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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur adversativa och deskriptiva betydelserelation markeras i satser och hur 
manuella och icke manuella signaler används för att markera dess betydelserelationer i det svenska 
teckenspråket. Olika områden i denna studie belyses för att de har betydelse för markering av 
adversativa och deskriptiva betydelserelationer och kan påverka för hur vi markerar tecken och icke-
manuella signaler i teckenspråkssatser: teckenrummet, icke manuella signaler och ordföljd som kan 
variera. Det visar att det är både tecken och icke-manuella signaler som markerar de två 
betydelserelationerna beroende på kontexten i teckenspråkstexter. När man använder markörer för 
betydelserelationer så används tecknen i sina grundformer. Det kan också finnas några teckenvarianter 
på ett tecken. Tydliga markörer med icke-manuella signaler för betydelserelationer är blickriktning, 
upphöjda eller nerdragna ögonbryn och ögon som är uppspärrade eller kisande. Placering av tecken i 
teckenrummet kan betraktas som en markör. 

Abstract 
This study examines how adversative and descriptive semantic relations is marked in sentences and 
how signs and non-manual signals are used to mark these important relations in Swedish Sign 
Language. Different areas of this study are highlighted because they are significant and may influence 
how we select sign and non-manual signals in sentences of sign language: sign space, non-manual 
signals and word sequence that can vary. It is shown that both sign and non-manual signals that mark 
the two semantic relationships depend on the context of the sign language text. When one uses 
markers for semantic relations, the signs are being used in its basics forms. There can also be 
phonological variants of one sign. Clear markers with the non-manual signals for meaning 
relationships are eye gaze, raised or furrowed eyebrows, and eyes that are widened or squinting. 
Placement of signs in the space can be regarded as a marker. 

Nyckelord/Keywords 
Teckenspråk, icke-manuella signaler, teckenrummet, adversativa betydelserelationer, deskriptiva 
betydelserelationer. 
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1 Inledning 
Tidigare har det studerats om kausativa och temporala satsbindningar (Wickman 1995). Wickman (ibid) 
studerade varken adversativa eller deskriptiva betydelserelationer, hur dessa uttrycks i svenskt tecken-
språk. 
 Det finns ingen forskning på hur dessa betydelserelationer markeras i teckenspråk när det handlar om 
tecken och icke-manuella signaler. Just därför kommer uppsatsen att handla om det. Det känns på ett 
sätt som jag kan fylla i ett tomrum inom teckenspråksforskning. Det gjordes studier av svenskt tecken-
språket (Bergman 1982) över hur manuella och icke-manuella signaler markeras i teckenspråkssatser. 
Det är oftast så att den manuella delen utförs samtidigt och förstärks av de icke-manuella signaler. 
Riktning och placering i teckenrummet kan också ske genom token och bojar.  

Min hypotes är att adversativa och deskriptiva betydelserelationer kan markeras med hjälp av tecken 
och icke manuella signaler samt placering av tecken i teckenrummet. 

2 Bakgrund 

2.1 Teckenstruktur i svenskt teckenspråk 
 
Teckenspråk är ett visuellt och gestuellt språk. Det produceras genom att använda händerna (artikulator) 
och så med ansiktet och överkroppen. Precis som svenska så har teckenspråk också ett ordförråd som 
det heter teckenförråd och så reglerna hur man använder språket, d.v.s. grammatik. Ett sätt att beskriva 
strukturen i teckenspråk kan vara en eller två händer som rör sig aktivt på olika läge på kroppen eller så 
i det neutrala läget, det vill säga läget framför kroppen.  Ett annat sätt att beskriva ett teckens uppbyggnad 
är tecknets tre aspekter, artikulator är när den hand som agerar, handen som utför rörelse är artikulation 
och kan en hand agera som ett läge, ett artikulationsställe (Ahlgren och Bergman 2006). 

Här är ett exempel på enhandstecken av tecknet ELLER som utförs med en V-hand (Figur 2.1) och ett 
exempel på tvåhandstecken OCKSÅ som utförs med två V-händer (Figur 2.2).  
(http://teckensprakslexikon.su.se, 2008-).  
 

 
Figur 2.1 ELLER (Svenskt teckenspråkslexikon 2008-) 
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Figur 2.2 OCKSÅ (Svenskt teckenspråkslexikon 2008-) 

Ett annat exempel på tvåhandstecken är PLUS som utförs med en aktiv artikulator, pekfinger och den 
andra artikulator som är stilla och den agerar som ett artikulationsställe till den aktiva artikulator (Figur 
2.3).  
 

 
Figur 2.3 PLUS (Svenskt teckenspråkslexikon 2008-) 

 
De tre aspekterna kan genomföras via ett tecken, en artikulator kan ha olika handform t.ex. Flata handen, 
Knuten hand och ett tecken kan ha olika attityd, riktning (utifrån riktningen på handens rygg) och 
vridning (utifrån handflatans riktning). Artikulation är ett teckens rörelse och rörelserna kan riktas åt 
olika riktningar som upp, ner, framåt, bakåt. Det finns också rörelsearter som t.ex. vrids, cirkel och inter-
aktionsarter t.ex. växelvis, divergerande. Den sista aspekten är artikulationsställe som kan vara på någon 
del av kroppen eller i det neutrala läget som är framför tecknaren (Ahlgren och Bergman 2006). 

2.2 Icke-manuella signaler 
I det svenska teckenspråket använder man en manuell del och icke-manuell del samtidigt. De icke-
manuella signalerna används för olika grammatiska funktioner i teckenspråket, t.ex. ögonbryn, ögon, 
mun, och huvudrörelser (Bergman 1982). 

Ögonbrynen visar vilken satstyp det handlar om; påstående-, fråge- och uppmaningssatser genom att 
använda upphöjda eller nerdragna ögonbryn. Det hjälper mottagaren att uppfatta vilken satstyp det han-
dlar om. Blickriktning och blinkning bidrar mycket inom lexikalt, syntaktiskt och samtalsreglerande. 
Blickriktning uttrycker riktningar och placeringar i teckenrummet för att skapa referenspunkter och 
referenter. Referenter kan vara närvarande eller icke närvarande entiteter som kan utgöra en sak eller 
någon person (Bergman 1995). Blinkning utgör en gränsmarkör som avslutas i ett samtal, om man är 
klar och markerar satsgränser (Bergman 1982). 

Tecken kan ha en lexikal munrörelse som fyller en viktig funktion i teckenspråket. Munrörelserna 
kan vara inlånade från talad svenska eller genuint teckenspråkliga (Ahlgren & Bergman 2006). De 
teckenspråkliga munrörelser har ett mönster med en begränsad uppsättning munrörelser. De inlånade 
munrörelserna är ofta reducerade för att det skulle fungera för de teckenspråkliga munrörelserna. T.ex. 
tecknet OCH har en munrörelse som är reducerad till en synlig munavläsebild av ´o´ som kan se ut så 
här o(ch) (Ahlgren och Bergman 2006). 

Ansiktsuttryck som nämnts tidigare; ögonbryn, blickriktning, blinkning och mun kan tillsammans 
med huvudrörelser (ex kan vara böjt uppåt, nedåt, inåt och framåt, kort nickning eller skakning) markera 
vilken satstyp det handlar om när tecknaren börjar teckna (Bergman 1995). 
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2.3 Teckenrummet 
Det som är speciellt i teckenspråket är användning av teckenrummet som utnyttjas genom att placera 
eller rikta tecknen i rummet. Ens placering eller riktning påverka strukturen av en sats. 
Teckenrummet är framför den som tecknar, hela det visuella utrymme runtom tecknaren utnyttjas genom 
att använda pekningar som riktar med hjälp av pekfingret och här har även blickriktning en viktig roll 
tillsammans med pekningar. Hur ”stort” kan teckenrummet vara beskrivs så här (Ahlgren & Bergman 
2006:47): 

…rent fysiskt kunna vara avgränsat av armarnas räckvidd, men är i själva verket mindre. I höjdled 
sträcker det sig från midjan och upp till en bit ovanför huvudet. Åt sidorna och framåt begränsas 
det i stort sett av att armarna normalt inte sträcks ut helt i armbågsleden. 

 
I teckenrummet används pekningen med pekfinger som kan rikta mot närvarande eller icke närvarande 
referenter i teckenrummet. Pekningen kan också visa på perspektivbyte när tecknaren visar att det är två 
(eller flera) personer där i teckenrummet, t.ex. ett barn är liten så tittar barnet uppåt mot mamman medan 
mamman tittar nedåt på barnet. Blickriktningen och förflyttningen av överkroppen från vänster till höger 
eller tvärtom visar på olika perspektiv och utgör vem som gör vad mot vem (Ahlgren och Bergman 
2006:29). 

Om det är en icke närvarande entitet i teckenrummet så är det alltid så att man skapa en referenspunkt 
innan man nämner den icke närvarande entitet (Bergman & Wallin 1984). När man ska ge i texter såsom 
beskrivning eller förklaring, nyhetsuppläsning och föreläsningar markeras referenserna genom att an-
vända olika tecken som pekar eller riktar i teckenrummet. För att dessa referenterna skall bli koncep-
tuella så att mottagaren vet vad den tecknaren pratar om så måste referenterna berättas innan vad dessa 
pekningarna refererar på. När referenterna har angetts så kan man referera till områden som har blivit 
konceptualiserade i teckenrummet (Ahlgren & Bergman 2006). Liddell (2003) har ett namn på 
konceptualiserade entiteter token. 

2.4 Token  
Token är namnet för konceptuell entitet som är områden utanför tecknarens kropp, de bildas genom att 
tecknaren skapar konceptuella entiteter som man sedan kan hänvisa och referera till under produktionen 
av flera tecken. Det kan vara en token eller så flera token beroende på vad man pratar om, man kan ock-
så ändra i token. Token kan bestå av olika referenter som personer, platser, omgivningar och så kan de 
också innehålla siffror (Liddell 2003). 

