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1. Introduktion 

”Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter” är en omarbetad version (version 7, januari 

2018) av de tidigare annoteringskonventionerna (den senaste versionen Wallin & Mesch, 2015). 

Ändringarna i denna version gäller främst kategorierna siffertecken, pekningar och polysyntetiska 

tecken (avbildande tecken). Förtydliganden har också gjorts för vissa annoteringsceller som 

översättningslån, sammansmälta teckensekvenser, namn och titlar. 

Konventionerna i bruksanvisningen avser annotering av texter med det multimodala 

annoteringsverktyget ELAN (se vidare om verktyget (Onno Crasborn & Sloetjes, 2008; Mesch, 

2011). Syftet är att ge riktlinjer för annoteringsarbetet inom projektet ”Korpus för det svenska 

teckenspråket”, 2009–2011, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (Mesch, Wallin, Nilsson, & 

Bergman, 2012). Konventionerna kan även tjäna som modell för annoteringar utanför 

korpusprojektet, i forskningsprojekt och undervisning. 

Att bygga upp en korpus med teckenspråkstexter är ett tidskrävande arbete. Korpusen utgörs inte 

enbart av annoteringar av tecken utan också av annoteringar av icke-manuella signaler, ordklasser, 

satsdelar, uppbackningar, fonologisk variation, m.m. Allt kan inte göras i första vändan utan arbetet 

måste delas upp i flera steg. Det första och viktiga steget är att få alla tecken i korpusen annoterade. 

Detta är förutsättningen för att göra alla teckenspråkstexter läsbara för datorn, vilket är nyckeln till 

korpusarbetet. I efterföljande steg kan man sedan komplettera och expandera korpusen med de 

ytterligare annoteringar som behövs för olika studier (jfr Johnston, 2016, sid 7). 

1.1 Om annoteringskonventionerna 

Utgångspunkten för annoteringskonventionerna är att annoteringen så långt som möjligt ska ske på 

ett sådant sätt att sökning av relevanta data underlättas i ELAN. Verktyget ELAN är konstruerat så 

att annoterade texter är länkade till videosekvenser i realtid. Sökningar begränsas inte enbart till en 

enda teckenspråkstext, det går också att göra en sökning i flera texter samtidigt. Då är det viktigt att 

teckenspråkstexterna har annoterats på ett så enhetligt sätt som möjligt, att samma tecken annoteras 

med samma glosa oavsett kontext (mer om det i kapitel 2.1). 

Annoteringskonventionerna är en vidareutveckling av Bergman (1982): ”Transkription av texter” i 

Teckenspråkstranskription (FOT-rapport X, s. 27-35). En del av konventionerna är också 

inspirerade av bl.a. Sign language transcription conventions for the ECHO Project (Nonhebel, 

Crasborn, & Van der Kooij, 2004) och Auslan corpus annotation guidelines (Johnston, 2016).  

Beskrivningen av annoteringskonventionerna är uppdelad i två delar. Första delen beskriver 

konventioner för annotering av tecken och andra manuella produktioner som gester och 
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felsägningar. Dit hör också munnen som utgör en icke-manuell komponent till manuella tecken.1 

Den andra delen beskriver konventioner för annotering av icke-manuella komponenter.  

Annoteringskonventionerna är menade att fungera dels som en instruktion för den som ska annotera 

korpusmaterial, dels som en vägledning i hur man ska läsa de annoteringsfiler (Mesch, 2018) som 

kan laddas ner från korpusens hemsida.2 Den som annoterar utanför korpusarbetet behöver 

naturligtvis inte följa konventionerna, men kan förhoppningsvis få inspiration från dem. Läs mer 

information om korpusar och korpusbaserade studier i svenskt teckenspråk (Mesch, 2015; Mesch & 

Wallin, 2015). 

1.2 Var börjar och slutar ett tecken? 

En teckenspråkstext består av tecken som löper efter varandra. Händerna gör inga stopp mellan 

tecknen (utom vid pauser och avslut) utan utför kontinuerliga rörelser i varierande tempo 

allteftersom tecknen produceras. Annotatörens uppgift blir att försöka fastställa vilka delar av 

rörelsen som utgör tecknens artikulation, dvs. var tecknen börjar och slutar, och vad som inte utgör 

tecknens artikulation utan istället utgör vad vi kallar för transportrörelse, vilket är rörelsen från det 

att föregående teckens artikulation avslutats och nästföljande teckens artikulation påbörjas. Den 

kontinuerliga rörelsen består alltså av en kombination av omväxlande teckeninterna rörelser och 

transportrörelser (se Figur 1). 

Artikulationernas tidslängd kan variera i olika grad från tecken till tecken, liksom 

transportrörelsernas tidslängd mellan tecknen. Artikulationens varierande tidslängder hänger 

samman med de enskilda tecknens fonologiska karaktär – vissa tecken har en kort artikulation 

medan andra har en längre artikulation (Börstell, Hörberg, & Östling, n.d.). Transportrörelsernas 

varierande tidslängder hänger samman med var i teckenrummet ett teckens artikulation avslutas och 

var nästföljande teckens artikulation påbörjas, dvs. om de realiseras nära eller längre bort från 

varandra.  

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Kontinuerlig rörelse med omväxlande teckenintern rörelse och transportrörelse  

                                                      
1 Ett tecken beskrivs som en samtidig kombination av aspekterna artikulator, artikulation och 

artikulationsställe. Om man likställer aspekterna vid en komponent, skulle munnen utgöra tecknets 

fjärde komponent  

2 http://www.ling.su.se/teckenspråksresurser/teckenspråkskorpusar 

teckenrörelse 

transportrörelse 
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Utöver att fastställa var tecknet börjar och slutar, ska annotatören även ta ställning till om tecknet 

utgör en enskild enhet, som annoteras i egen cell eller om tecknet utgör en del av en större enhet 

såsom en sammansättning med flera tecken som då tillsammans annoteras i en gemensam cell. I 

sistnämnda fallet innebär att annoteringscellen sträcker sig från början av det första tecknets 

artikulation till slutet av det sista tecknets artikulation (se Figur 2). En cell kan alltså bestå av en 

glosa eller flera glosor beroende på om tecknet är en enskild enhet eller del av en större enhet.3 

 

  
 

 

 

Figur 2. Exempel på ett enkelt tecken och ett översättningslån 

2. Annotering av tecken i 
Glosa_DH och Glosa_NonDH 

         
 

2.1  Dominanta och icke-dominanta 

 handen 

Tecken skrivs företrädesvis i raden Glosa_DH och i förekommande fall även i raden 

Glosa_NonDH. DH står för dominanta handen, vilket är höger hand hos högerhänta tecknande, 

respektive vänster hand hos vänsterhänta tecknande. NonDH står för icke-dominanta handen, som 

är den andra handen (dvs. vänster hand hos högerhänta tecknande och höger hand hos vänsterhänta 

tecknande).4 

                                                      
3 Mer om fler glosor i en cell, se kap 2.2.3 och 2.2.4. 

4 Det förekommer att en tecknande varken är huvudsakligen högerhänt eller vänsterhänt. Då behöver 

man för annoteringen bestämma om denne är högerhänt eller vänsterhänt. 

översättningslån enkelt tecken 
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Hur avgör man vilken hand som är tecknares dominanta hand? Det gör man genom att titta på 

vilken hand som tecknare normalt använder när denne utför ett tecken med en hand. Ett 

enhandstecken som SÅG (ID-nr 8752)5 utförs normalt med den dominanta handen (se Figur 3 och 

4). Samma sak gäller för ett tvåhandstecken som SITTA (ID-nr 8200), där vanligtvis den dominanta 

handen agerar mot den andra handen, som fungerar som manuellt läge (se Figur 5 och 6). I båda 

fallen där den högerhänta och vänsterhänta tecknande utför tecknen med den dominanta handen, 

skrivs tecknen i raden Glosa_DH.  

 

  

 

Figur 3. Högerhänt 

tecknande tecknar SÅG6 

Figur 4. Vänsterhänt tecknande 

tecknar SÅG 

 

 

  

 

Figur 5. Högerhänt 

tecknande tecknar SITTA   

Figur 6. Vänsterhänt tecknande 

tecknar SITTA 

 

                                                      
5 ID-nr eller teckennummer refererar till tecken i Svenskt teckenspråkslexikon 

(http://teckensprakslexikon.su.se). 

6 Fotoillustrationerna är hämtade från Mesch, Rohdell & Wallin, 2012 och 2014. 
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2.2  Handväxling 

Det kan förekomma att tecknare växlar hand mitt under teckenproduktionen, så att denne utför ett 

tecken med den icke-dominanta handen istället för den dominanta handen, dvs. med vänster hand 

för den högerhänte (se Figur 7) eller höger för den vänsterhänte (se Figur 8). Vid den typen av 

handväxling skrivs tecknet i raden Glosa_NonDH. 

2.3  Två samtidiga tecken 

Det kan också förekomma att två tecken utförs samtidigt eller överlappar varandra (se Figur 9). Då 

skrivs tecknet som utförts med dominanta handen i raden Glosa_DH och tecken som utförts med 

icke-dominanta handen i raden Glosa_NonDH.  

 

   

Figur 7. Högerhänt 

tecknare tecknar TRO 

med icke-dominanta 

handen, annoterat i 

raden Glosa_NonDH 

Figur 8. Vänsterhänt 

tecknade tecknar BEGE-

SIG-HEM med icke-

dominanta handen, 

annoterat i raden 

Glosa_NonDH 

Figur 9. Dominanta handen utför 

tecknet STANSOPERATRIS, annoterat 

i raden Glosa_DH, och icke-dominanta 

LISTBOJ.EN, annoterat i raden 

Glosa_NonDH 

   

Sammanfattningsvis skrivs tecken som utförs med den dominanta handen i raden Glosa_DH, och 

tecken som utförs med den icke-dominanta handen i raden Glosa_NonDH. 

3. Val av ordform till glosa  

Ordet eller orden i Glosa-raderna ska inte ses som en översättning, utan som namn eller etiketter på 

tecknen. Ord som fångar tecknets grundläggande betydelse har valts. Samma ord eller glosa ska i 
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görligaste mån användas för samma tecken, oavsett resultatet av en översättning till svenska. 

