så därför kan de bokstaveras. Långa ord som AUGUSTI ’augusti’, SEPTEMBER 

’september’, OKTOBER ’oktober’, NOVEMBER ’november’ och DECEMBER ’december”’ förkortas 

precis som på svenska och kan därför bokstaveras. APRIL ’april’ är den enda kalendermånad som inte 

bokstaveras. Alla teckenexemplar hos veckodagarna består av initialtecken.  
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I sammansatta tecken förekommer det både översättningslån och genuin teckensammansättning hos 

kalendariska tecken. Översättningslån innebär att det även är ett sammansatt ord på svenska 

exempelvis årstid används som sammansatt ord och sammansatt tecken med översättningslån som 

underrubrik. ”Dygn” och ”sommar” är ett annat exempel som är en genuin teckensammansättning 

eftersom tecknet för DYGN ’dygn’ kan ha härstammat från tecknet för MÖRK ’mörk’ och NATT ’natt’ 

respektive DAG ’dag’ och LJUS ’ljus’. 

Med sifferinkorporering används förvånansvärt nog endast tre teckenexempel av totalt 56 undersökta 

teckenförekomster. Det är exemplen: ÅR ’år’, MÅNAD ’månad’ och VECKA ’vecka’ där det tillämpas 

och det förklaras mest på grund av att dessa teckenexempel har pekfinger som handform. Det svenska 

kardinalsystemet är 1 – 10 och för att uppge siffran 1 använder man pekfinger vilket gynnar 

tillämpningen av sifferinkorporering.  

Tidslinje tillämpas hos tidsenheter som består av ikoniska tecken och det är förståeligt för alla 

teckenexempel har en tydlig startpunkt och slutpunkt. På veckodagarna som MÅNDAG ’måndag’, 

TISDAG ’tisdag’, ONSDAG ’onsdag’, TORSDAG ’torsdag’, FREDAG ’fredag’, LÖRDAG ’lördag’ och 

SÖNDAG ’söndag’ kan sekventiell tidslinje tillämpas om de är i pluralform och därmed kan det ses 

som förflyttning i sidleds på teckenspråk.  

Arbetet med denna kartläggning är väldigt spännande och utmaningen ligger i att 

teckenspråkstypologi är ett relativt nytt område inom svensk teckenspråksforskning. I och med att det 

pågår studier av teckenspråkstypologi utanför Sverige hoppas jag att denna uppsats bidrar till fler 

framtida studier hos övriga semantiska domäner i svenska teckenspråket. Det innebär att svenskt 

teckenspråk kan delta i kommande tvärlingvistiska jämförelsestudier inom teckenspråkstypologi.   
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Appendix 1 

1. TALET 
2. SÄSONG 
3. ÅRSTID 
4. HALVÅR 
5. ÅR 
6. MÅNAD 
7. VECKA 
8. HELG 
9. DAG 
10. NATT 
11. MORGON 
12. KVÄLL 
13. DYGN 
14. VÅR 
15. SOMMAR 
16. HÖST 
17. VINTER 
18. MÅNDAG 
19. TISDAG 
20. ONSDAG 
21. TORSDAG 
22. FREDAG 
23. LÖRDAG 
24. SÖNDAG 
25. JANUARI 
26. FEBRUARI 
27. MARS 
28. APRIL 
29. MAJ 
30. JUNI 
31. JULI 
32. AUGUSTI 
33. SEPTEMBER 
34. OKTOBER 
35. NOVEMBER 
36. DECEMBER
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