2.5 Bojar 
Bojar utförs på den icke dominanta handen samtidigt som den agerande handen producerar flera tecken. 
Utföranden av bojarna fungerar som ”utmärkningssystem” i texten för att hjälpa mottagaren veta vad 
tecknaren pratar om genom att peka på bojarna som utförs framför tecknaren. Det finns fem olika bojar 
som hjälper till i texten som presenteras nedan. 
 Listboj är när man utför siffertecken med grundtal som om när man räknar upp. Det görs en koppling 
mellan en referent och ett finger som kan nuddas före eller efter man skall referera till någon eller något. 
Pekboj är när man har pekfingret utanför kroppen, det är när man pratar om att referera till någon eller 
något genom att peka och pekningen hålls kvar tills man har pratat klart.  
Temaboj är när man har pekfingret uppåt, detta visar på vad för tema man pratar om och refereras av 
den dominanta handen under tiden flera tecken produceras. Punktboj är böjt pekfinger som är kvar 
medan den dominanta handen förflyttar sig mellan två punkter beroende på vad det pratas om. 
Fragmentboj är när ett tecken blir kvar på den icke-dominanta handen medan den dominanta handen 
producerar flera tecken och man refererar där till bojen som är kvar. (Liddell 2003). 
I mitt resultat förekom det bara två av dem, listboj och temaboj. 
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2.6 Betydelserelationer 
Holm och Larsson (1980) beskriver hur olika satser förhåller sig till varandra som tid, villkor, orsak, 
avsikt, följd eller jämförelse. 

Det finns också markörer som binder ihop två satser med olika typer av bindeord. Dessa bindeord är 
i svenskan ord såsom: ´men´, ´och´, ´till exempel´. Bindeorden markerar vilken typ av betydelserelation 
satserna har till varandra. Det finns olika typer av betydelserelationer, Holm och Larsson (1980) har 
delat upp dem i fem olika betydelserelationer med sina undergrupper: 

 
Tabell 1. Betydelserelationer med sina undergrupper 

Kausativa Ordinativa 
(Temporala) 

Adversativa 
(Motsats) 

Deskriptiva 
(Temautveckling) 

Kommunikativa 

Villkor Tid & rum Kontrast Exempel Sändarkommentar 
Avsikt  Jämförelse Tillägg Anföring 
Slutsats   Förklaring Fråga – svar 
Orsak   Komplettering Inlägg 
Följd     

 
Adversativa betydelserelationer delas upp i två kategorier, den ena markerar kontrast och den andra 
jämförelse. 

Kontrast i en sats är när den ena satsen är olikt den andra och anger en motsättning, en helt annan 
utgång. Markörerna för kontrastiv relation i svenska språket är men, fast, dock, däremot, emellertid, i 
gengäld, ändå, i sin tur, istället, konstigt nog, likväl, trots allt, tvärtom, å andra sidan, fördelarna – 
nackdelarna. Exempel 1 visar på en markering (fetstilade) av kontrast i ´men´ som binder ihop de två 
satserna. 
 

(1) Sigge vill inte äta mat men hon vill äta godis. 

Jämförelsen ger signal för en kontrast och jämför. Markörerna för jämförelse i svenska språket är 
annorlunda, lika, likadant, på så sätt, (sammalunda; komparerat adjektiv.). Exempel 2 visar på en 
markering (fetstilade) av jämförelse i ´lika´. 
 

(2) Det gula huset är lika stort som det röda huset. 

Deskriptiva betydelserelationer delas upp i tre kategorier, den ena markerar exempel, den andra 
markerar tillägg och den tredje markerar förklaring. Markörerna för exemplifiering i svenska språket är 
såsom, t.ex., bl.a., särskilt, i synnerhet, visa, belysa. Exempel 3 visar på en markering (fetstilade) av 
exemplifiering i ´särskilt´. 
 

(3) Sigrid vill särskilt ha den rosa klänning idag. 

Tillägg i en sats används när man vill göra ett tillägg som har en koppling med det man säger. 
Markörerna för tillägg i svenska språket är också, även, därtill, därjämte, dessutom, tillika, vidare, och, 
och för övrigt. Exempel 4 visar på en markering (fetstilade) av tillägg i ´också´. 
 

(4) Astrid vill också ha den rosa klänning idag. 

Förklaring i satsen är en komplettering eller förtydligande av innehållet i satsen som är viktigt. 
Markörerna är: ty, för, nämligen, ju. Exempel 5 visar på en markering (fetstilade) av förklaring i ´för´. 

(5) Bertil vill ha en ny bil för hans bil börjar bli dålig. 
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2.7 Satsstruktur i svenskt teckenspråk 
Teckenspråk tillämpar ordföljd. Teckenspråkets satsstruktur varierar beroende på satstyp eller samman-
hang.  Exempel 6–11 visar hur det ser ut i teckenspråkssatser (Bergman och Wallin 1984). 
Teckenspråk skrivs i versaler och svenska skrivs i gemener inom parentes. 
 
Exempel på subjekt, verb, objekt (SVO): 
 

(6) GUNILLA AVGUDA ANDERS PEK-h    (Gunilla avgudade Anders.) 

Exempel på verb, objekt, subjekt (VOS): 
 

(7) HA BIL PEK-c        (Jag har bil.) 

Exempel på subjekt, objekt, verb (SOV): 
 

(8) PEK-c KAFFE DRICKA-KAFFE     (Jag drack kaffe.) 

Exempel på verb, subjekt (VS): 
 

(9) VERKLIGEN MODIG PEK-h     (Han är verkligen modig.) 

Exempel på verb, objekt (VO): 
 

(10) HÄMTA J-Ä-S-T SMÖR V-E-T-E-M-J-Ö-L SALT S-T-R-Ö/SOCKER      
     (Jag tog fram jäst, smör, vetemjöl, salt och strösocker.) 

Subjektet försvinner i exempel 10 så är det för att man har redan talat om subjektet i den förra satsen.  
 
Exempel på subjekt, verb (SV): 
 

(11) DOKTOR ANTECKNA   (Doktorn antecknade det (personnummer) 

Bergman (1982) beskriver några satstyper i det svenska teckenspråket. Ansiktet är en viktig del i tecken-
språket eftersom ansiktet har rikt rörelse- och uttryckssätt. Dessa rörelse- och uttryckssätt har många 
funktioner i grammatiken på det morfologisk och syntaktisk nivå. Ögonen, munnen, blickriktning, 
blinkningar och huvudrörelser har olika betydelser, till exempel kan munnen hjälpa till med känslan när 
den tecknande vill visa att det är jobbigt att cykla. Ögonen spelar en viktig roll på den syntaktiska nivån 
då det gäller om områden i teckenrummet.  

När man ska referera till olika entiteter eller referenspunkter så används pekfingret för att rikta mot 
dessa entiteter. Blickriktning riktas mot referenspunkter i teckenrummet. 
Det finns olika satstyper som ser likadant i många språk, men det som skiljer mellan språken är hur 
satsstrukturen är uppbyggd i satser såsom påstående-, fråge- och uppmaningssatser.  
Exempel 12–16 visar på hur olika satser kan se ut med icke-manuella signaler och sin ordföljd beroende 
vilken satstyp. 
 

(12) DÖV DU        (Du är döv) – Påståendesats 

 
(13) DÖV DU?       (Är du döv?) – Frågesats (Icke manuella signaler: ögonbrynen  

    uppdragna) 
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(14) DÖV DU?       (Du är väl döv?) – Frågesats (Icke manuella signaler:     
    Sammandragna ögonbrynen + huvudnickning, som      
    bekräftande) 
 

(15) DÖV DU?       (Du är inte döv) – Påståendesats (med negation)  

 
(16) VEM HAN               (Vem är han?) – icke manuella signaler: sammandragna    

                              ögonbrynen, axlarna är uppdragna, huvudet lutas åt ett håll, hakan                        
                      är fram och överläppen kan dras upp. 

Bergman (1982) beskriver topik, som ämnet eller vem/vad man talar om redan i början. För att 
topikalisera en språklig enhet i teckenspråk så gör tecknaren de icke-manuella signalerna som höja på 
ögonbrynen, luta sitt huvud åt sidan och ögonkontakt med mottagaren. I Exempel 17 visar exempel på 
en teckenspråkssats där det första ledet är topikaliserat, d.v.s. P-E-R.  
 

(17) P-E-R, VARA-EXPERT-PÅ RITA  (Per är verkligen duktig på att rita) 

Varaktighet i det första tecken som är topikaliserat är vanligt. I det här fallet så är det P-E-R som hålls 
kvar en stund, som en paus för att markera topik. Därefter sänks ögonbrynen och huvudet lutas tillbaka 
till normalposition och det som yttras efter detta är kommentarer till det topikaliserat ledet P-E-R 
(Exempel 17).  

Tang och Lau (2012) har gjort en undersökning om samordning och underordning i några teckenspråk 
bland annat amerikanskt teckenspråk (ASL) och australienskt teckenspråk (Auslan). Tang och Lau näm-
nde att för att identifiera vad samordning och underordning i teckenspråk kan vara diffust och svårt då 
teckenspråkets morfosyntaktiska som markerar gränsen mellan två satser inte är alltid ett måste, d.v.s. 
en konjunktion som binder ihop två satser (Tang och Lau 2012). Markering av gränserna mellan satser 
och satsdel sker genom förändring i huvudets position, blickens riktning, blinkning och ögonbrynen 
(Bergman 1995). 

Wickman (1995) beskriver hur betydelserelationerna, kausativa och temporala satsbindningar ser ut 
i teckenspråk. Kausativa betydelserelation har fem olika kategorier - villkor, avsikt, slutsats, orsak och 
följd. Temporala bindeord markerar satsernas tidsförhållande till varandra. När man tittar på hur sats-
struktur ser ut i teckenspråket så måste man titta på två områden som hur satsernas uppbyggnad ser ut 
och så den spatiala organisationen (teckenrummet) och hur de förhåller sig till varandra. 

Jag har valt att inte lägga stort fokus på hur satsstrukturen ser ut i varje exempel. Mitt fokus i denna 
studie är hur man markerar adversativa och deskriptiva betydelserelationer i svenskt teckenspråk därav 
min avgränsning. 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur adversativa och deskriptiva betydelserelationer ser ut i tec-
kenspråkssatser. Min frågeställning är: 
 
• Vilka manuella tecken och icke manuella signaler används när man markerar adversativa och des-

kriptiva betydelserelationer? 
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4 Material och metod 

4.1 Data 
Inspelningarna för insamlingen av data från 42 informanter började år 2009 och avslutades år 2011. 
Data är hämtad från teckenspråkskorpusen (Mesch, Wallin, Nilsson och Bergman 2012, Mesch 2018). 
Totalt är det 24 timmars inspelat material som har annoterats olika forskare och annotatörer på Stock-
holms universitet.  

Informanterna fick information innan inspelningarna om att de skulle prata fritt om t.ex. upplevelser, 
sport och föreningsliv. Man använde även bildböcker, bildserier och kort filmsekvens som eliciterings-
material till korpusinspelningar. Informanterna blev ombedda att återberätta böckernas innehåll eller 
händelserna som utspelades i filmerna. 