Exempelvis kan tecknet med glosan FELFRI (ID-nr 443) förekomma i skilda kontexter eller i texter 

som "alla i släkten är hörande, ingen i släkten är döv", "hemresan gick bra, hände inget på vägen" 

eller "knäet verkade oskadat, röntgenplåtarna visade inga tecken på fel i knäet". Valet av glosa är 

inte alltid perfekt. Den första kontexten med hörande och döv har ju inte direkt med felfri att göra, 

vilket de två andra kontexterna har. Sammantaget blev glosvalet FELFRI det närmaste man kunde 

komma. Idealet hade naturligtvis varit om teckenspråket hade ett eget ortografiskt skriftsystem 

(Bergman & Björkstrand, 2015). Men det finns inte, så vi får acceptera att använda oss av lån från 

svenska språket och göra det bästa av det. 

Om två tecken med samma form har tydligt skilda betydelser, ska de annoteras med varsin glosa. 

Exempelvis annoteras tecknen för ’teckenspråkstolk’ (ID-nr 5214) och ’månad’ (ID-nr 5212) med 

TOLK respektive MÅNAD.  

Glosorna skrivs med versaler. De ska i görligaste mån skrivas i sin grundform, utan böjningar. Det 

innebär att glosor för tecken som refererar till entiteter som människor och föremål, skrivs i singular 

och obestämd form, som STOL (ID-nr 3997), oavsett om det i kontexten handlar om ’en stol’ eller 

’flera stolar’. Tecken som betecknar händelser och handlingar skrivs utan tempusböjning, som ÄTA 

(ID-nr 1267), oavsett om det i kontexten handlar om nutid eller dåtid. Tecken som betecknar en 

egenskap eller ett tillstånd, motsvarande adjektiv eller adverb, skrivs i grundform som SNABB 

(liknar FORT ID-nr 3169), oavsett om kontexten handlar om ’snabba bilar’ eller ’springa snabbt’. 

Det finns tillfällen där principen om grundform kan frångås. Ett exempel är att en del svenska ord 

företrädesvis förekommer i pluralform istället för singularform. Exempel på dessa är föräldrar och 

byxor. Tecken för dessa begrepp annoteras lika, dvs. FÖRÄLDRAR (ID-nr 5787) och BYXOR (ID-

nr 555). Ett annat exempel är tecknet som liknar SE (ID-nr 4104) men som annoteras med 

preteritumformen SÅG (efter munrörelsen /såg/)7. 

Om man är osäker på vilken ordform eller glosa som ska användas för ett tecken kan man gå till 

Svenskt teckenspråkslexikon (Svenskt teckenspråkslexikon, 2017), där det finns glosor för de flesta 

tecknen.8 Här nedan ges några exempel på hur glosor ska skrivas. 

Tecken ska generellt annoteras med versaler. Undantag är tecken som avbryts vid felsägning eller 

en rörelse som påminner om ett tecken men som inte säkert är det. Dessa fall skrivs istället med 

gemener (se vidare om gemener i kapitel 3.16).  

3.1  Enkla tecken 

Tecken annoteras med svenska ord i versaler: 

 FRÅGA (ID-nr 4540) 

 RÄTT (ID-nr 387) 

 TRAFIK (ID-nr 1037) 

                                                      
7 Detta är två skilda tecken, vilket man märker i betydelseskillnaden när de kombineras med tecknet 

INTE. SÅG*INTE uttrycker att man t.ex. inte såg något hända, dvs. att man inte observerat något. 

SE*INTE uttrycker att man inte kan se något, t.ex. pga. otillräcklig synförmåga eller att en text är för 

liten. 

8 Svenskt teckenspråkslexikon uppdaterar kontinuerligt glosor till alla tecken. 
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Om ett tecken behöver annoteras med en sekvens av två eller flera ord, separeras orden med 

bindestreck. Bindestreck symboliserar alltså ingen teckensekvens, utan ett enkelt tecken: 

 FÅ-SYN-PÅ (ID-nr 1497) 

 LEDA-TILL (ID-nr 1818) 

Varje tecken ska så långt som möjligt annoteras med en unik glosa. Det förekommer dock fall, när 

två olika tecken betecknar samma typ av begrepp, exempelvis finns det två tecken som båda 

betyder 'ensam'. Det ena är ett tecken som utförs med pekfingerhanden (ID-nr 2862) och det andra 

med tumhanden (ID-nr 2360). I det fallet annoteras de två tecknen med specificerad handform, 

tumhand med (B) och pekfingerhand med (L), som i följande exempel:9 

 ENSAM(B) (ID-nr 2360) 

 ENSAM(L) (ID-nr 2862) 

Ett annat exempel är två olika tvåhandstecken som båda betyder 'fortfarande'. Det är inte 

handformerna som skiljer de båda tecknen åt, skillnaden är att det ena tecknet utförs med båda 

händerna aktiva, dvs. dubbel artikulator (ID-nr 983), och det andra tecknet utförs med ena handen 

vid den andra handen, dvs. enkel artikulator med manuellt läge (ID-nr 12317). Dessa och liknande 

tecken annoteras med ett tillägg till glosan: dubbel artikulator med (da) och enkel artikulator med 

manuellt läge med (ml): 

 FORTFARANDE(da) (ID-nr 983) 

 FORTFARANDE(ml) (ID-nr 12317) 

Samma exempel men med andra funktioner är tecknen för 'annan'. Ena tecknet utförs som 

enhandstecken (ID-nr 4333) och annoteras med (ea) för enkel artikulator (utan manuellt läge). Det 

andra tecknet utförs som tvåhandstecken med manuellt läge (ID-nr 2994) och annoteras med (ml) 

som följande: 

 ANNAN(ea) (ID-nr 4333) 

 ANNAN(ml) (ID-nr 2994) 

3.2  Pluralformer 

Substantivtecken har företrädesvis inga skilda former för singular och plural, dvs samma tecken 

används oavsett antalet referenter. Men det finns det dock en liten grupp tecken som har en lexikal 

pluralmotsvarighet. Bland dessa är exempelvis BILD, BOK, KVÄLL, SAK (se bilaga 2 med komplett 

lista på förekomster i korpusen). De utförs i singularis med enkel artikulation, men i pluralis med 

upprepad artikulation. Pluralformerna annoteras med aktuell glosa i singularis följt av ett tillägg .PL 

(förkortning av plural), t.ex. BILD.PL. 

3.3  Vid fler än en glosa i en cell 

Grundregeln är att varje cell ska bestå av en glosa. Men det finns tillfällen när cellen kan bestå av 

fler än en glosa. I korpusen förekommer det tre olika tillfällen: översättningslån, sammansmält 

teckensekvens, namn och titlar. 

                                                      
9 Se vidare bilaga 1 med uppsättning symboler som används i annoteringen. 
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3.3.1 Översättningslån (^) 

Teckenspråket lånar en del sammansatta ord från det svenska språket. Som exempel uttrycks 

'sommarjobb' på teckenspråk med tecknet för 'sommar' SOMMAR (ID-nr 5072) följt av tecknet för 

'jobb' JOBB (ID-nr 4919). För att markera att de tillsammans utgör ett översättningslån annoteras de 

i gemensam cell med en cirkumflexsymbol ”^” mellan tecknen, som följer: 

 SOMMAR^JOBB (ID-nr 5072; 4919) 

 FOLK^HÖG^SKOLA (ID-nr 1894) 

3.3.2 Sammansmält teckensekvens (*) 

Det finns andra typer av teckensekvenser än översättningslån som också annoteras i gemensamma 

celler. Det är tecken som utförs tätt efter varandra som en sammansmält enhet. Då brukar de 

inblandade tecknen utföras något annorlunda än samma tecken i fristående position. Om vi 

exempelvis tittar på teckenparet FÖRSTÅ (ID-nr 2570) och INTE (ID-nr 646), som tillsammans 

uttrycker 'förstår inte', utförs dessa i fristående position FÖRSTÅ med pekfingerhand som förs 

framåt från pannan, och INTE med båda flata händerna som förs åt sidorna med handflatorna vända 

uppåt framför kroppen. I den sammansmälta sekvensen går tecknens artikulation in i varandra med 

pekfingerhanden som förs åt sidan från pannan med en vridrörelse och handformen förändras till 

flat hand i en enda följd (ID-nr 2567). Tecknet för 'förstå' och tecknet för 'inte' finns fortfarande, 

men i ett annorlunda utförande. Dessa och liknande exempel på sammansmälta sekvenser annoteras 

i samma cell med asterisksymbol ”*” mellan tecknen som i följande exempel: 

 FÖRSTÅ*INTE (ID-nr 2567) 

 

Hur tätt tecknen utförs efter varandra för att annoteras i en gemensam cell är en avvägningsfråga. 

Samma teckenpar kan annoteras i separata celler, dvs. FÖRSTÅ i en cell och INTE i nästa cell 

beroende på hur pass mycket eller lite artikulationen förekommer i vanligtvis första tecknet. 

Förekommer det viss artikulation i första tecknet innan nästa tecken tar vid, då lutar det mer åt att 

annotera dem i separata celler. Uteblir artikulationen, dvs. första tecknet övergår direkt till eller 

smälter samman med andra tecknet, då lutar det åt att annotera båda i gemensam cell.  

Det finns teckensekvenser där det inte råder tvekan om att annotera dem i gemensamma celler. 

Några exempel är: 

 SE*UT   (ID-nr 1368)  

 TRO*INTE   (ID-nr: 9207) 

 SE*PERF   (ID-nr: 4099) 

3.3.3 Namn och titlar (#) 

I korpusen förekommer namn på personer, föreningar eller företag eller titlar på böcker filmer eller 

TV-serier. När exempelvis en persons namn tecknas med för- och efternamn, annoteras de i 

gemensamma cellen med fyrkantsymbolen ”#” mellan glosorna som i följande exempel: 

 KURT@b#WALLANDER@b@en (Kurt Wallander) 

 VOLVO@b#AERO@b@en  (Volvo Aero) 

 STOCKHOLM#DÖV#UNGDOM^RÅD@en (Stockholms dövas ungdomsråd) 
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 ARG#SNICKARE@en  (Arga snickaren) 

3.4  Siffertecken 

Siffertecken är tecken som består av samma handformer som tecken för grundtalen 1-9. Det 

inkluderar, förutom tecken för grundtal, tecken för ordningstal, krontal eller tider som klocktider, 

veckor, år, dag som imorgon, år som nästa år samt gång som en gång, nummer som nummer ett och 

våningsplan som tvåvåningshus Hur man annoterar dem beskrivs närmare nedan. 

3.4.1 Grundtal 

Grundtal annoteras inte med siffror, utan med bokstäver och i förekommande fall som sammansatta 

översättningslån. 