4.2 Informanter 
För att det skulle bli en spridning bland informanterna så har teckenspråkskorpusen valt olika tecken-
språkiga informanter som vuxit upp eller bor på olika platser i Sverige. Man valde informanter med en 
spridning över de tre landsdelarna i Sverige, Norrland, Svealand och Götaland. Totalt fick man fram 42 
informanter varav 20 är kvinnor och 22 är män. Informanternas ålder varierade från att vara 20 år upp 
till 80 år (Mesch 2015). Det var viktigt att informanterna skall vara teckenspråkiga och ha svenskt tec-
kenspråk som sitt första språk.  

Varje informant fick information om det hela med projektet så är de medvetna om att det blir svårt 
att göra dem anonyma vid publicitet på nätet eftersom antalet teckenspråkiga är få i Sverige och alla vet 
vem alla är. Informanterna har olika familj- och språkbakgrund, utbildningsbakgrund och olika yrken. 
Så består mitt data, som jag baserar min analys på här i denna studie, av 42 informanter, varav 20 kvinnor 
och 22 män i åldrarna 20 till 80 år. 

4.3 Metod 
Mitt tillvägagångssätt var att först titta på dessa meningarna i svenska som har nämnts av Holm och 
Larsson (1980) och utifrån de svenska meningarna så tänkte sedan på vilka ord som markerar adversa-
tiva och deskriptiva betydelserelationer i svenskt teckenspråk. 

I svenskan används dessa ord men, och, till exempel. Dessa ord använde jag när jag sökte i teckens-
pråkskorpusen (Mesch 2018). Men jag översatte även dessa svenska ord till teckenspråk efter min egen 
intuition och sökte i teckenspråkslexikonet för att få fram vilket ord man använde för ett tecken i 
korpusen.  
Teckenspråkstexterna i svenskt teckenspråk annoteras i ett annoteringsverktyg ELAN (EUDICO 
Linguistic Annotator) version 5.0.0 (Crasborn och Sloetjes, 2008). Varje tecken i teckenspråkstexten 
annoteras med glosor. Därefter kan man i ELAN söka efter specifik glosa, som, t.ex. MEN och få upp en 
lista. Innan jag började söka med mina valda tecken, sökte jag först på de valda tecken i teckenspråks-
lexikon för svenskt teckenspråk för att se vilken glosa det har blivit taggade med i teckenspråks-
korpusen (Mesch 2018). Med taggningar i teckenspråkstext i svenskt teckenspråkskorpus kunde jag 
lättare och snabbare söka i ELAN, fram tecken som jag ville göra analys på. 

Jag öppnade ELAN programmet, gick direkt till fliken ´sök ´och valde ´strukturerad sökning av flera 
eaf då jag ville söka upp mina ord i alla annoterade filer. Det kom upp en ruta, där jag skulle välja filer 
eller mappar som jag skulle göra sökning på, jag klickade på Lägg till mapp och valde 
´Mesch_2018_01´- nyare version som finns just nu —> klickade på OK. 

 Då gloss_DH och gloss_NonDH är baserade på glosa för ett tecken och i teckenspråk skrivs det med 
versaler, till exempel MEN. Översättning S1 och Översättning S2 är översatta från teckenspråk till 
svenska, d.v.s. vad personerna pratar om. Där skriver man då i gemener, till exempel ´men´. Jag skrev 
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in ett ord som jag ville söka på i den tomma flik, klickade på ´Find´, då kom det en lista på hur många 
MEN eller men det finns. Jag kollade igenom listan över MEN eller men, och tittade på alla videofiler med 
de valda tecken som jag ville göra analys på. Jag sorterade bort några ord som kom med när jag sökte 
efter till exempel MEN, då t.ex. GEMENSAM kom upp i listan eftersom ordet ”men” finns i glosan 
GEMENSAM. När jag har räknat förekomster av glosan MEN i gloss_DH och gloss_NonDH så tittade jag 
även på översättningarna. Jag trodde att flera teckenvarianter, icke-manuella signaler och placering av 
tecken i teckenrummet som inte har blivit översatt till glosan MEN skulle visas mer i översättningarna. 
Dessa markörer som markerar för adversativa och deskriptiva betydelserelationer och det visade finnas 
i översättningarna. Därefter räknade jag ihop hur många förekomster som markeras med hjälp av tecken-
varianter, icke-manuella signaler och placering av tecken i teckenrummet. 

Avvikelser har jag för att det fanns fel översatt av ett ord enligt mig och min intuition eller så funkade 
inte en videofil av någon anledning. Därefter gjorde jag djupare analys på några videofiler på ett tecken 
som jag sökte på, analyserade i ELAN hur det ser ut med dessa betydelserelationerna som jag fokuserade 
på. 

5 Resultat 
Här redovisar jag vad jag har funnit från min analys av adversativa och deskriptiva betydelserelationer 
i teckenspråk. Resultatet av adversativa betydelserelationer presenteras först, därefter presenteras resul-
tatet av deskriptiva betydelserelationer. 

Det ska också visas hur adversativa och deskriptiva betydelserelationer markeras med icke-manuella 
signaler t.ex. användning av ögonbrynens höjning, blickriktning, munrörelser. Jag kommer även att bes-
kriva hur betydelserelationerna kan markeras med enbart tecken placerade i teckenrummet. 

Diskussionen om resultatet finns i kapitel 6.2. 

5.1 Adversativa betydelserelationer 
Jag har tittat i ELAN och räknat ihop hur många tecken som är utförd med den dominanta handen, den 
icke dominanta handen och har sedan delat upp dem i två kolumner. T.ex. har tecknet MEN har i ”den 
dominanta handen” 742 förekomster och ”den icke dominanta” handen har 6 förekomster.  
De flesta av informanterna producerar tecken med den högra handen, därför är det en låg siffra på utföra-
nden av den icke dominanta handen som är den vänstra handen.  
 
Tabell 2. Antal förekomster uppdelade i två kategorier utifrån vilken hand som används och vilken 

betydelserelation de tillhör. 

 
Betydelserelation 

 
Tecken 

 
Utförd av den 
dominanta 
handen 

 
Utförd av den icke 
dominanta handen 

Kontrast MEN 742 6 

Kontrast TROTS 10 0 

Jämförelse ELLER 219 8 

Jämförelse MOTSVARA 3 0 

Vilken hand 
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Jämförelse/exempl
ifiering 

SÅ-ATT-SÄGA 515 5 

Jämförelse/förklari
ng  

LÅTA-SÄGA 57 1 

 
Därefter tittade jag också i ”översättning”, se Tabell 3 där jag tittade på markörer för betydelserelationer 
genom svensk översättning med hjälp av sökord t.ex. ´men´, ´trots´ etc.  

Jag ville också titta på översättningarna eftersom jag hade en aning om att de skulle visa mer hur 
användningen av icke-manuella signaler som markerar de utvalda tecken och placering av tecken i tec-
kenrummet i min studie. Som tidigare nämnts, kommer jag inte att ta upp hur satsstruktur ser ut på alla 
exempel eftersom det inte är mitt fokus i denna studie. 

 
Tabell 3. Antal förekomster i översättningarna 

´Sökord´ Förekomster 
men 1276 
trots 30 
eller 431 
motsvara 4 
så att säga 29 
låta säga 0 

 
Efter att jag har sammanställt kategorierna i och Tabell 3 delade jag upp dessa i ytterligare tre olika kate-
gorier som syns i Tabell 4. Tecknen som är utförda på ”enhandstecken” eller ”tvåhandstecken” och det 
finns också ” andra tecken än grundformen” för tecknet MEN, detta tecknen betyder just ́ men´ i uttrycken 
som jag har hittat. Den tredje gruppen är ”icke-manuella signaler” som uttrycker betydelsen ´men´ med 
icke-manuella signaler som kan vara t.ex. upphöjda ögonbryn, ögon, mun och så placering av tecken i 
teckenrummet. Jag har räknat icke-manuella signaler som utförs i parallellt med tecken. 

En annan grupp som också är representerad i tabellen är ”avvikelse”, det är glosor som jag anser att 
det har blivit fel översatt från teckenspråk till svenska eller några videofiler som är defekta och inte går 
att analysera. 
 
Tabell 4. Förekomster uppdelat i manuella delen och icke-manuella delen 

Tecken Enhandstecken 
och 
tvåhandstecken 

Andra tecken än 
grundformen 

Icke-manuella 
signaler och 
placering av 
tecken i 
teckenrummet 

Avvikelse 

MEN 1069 7 851 97 

TROTS 14 16 8 2 

ELLER 321 3 276 58 

MOTSVARA 6 1 0 0 

SÅ-ATT-SÄGA 524 7 4 14 

LÅTA-SÄGA 51 3 0 4 
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Nu kommer jag att fokusera på den totala siffran som syns i Tabell 4 och presenterar dem här med några 
exempel. Varje exempel som visas markeras med fetstil och understruken som representerar tecknen 
som binder ihop satserna. 

I korpusen har jag funnit 1069 förekomster av tecknet MEN som kan utföras med en eller två händer 
(Figur 5.1 och Figur 5.2). Detta är den vanligaste markören för adversativ betydelserelation i teckens-
pråkskorpusen. Det finns också fyra teckenvariationer av annoteringen MEN (Figur 5.1, Figur 5.2, Figur 
5.3 och Figur 5.4). Den första variationen visas i Figur 5.1 och utgörs av två händer med Knuten 
handform som är framåtriktade och vända mot varandra. Initialt förs händerna mot varandra, d.v.s. en 
konvergerande rörelse för att till sist ha en kontaktrörelse. Därefter har händerna en divergerande rörelse.  
 

   
Figur 5.1 MEN (SSLC01_182) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
POSS1 HÄR TECKENSPRÅK TID-FRAMÅT MINSKATID-FRAMÅT MEN IBLAND PEK PERSON.PL KÄNNS 
PRO1 PEK HA KVAR PEK HÄRNÖSAND TECKEN PEK 
 
Översättning till svenska: 
 
”…mitt teckenspråk som jag hade med mig från Härnösand försvunnit fast ibland får jag höra från 
personer som känner mig att jag fortfarande har en del av det kvar...” 
 
Tecknarens blick är under utförandet av tecknet MEN riktad ner mot golvet i början innan den flyttas upp 
mot mottagaren. Tecknet MEN har en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska, me(n). 
Den manuella delen markerar den adversativa betydelserelationen med förstärkning av ögonkontakt med 
mottagaren i slutet av denna sats.  

Satsens första sats är en typisk SV-sats, tecknaren började med att referera till sig själv genom att 
teckna med Flata handen POSS1 och därefter HÄR TECKENSPRÅK (subjekt). Därefter kommer det verbet 
TID FRAMÅT MINSKA TID-FRAMÅT. Satsens andra sats är en typisk SOV-sats, subjektet är PEK PERSON.PL 
där tecknaren refererar till genom att peka mot teckenrummet mot icke närvarande personer. Objektet 
refereras till tecknaren och verbet HA KVAR PEK HÄRNÖSAND TECKEN PEK. 

Ett exempel på en annan variation på utförandet av tecknet MEN visas i Figur 5.2 och utförs med en 
hand. Man kan utföra denna betydelse med en hand trots det är ett tvåhandstecken, det är en fonologisk 
variation av tvåhandstecknet MEN. 
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Figur 5.2 MEN (SSLC01_081) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
AUTOMATISK PRO1 IN@b OCKSÅ PENDLA PU@g MEN PRO1 BRUKA SÄGA IBLAND RÄDDA… 
 
Översättning till svenska: 
 
”…jag också började där, så där gick jag och jaa, jag brukar ibland säga att det var tur.” 
 
Tecknet MEN i Figur 5.2 utförs med enhandstecken med den dominanta handen medan den icke 
dominanta handen är kvar på tecknarens knä. Tecknet är också varaktig en stund innan den andra satsen 
produceras. Blickriktningen är inte i kontakt med mottagaren utan blicken är i ett högt läge vid teck-
narens vänstra sida. Blickriktningen visar också på att tecknaren funderar på vad denne skall säga 
därefter. Munrörelsen är lexikalt som är inlånat från svenska, me(n). 

Tecknet MEN utför med en hand istället för två och den markerar den adversativa betydelserelationen 
med förstärkning av blickriktningen och varaktighet av tecknet. Vanligaste används båda händerna för 
att teckna MEN, men det funkar också att använda en hand.  

Som jag har hittat i korpusen, är de flesta exempel på MEN som utförs med tvåhandstecken visar att 
utföranden med en hand används när man funderar på vad man skall säga efteråt, eller ge kommentarer 
på sin egna åsikterna. 

Ett annat skäl till varför man använder en hand istället för två är för att den andra handen kan utföra 
ett tecken som kallas för temaboj (Liddell 2003). Ett exempel på detta visas i Figur 5.3 
 

   
Figur 5.3 MEN (SSLC01_021) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 

DH:   PRO1.FL     PRO1 SEX      MEN            HÖRA FIN KAN PRATA-TELEFON 

NonDH:     FYRA FEM         FEM   FYRA 

 
Översättning till svenska: 
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”Vi var sex stycken, mm, fel//vänta nu det var fyra stycken som hörde så pass att de kunde prata i 

telefon.” 

DH står för dominanta handen och NonDH står för icke dominanta handen. Den dominanta handen 
(vänstra handen i Figur 5.3) är aktiv och producerar flera tecken medan den icke dominanta handen 
(högra handen i Figur 5.3) är ett teckenfragement av siffran sex (6) som var tecknet som utfördes innan 
exempel i Figur 5.3  till en början men sen när långfingret på den vänstra handen kom upp och skulle 
teckna för MEN så ändrades den handen med siffran sex (6) till siffran fem (5). 

I Figur 5.3 visar att det utförs en variant av tecknet MEN då på den andra handen utför tecknet för siff-
ran sex (6). Siffertecken utförs vanligtvis stilla på en hand med Tumhanden, uppåtriktad och inåtvänd1 
men detta kan också utföras stilla med Tumhanden, uppåtriktad och inåtvänd, samt Sprethanden, uppåt-
riktad och inåtvänd.2. Tecknaren använder det sistnämnda tecknet för siffran sex 6, det blir så att man 
inte använder grundform av tecknet MEN då den ena handen är ett teckenfragement. 

Tecknet MEN blir till ett pekfinger som förs snabbt framåt och bakåt. En manuell markör i form av 
ett tecken MEN som utförs med en hand med en handform som avviker från grundformen i tvåhands-
tecknet MEN. I grundformen ska det vara två Knutna händer, men här använder tecknaren handformen 
Pekfinger (Figur 5.3). Det är det som markerar den adversativa betydelserelationen. 

Tecknet MEN förstärks av nerdragna ögonbryn och blickriktning börjar neråt och på slutet flyttas den 
mot mottagaren. Tecknet visar på en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska, men. 
Det här exemplet är ett bra exempel av båda delarna: den manuella delen och den icke manuella delen. 
Tecknet utförs manuellt med förstärkning av icke manuella signaler som ögonbryn och blickriktning 
som markerar adversativ betydelserelation.  

Satsstrukturen i Figur 5.3 är en typisk SV-ordföljd med subjektet på PRO1.FL FYRA FEM PRO1 SEX 
FEM medan temabojen markerar verbet. Sen är det två satser efter den första satsen, den andra satsen är 
FYRA HÖRA FIN som är en typisk SV-ordföljd. Subjektet är FYRA och verbet är HÖRA FIN. Den tredje 
satsen är en typisk VS-ordföljd KAN PRATA-TELEFON, verbet är KAN och subjektet är PRATA-TELEFON.  

Den fjärde och sista teckenvarianten av tecknet MEN ser vi i Figur 5.4. 
 

   
Figur 5.4 MEN (SSLC01_203) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
JA@b PRO1 ENSAM DÖV PÅ POSS1 AVDELNING JA@b ENSAM MEN FINNAS PI SEX FEM DÖV HOS 
SÖ@b@en SKOLA^ÖVER^STYRELSE 
 
Översättning till svenska: 
 
”Jag var den enda döva på min avdelning, det var jag, men det var sex eller fem döva till som arbetade 
på SÖ, Skolöverstyrelsen.” 
 

                                                   
1 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01324 
2 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/05602 
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I Figur 5.4 är den högra handen aktiv medan den andra är nästan stilla. Tecknet för MEN börjar med 
Flata handen som rör sig från höger och fram till den andra handen och har en kort kontakt med fingrarna 
på den dominanta handen. Sen förs den dominanta handen utåt och blir till en Knuten hand. Den icke 
dominanta blir också till Knuten hand men förblir stilla. Tecknaren har ögonkontakt med mottagaren 
med upphöjda ögonbryn och munnen visar en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska, me(n). 

Figur 5.4 innehåller både en manuell del och en icke-manuell del. Den adversativa betydelse-
relationen markeras av det manuella tecknet samt icke manuella signaler som upphöjda ögonbryn och 
ögonkontakt med mottagaren. 

Vi har tittat på den manuella delen och nu övergår vi till den icke manuella delen när det gäller mark-
ering av adversativa betydelserelationer med endast icke-manuella signaler. Jag har funnit 851 förekom-
ster av betydelsen ´men´ som markeras med hjälp av icke-manuella signaler i korpusen som markörer 
för adversativ betydelserelation t.ex. upphöjda ögonbryn, ansiktsuttryck och händer som gör något 
framför kroppen. Här kommer några exempel som jag har hittat: 
 

   
Figur 5.5 MEN (SSLC01_110) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
BEFORDRA-GÅ-DIT PRO1 VARELSE(VVb)+ @p GLÖMMA ALDRIG-NÅGONSIN PEK (MEN) POLIS PRO1 
TRÄFFAS POLIS PERSON@kl NU@b PENSION 

 
Översättning till svenska: 
 
”…då blev man bra spak, det glömmer jag aldrig haha men polisen eeh jag har ju träffat poliser som 
numera är pensionärer…” 
 
Jag har MEN i parentes i teckenspråkssats för jag anser att den som annoterade den här filmen har översatt 
med fel teckenglosa på denna sats. 

Mellan ALDRIG-NÅGONSIN och POLIS så har den tecknaren ögonkontakt med mottagaren och så pekar 
tecknaren med Pekfinger åt vänster som om polis står där (token). Samtidigt som denne utför munnens 
rörelse som är lexikalt och är inlånad från svenska, men. Pekning och munrörelse markerar den advers-
ativa betydelserelationen. Bilden i Figur 5.5 är ett tecken på POLIS samtidigt som blickriktning riktas 
mot mottagarens höger för att referera en icke närvarande entitet (token). 

Tecknet MEN kan också uttryckas genom icke-manuella signaler som det här exemplet Figur 5.6. Kort 
huvudskakning samtidigt som händerna uppåtriktade hålls framför tecknaren, detta markerar betydelsen 
´men nej´. 
 
 

Polis 



14 
 

   
Figur 5.6 PU@g (SSLC01_381) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
FÖR (visar hur man avläser munnen på andra) VILL FRÅGA-TILL PU@g HEMSK TID TRE ÅR TID-OMKRING 

 
Översättning till svenska: 
 
”…. Innan hade man ju bara kämpat med att uppfatta vad som sas fast man ville fråga men det gick 
inte, det var en hemsk tid dom tre åren.” 
 
Istället för att teckna MEN manuellt så använder den tecknande några icke-manuella signaler som mark-
erar den adversativa betydelserelationen. 

Tecknaren skakar på huvudet samtidigt med upphöjda ögonbryn och ögonen som först tittar omkring 
och sedan på mottagaren som en negation. Munnen är stilla men ena mungipan rör sig lite uppåt vilket 
markerar ´inte´ och två Sprethänder, uppåtriktade är framför kroppen. Mellan de två satserna tillförs 
också en negation som markerar ´inte´ genom att skaka på huvudet tillsammans med händerna, uppåt-
riktade som negation. 

Ett annat exempel på händernas utföranden framför kroppen som syns i Figur 5.7. 
 

   
Figur 5.7 NEHEJ (SSLC01_046) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
PRO1 TITTA-PÅ TRO FÖRNÄM LEVA VÄRLD FLOTT SLOTT NEHEJ 

 
Översättning till svenska: 
 
”När jag började titta så tänkte jag att den skulle handla om en underbar värld, med ett vackert slott 
men det gjorde den inte” 
 
Ibland kan betydelsen ´men´ utföras i slutet av en sats i teckenspråk som i Figur 5.7. Tecknaren berättar 
vad denne tror och sen på slutet ger denne kommentar/svar på sitt antagande.  

Direkt efter SLOTT så kommer den flata handen framför den tecknaren och den slås åt vänster och 
höger som ´Nej´ samtidigt som huvudet skakar snabbt. Ansikte är neutral, hakan förs lite framåt och 
munrörelsen är först stilla men mot slutet av tecknet så blir den öppen. Munnen har då en lexikal mun-

Handen och huvudet 
skakar kort och snabbt 
samtidigt som hakan 
var uppåt först innan 
den förflyttas ner. 
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rörelse som är inlånad från svenska, ne(hej). Den adversativa betydelserelationen markeras av den Flata 
handen som uttrycker för betydelsen ´nehej´ och huvudskakning. 