 EN   (ID-nr: 2852) 

 ARTON  (ID-nr: 10280) 

 TJUGO  (ID-nr: 11898) 

 TJUGO^FEM  (ID-nr: 11903)10 

 EN^HUNDRA  (ID-nr: 1841) 

 EN^TUSEN  (ID-nr: 965) 

Förutom EN har förekommer också i korpusen glosorna EN.ENDA och EN.BARA. De skiljer i 

artikulation. EN har knappt artikulation. EN.ENDA har artikulationen föres upp och EN.BARA föres 

fram.11 

3.4.2 Ordningstal 

Ordningstal är tecken som uttrycker ordningsföljd som första, andra, tredje, osv. De annoteras med 

ORDNING+ följt av ental som så här: 

 ORDNING+EN (ID-nr 12054)12 

Annoteringsexemplet är tecken som utförs med en hand. Det finns annat tecken som uttrycker 

samma ordningstal men som utförs med två händer eller dubbel artikulator. De annoteras med ett 

tillägg (da) som så här: 

 ORDNING+EN(da) (ID-nr: 7809) 

                                                      
10 I jämna tiotal som TJUGO böjs fingrar. I kombination med ental som TJUGO^FEM böjs vanligtvis inte 

fingrarna men de förekommer. När TJUGO i sammansättningen inte böjs liknar handformen entalet 

TVÅ. Trots det annoteras handformen ändå med TJUGO eftersom tecknets position som förled 

refererar till tiotalet tjugo och inte till entalet två. 

11 Det finns också NOLL.BARA. 

12 Annotationen skiljer inte om handflatan är vänd inåt eller utåt. 
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3.4.3 Ordningstal-lista 

Ordningstalet ovan avser ’tredje klass’, ’andra världskriget’, ’första språk’, etc. Här avses 

listplacering som ’första plats’, ’tredje våning’, etc. Det annoteras med ORDNING.LIST+ följt av en 

tal som så här: 

 ORDNING.LIST+TVÅ (ID-nr: 1204) 

3.4.4 Krontal 

Krontal är tecken som uttrycker ’en krona’, ’två kronor’, ’tre kronor’, osv. De annoteras med 

KRONA+ följt av ental som så här: 

 KRONA+FEM  (ID-nr: 1182) 

3.4.5 Klocktid 

Klocktid är tecken som uttrycker jämna klockslag som ’klockan ett’, ’klockan två’, ’klockan tre’, 

osv. De annoteras med KLOCKTID+ följt av ental som så här: 

 KLOCKTID+TVÅ (ID-nr:1064) 

3.4.6 Vecka 

Annotering av vecka sker i tre kategorier: antal veckor, antal veckor som varit (’förra veckan’, ’två 

veckor sedan’) och antal veckor som kommer (’nästa vecka’, ’om tre veckor’).  

Antal veckor annoteras med VECKA+ följt av ental som så här: 

 VECKA+EN  (ID-nr: 1372) 

Antal veckor som varit annoteras med VECKA-DÅTID+ följt av ental som så här: 

 VECKA-DÅTID+TRE (ID-nr: 1851; 7387) 

Antal veckor som kommer annoteras med VECKA-FRAMTID+ följt av ental som så här: 

 VECKA-FRAMTID+TVÅ (ID-nr: 1337; 13395) 

3.4.7 År 

Annotering av år sker också i tre kategorier: antal år, antal år som varit (’ifjol’, ’två år sedan’) och 

antal år som kommer (’nästa år’, ’om tre år’). 

Antal år annoteras med ÅR+ följt av ental som så här: 

 ÅR+FYRA  (ID-nr: 1493; 5672) 

Antal år som varit annoteras med ÅR-DÅTID+ följt av ental som så här: 

 ÅR-DÅTID+EN (ID-nr: 1576) 

Antal år som kommer annoteras med ÅR-FRAMTID+ följt av ental som så här: 

 ÅR-FRAMTID+TVÅ (ID-nr 1439) 
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3.4.8 Dag 

Annotering av dag sker i två kategorier: antal dagar som varit (’igår’, ’tre dagar sedan’) och antal 

dagar som kommer (’imorgon’, ’om två dagar’). 

Antal dagar som varit annoteras med DAG-DÅTID+ följt av ental som så här: 

 DAG-DÅTID+EN (ID-nr: 2688; 4877; 7700) 

Antal dagar som kommer annoteras med DAG-FRAMTID+ följt av ental som så här: 

 DAG-FRAMTID+TVÅ (ID-nr: 5556) 

3.4.9 Gång 

Annotering av gång sker i en kategori som är antal gånger. Det annoteras med GÅNG+ följt av ental 

som så här: 

 GÅNG+TVÅ  (ID-nr: 1021; 5437) 

3.4.10 Nummer 

Nummer kan avse ’startnummer’, ’kanalnummer’, ’husnummer’, etc. Det annoteras med 

NUMMER+ följt av ental som så här: 

 NUMMER+TVÅ (ID-nr: 1297) 

3.4.11 Våningsplan 

Tecken som annoteras med VÅNINGSPLAN+ påminner om tecknet som annoteras med 

ORDNING.LIST+ med skillnaden att artikulationen är jämförelsevis längre. Tecknet uttrycker 

antalet våningar eller våningsplan.  

 VÅNINGSPLAN+TVÅ (ID-nr: 1250) 

3.5  Pekningar 

I korpusen annoteras pekning på flera olika sätt: PRO1, PEK>, PEK, PEK.PLATS, 

PEK.BANSTRÄCKA, PEK.STÅ-SKRIVET och PEK.REL De beskrivs närmare under respektive 

rubrik. 

3.5.1 PRO1; PRO1.TVÅ; PRO1.FL; m.fl. 

PRO1 används för pekning som den tecknade riktar mot sig själv. Optimalt är när den tecknade 

pekar med pekfingret mot centrum på sitt bröst med kontakt (jfr ID-nr 2798).13 Därifrån kan det 

variera med handformerna, att pekningen sker med hela handen, knutna handen eller övriga fingrar, 

inklusive tummen. Även artikulationen kan skiljas åt med utebliven kontakt, riktar sig halvvägs 

under övergången mellan två tecken eller man som annotatör bara anar att det förekommer en 

                                                      
13 PRO1 står för första person pronomen. Svenskt teckenspråk beskriver personliga (och possessiva) 

pronomina som ett två-pronomen-system: första person och icke-första person. (Mer om pronomen-

systemet kan t.ex. läsas i Nilsson, 2007). 
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pekning mot den tecknade själv. Pekningen kan rikta sig vid sidan av centrumet. Huvudsaken är att 

man som annotatör ser att den tecknade i någon form refererar till sig själv. 

PRO1 väljs när den tecknade refererar till sig själv som ensam individ (jfr ’jag’). Refererar den 

tecknade inte bara till sig själv utan till ytterligare en individ (jfr ’vi två’), annoteras referensen med 

PRO1.TVÅ.14 Det sker när den tecknade för pek-och långfinger mellan sig själv och en punkt i 

rummet (jfr ID-nr 5490). Skulle andra individen vara synlig i samtalssituationen (i korpusen 

vanligen samtalspartner) då annoterar man det med PRO1.TVÅ>person (se mer om ’>person’ 

nedan)  I korpusen har annoterats sällsynta exempel på referens till, förutom den tecknade själv, två 

ytterligare individer (jfr ’vi tre’) i ett fall och tre (jfr ’vi fyra) i annat fall. Den tecknade för pek-, 

lång- och ringfinger (i första fallet) och alla fyra fingrar (i andra fallet) i en cirkel i rummet nära den 

tecknades kropp. De annoterades med PRO1.TRE respektive PRO1.FYRA. Slutligen har vi en 

vanligare form av flertalsuttryck (jfr ’vi’) som består av artikulatorn, vanligtvis pekfingerhand, som 

gör en svepande rörelse i rummet, som kan sluta vid eller passera den tecknades kropp (jfr ID-nr 

5491; 8535). Den flertalsformen annoteras med PRO1.FL.15  

3.5.2 PEK>, PEK.TVÅ>, PEK.FL> 

PEK> används när den tecknade pekar på sin egen kroppsdel eller andra referenter som finns i den 

tecknades omedelbara närhet, och som man som annotatör också kan observera, såsom 

samtalspartnern i korpusen eller en bok.16 Vad som utpekas skrivs efter ’>’. Person (eller 

samtalspartnern) anges naturligt med person eller PEK>person. På motsvarande sätt anges 

kroppsdelarna med deras namn, som knä, axel, nyckelben, etc.17 Fingrarna annoteras som följande: 

pekf, långf, ringf, lillf och tumf (mer om dem beskrivs i LISTBOJ).18 Vid flertalsuttryck (inkluderad 

en närvarande) med sveprörelse (jfr ’ni’) annoteras tecknet med PEK.FL> och vid tvåtalsuttryck 

(inkluderad en närvarande) med pek- och långfinger (jfr ’ni två’) med PEK.TVÅ>.  

Det finns en sak att säga om PEK>, eller närmare exakt, PEK(V)>. Det har samma handform som 

PEK.TVÅ med pek- och långfinger, men med en skillnad. PEK(V) har attitydvridningen vänd ner, 

samma attityd som PEK> medan PEK.TVÅ> har attitydvridningen vänd uppåt. Annan skillnad är att 

fingrarna i PEK(V) etablerar gärna kontakt med listbojens fingrar, samma som med PEK>, men det 

gör inte PEK.TVÅ>. Så, ser man pek- och långfinger med attitydvridningen vänd ner mot listbojens 

fingrar, då används PEK(V)>, annars är det PEK.TVÅ>. 

                                                      
14 Ändrat från tidigare PEK.DUAL. 

15 FL är en förkortning av flertal.  

16 I eliciteringsdelen av korpusen förekommer det dock att bok, bilder eller film inte är observerbara för 

annotatören men annoteras som observerbar med ’entitet’, dvs. PEK>entitet. 

17 Observera att man inte ska blanda ihop pekningarna med lexikala deiktiska tecken för 'ögon', 

'hjärta', 'näsa' etc. De annoteras med glosorna ÖGON, HJÄRTA och NÄSA. 

18 Symbolen ’>’ används också vid annotering av possessiva uttryck och objektspronomen samt när 

tecken utförs vid lägen på kroppen.  
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3.5.3 PEK; PEK.TVÅ; PEK.MULTI; PEK.FL; 

m.fl. 

PEK används för övriga pekningar som är utanför beskrivningarna ovan. Det är alltså pekningar 

som är riktade åt olika håll utom mot den tecknade själv, mot kroppsdelar eller andra närvarande 

referenter.  