Satsen är självständig i Figur 5.7 och tecknet NEHEJ som markerar ́ men´ ligger efter satsen. Subjektet 
pekas på den tecknande genom att peka på sig själv med pekfinger PRO1, verbet är TITTA-PÅ TRO och 
objektet är VÄRLD FLOTT SLOTT. Tecknet NEHEJ bidrar till en negation här genom att använda flata 
handen framåtriktad och skakar på handen samtidigt som huvudet skakar som en betoning på ´nej´. 
Ansiktet kan med hjälp av de icke-manuella markörerna markera adversativ betydelserelation, genom 
att ansiktet förändras se Figur 5.8. 
 

   
Figur 5.8 SÄKER (SSLC01_183) 

Annotering med glosor som markerar adversativ betydelserelation:  
 
PU@g PEK KLARA SÄKER . . ..  MISSTAG PEK FEL 

 
Översättning till svenska: 
 
”Ibland var man säker på att en person skulle klara testet men gjorde det inte, man hade helt enkelt 
fel” 
 
Sista tecken ´SÄKER´ i Figur 5.8 är varaktig för att man är säker. Hela ansiktet blir förändrat; upp-
spärrade ögon och har ögonkontakt med mottagaren, munnen är stilla. Samtidigt skakas huvudet kort 
och snabbt. Huvudvridningen är en icke-manuell negation, det är som man blir chockad, därför visar 
ansiktet känslor: chockad och förvånad. 

Tecken och icke-manuella signaler markerar den adversativa betydelserelationen. 
Satsen är en SV-sats i Figur 5.8 är precis före de markerade punkterna och den andra satsen som är en 
VS-sats kommer efter punkterna. Subjektet pekas mot referenten som är icke närvarande i teckenrummet 
med pekfinger PEK. Verbet kommer efter subjektet KLARA SÄKER. Därefter förändras ansiktets uttryck 
(icke-manuell signal) samtidigt som huvudet skakar snabbt och kort som en negation. 
Satsen efter är verbet MISSTAG och subjektet utförs med pekfingret PEK. 

Det finns 14 förekomster av tecknet TROTS, som är ett tvåhandstecken och utförs med två agerande 
Pekfingrar, riktade mot varandra och inåtvända, förs kort mot varandra3. Sedan har jag funnit 16 före-
komster som använder andra tecken för att uttrycka just betydelsen ´trots´. 

 
 

                                                   
3http://teckensprakslexikon.su.se/ord/15961 

Ansiktet förändras 
drastiskt som om 
man är chockad. 
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Figur 5.9 TROTS (SSLC01_004)  

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
…// FORSKA HINNA*INTE MINSKA SÅ-ATT-SÄGA PU@g, ÄNDÅ TROTS PEK TITTA-PÅ TYCKA BRA TRE 
TIMMAR MEN PU@g SYNS MÅNGA HINNA*INTE NEHEJ 
 
Översättning till svenska: 
 
”…// det är för få timmar avsatt för det, och ändå är ju tre timmar mycket men många tycker inte att de 
hinner ändå.” 
 
Tecken för TROTS i Figur 5.9 visar ett tvåhandstecken med pekfingrar mot varandra framför tecknaren. 
Tecknet TROTS har en lexikal munrörelse som är inlånad av svenska, (tr)o(ts). Ögonen har tecknaren en 
bibehållen kontakt med mottagaren, pannan höjs lite grann samt som kroppen förs lite bakåt. Den 
manuella delen för ´trots´ i kombi-nation med icke-manuella signaler markerar den adversativa betyd-
elserelationen. 
 

   
Figur 5.10 TROTS (SSLC01_021) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 

ENLIG SKOLA PEK.FL PRO1 GANSKA BRA AVLÄSA-MUN AVLÄSA PU@g TROTS PRO1 DÖV AVLÄSA-MUN 
PRO1 
 
Översättning till svenska: 
 
”…då när jag gick i skolan så sa dom att jag var ganska bra på att läsa på läpparna trots att jag är 
döv” 
 
Tecknet TROTS i Figur 5.10 tecknas istället med tecknet MEN med två Dubbelkrok, framåtriktade och 
vända mot varandra, kontakt bredvid varandra, förs från varandra4 framför tecknaren. Tecknet TROTS 
har en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska, (tr)o(ts).  

                                                   
4 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/02173 med dubbelkrokar istället för knutna händer 
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Hakan förs lite neråt och blickriktningen var till en början åt mottagarens vänster innan ögonkontakt 
med mottagaren i slutet av tecknet. Detta är för att man vill få tecknet TROTS betonat, på detta sätt 
markeras den adversativa betydelserelationen. 

 

     
Figur 5.11 |yrkeskola| (SSLC01_162) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
PEK YRKE^SKOLA PEK TACK*VARE VARA KOMMA KOMMA ANNAN FRÅN VÄNERSBORG HÄRNÖSAND 
MANILLASKOLAN KOMMA.DIT KOMMA.DIT VARELSE+RÖRELSE BARA ÅR+TVÅ BETYDA MYCKET PEK 
 
Översättning till svenska: 
 
”men dom som gick i yrkesskolan……. t.ex. från Vänersborg, Härnösand, Manillaskolan trots att det 
bara var under två år så hade den tiden jättestor betydelse…” 
 
Ett annat exempel (Figur 5.11) på hur icke-manuella signaler som markerar den adversativa betydelse-
relationen, med ansiktsuttryck. Kroppen förs framåt och huvudet förs lite nedåt, ögonbrynen är ner-
dragna, ögonkontakt med mottagaren och samtidigt tecknas BARA ÅR+TVÅ. Munnen visar på lexikala 
munrörelser på båda tecknen BARA, ba(ra) och ÅR+TVÅ två (år). 

Den icke dominanta handen är teckenfragement av yrkesskola – en token som man refererar till under 
tiden den dominanta handen producerar flera tecken framför tecknaren. Tecknaren börjar med att teckna 
BARA och fortsätta med ÅR+TVÅ (på den icke dominanta handen) samtidigt som de icke manuella signal-
erna betonas på TROTS.  

Jag har funnit 321 förekomster av tecknet ELLER som utförs med enhands- och tvåhandstecken i kor-
pusen och det finns 276 antal icke-manuella signaler som markerar betydelsen ´eller´. 
 

   
Figur 5.12 ELLER (SSLC01_406) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
SÄLJA SAK.PL ELLER ANNAN VILL LEDA.RUNT TJÄNA PENGAR… 
 
Översättning till svenska: 
 
”Han ville till exempel sälja saker eller guida mig runt för att tjäna pengar.” 
 

|yrkeskola| |yrkeskola| |yrkeskola| 

Fragment av ett 
tecken medan 
tecknet ELLER i den 
dominanta handen 
produceras.  
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Figur 5.12 visar enhandstecken ELLER med en V-hand, framåtriktad och nedåtvänd, vrids åt vänster, 
upprepas5. Den icke dominanta handen utför ett fragment av tecknet MEN som tecknades innan tecknet 
ELLER. 

Ögonen är i kontakt med mottagaren och sen åt mottagarens höger som om han funderar på vad som 
skall sägas härnäst. Munnen utför en lexikal munrörelse, el(ler). Det finns också snabb huvudskakning 
här. Det är tecknet ELLER och de icke-manuella signaler som markerar adversativa betydelserelation i 
det här fallet. 

Tecken för ELLER är ett av många tecken som markeras med hjälp av icke manuella signaler, se Figur 
5.13 och Figur 5.14 
 

     
Figur 5.13 |socionom| och |lärare| (SSLC01_083) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
TID-UPPÅT LÄRARE VELA-FRAM-OCH-TILLBAKA SOCIONOM LÄRARE SOCIONOM VILL JOBBA MED 
MÄNNISKA 
 
Översättning till svenska: 
 
”men längre fram så var jag inte lika säker utan det stod mellan att bli socionom eller lärare, jag ville 
i alla fall arbeta med människor.” 
 
Betydelsen ´eller´ markeras med hjälp att tecken riktas mot två token |socionom| och |lärare| i tecken-
rummet (Figur 5.13). Överkroppen förs åt vänster först (Figur 5.13a och b) och tecknar SOCIONOM 
(Figur 5.13c) och sen förs överkroppen och tecknar LÄRARE. Ansiktet och munnen är neutrala. Den 
adversativa betydelserelationen markeras av kroppens förflyttning som markerar för betydelsen ´och´. 

Figur 5.13 har den första sats som är en typisk SV-sats, där subjektet markeras med överkroppen. 
Verbet står för VELA-FRAM-OCH-TILLBAKA. Den andra satsen har SVO-ordföljd, subjektet är LÄRARE 
och SOCIONOM följs av verbet VILL JOBBA och objektet är MÄNNISKA. 
 

   
Figur 5.14 TVÅ TRE (SSLC01_181) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
PRO1 BO HOS EN TANT TILLSAMMANS MED TVÅ……TRE@rd TRE OLIKA 
                                                   
5 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/04151 

|socionom| |lärare| 

Handen som har siffran 
två, sen ändras det till 
siffran 3. 

Blickriktning och 
mun markerar ELLER 
tillsammans med 
handen. 
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Översättning till svenska: 
 
”Så jag bodde hos en tant tillsammans med två... eller tre... var det nog, tre andra fast det varierade.” 
 
Som Figur 5.14 så utnyttjar teckenrummet istället för att teckna ELLER manuellt. Blickriktningen är nere 
på golvet först innan den flyttar upp till mittersta i teckenrummet som om han funderar på om det var 
två eller tre. Tecken för siffrorna TVÅ och TRE följs växelvis då den tecknaren repeterar siffor växelvis 
framför kroppen. Ögonbrynen är nerdragna och övre läppen dras upp men gör ingen munrörelse.  

Blickriktningen och uppdragning av munnen markerar för betydelsen ´eller´. 
 

   
Figur 5.15 MOTSVARA (SSLC01_083) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
PEK PI IDAG PRO1 SE@rd JA@ub BARN^MORSKA MOTSVARA SOM PI LÄKARE BARN^LÄKARE 
LÄKAREÛTBILDNING MOTSVARA 
 
Översättning till svenska: 
 
” Idag så uppfattar jag att en barnmorska kan jämställas med en läkare, t.ex. barnläkare ja deras 
utbildning motsvarar en läkares, men ändå behandlas…” 
 
Figur 5.15 visar tvåhandstecken av tecknet MOTSVARA med två Pekfingrar, riktade mot varandra och 
inåtvända, förs kort mot varandra, upprepas6. 