Konkret sträcker den tecknade ut handen ut i rummet men språkligt gör hen det mot en icke-

närvarande eller utanförliggande referent. Det må vara en person, sak eller plats. Vi annoterar inte 

på basnivån vad som åsyftas, om det är person, sak eller plats. Utan vi annoterar hur den tecknade 

utför pekningar. En pekning annoteras med PEK eller PEK(B) när tummen används istället för 

vanligtvis pekfingret.19 Två eller flera pekningar i följd i olika riktningar annoteras med 

PEK.MULTI. Pekning med sveprörelse annoteras med PEK.FL och pekning med med pek- och 

långfinger med PEK.TVÅ. PEK.TRE och PEK.FYRA förekommer i korpusen med en cirkelrörelse 

respektive en (kort) sidorörelse. 

3.5.4 PEK.PLATS.DÄR; PEK.PLATS.HÄR; 

PEK.PLATS.UPP; PEK.PLATS.NER 

Glosorna i rubriken används på pekningar vars artikulation i rummet  uttrycker skilda 

platsangivelser, därav PEK.PLATS, motsvarande var nånstans, som i korpusen hittills varit ’där’, 

’här’, ’uppe’ eller ’nere’. PEK.PLATS.DÄR påminner om PEK men har en relativ distinkt utåtriktad 

rörelse i kombination med att armbågen tänjes ut. PEK.PLATS.HÄR väljs för tecken med en 

pekning och artikulation som är riktad ner. Den artikulationsbeskrivningen passar även in på tecken 

som annoteras med PEK.PLATS.NER. Tyvärr förekommer det inte så många exempel i korpusen 

för att tydliggöra skillnaden men hypotetiskt skulle det vara att rörelsen utförs eller går längre ner. 

Här får man lita till sammanhanget tills förekomster kan visa på skillnaden. Den fjärde och sista 

annotationen PEK.PLATS.UPP väljs för tecken som går i motsatt riktning, dvs. upp.  

PEK.PLATS.DÄR har också används på tecken som uttrycker snarare ’dit’ än ’där’. Båda är 

platsangivelser med skillnaden att ’där’ är på plats medan ’dit’ är till plats. Men tecknet självt 

skiljer inte om det är på plats eller till plats.20 Glosan DÄR anger hur tecknet utförs enligt 

beskrivningen ovan som är lika för både ’där’ och ’dit’. Det finns inga exempel i korpusen men 

hypotetiskt skulle tecken med glosan PEK.PLATS.UPP även kunna uttrycka ’dit upp’. Idealisk vore 

att hitta en neutralare ordform som täcker både ’där’ och ’dit’.21 Men till dess får vi nöja oss med att 

PEK.PLATS.DÄR används även på tecken som uttrycker ’dit’. 

3.5.5 PEK.BANSTRÄCKA 

Glosan används när pekhanden förs i en bana i pekfingrets riktning. Banan kan gå i olika rumsliga 

riktningar. Den kan gå rakt fram, snett uppåt eller runt ett tänkt hörn. Det är en typ av pekning men 

med skillnaden att pekhanden går i en bana eller pekningen visar hur banan går. Det finns ett 

exempel ur korpusen som berättas hur en person klättrar ner i ett hål (pekhanden förs ner), kryper 

                                                      
19 Typisk situation med TUM(B) är när pekningen riktas mot samma sida som dominanta handen. 

20 Engelska har ett ord, THERE, för både där och dit, HERE för både här och hit. Svenska har det inte, 

tyvärr för oss.  

21 Jfr PERF som används för både ’har’ och ’haft’  
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under marken (pekhanden förs fram) och klättrar upp på andra sidan ett hinder (pekhanden förs 

upp). 

3.5.6 PEK.STÅ-SKRIVET 

Glosan används på tecken som består av pekhanden etablerar kontakt med andra handens flata sida. 

Sammantaget uttrycker tecknet motsvarande vad som står skrivet.22 

3.5.7 PEK.REL 

Den här glosan PEK.REL brukar användas tillsammans med PUNKT.BOJ så närmare beskrivning 

av PEK.REL görs istället i kapitlet om PUNKT.BOJ. 

3.6  Possessiva uttryck 

Här beskrivs hur man annoterar tecken som uttrycker ägande (eller possession). De liknar 

pekningarna PRO1, PEK> och PEK i artikulation men utförs med hela handen och handflatan vänd 

åt rörelseriktningen (jfr ID-nr 187 och 275). Tecknen för possession annoteras i tre glosakategorier: 

POSS1, POSS> och POSS. Var och en beskrivs närmare nedan. 

3.6.1 POSS1; POSS1.FL 

POSS1 väljs för tecken med en artikulation som riktas inåt. Då refererar den tecknade till sig själv 

som ensam ägare (jfr ’min’). Utgör den tecknade en av flera ägare (jfr ’vår’) eller artikulationen går 

huvudsakligen längst med den tecknades kropp (jfr ID-nr 186), annoteras tecknet med POSS1.FL. 

3.6.2 POSS>; POSS.FL> 

POSS> används när tecknet riktas mot närvarande referenter. Då åtföljs glosan, precis som med 

PEK>, av vad som åsyftas, dvs POSS>person eller POSS>pekf. Vid flertalsuttryck används glosan 

POSS.FL>. 

3.6.3 POSS; POSS.MULTI; POSS.FL 

POSS annoteras övriga possessioner. Det innebär alltså att tecknen riktas åt olika håll utom mot den 

tecknade själv eller andra närvarande referenter, samma som för PEK. POSS används för icke-

närvarande eller utanförliggande referent. POSS.MULTI används när artikulationen upprepas i olika 

riktningar och POSS.FL vid sveprörelse. 

3.6.4 POSS.EGEN; POSS.EGEN> 

Det finns ytterligare en glosa med POSS och POSS>. Det är POSS.EGEN respektive 

POSS.EGEN>. EGEN är en förkortning av egenskap. Tecknet syftar på en referents egenskap, 

karaktär eller egenhet. Tecknet kombineras ofta med särskild munaktivitet som liknar /bi/, dvs 

läpparna går från stängd till öppen (Bergman & Wallin, 2001). 

                                                      
22 Ska inte förväxla med PEK>hand. 
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3.7  Objektspronomen 

Objektspronomen avser tecken som påminner om tecken för person (ID-nr 3640) men som beskrivs 

som att ha grammatikaliserats till att peka ut omtalade referenter i objektsfunktion (Börstell, 

2017b). Tecknet annoteras förkortat med glosan OBJPRO. Tecknet består av böjda tummen och 

pekfingret med artikulation ner ner. Det är samma uppdelning som med POSS, dvs. förutom 

OBJPRO är det OBJPRO1 och OBJPRO>.  

3.7.1 OBJPRO1; OBJPRO1.FL 

Tecken som utförs med flatan vänd mot den tecknande (jfr ID-nr 3622), annoteras OBJPRO1. 

Utförs tecknet med sveprörelse längst med den tecknades bröst (jfr 5147 och 8488) används andra 

glosan OBJPRO1.FL. 

3.7.2 OBJPRO> 

Utförs tecknet med flatan vänd mot närvarande person (eller samtalspartner) väljs glosan 

OBJPRO>person.  

3.7.3 OBJPRO 

Passar tecknet inte OBJPRO1 eller OBJPRO> väljs tredje alternativet OBJPRO (jfr ID-nr 3639). 

3.8  Bokstaverade tecken (@b) 

Tecken som produceras med handformer ur handalfabet annoteras med @b23 efter glosan enligt 

följande:  

 TYP@b 

 LIRARE@b 

Det finns ett bokstaverat tecken som annoteras med @ub (en förkortning för uppbackning). Det är 

JA. Det finns två olika JA. Ett JA har en enkel artikulation som annoteras med @b, JA@b. Annat 

JA har en upprepad artikulation som förekommer vanligen vid uppbackning men kan även 

förekomma på andra platser. Det annoteras med @ub, JA@ub. 

3.9  Klassifikatoriska tecken (@kl) 

Det finns en grupp tecken som beskrivs som noun classifiers (Bergman & Wallin, 2003)(Bergman 

& Wallin, 2001). Här nämns de som klassifikatoriska tecken. De förekommer typiskt direkt efter 

substantiv. Deras kännetecken är att teckenutförandet, ofta men inte alltid, är reducerat i jämförelse 

med eventuellt motsvarande lexikala tecken och att munrörelsen är en fortsättning från föregående 

substantiv. Tecken som har annoterats som klassifikatoriska tecken visas i Bilaga 2.24 

                                                      
23 @ är en symbol som används som tag för olika kategorier. 

24 Annoteringen har gjorts på formella grunder. Närmare analys har ej gjorts. Därför kan en del falla 

bort vid närmare analys. 
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3.10 Persontecken och egennamn

 (@en) 

Persontecken annoteras med personens fulla namn. Persontecken annoteras med namnet (Börstell, 

2017a; Hedberg, 2009). Samma gäller tecken för egennamn på organisationer, företag, fordon, 

länder, städer, etc. Glosan följs av kategorimarkören @en (förkortning av egennamn). Några 

exempel: 

 LARS-WALLIN@en 

 ANDERS@en 

 HEPHATA@en 

Skulle tecken för egennamn utgöras av bokstavering, skrivs @b direkt efter glosan följt av @en 

som följande exempel: 

 ÖSK@b@en 

 SAAB@b@en 

3.11 Reduplicerade former (@rd) 

Det förekommer att tecken utförs i reduplicerad form, dvs. att tecknets rörelsecykel upprepas ett 

antal gånger. En del av reduplikationerna är morfologiskt betingade (Bergman, 1990; Bergman & 

Dahl, 1994; Börstell, 2011). Detta ska inte blandas ihop med tecken som har upprepning i sin 

grundform. Ibland åtföljs redupliceringen av upprepade munrörelser. Reduplicerade former 

annoteras med glosa (efter grundtecknet) följt av kategorimarkören @rd (förkortning av 

reduplikation). Några exempel: 

 SKRIVA@rd  (SKRIVA ID-nr 3410) 

 ENVIS@rd  (ENVIS ID-nr 3049) 

3.12 Polysyntetiska tecken (@p) 

Polysyntetiska tecken (Wallin, 1994) utgör en grupp tecken med komplicerat innehåll som avbildar 

handlingar, händelser och tillstånd. Det inkluderar också tecken som beskriver eller avbildar 

entiteters form och storlek. Teckenkategorin kallas också avbildade tecken (Bergman, 2012) och 

avbildande verbkonstruktioner (Simper-Allen, 2016). Att annotera sådana tecken är mer 

komplicerat än att annotera lexikala tecken. Konventionen är ännu inte helt färdig, utan är 

fortfarande under bearbetning. Figur 10 visar ett exempel på hur annoteringen av ett polysyntetiskt 

tecken kan se ut. 
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Figur 10. Annoteringen av polysyntetiskt tecken, SSLC01_007 (00.04:42.030-00.04:42.550). 