Det förekommer två MOTSVARA i den här satsen, tecknaren jämför mellan barnmorska och barn-
läkare. Den första MOTSVARA är blickriktningen först till mottagarens höger innan den för till mottag-
aren, upphöjda ögonbryn. Huvudet vrids lite åt sidorna. Den andra sats med tecken av MOTSVARA (Figur 
5.15) har tecknaren ögonkontakten med mottagaren. Det som är skillnaden mellan de två MOTSVARA är 
hur munrörelserna ser ut. Den första MOTSVARA har lexikal munrörelse mo(t)s(vara) och den andra 
MOTSVARA är neutral med stängd mun. Icke-manuella signaler och tecknet markerar tillsammans den 
adversativa betydelserelationen. 
 

 
Figur 5.16 MOTSVARA (SSLC01_327) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
                                                   
6 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/05093 
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KILLE PEK UPP^VÄRMA I@b KANSKE HALVTIMME HALVTIMME@hd FÖR POSS1 BROR MOTSVARA SOM 
EN HÅRD TRÄNA@rd 

 
Översättning till svenska: 
 
”den killen värmde väl upp i en halvtimma ungefär och för min lillebror så motsvarade den 
uppvärmningen ett hårt träningspass” 
 
I Figur 5.16 är likadan som Figur 5.15 men den här figuren används munrörelsen som är inlånad från 
svenska, mo(tsvara) istället för MOTSVARA SOM. Ögonbrynen är nerdragna och blickriktningen är först 
åt mottagarens höger innan den förflyttas mot mottagaren. Den manuella delen tillsammans med icke-
manuella signaler markerar den adversativa betydelserelationen. 

Satsstrukturen i Figur 5.16 är en SV-sats i den första satsen och SVO-sats i den andra satsen som 
inleder relativsats av tecknet SOM. Subjektet i den första satsen representerar KILLE PEK och verbet 
UPP^VÄRMA. Subjektet i den andra satsen representerar FÖR POSS1 BROR och verbet är MOTSVARA 
SOM och objektet är EN HÅRD TRÄNA. 

Jag har funnit det här exemplet (Figur 5.17)  i översättningarna, den använder helt andra tecken än 
just MOTSVARA. 
 

     
 

   
Figur 5.17 SOM SKOL^MÄSTERSKAP NÄSTAN SAMMA (SSLC01_326) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
TRE SOM SKOL^MÄSTARE NÄSTAN SAMMA TYP@b VARA*PEK  
 
  Översättning till svenska: 
 
” det var dom tre grenarna man tävlade i, det motsvarade våra skolmästerskap kan man säga” 
 
Figur 5.17 visar på ett andra tecken SOM och tecknet uttrycker betydelsen ´motsvara´ trots det inte är 
tecknet MOTSVARA där.  

Tecknaren har kisande ögon och ögonkontakt med mottagaren hela tiden samtidigt som huvudet är 
lutat åt höger och nickning. Detta är för att konstatera att dom tre grenarna är likadan som 
skolmästerskap. Alla tecken har en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska.  
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Alla tecken samt icke-manuella signaler markerar den adversativa betydelserelationen. Detta tecken har 
stor frekvens i svenskt teckenspråk enligt mig då den kan betyda flera saker än bara SÅ-ATT-SÄGA. Jag 
kommer att diskutera detta i resultatdiskussion 6.2. 
 

   
Figur 5.18 SÅ-ATT-SÄGA (SSLC01_004) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
PRO1 SÅ-ATT-SÄGA SOM SÅ-ATT-SÄGA LEDNING SYNS INTE SMÅ DIFFUS SÅ-ATT-SÄGA BETYDA PU@g 
PROBLEM INTE SÅ-ATT-SÄGA 

 
Översättning till svenska: 
 
”ibland kan ju ledningen så att säga vara osynlig och man upplever inte att man upplever inte att man 
har några problem med den” 
 
Figur 5.18 visar tvåhandstecken med V-händer, uppåtriktade och framåtvända, fingrarna böjs ett par 
gånger7. Ögonkontakten är mot mottagaren och de är kisande samt upphöjda kinder som mungiporna är 
upp. Tecknet SÅ-ATT-SÄGA har en stilla munrörelse som bidrar till att markera den adversativa betydel-
serelationen tillsammans med ovanstående icke-manuella signaler. 

I Figur 5.19 kan man se att ett exempel på en annan variation på utförandet av tecknet SÅ-ATT-SÄGA 
som utförs med en hand. Man kan utföra denna betydelse med en hand trots det är ett tvåhandstecken. 
Det är en fonologisk variation av tvåhandstecknet SÅ-ATT-SÄGA. 

 

   
Figur 5.19 SÅ-ATT-SÄGA (SSLC01_007) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
DÅ@b PRO1 PI SÅ-ATT-SÄGA PRO1 LÅNA UT@b CIGARETTÄNDARE PRO1 MED.VARA IN@b BLANDA 
FÖLJA-EFTER PINSAM SÅ-ATT-SÄGA 
 
Översättning till svenska: 
 
”… vid det tillfället hade jag typ lånat ut min tändare så därför blev jag inblandad i det hela, jobbigt…” 

                                                   
7 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/08728 
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De icke manuella signalerna visar på huvudet som böjs bakåt och ögonen är lite uppspärrade och munnen 
är stilla. Tecknaren har bibehållen ögonkontakt med mottagaren. Den första SÅ-ATT-SÄGA är som en 
paus då det sista tecknet är varaktigt mellan satserna medan den sista SÅ-ATT-SÄGA är varaktig för att 
man vill få förståelse eller bekräftelse från mottagaren.  

Den adversativa betydelserelationen markeras av tecknet SÅ-ATT-SÄGA samt de icke-manuella sig-
nalerna. 
 

   
Figur 5.20 LITE (SSLC01_260) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
DÅ@b BO PÅ KRISTINA^SKOLA UNDER TID VARA LITE GYNNSAM-FÖLJD FÅ1 ANNAN PERSPEKTIV POSS 
ELEV POSS LIV 
Översättning till svenska: 
 
”Så då bodde jag på Kristinaskolan under den tiden och fick så att säga möjligheten till en annan inblick 
i elevernas liv…” 
 
Figur 5.20 visar tecknet LITE, en handstecken med en Måtthand, framåtriktad och uppåtvänd, förändras 
till Nyphand, upprepas8. Denna variant av ´så att säga´ använder ett annat tecken än just tecknet SÅ-ATT-
SÄGA, den adversativa betydelserelationen markeras av tecknet LITE med hjälp av ögonen som är upp-
spärrade, blickriktningen är på mottagaren samt munnen har en lexikal munrörelse från svenska, li(te). 

Huvudet vrids åt sidorna, som så att säga eller det är som. Satsstrukturen i Figur 5.20 har VO-ord-
följden med verbet BO och objektet är KRISTINA^SKOLA och binds ihop med den andra satsen med 
tecknet LITE. Den andra satsen har VO-ordföljden med verbet FÅ och objektet är ANNAN PERSPEKTIV 
POSS ELEV POSS LIV. 
 

   
Figur 5.21 TYP@b (SSLC01_323) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
PLUS PRO1 TA MED POSS1 EGEN DOTTER BETYDA PEK HUR TA MED BARN PEK HUR TA 
ANSVAR<>LISTBOJ.TVÅ@nh PEK HUR HEMMA PEK> ringfLISTBOJ.TRE@nh HINNA ETCETERA TYP@b 
 
Översättning till svenska: 
                                                   
8 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01701 
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”så brukar jag ta med min dotter så dom får se hur det är när man gör allt som att ta med sig barn, tar 
ansvar, hur det fungerar med hemmet, ja hur man hinner med allt så att säga-” 
 
Figur 5.21 är ett annat exempel på andra tecken istället för SÅ-ATT-SÄGA men har likadan funktion. Det 
bokstaverande tecken TYP bokstaveras T-Y-P9på en hand. Tecknarens huvud är lutat åt höger och det 
skakar lite åt sidorna. Upphöjda ögonbryn och bibehållen ögonkontakt med mottagaren och munnen har 
en lexikal munrörelse typ. 

Tecknet för SÅ-ATT-SÄGA kan utföras på ett annat tecken som jag kommer att diskutera om tecknet 
SÅ-ATT-SÄGA i resultatdiskussion 6.2.  
 

   
Figur 5.22 LÅTA-SÄGA (SSLC01_283) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
PEK TYP@b LÅTA-SÄGA PEK HÖRSEL^KLASS<>TEMABOJ@nh@hd HUS FORM(S) + BESKRIVNING@p 
 
Översättning till svenska: 
 
”Hur ska jag förklara… huset där hörselklasserna gick låg ju till vänster...” 
 
LÅTA-SÄGA är enhandstecken (Figur 5.22) som har ett pekfinger, vänsterriktat och inåtvänt, förs i fram-
åtgående cirklar framför hakan10.  

De icke-manuella signalerna som bidrar med är huvudskakning på sidorna och blickriktning är neråt 
och tecknet är utdragen som om man funderar hur man skall förklara vidare på satsen. Munnens rörelse 
är stilla men mungiporna rör sig upp för att markera den adversativa betydelserelationen tillsammans 
med tecknet LÅTA-SÄGA. 
 

   
Figur 5.23 LÅTA-SÄGA (SSLC01_287) 

Annotering med glosor av mening som markerar adversativ betydelserelation: 
 
PEK TRÄNARE SA PEK PEK SOMMAR PEK NU@b PEK POSS KONDITION NU@b LAG PEK SKA SEDAN 
TILLBAKA LÅTA-SÄGA FYRA VECKA SAMMA ELLER BÄTTRE 
                                                   
9 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/05434 
10 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/17031 

Tecknet för 
siffran fyra i 
kombination 
med LÅTA-
SÄGA 
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Översättning till svenska: 
 
”Tränaren har sagt att nu i sommar så den kondition som dom har i laget ska när dom kommer tillbaka 
om fyra veckor vara lika bra eller bättre” 
 
Figur 5.23 är likadant som Figur 5.22 men nu har den 4-hand istället för pekfingret. Detta är för att teck-
net precis efter LÅTA-SÄGA är FYRA, snabbare att teckna så än med pekfingret. Huvudet är vänt åt höger, 
ögonkontakten är bibehållen mot mottagaren och så är ögonbrynen upphöjda för att förstärka det som 
skall sägas. Tecknet LÅTA-SÄGA har en lexikal munrörelse, säga tillsammans med de andra icke-
manuella signaler och tecken manuellt markerar adversativ betydelserelation. 

5.2 Deskriptiva betydelserelationer 
I det här avsnittet presenteras vilka tecken och icke-manuella signaler som används för att markera desk-
riptiva betydelserelationer. 

Sättet som jag har gjort med sökningen av adversativa betydelserelationer så har jag gjort samma sak 
med deskriptiva betydelserelation. Jag tittade i ELAN och räknade ihop hur många tecken som är utförda 
med den dominanta handen och den icke dominanta handen och delat upp dem i två kolumner i Tabell 
5. T.ex har tecknet OCH i ”den dominanta handen” 172 förekomster och ”den icke dominanta” handen 
har 0 förekomst. De flesta av informanterna producerar tecken på den högra handen, därför är det en låg 
siffra på utföranden av den icke dominanta handen som är den vänstra handen. Därefter tittade jag också 
i ”översättning” som är översatta från teckenspråk till svenska. Jag ville titta på översättningarna då jag 
trodde att de skulle visa mer av hur användningen av icke-manuella signaler som markerar de utvalda 
tecken som jag har. Som tidigare nämnts, kommer jag inte att ta upp hur satsstruktur ser ut på alla 
exempel då detta inte är mitt fokus i denna studie. 

Tabell 5. Antal förekomster uppdelat i två kategorier utifrån vilken hand som används och vilken 

betydelserelation de tillhör. 

 
 
Betydelserelation 

 
 
 Tecken 

 
 
Utförd med den 
dominanta 
handen 

 
 
Utförd med den 
icke dominanta 
handen 

Tillägg OCH 172 0 

Tillägg OCKSÅ 288 6 

Tillägg PY 69 3 

Förklaring EGENTLIGEN/PI 12 0 

Förklaring FAKTISKT/PI 0 0 

Exempel TEX  63 0 

Exempel TILL-EXEMPEL 0 0 

Exempel TYP 202 0 

   
Därefter tittade jag också i ”översättning”, se Tabell 6 där jag tittade på markörer för betydelserelationer 
genom svensk översättning med hjälp av sökord t.ex. ´men´, ´trots´ etc. Jag ville också titta på översätt-

Vilken hand 
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ningarna eftersom jag hade en aning om att de skulle visa mer hur användningen av icke-manuella 
signaler som markerar de utvalda tecken och placering av tecken i teckenrummet i min studie.  
Som tidigare nämnt, kommer jag inte att ta upp hur satsstruktur ser på alla exempel eftersom det inte är 
mitt fokus i denna studie. 
 
Tabell 6 Antal förekomster i översättningarna 

´Sökord´ Förekomster 
och 5665 
också 298 
py 0 
egentligen/pi 43 
faktiskt/pi 66 
t.ex. 103 
till exempel 110 
typ 123 

 
Efter jag har sammanställt kategorierna i Tabell 5 och Tabell 6 delade jag upp dessa i ännu fyra olika 
kategorier som syns i Tabell 7. Tecken som är utförda på ”enhandstecken” eller ”tvåhandstecken” och 
det finns också ”andra tecken än grundformen” för tecknet OCH men dessa tecken betyder just ´men´ i 
uttrycken som jag har hittat. Den tredje gruppen är ”icke-manuella signaler” som uttrycker betydelsen 
´men´ med icke-manuella signaler som kan vara upphöjda ögonbryn, munnen o.s.v. Den sista gruppen 
som också är med i tabellen är ”avvikelse” och det är glosor som jag anser att det har blivit fel översatta 
från teckenspråk till svenska eller några videofiler som är defekta och inte går att analysera. 
 
 Tabell 7. Förekomster uppdelat i manuella delen och icke-manuella delen 

Tecken Enhandstecken 
och 
tvåhandstecken 

Andra tecken än 
grundformen 

Icke manuella 
signaler och 
placering av 
tecken i 
teckenrummet 

Avvikelse 

OCH  335 208 5053 241 

OCKSÅ 387 47 140 18 

PY 66 0 0 6 

EGENTLIGEN 30 7 11 7 

FAKTISKT/PI 25 10 23 8 

TEX 75 20 61 10 

TILL-EXEMPEL 1 70 33 6 

TYP 248 30 24 23 

 
Nu kommer jag att fokusera på den totala siffran som syns i Tabell 7 och presenterar dem här med några 
exempel. Tecknet OCH har 335 förekomster och den vanligaste tecken utförs med tvåhandstecken (Figur 
5.24). Men det är mer vanligare att använda icke manuella signaler när man markerar den deskriptiva 
betydelserelationen, d.v.s. en motsvarighet till svenskans ´och´. Sedan förekommer det också andra 
tecken som uttrycker ´och´. 
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Figur 5.24 OCH (SSLC01_143) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
DÅ@b VÄG TYP@b VÄG.SMAL OCH PY INUTI VARA VÄNSTER JA@ub VÄNSTER^TRAFIK INUTI 
 
Översättning till svenska: 
 
”Det var typ smala vägar och så var det ju eeh vänster, ja vänstertrafik. 
 
Tecknet i Figur 5.24 är tvåhandstecken som består av två S-händer, riktade mot varandra, den vänstra 
uppåtvänd och den högra nedåtvänd, hakas i varandra11. 

Samtidigt som tecknet OCH utförs har tecknaren upphöjda ögonbryn och uppdragna mungipor. Ögon-
kontakten är bibehållen mot mottagaren och ögonen är kisande. Tecknet OCH har en lexikal munrörelse 
som är inlånad från svenska o(ch). Den manuella delen i kombination av icke-manuella signaler mark-
erar den deskriptiva betydelserelationen. 

I Figur 5.24 har den första satsen ordföljden SV, subjektet är VÄG och stativt verb är VÄG.SMAL. Den 
andra satsen har ordföljden VS, verbet står för VARA och subjektet är VÄNSTER^TRAFIK. 
 

   
Figur 5.25 OCH (SSLC01_284) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
(huvudskakning+ NÄ) BO I GRÄNGESBERG@b@en INUTI BADA^HUS FINNAS INUTI OCH PEK GÅ SKOLA 
PEK 
 
Översättning till svenska: 
 
”Nej hon bodde i Grängesberg, där badhuset låg och hon gick ju i skolan.” 
 
Istället för att ha två S-händer (Figur 5.25) så har den här figuren ena Flata handen och den andra är 
Vinkelhand. Den Flata handen är stilla medan fingrarna på den vinkelhand förs och kontakt med flata 
handen. Ögonbrynen är nerdragna, ögonen är nedåt och ingen kontakt med mottagaren som om hon 
funderar.  

Tecknet OCH har en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska o(ch).  
                                                   
11 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01456 
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I Figur 5.25 har den första satsen ordföljden VO, verbet är BO och objektet är GRÄNGESBERG. Subjektet 
är redan omnämnd i tidigare sats, därför nämns inget subjekt här. Nästa sats efter ´ och´ är det SVO-
sats, subjektet refereras till PEK, verbet står för GÅ och SKOLA är objektet. 

Den deskriptiva betydelserelationen markeras av tecknet manuellt tillsammans med icke-manuella 
signaler. 
Figur 5.26 visar hur token markeras och tecknet OCH utnyttjas i teckenrummet framför tecknaren.  
 

     
Figur 5.26 VÄXA-UPP, DÖV, TECKENSPRÅK (SSLC01_042) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
PEK VETA*PERF PRO1 VÄXA-UPP SVERIGE@en... PRO1 DÖV…ANVÄNDA TECKENSPRÅK ETCETERA 
 
Översättning till svenska: 
 
” Dom vet ju att vi har växt upp i Sverige, är döva och använder teckenspråk och allt där.” 
 
I Figur 5.26 visar det tre bilder på VÄXA-UPP, DÖV och TECKENSPRÅK där betydelsen ´och´ inte syns 
men det utnyttjas genom att använda teckenrummet Den icke dominanta handen utför en pekboj mot 
token |Personer från Polen| som hon pratar om tidigare och nu referera till icke närvarande referenter 
varje gång tecknaren tar upp exempel (VÄXA-UPP, DÖV, TECKENSPRÅK).  

De icke-manuella signaler bidrar också till betydelsen ´och´. Ögonkontakt mot mottagaren är 
bibehållen, upphöjda ögonbryn och nickning efter varje sak som den tecknaren nämner (de fetstilade 
punkterna i teckenspråkstexten). Munrörelsen på VÄXA-UPP är genuint teckenspråklig och de två tecknen 
visar munnen på en lexikal munrörelse som är inlånade från svenska, DÖV döv och TECKENSPRÅK 
te(ckenspr)åk. De icke-manuella signaler bidrar till för att markera ´och´ emellan de två sista tecknen. 
 

   
Figur 5.27 |FAMILJ|och |SKILD| (SSLC01_085) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
HA FAMILJ PEK….EN SEPARERAD  
 
Översättning av svenska: 
 
” Den ena hade familj och den andra var skild” 
 

|Personer 
från 
Polen| 

|Personer 
från 
Polen| 

|Personer 
från 
Polen| 

|Skild| 
 

|Familj| 
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I Figur 5.27 visar hur betydelsen ´och´ uttrycks utan att använda tecknet OCH. Det pratas om en film och 
det handlar om en familj och om en person som är skild. Token markeras genom att rikta pronomenet 
PEK mot området till vänster om tecknaren och etablerar ett token för |familj|. Därefter förflyttar kropp-
en sig från vänster till höger och tecknar SKILD i den vänstra område framför kroppen (Figur 5.27). Alla 
tecken HA, FAMILJ, och EN förutom SEPARERAD i Figur 5.27 har munrörelserna som är inlånade svenska, 
SEPARERAD är neutral med ögonbrynen nerdragna + kisande ögon som om man vill ha svar från 
mottagaren på en fråga. 

Satsstrukturen i Figur 5.27 visar på ordföljden VS i den första satsen och SV-ordföljd i den andra sat-
sen. Den första satsen visar verbet på HA och subjektet refereras till FAMILJ PEK. Den andra satsen visar 
subjektet på EN och verbet på SEPARERAD. 

Det finns ett annat tecken för OCH och PLUS (Figur 5.28) har båda betydelsen ´och´, och tecknet 
markerar en deskriptiv betydelserelation.  
 

  . 
Figur 5.28 PLUS (SSLC01_003) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
PRECIS PLUS SPRÅK LITE HÖG 
 
Översättning till svenska: 
 
”Precis och så är språket lite högtravande” 
 
Tecknet PLUS med pekfingret, uppåtriktat och vänstervänt, förs fram till kontakt bakom pekfingret, 
högerriktat och nedåtvänt12. 

Nerdragna ögonbryn, uppdragna kinder, kisande ögon samt ögonkontakt med mottagaren. Tecknet 
PLUS har en lexikal munrörelse, p(l)u(s). Tillsammans med tecknet och icke-manuella signaler markerar 
den deskriptiva betydelserelationen. 