 

Tecknet i Figur 10 avbildar en situation där en person hoppar ner från en scen (dominanta handens 

dubbelkrokhand (Vb) förs från icke-dominanta handens flata hand (J) ner framför flata handen). Det 

annoteras inte med PERSON-HOPPA-NER-FRÅN-SCEN som man kunde förvänta sig. 

Anledningen till detta är att samma tecken kan beskriva en annan situation, såsom 'katt hoppar ner 

från en trappavsats'. Istället för att annotera enligt innehållet i den aktuella kontexten, annoterar vi 

enligt semantiska egenskaper och typ av situation. Person och katt har den gemensamma 

egenskapen att vara varelser med ben och annoteras med glosan VARELSE. Scen och trappavsats är 

exempel på föremål eller underlag. De annoteras med glosan ENTITET som också inkluderar 

kroppsdelar (ej hand). Vätskor och liknande annoteras med VÄTSKA.  

Kvar återstår då annotering av den typ av situation som 'hoppa ner från' är exempel på. Andra 

liknande situationstyper kan vara gå, springa, falla. Gemensamt är att någon eller något förflyttar 

sig (egenförflyttning) från en plats till en annan plats och annoteras därför med FÖRFLYTTA, i 

exemplet i Figur 10, FÖRFLYTTA-FRÅN. Tecknet i Figur 10 annoteras enligt följande struktur med 

VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA-FRÅN+ENTITET(J)@p. Annoteringen '+' markerar att glosorna 

betecknar semantiska delar och @p är förkortning för polysyntetiska tecken. 

Samtidigt med annoteringen av polysyntetiska tecken beskrivs dess innehåll i en underordnad rad, 

Betydelse_DH eller Betydelse_NonDH, efter vilken hand som utfört tecknet. 

Alla polysyntetiska tecken annoteras inte med en sekvens av tre glosor. En del annoteras med två 

och resten med en. När icke-dominanta handen fungerar som manuellt läge (som i Figur 10), 

annoteras tecknet med tre glosor, varav den första i sekvensen representerar dominanta handen, den 

andra artikulationen och den tredje det manuella läget. När tecknet utgörs av dubbel artikulator 

(dvs. att icke-dominanta handen fungerar som artikulator tillsammans med dominanta handen) 

annoteras tecknet med två glosor med dubbla handformssymboler, som t.ex. 

ENTITET(JJ)+FÖRFLYTTA-TILL(@p. Det förekommer fall när polysyntetiska tecken produceras 

utan markerad artikulation eller med utebliven artikulation. Då annoteras tecknet med en glosa, som 

t.ex. ENTITET(J)+@p. 
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VARELSE och ENTITET utgör två av flera handformskategorier. Varje kategori kan representeras 

av olika handformer, således utgör VARELSE(Vb) och ENTITET(J) en av flera handformer i 

respektive kategori. Andra handformskategorier som används i korpusen är HAND, GREPP, FORM, 

VÄTSKA OCH KOLLEKTIV.  

3.12.1 Handformskategori VARELSE 

VARELSE väljs för människor och djur 

a) VARELSE+BEFINNA används för tecken som uttrycker befintlighet eller existens, 

b) VARELSE+FÖRFLYTTA används för tecken som uttrycker förflyttning (som beskrivs ovan),  

c) VARELSE+RÖRELSE används för tecken som uttrycker rörelse (utan förflyttning), 

d) VARELSE+STILLASTÅENDE används för tecken som uttrycker varken rör eller flyttar på sig, 

dvs. håller sig stilla. 

3.12.2 Handformskategori ENTITET 

ENTITET används för övriga entiteter än levande varelser. 

 a) ENTITET+BEFINNA används för tecken som uttrycker befintlighet eller existens  

 b) ENTITET+FÖRFLYTTA används för tecken som uttrycker förflyttning  

 c) ENTITET+RÖRELSE används för tecken som uttrycker rörelse (utan förflyttning)  

 d) ENTITET+STILLASTÅENDE används för tecken som uttrycker varken rör eller 

 flyttar på sig, dvs. håller sig stilla. 

3.12.3 Handformskategori GREPP 

GREPP används för tecken som uttrycker grepphantering av något slag såsom hålla i en tidning 

eller ett barn, slå en tennisboll med en tennisracket. 

 GREPP+HANTERA 

3.12.4 Handformskategori HAND; 

HAND.DJUR 

HAND används för tecken som inte uttrycker grepphantering utan mer åt att knåda deg, forma 

snögubbe. Med HAND.DJUR är det slå getingbo med tassen, greppa en mus. 

 HAND+HANTERA 

 HAND.DJUR+HANTERA 

3.12.5 Handformskategori VÄTSKA 

VÄTSKA används för tecken som uttrycker vatten som rinner eller eld som sprutar. 

 VÄTSKA+FÖRFLYTTA. 

3.12.6 Handformskategori KOLLEKTIV 

KOLLEKTIV används tecken som uttrycker en grupp eller massa som förflyttar sig. 
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 KOLLEKTIV+ FÖRFLYTTA. 

3.12.7 Handformskategori FORM 

FORM används för tecken som beskriver form och storlek. 

 a) FORM+UTSTRÄCKNING används för tecken som beskriver en entitet med avlång 

 utsträckning 

 b) FORM+BESKRIVNING används för tecken som beskriver en entitet med andra 

 figurer än avlång. 

Tecken med manuellt läge annoteras följande: 

 GLOSA(hf)+GLOSA(situation)+GLOSA(hf)@p 

 

Tecken med dubbel artikulator annoteras följande: 

 GLOSA(hfhf+GLOSA(situation)@p 

Tecken utan artikulation annoteras följande: 

 GLOSA(hf)+@p eller GLOSA(hfhf)+@p 

3.13 Gestlika tecken (@g) 

Det förekommer gestlika teckenutföranden som man ännu inte bestämt status på men som fyller en 

väsentlig roll i texten. Ett försök har gjort i svenskt teckenspråk att ge en del av dem beteckningar 

efter kontext.(Ryttervik, 2015). Ett av dem utgörs av handen/händerna hålls framför kroppen med 

handflatan eller handflatorna vanligtvis vända uppåt (Figur 11). Detta annoteras tills vidare som ett 

gestlikt tecken med glosan PU (en förkortning av engelskans ”palms up”) följt av kategorimarkören 

@g (förkortning för gest). Den engelska användningen har valts för att underlätta internationellt 

samarbete. Ett liknande tecken, med likartad funktion/betydelse, verkar finnas i flera tecknade språk 

(se exv. Roush, 2007). I Börstell, Hörberg & Östlin (n.d.) listar de också att detta tecken/gest är 

högfrekvent i ett antal teckenspråkskorpusar. Annat exempel är när man väcker annans 

uppmärksamhet genom att vifta med händerna mot icke-närvarande samtalspartner som liknar 

gesten man gör mot närvarande samtalspartner (Figur 12). Det har fått glosan PÅKALLA-

UPPMÄRKSAMHET@g.25 Det finns flera preliminära annotationer med @g men vi stannar här.  

 

                                                      
25 Det finns en lexikal motsvarighet som annoteras med PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET (ID-nr 1806) utan 

@g. 
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Figur 11. Exempel på PU@g Figur 12. Exempel på 

PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g  

 

3.14 Hemmagjort tecken (@hg) 

I korpusen förekommer berättelser om hemmagjorda tecken. Då visas det exempel på dem. De 

annoteras med glosa följt av @hg (förkortning för hemmagjord). Några exempel är TÅG@hg och 

KÖPA@hg. 

3.15 När ingen glosa passar (GLOSA: ) 

När man börjar skriva in i fältet, dyker det upp en lista med glosor. Om ingen av dem passar eller 

man är osäker på vilken av dem som passar det aktuella tecknet finns det fyra alternativ att göra. 

Alla alternativ inleds med GLOSA:.  

Det första alternativet är att man går in i teckenspråkslexikonet och letar efter glosan för det 

aktuella tecknet. Om glosan finns i lexikonet och på listan annoterar man som vanligt. Men om 

glosan inte finns på listan skriver man in följande: GLOSA:glosa 

Om glosan inte heller finns i lexikonet får man ta det andra alternativet att man får göra ett förslag 

på en ny glosa och skriva samma som ovan: GLOSA:glosa 

Men om man inte kan komma på något förslag tar man det tredje alternativet. Om tecknet påminner 

om ett annat befintligt tecken ur listan kan man skriva följande: GLOSA:(glosa) 

Om ingen av alternativen hjälper får man ta det fjärde alternativet: GLOSA:(?) 

3.16 Har personen tecknat? (@z) 

Det är inte alla gånger man är säker på vad personen har tecknat. Då kan man välja att lägga till ett 

@z efter glosan. Med det gör man sig och andra uppmärksam på att man får titta på det en extra 

gång vid annat tillfälle.  
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Om man inte kan avgöra hur man ska tolka en persons handrörelse, om det bara är en handrörelse 

eller om det ändå kan vara ett tecken, i sådant fall väldigt otydligt, kan man annotera det med ett 

zzz@z.  

3.17 Avbrutet tecken eller tankepaus

 (@&) 

Ibland fullbordar inte den tecknade ett tecken utan avbryter det, t.ex. vid felsägning. Då annoteras 

det med en glosa i gemener (om man anar tecknet), t.ex. annan@& eller annars med zzz@&. 

Det förekommer att den tecknade stannar upp mitt i teckenutförandet eller gör tvekande avbrott, 

ibland med spelande fingrar, för att fundera eller söka efter nästa tecken. Då annoteras avbrottet 

med tp@& (förkortning av tankepaus). 

3.18 Kroppsagerande (@ca) 

Med kroppsagerande (kroppsrörelse) avses när den tecknade imiterar ett beteende eller agerande, 

t.ex. när man ropar (Figur 13), agerar målvakt (Figur 14) eller poserar (Figur 15). De påminner om 

vad forskningslitteraturen kallar constructed action, eller förkortat CA, (Cormier & Sevcikova-

Sehyr, 2015; Cormier, Smith, & Zwets, 2013; Jantunen, 2017; Metzger, 1995). Den typen av 

beteende eller agerande annoterar man med beskrivning följt av @ca som visas under Figur 13, 14 

och 15. 

   
Figur 13. ROPA@ca Figur 14. MÅLVAKT@ca Figur 15. POSERA@ca 
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4. Annotering i Artikulator_DH 

och Artikulator_NonDH 

Raderna Artikulator_DH och Artikulator_NonDH utgör en underordnad rad26 till Glosa_DH 

respektive Glosa_NonDH. Här annoteras information om vilken typ av tecken som utförts.  

4.1  ea, ml och da 

Tecken som utförts med en hand vid olika lägen utom vid andra handen, som t.ex. BRA (ID-nr 85) 

annoteras som enkel artikulator eller förkortat ”ea” (Figur 16). Tecken som utförts med en hand vid 

andra handen, som t.ex. SÄKER (ID-nr 388), annoteras som enkel artikulator med manuellt läge, 

eller förkortat ”ea_ml” (Figur 17). Tecken som utförts med båda händerna aktiva, som t.ex. 

BETYDA (ID-nr 8226), annoteras som dubbel artikulator, eller förkortat ”da” (Figur 18). 

 

   

Figur 16. Enkel artikulator 

 

Figur 17. Enkel artikulator 

med manuellt läge 

Figur 18. Dubbel 

artikulator 

 

4.2  ea med cirkumflex eller asterisk 
När ett tecken annoteras med en cirkumflex eller en asterisk i Glosa-raderna, annoteras också båda 

symbolerna i Artikulator-raderna, som i Figur 19 och 20. I Figur 19 anger annoteringen att första 

tecknet i det sammansatta tecknet utförts med enkel artikulator (utan manuellt läge) och andra 

tecknet med dubbel artikulator. I Figur 20 anges att båda tecken utförs med enkel artikulator (utan 

manuellt läge).  

                                                      
26 Man skiljer på överordnade eller oberoende rader (på engelska parent tier) och underordnade eller 

beroende rader (på engelska child tier) 
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Figur 19. Sammansatt 

tecken 

Figur 20. Sammansmält 

tecken 

 

5. Annotering av bojar i 
Glosa_NonDH 

Nedan listas ett antal tecken, s.k. bojar, som huvudsakligen produceras med den icke-dominanta 

handen. Gemensamt för dem är att de typiskt hålls i stationär position medan den dominanta handen 

utför tecken. 

5.1  Listbojar 

Figur 21 visar ett exempel på en listboj (från eng. ”list buoy”) (Liddell, 2003; Liddell & Vogt-

Svendsen, 2007; Nilsson, 2007; Vogt-Svendsen & Bergman, 2007) utförd med den icke-dominanta 

handen (vänstra) med en handform med pekfinger och långfinger åtskilda. Handformen liknar ett 

siffertecken för grundtalet ’två’. Karaktäristiskt för listbojarna är att de antar handformer som liknar 

siffertecken för grundtal, men med handen mer lutad och framför kroppen. 
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Figur 21. Exempel på listboj, annoterad 

LISTBOJ.TVÅ i NonDH-raden 

Figur 22. Exempel på listboj, annoterad 

LISTBOJ.TRE i NonDH-raden 

 

Då listbojen liknar siffertecknet annoteras därför listbojen med grundtalen ett till fem enligt 

följande: 

 LISTBOJ.EN   (pekfinger) 

 LISTBOJ.TVÅ  (pek- och långfinger) 

 LISTBOJ.TRE  (pek-, lång- och ringfinger) 

 LISTBOJ.FYRA (alla fingrar exkl. tummen) 

 LISTBOJ.FEM  (alla fingrar inkl. tummen) 

 

Det är vanligt att den dominanta handen riktas mot listbojens fingrar som anges med fingernamn: 

pekf, långf, ringf, lillf och tumf. Vanligtvis är det pekningar men andra tecken kan också förekomma. 

Då annoteras utförandet med tecknets glosa följt av ’>’ och namnet på aktuella fingret eller 

fingrarna. I Figur 21 annoterades PEK>långf (se rad 37). I Figur 22 visar annoteringen hur tecknet 

ORDFÖRANDE upprepat riktas mot tre olika fingrar (se raderna 38,39 och 40). 

Riktas dominanta handen mot exempelvis både pek- och långfinger, anges fingernamnen med ett 

bindestreck emellan, dvs pekf-långf. Men går artikulationen från pekfinger till långfinger anges 

fingernamnen med ett understreck emellan, dvs. pekf_långf. 

Understreck används också på listbojen, t.ex. LISTBOJ.EN_TVÅ_TRE. 

5.2  Pekboj 

Figur 23 visar ett exempel på en pekboj (från eng. ”POINTER buoy”) (jfr Liddell 2003; Nilsson, 

2007) utförd med den icke-dominanta handen (här vänster) med en pekfingerhand som pekar 

framåt. Kännetecknande för en pekboj är att den pekar mot ett element i texten. Pekbojar annoteras 

med PEKBOJ. Observera att pekbojen kan vara förvillande lik den pronominella pekningen PEK 

när den utförs med den icke-dominanta handen, som i Figur 23 nedan. Vid osäkert läge går det 

alltid ta till nödlösningen att lägga till ett @z efter.  
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Figur 23. Exempel på en pekboj, annoterad PEKBOJ i NonDH-raden  

5.3  Temaboj 

Figur 24 visar exempel på en temaboj (från eng. ”THEME buoy”) (jfr Liddell 2003; Nilsson, 2007) 

utförd med den icke-dominanta handen (här vänster). Den består av en handform med ett 

(vanligtvis) uppåtriktat pekfinger. Temabojens närvaro lyfter fram det ämne som avhandlas eller 

ska avhandlas i texten.27 Temaboj annoteras med glosan TEMABOJ. 

 

 

Figur 24. Exempel på en temaboj, annoterad med TEMABOJ i NonDH-raden  

5.4  Punktboj 

Figur 25 visar exempel på en punktboj (Vogt-Svendsen & Bergman, 2007) utförd med den icke-

dominanta handen (här vänster) bestående av en handform med böjt pekfinger. Fingret kan också 

vara utsträckt, beroende på hur handen hålls i rummet. Punktbojen annoteras med glosan 

PUNKTBOJ följd av (L), dvs. PUNKTBOJ(L). Den kan också bestå av flat hand och annoteras då 

med tillägget (J), dvs. PUNKTBOJ(J). Från punktbojen gör dominanta handen, annoterad med 

                                                      
27 I sammanhanget i exemplet diskuterar den tecknande en skådespelare och hans medverkan i olika 

filmer och temabojen representerar skådespelaren. 
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PEK.REL28, förflyttningar i rummet. Figur 25 och 26 visar tillsammans dominanta handens 

förflyttning neråt. Utförandet annoteras med PEK.REL. Dominanta handens förflyttning visar en 

relation mellan två punkter. I sammanhanget beskriver informanten sträckan mellan Göteborg, som 

representeras vid punktbojen i Figur 25, och Lund, som representeras vid förflyttningens slut i 

Figur 26.29  

 

  

Figur 25. Exempel på en punktboj, 

annoterad PUNKTBOJ(L) i NonDH-raden 

Figur 26. Visar slutet på dominanta 

handens förflyttning 

5.5  AVGRÄNS 

Den icke-dominanta handen utför i Figur 27 ett exempel på det vi annoterar med glosan AVGRÄNS 

(Mesch & Wallin, 2013). Handformen utgörs vanligen av alla fingrar, som kan variera både med 

avseende på om de är samlade eller lätt åtskilda, och om de är böjda eller utsträckta. 

Kännetecknande för AVGRÄNS är att den ofta utförs när man berättar att man t.ex. bor i den inre 

delen av en by, eller att man kastar något mot ett avgränsat område (som i Figur 27, där tecknare 

visar ett hål i mitten på ett bord). Den dominanta handen utför då tecken innanför den icke-

dominanta handen. Dominanta handen kan också utföra tecken framför den icke-dominanta handen 

som i Figur 28. 

 

 

                                                      
28 REL är en förkortning av relation. 

29 Beskrivningen liknar PEK.BANSTRÄCKA så ibland används PEK.BANSTRÄCKA tillsammans med 

PUNKTBOJ.  
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Figur 27. Exempel på AVGRÄNS, annoterad i 

NonDH-raden, med dominanta handen innanför 

icke-dominanta handen 

Figur 28. Exempel på AVGRÄNS, 

annoterad i NonDH-raden, med 

dominanta handen framför icke-

dominanta handen 

 

AVGRÄNS är en preliminär glosa, då alla förekomster ännu inte har analyserats. Anledningen till 

namnvalet är intrycket av att tecknet har ett samband med avgränsning mellan ”inre” och ”yttre” 

element, som ’innanför – utanför’.30  

                                                      
30 Det finns ett till utförande som icke-dominanta handen gör men som ännu inte kan beskrivas här. 

Det har tillsvidare annoterats med GLOSA:STÖDBOJ.  
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6. Översättningsrad 

 
 

I översättningsraden annoteras en svensk översättning av texten. Texten är då uppdelade i celler i 

för svenskan lämpliga längder, baserade på bl.a. fraser och satser eller meningar, och skriva 

översättningen som i Figur 29. 

 

 

Figur 29. Exempel på översättning i Översättningsraden 

7. Glosa_DH_extra 

 
 

Raden Glosa_DH_extra är en kopierad rad från både Glosa_DH och Glosa_NonDH. I den raden 

hittar vi alltså annoteringar inte bara från Glosa_DH utan också från Glosa_NonDH, men med extra 

annoteringstillägg (därav ’extra’ i radnamnet). Ett exempel visas i Figur 30, tredje raden (som är 

den extra raden) där första glosan, PRECIS, och fjärde och femte glosan OFTA och 

SLÄKT^MIDDAG är kopior från första eller dominanta raden Glosa_DH. Andra glosan PRO1@nh 

och LITEN-PERSON@nh är kopior från andra eller icke-dominanta raden Glosa_NonDH men med 

tillägget @nh (förkortning av "non-dominant hand"). 
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Figur 30. Annoteringssida med extra annotering av icke-dominanta tecken i GLOSA_DH_extra 

 

Avsikten med denna extra annotering är bland annat att dominanta och icke-dominanta tecken 

kommer med samtidigt vid studier av satsstrukturer eller hur ett bestämt tecken används i olika 

kontexter. Vid sökning i Glosa_DH kommer enbart dominanta tecken upp och vid sökning i 

Glosa_NonDH kommer enbart icke-dominanta tecken upp. Däremot kommer såväl dominanta som 

icke-dominanta tecken upp vid sökning i Glosa_DH_extra. 

Figur 31 visar resultatet från en sökning i GLOSA_DH_extra, som genererat en 

konkordansträfflista med en uppsättning förekomster av teckensekvenser med den sökta sekvensen 

PRO1 LITEN-PERSON i fetstil. Antalet förekomster är nio, i två av dessa sekvenser utförs den 

sökta teckensekvensen av icke-dominanta tecken (markerade med @nh). Dessutom visas i andra 

raden hur icke-dominanta och dominanta handen tillsammans bildar en sats från PRO1 till 

SLÄKT^MIDDAG. Denna rad kommer inte med på den andra konkordanssidan (Figur 32) efter 

sökning i Glosa_DH, som har endast sju förekomster istället för nio.  

 

 

Figur 31. Konkordansträfflista med förekomster av icke-dominanta tecken 
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Figur 32. Konkordansträfflista utan förekomster av icke-dominanta tecken 

 

Ytterligare en avsikt med den extra annoteringen är överlappningar – när dominanta tecken och 

icke-dominanta tecken förekommer samtidigt (se Figur 33). Överlappningen markeras med '<>' 

mellan dominanta tecknet LYSSNA och icke-dominanta tecknet PEK (med @nh). I Figur 34 med 

konkordanssidan från en sökning i Glosa_DH_extra kan man se överlappningen, men inte i Figur 

35 från sökning i Glosa_DH. 

 

Figur 33. Annoteringssida annoterad överlappning i Glosa_DH_extra 

 

 

Figur 34. Konkordansträfflista med annoterad överlappning 
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Figur 35. Konkordansträfflista utan annoterad överlappning 

 

Det finns en tredje extra annotering som görs i Glosa_DH_extra. Det är när ena handen bibehålles i 

stationär position medan den andra handen producerar fler än ett tecken, som visas i Figur 36. Icke-

dominanta PEK överlappar dominanta HÖRA och överlappningen bibehålles under dominanta BRA. 

Bibehållningen annoteras med @hd (förkortning av engelska ’hold’). Den dominanta handen kan 

även hållas i stationär position medan den icke-dominanta handen producerar tecken som visas i 

Figur 37. Andra raden visar att dominanta tecknet SJUA är bibehållet i stationär position medan den 

icke-dominanta handen producerar PRO1 och OMÖJLIG.  

 

 

Figur 36. Konkordansträfflista med icke-dominanta handen i stationär position, annoterad med 

@nh@hd 

 

 

Figur 37. Konkordansträfflista med dominanta handen i stationär position, annoterad med @hd 
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8. Annotering av icke-manuella 

komponenter 

Den följande texten om annotering av icke-manuella komponenter är, bortsett från munnen, identisk 

med Wallin, Mesch och Nilsson (2011).31 Konventionerna har således inte bearbetats eller 

utvecklats i samma grad som konventionerna för manuella delen och munnen. Konventionerna för 

övriga icke-manuella komponenter är således fortsatt huvudsakligen preliminära.  

8.1  Munnen 

Annoteringskonventionen för munrörelser är lånad från Crasborn, Van Der Kooij, Waters, Woll & 

Mesch (2008). Munrörelserna annoteras efter fem aktivitetstyper. Den första är Mouthings och 

annoteras med M-type. Det är munrörelser som är lånade från svenska ord, som i tecken för ’billig’ 

(ID-nr 3377), ’brist’ (ID-nr 1690) eller ’tom’ (ID-nr 453). Den andra är Adverbial mouth gestures 

och annoteras med A-type. Det är munrörelser som beskrivs som orala adverb och som uttrycker 

något om storlek, såsom stor eller liten, ansträngdhet, såsom lätthet eller ansträngande, eller vikt, 

såsom lätt eller tung. Den tredje är Semantically empty mouth gestures och annoteras med E-type. 

Det är munrörelser som beskrivs som lexikala tillsammans med manuella delen. Exempel på dem är 

’pinsam’ (ID-nr 170), ’lyckas’ (ID-nr 1553) eller ’leda till’ (ID-nr 1818). Den fjärde är Enacting 

mouth gestures (mouth 4 mouth) och annoteras med 4-type. Det är munrörelser som imiterar 

aktiviteter som tugga, spotta, blåsa eller bita. Den femte är hela ansiktsuttryck och annoteras med 

W-type (Whole). Det är munrörelser som uttrycker förvåning med gapande mun eller besvikelse 

med snörpt mun som del av ett ansiktsuttryck. 

Utöver dessa fem har vi lagt till tre typer. Den första är munrörelser som används vid uppbackning 

och annoteras B-type (efter engelska backchannels). Den andra är munrörelser som är obefintliga, 

dvs No mouth action. Den tredje är munrörelser som inte passar någon av aktivitetstyperna och 

annoteras med ’obestämd’. 

Det förekommer situationer när en munrörelse påbörjar ett tecken före det tillhörande tecknet. Då 

annoteras den munrörelsen med passande aktivitetstyp följd av ’.regr’ (en förkortning för regressiv, 

leftward), som så här: M-type.regr. Det förekommer också situationer där munrörelsen fortsätter 

över nästa tecken. Då annoteras denna munrörelse med passande aktivitetstyp följd av ’.progr’ 

(förkortning för progressiv, rightward), som så här: E-type.progr.32 

  

                                                      
31 Se även (Bergman, 1982) 

32 Annoteringskonventionen med regressiv och progressiv är lånad från Johnston (2015). 
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För att sammanfatta: 

M-type lånade från svenska ord 

A-type orala adverb 

E-type lexikal munrörelse 

4-type imiterande munrörelse 

W-type ansiktsuttryck 

B-type uppbackning, övriga samtalsrelaterande 

munrörelser som leende, skratt 

ingen obefintlig munrörelse, No mouth action 

obestämd går ej bestämma typ av munrörelse 

 

8.2  Ögon 

Annotering av vad ögonen gör är uppdelad i två rader: blickriktning och öppningsgrad. I raden för 

blickriktning noteras aktiviteter hos ögonen, dvs. åt vilket håll tecknare riktar blicken. I raden för 

öppningsgrad noteras aktiviteter hos ögonlocken, såsom när man blinkar eller kisar.  

8.2.1 Blickriktning 

I en dialog är blicken normalt riktad mot samtalspartnern. Vad som är höger eller vänster och upp 

eller ner är avhängigt av var tecknare har sin normala blickriktning mot samtalspartnern. Därför är 

det väsentligt att man själv har noterat den normala blickriktningen, som i Figur 38, och sedan 

utifrån denna annoterar när blickriktningen avviker från normalläget åt sidorna eller upp och ner, 

som i Figur 39-42. 

 

 
Figur 38. Blicken är riktad mot adressaten 
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Figur 39. Blicken är riktad 

till höger om adressaten 

Figur 40. Blicken är riktad till 

vänster om adressaten 

 

   

Figur 41. Blicken är riktad 

uppåt 

Figur 42. Blicken är riktad 

neråt 

Figur 43. Blicken riktad 

höger och neråt 

 

När tecknare har blicken riktad åt t.ex. höger och ner, som i Figur 43, annoteras riktningen med 

kombinationen hö-ner. 

Sammanfattningsvis annoteras blickriktningen enligt följande: 

adr blicken är riktad mot adressaten 

hö blicken är riktad till höger om adressaten 

vä blicken är riktad till vänster om adressaten 

ner blicken är riktad neråt 

upp blicken är riktad uppåt 

8.2.2 Öppningsgrad 

Annoteringen av ögonens öppningsgrad utgår från hur tecknare har sina ögonlock i normalläge. 

Detta varierar mellan olika personer. En del har smala ögon och andra har mer öppna ögon. Därför 

ska man innan man påbörjar annoteringen försöka lägga märke till ögonlockens normalläge, som i 

Figur 44. Utifrån detta annoterar man när ögonlocken ändras från normalläget, som att de höjs så att 

ögonen vidgas (Figur 45) eller sänks så de kisar (Figur 46).  

Det finns ytterligare två tillfällen där öppningsgraden annoteras. De är blink (Figur 47) och sluten 

(Figur 48). Blink väljs när ögonen är slutna upp till fyra eller fem bildrutor. Är ögonen slutna längre 

än fem bildrutor annoteras det som slutna, vilket kan vara en långsam blinkning eller att tecknare 

blundar. 
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Ögonlocken i normalläge annoteras normalt inte. 

 

Figur 44. Tecknares ögonlock i normalläge 

 

  

Figur 45. Tecknare har 

vidgade ögon           

Figur 46. Tecknare har 

kisande ögon33                     

 

  

Figur 47. Tecknare blinkar            Figur 48. Tecknare har 

slutna ögon 

Sammanfattningsvis annoteras öppningsgraden enligt följande: 

 bl blink 

 sl slutna 

 vid vidgade 

 kis kisande  

                                                      
33 Kisning kombineras vanligen med kinderna rör sig uppåt (jämför med Figur 44). 
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8.3  Ögonbryn 

I ögonbrynsraden noteras aktiviteter hos ögonbrynen. Inför annoteringen ska man försöka lägga 

märke till var tecknare har sina ögonbryn i normalläge, som i Figur 49. Utifrån normalläget 

annoterar man när ögonbrynen ändras från normalläget, som i Figur 50 och 51, om de höjs eller 

sänks. Det är dessa två händelser man noterar i ögonbrynsraden. Ibland kan det vara svårt att avgöra 

om en förändring har skett. Ett tips är att se om det har bildats rynkor i pannan eller vid näsroten.  

 

 

 

Figur 49. Tecknares ögonbryn i normalläge  

 

  

 

Figur 50. Ögonbrynen i höjt 

läge              

Figur 51. Ögonbrynen i 

sänkt läge 

 

 

Ögonbrynen i normalläge annoteras inte. 

Ögonbrynen annoteras alltså enligt följande: 

 

 

 

  

höjda ögonbrynen i höjt läge  

 sänkta ögonbrynen i sänkt läge 
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8.4  Näsa/Kinder 

I raden för kind och näsa kan man notera aktiviteter hos kinderna och näsan. 

 

  

 

Figur 52. Kinderna höjs                   Figur 53. Tecknare rynkar 

på näsan 

 

 

Kinderna och näsan annoteras med:   

  upp kinderna höjs   

  rynk rynkar på näsan 

 

8.5  Huvud 

I huvudraden noteras huvudets aktiviteter, dessa beskrivs i två plan. Huvudet gör dels vridrörelser 

åt sidorna och dels böjningsrörelser framåt och bakåt, eller åt sidorna (Bergman, 1982). Detta är 

förmodligen den jämförelsevis mest komplicerade icke-manuella delen att annotera. Det är ofta tätt 

mellan olika aktiviteter och det blir en avvägningsfråga när någon aktivitet ska noteras. Det händer 

att tecknare gör små huvudrörelser utan att allt nödvändigtvis ska noteras. Riktlinjen kan då sägas 

vara att en vridning eller en böjning bör gå över minst tio bildrutor för att noteras.  

Utgångspunkten för notering av huvudets aktiviteter är hur tecknare normalt har sitt ansikte (eller 

näsan) riktat mot samtalspartnern som i Figur 54. Utifrån detta noterar man sedan de olika 

aktiviteterna som i Figur 55–59.  

 

 

 

Figur 54.  De tecknandes normalposition med 

ansiktet vänt mot samtalspartnern 
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Vridning är en huvudrörelse i horisontalled, dvs. vridning åt vänster eller åt höger, som i Figur 54. 

Upprepas vridrörelserna kontinuerligt (som när man negerar med huvudet) noteras aktiviteten som 

skakning.  

 

 

  

Figur 55. Huvudet vrids åt höger   

Böjning är en huvudrörelse i vertikalled, som att böja huvudet framåt eller bakåt eller åt sidorna 

som i Figur 55–57. Dessutom har vi nick (en kort huvudböjning fram och åter). 

 

  

 

Figur 56. Huvudet böjs 

framåt 

Figur 57. Huvudet böjs bakåt  

Det finns ytterligare två huvudrörelser att notera. Det är när huvudet förs framåt så att hakan 

närmast sticker ut (Figur 58) eller förs bakåt så att hakan förs in mot halsen (Figur 59). 

 

  

 

Figur 58. Huvudet förs 

framåt 

Figur 59. Huvudet förs 

bakåt 

 

   

Ibland förekommer det att huvudet böjs åt höger och vrids åt vänster samtidigt. Då får man 

kombinera noteringar med t.ex. böj.hö_vrid.vä. 
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Huvudrörelser noteras sammanfattningsvis enligt följande: 

 vrid.vä huvudet vrids åt vänster 

 vrid.hö huvudet vrids åt höger 

 böj.fram huvudet böjs framåt 

 böj.bak huvudet böjs bakåt 

 böj.vä huvudet böjs åt vänster 

 böj.hö huvudet böjs åt höger 

 fram huvudet förs framåt 

 bak huvudet förs bakåt 

 skak skakar på huvudet eller gör upprepade vridrörelser 

 nick nickar eller huvudet böjs kort fram 

 nick.bak huvudet böjs kort bak 

 nick.uppr nickar upprepade gånger 

8.6  Kropp 

I kroppsraden noteras aktiviteter hos kroppen. Med kroppen avses här den del av kroppen som är 

från axlarna och ner till höften. Liksom med huvudet kan aktiviteterna beskrivas i två plan. 

Kroppen gör dels vridningar åt sidorna och dels lutningar framåt och bakåt eller åt sidorna (jfr 

huvudrörelserna). Dessutom gör kroppen eller axlarna en rörelse uppåt. Det blir här också en 

avvägningsfråga när kroppsrörelserna ska noteras. Det händer att tecknare gör små kroppsrörelser 

utan att allt nödvändigtvis ska noteras. Riktlinjen kan sägas vara att kroppsförändringen bör vara 

bibehållen över flera bildrutor för att noteras. Man annoterar när kroppsförändringen har någon 

språklig funktion.  

Det vanliga utgångsläget eller riktlinjen för noteringar av kroppens olika rörelser är att tecknare 

sitter relativt upprätt, med hela framsidan vänd mot samtalspartnern, som i Figur 60. Men andra 

kroppspositioner kan förekomma och då får man ta ställning till vad som är normalposition och 

utifrån den annotera när kroppen ändras från normalpositionen. 

 

 

Figur 60. Tecknares kropp i normalposition.  
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Figur 61–63 visar några exempel på kroppsrörelser som noteras utifrån normalpositionen i Figur 

60. 

 

   

Figur 61. Kroppen böjs 

bakåt 

Figur 62. Kroppen vrids åt 

höger 

Figur 63. Kroppen böjs åt 

höger34 

   

   

 

Kroppsrörelser noteras som följande: 

 vrid.vä kroppen vrids åt vänster 

 vrid.hö kroppen vrids åt höger 

 fram kroppen böjs framåt 

 bak kroppen böjs bakåt 

 vä kroppen böjs åt vänster 

 hö kroppen böjs åt höger 

 axel.upp axlarna rör sig uppåt 

 axel.ryck rycker på axlarna eller axlarna rör sig kort uppåt 

 

 

  

                                                      
34 Den tecknandes normala kroppsposition är ungefär som den i Figur 59. 
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9. Ordklasstaggning 

I teckenglosor ingår också ordklasstaggning, till exempel TECKEN[NN] och TECKNA.FLYT[VB]. 

Arbetet med ordklasstaggning för svensk teckenspråkskorpus genomfördes för att öka korpusens 

användning i syntaktisk analys (Östling, Börstell & Wallin, 2015). Konventionen för 

ordklasstaggning är inte självklar. Några glosor är tvetydiga när det gäller ordklass så de kan ha ett 

par alternativ för ordklass, till exempel ENSAM[JJ/VBS] och VÄXA-UPP[NN/VB]. Det är ibland 

svårt att bestämma om ett tecken till exempel hör till ordklassen adjektiv för en och samma 

teckenglosa kan användas som substantiv eller verb beroende av kontexten. Man kan bedöma efter 

tre olika tillvägagångssätt för att bestämma ett teckens ordklasstillhörighet: syntaktiska egenskaper, 

semantiska innehåll eller morfologi (Mesch, 2015; Östling, Börstell, & Wallin, 2015).  

Här är en lista över ordklasstaggning som används i svensk teckenspråkskorpus. 

 

Tag Ordklass Exempel 

AB Adverb HUR[AB] 

G Gest/gestliknande LÅTA-VARA[G] 

INTERJ Interjektion OK@b[INTERJ] 

JJ Adjektiv BRA[JJ] 

KN Konjunktion MEN[KN] 

NN Substantiv MAMMA[NN] 

NNKL Nominal klassifikator OMRÅDE@kl[NNKL] 

PEK Pekning PEK[PEK] 

PN Pronomen PRO1[PN] 

PP Preposition PÅ[PP] 

RG Räkneord: grundtal TVÅ[RG] 

VB Verb TECKNA[VB] 

VBAV Avbildande verb GREPP[GG]+HANTERA@p[VBAV] 

VBS Statiskt verb SLUT[VBS] 

 

Ordklassen verb är den största gruppen i korpusen. Annoteringsarbetet mot syntaktiska strukturen 

har fortsatt i en annan riktning, nämligen mot Universal Dependencies, där svenskt teckenspråk är 

med i listan för ”the UD multilingual treebank”. Ordklasser i Universal Dependencies definieras lite 

annorlunda. Man kan se vilka syntaktiska relationer har respektive ordklass. 

http://universaldependencies.org/treebanks/swl/index.html  

  

http://universaldependencies.org/treebanks/swl/index.html
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Bilaga 1. Handformssymboler 

A 

 

Ao 

 

B 

 

D 

 

G 

 

H 

 

I 

 

It 

 

J 

 

Jb 

s  

Jt 

 

Jv 

 

L 

 

Lb 

 

Lbs 

 

Lbt 

 

Lt 

 

tummen framböjd 

som Jt 

Lv 

 

Lvs 
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Lvt 

 

N 

 

O 

 

Q 

 

R 

 

S 

 

V 

 

Vb 

 

Vbs 

 

Vbt 

 

Vt 

 

W 

 

Y 

 

Yb 

 

Ybt 

 

Yt 

 

Z 

 

4 
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Bilaga 2. Förekomster av 

tecken i pluralform 

ARTIKEL.PL BILD.PL 

BOK.PL DAG.PL 

FLICKA.PL FÖRENING.PL 

GÅNG.PL KARL.PL 

KLASS.PL KOMPIS.PL 

KVINNA.PL KVÄLL.PL 

LAND.PL MEDLEM.PL 

MÅNAD(J).PL MÅNAD(L) .PL 

PLATS.PL PERSON.PL 

POJKE.PL SAK.PL 

SEMLA.PL STJÄRNA.PL 

SVENSK.PL TJEJ.PL 

UNG.PL UPPGIFT.PL 

VECKA.PL VUXEN.PL 

ÄMNE.PL  

Bilaga 3. Förekomster av 
klassifikatoriska tecken 

ANSIKTE@kl KOMPENDIUM@kl 

AVLÅNG-LITEN@kl LITEN-PERSON@kl 

AVLÅNG@kl OMRÅDE@kl 

BRED@kl PAKET@kl 

FYRKANT@kl PERSON@kl 

FÄLT@kl PERSON.FL@kl 

GLOB@kl PERIOD@kl 

GRUPP@kl PERSON.MULTI@kl 

HUS@kl RUND@kl 

HÖJD@kl VÄGGYTA@kl 

KLÄDD@kl VÄTSKA@kl 
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Bilaga 4. 

Handformsförekomster i 
polysyntetiska tecken

Entitet 

ENTITET(A) ENTITET(L) ENTITET(N) ENTITET(W) 

ENTITET(G) ENTITET(Lb) ENTITET(O) ENTITET(Y) 

ENTITET(Hr) ENTITET(Lbs) ENTITET(S) ENTITET(Yb) 

ENTITET(J) ENTITET(Lbt) ENTITET(V) ENTITET(Ybt) 

ENTITET(Jb) ENTITET(Lt) ENTITET(Vbs) ENTITET(4) 

ENTITET(Jv) ENTITET(Lvt) ENTITET(Vbt)  

 

Varelse 

VARELSE(J) VARELSE(N) VARELSE(Y)  

VARELSE(L) VARELSE(V) VARELSE(Yb)  

 VARELSE(Vb) VARELSE(4)  

 

Hand 

HAND(JJ) 

HAND(J) 

HAND(JJb) 

HAND.DJUR(JJv) 

HAND(S) 

HAND(SS) 

 

HAND(YY) 

HAND(Ybt) 

 

HAND(G) 

HAND(NN) 

 

 

Grepp 

GREPP(A) GREPP(Jvt) GREPP(Nvt) GREPP(Yb) 

GREPP(G) GREPP(Lbs) GREPP(O) GREPP(Ybt) 

GREPP(H) GREPP(Lbt) GREPP(Q) GREPP(Yvs) 

GREPP(Jb) GREPP(Lvs) GREPP(S) GREPP(Yvt) 

GREPP(Jbt) GREPP(Lvt) GREPP(Vbt)  
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Form 

FORM(4) FORM(H) FORM(Jv) FORM(O) 

FORM(A) FORM(Hr) FORM(L) FORM(S) 

FORM(Ao) FORM(Ho) FORM(Lb) FORM(Vbt) 

FORM(B) FORM(J) FORM(Lbt) FORM(Y) 

FORM(D) FORM(Jb) FORM(Lvs) FORM(Yb) 

FORM(G) FORM(Jbt) FORM(Lvt) FORM(Ybt) 

 

Övriga 

KOLLEKTIV(SS)    

KOLLEKTIV(YYbt)    

    

VÄTSKA(Y)    
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