 

     
 

                                                   
12 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/12688 
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Figur 5.29 SKOLA, LISTBOJ.TVÅ, MAT, LISTBOJ.TRE, SOVA (SSLC01_046) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
BETYDA PAPPA<>PEKBOJ@nh OMÖJLIG<>PEKBOJ@nh@hd HA<>PEKBOJ@nh@hd RÅD@b BETALA 
POSS SKOLA PEK>långf<>LISTBOJ.TVÅ@nh MAT<>LISTBOJ.TVÅ@nh@hd PEK>ringf<> 
SOVA<>LISTBOJ.TRE@nh@hd PERF-NEG<>LISTBOJ 
 
Översättning till svenska: 
 
” Det innebär att hennes pappa inte längre kan betala för hennes skolgång, mat eller boende” 
 
I Figur 5.29a-e visas exempel på listboj som markerar en deskriptiv betydelserelation ´och´.  

Jag använder inte av mig sättet att skriva listboj från Liddell (2003), jag använder efter annoterings-
konventionerna (Wallin och Mesch 2018). Den icke dominanta handen håller upp fingrarna som räknar 
upp – listboj medan den dominanta handen producerar flera tecken. Under tiden som produktionen av 
flera tecken så pekar den tecknaren med pekfinger med den dominanta handen mot listboj på den icke 
dominanta handen (Figur 5.29b och Figur 5.29d) 

Tecknaren för ut hakan när denne tecknar SKOLA, MAT och SOVA (Figur 5.29a, Figur 5.29c och Figur 
5.29e), emellan är hakan tillbaka till neutralt läge. Varje gång som tecknaren nämner exempel så 
markeras den deskriptiva betydelserelationen med icke-manuella signaler som när hakan förs utåt. 
Ögonbrynen är neutral och ögonkontakten med mottagaren är bibehållen igenom hela satsen. 
SKOLA har en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska, s(k)ola. MAT och SOVA har neutrala och 
teckenspråkliga munrörelse. 
 

   
Figur 5.30 OCKSÅ (SSLC01_006) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
MEN PRO1 OMÖJLIG PRO1 SÄGA GENERELL DÖV KRAMA MER ÄN HÖRANDE PRO1 VETA-INTE KANSKE 
MEN PRO1 TRO I-ALLA-FALL PRO1 VARA HÖRANDE KÄNNA VARANDRA KRAMA MEN PRO1.FL OCKSÅ 
KÄNNA VARANDRA PLUS LITE SMÅ SÅ ATT SÄGA KÄNNA PRO1.FL KRAMA ÄNDÅ 
 
Översättning till svenska: 
 
”Fast jag kan inte säga generellt att döva kramas mer än hörande men jag tror att hörande kramar dom 
som dom känner medan vi döva även kramar dom vi inte känner så väl.” 
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I Figur 5.30 utför tecknaren ett tvåhandstecken OCKSÅ, och markerar en deskriptiv betydelserelation. 
Artikulatorer har två V-händer, framåtriktade och vända mot varandra, slås ned, upprepas13. Ansiktet är 
neutral, ögonkontakten är bibehållen mot mottagaren och tecknet OCKSÅ har en lexikal munrörelse som 
är inlånad från svenska, o(ck)så. 

Tecknet OCKSÅ, som är ett tvåhandstecken, kan även utföras med en hand. Utförandet med en hand 
är en fonologisk variation till tvåhandstecken OCKSÅ (Figur 5.31). En annan variant av OCKSÅ är 
OCH^SÅ som är ett översättningslån från svenska, d.v.s två tecken blir till ett tecken (Figur 5.32). 
 

   
Figur 5.31 OCKSÅ (SSLC01_006) 

 

   
Figur 5.32 OCH^SÅ (SSLC02_372) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
NÅGRA PRO1 PEK BERÄTTA ROLIG OCKSÅ PEK PRO1 
 
Översättning till svenska: 
 
”Jo jag tänkte också berätta en rolig historia..” 
 
En annan variation av OCKSÅ är OCH^SÅ (Figur 5.32).  Tecknet OCH består av två S-händer, riktade 
mot varandra, den vänstra uppåtvänd och den högra nedåtvänd, hakas i varandra14. Tecknet SÅ (Figur 
5.32b) är ett tvåhandstecken med två V-händer, uppåtriktade och vända mot varandra, förs nedåt 
samtidigt som de slås framåt15.   

Exemplet i Figur 5.32 har den tecknaren bibehållen ögonkontakt med mottagaren och tecknarens 
ögon kisar eftersom denne skrattar. Överkroppen förs framåt lite och munnen har en lexikal munrörelse 
för båda tecken, tecknet OCH^SÅ har en lexikal munrörelse, o(ch)så. 

Den deskriptiva betydelserelationen markeras av tecknet OCH^SÅ och de icke-manuella signalerna. 
Betydelsen ´också´ kan också ha en genuin munrörelse som inte är inlånad svenska. Ett exempel på detta 
i Figur 5.33. 
 
                                                   
13 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/04263 
14 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01456 
15 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/04261 
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Figur 5.33 PY (SSLC01_160) 

Annotering av tecknen på teckenspråk är: 
 
PRO1 PEK>person SA DALARNA@en DÖVFÖRENING KOMMA-PÅ PRO1 PY PRO1 SITTA DALARNA@en 
DÖVFÖRENING VICE^ORDFÖRANDE PRO1 
 
Annotering av tecknen på svenska är: 
 
”När du pratade om Dalarnas dövförenings styrelse kom jag på att jag har ju också suttit i den styrelse, 
som vice ordförande.” 
 
I Figur 5.33 visar ett exempel på ett tecken som också annoteras med OCKSÅ, men har en genuin tecken-
språklig munrörelse, py. Men betydelsen är densamma som tecknet OCKSÅ med en lexikal munrörelse 
inlånad från svenskan. (Figur 5.30). Således har de två olika munrörelserna inte någon betydelseskillnad 
utan båda markerar deskriptiv betydelserelation i en mening. 

Det finns två huvudsatser i denna satsstruktur i Figur 5.33 som visar på likvärdiga satser. 
Tecknet PY är tvåhandstecken och har två V-händer, uppåtriktade och vända mot varandra, förs kort 
nedåt samtidigt som de slås framåt16. I Figur 5.33 har den tecknaren bibehållen ögonkontakt med 
mottagaren. Samtidigt som man tecknar så förs huvudet bakåt och framåt som med hakan uppåt och sen 
nedåt. Figur 5.34 visar på tvåhandstecken som utförs med ett hand. 
 

   
Figur 5.34 PY (SSLC01_223) 

Tabell 7 visar att det finns 30 förekomster av tecknet EGENTLIGEN i korpusen som markerar deskriptiv 
betydelserelation med tecken manuellt medan det finns 11 förekomster som markerar deskriptiv betydel-
serelation med hjälp av icke manuella signaler. Det är ungefär likadana siffror för FAKTISKT, 25 stycken 
som markerar deskriptiv betydelserelation med tecken manuellt medan 23 förekomster markerar desk-
riptiv betydelserelation med hjälp av icke manuella signaler. 

Jag redovisar för de båda tillsammans då det handlar om två nästan identiska tecken men med likadan 
betydelse. Båda tecknen kan ha lexikala munrörelser som är inlånade från svenska men det är mer 
vanligare att munrörelsen följs av tecknet PI (Figur 5.37) och munrörelsen är teckenspråklig, pi. 
 

                                                   
16 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/04287#exempel10 
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Figur 5.35 EGENTLIGEN (SSLC01_181) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
PLUS EGEN VED^BOD@b EGEN TVÄTT^STUGA PEK>långf<>LISTBOJ.TRE@nh PU@g PRO1 PRO1.TVÅ 
EGENTLIGEN SVANÖ@b@en KLASS@b HÖJD FÖRMAN 
 
Översättning till svenska: 
”Där var egen vedbod och egen tvättstuga eeh och ja så egentligen tillhörde vi jaa den lite högre klassen 
på Svanö, förmännen gjorde det.” 
 
EGENTLIGEN har N-handen, framåtriktad och nedåtvänd, förs kort nedåt och kort uppåt (studsar)17. I 
Figur 5.35 har den tecknaren upphöjda ögonbryn och bibehållen ögonkontakt med mottagaren. Huvud-
rörelse utgör med nickning över hela tecknets varaktighet. Tecknet EGENTLIGEN har en lexikal mun-
rörelse som är inlånad från svenska, e(gentligen).  

Den deskriptiva betydelserelationen markeras av tecknet EGENTLIGEN som kommer efter PRO1 och 
före SVANÖ tillsammans med de icke-manuella signalerna. 
 

   
Figur 5.36 EGENTLIGEN (SSLC01_260) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
FLICKA^SKOLA ÅR+TVÅ SKULLE PRO1 FORTSÄTTA EN-TILL ÅR UTBILDNING YRKE^UTBILDNING NEHEJ 
PRO1 AVVIKA KORT-TID FÅ JOBB SUNDSVALL 
 
Översättning till svenska: 
 
”… Flickskolan i två år och jag skulle egentligen gått ett tredje år på yrkesutbildningen men så fick jag 
jobb istället, i Sundvall.” 
 
Istället för att använda tecknet EGENTLIGEN manuellt så fungerar den att markeras med hjälp av ett annat 
tecken SKULLE, och markerar en deskriptiv betydelserelation (Figur 5.36). Tecknet SKULLE utförs med 
två Knutna händer, framåtriktade och nedåtvända, förs kort nedåt, upprepas18.  

                                                   
17 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/03955 
18 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/11860 

Uppspärrade ögon 
och munnen är 
öppen. 



33 
 

Ögonen är uppspärrade och ögonkontakten mot mottagaren är bibehållen. Ögonbrynen är upphöjda och 
tecknet SKULLE har en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska, (s)kulle.  

 

   
Figur 5.37 PI (SSLC01_063) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
PRO1 PERF MYCKET LOVANDE FOTBOLL PI LOVANDE 
 
Översättning till svenska: 
 
”Ja jag var en mycket lovande spelare faktiskt, det var jag.” 
 
Figur 5.37 har likadan beskrivning som Figur 5.35 men den här figuren har munrörelsen som är tecken-
språklig, pi. Ögonkontakten är bibehållen mot mottagaren och nickning samtidigt som tecknet PI utförs.  

Tecknet PI med en genuin munrörelse markerar tillsammans med ögonkontakten en deskriptiv betyd-
elserelation.  
 

   
Figur 5.38 FUNGERA (SSLC01_045) 
Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
SÅ FUNGERA PRO1 TRO MÅNGA SÄGA LÅTA-VARA FUNGERA*INTE MÅSTE MYCKET RÖST-ANVÄNDA 
PRO1 PRO1 FÖRSÖKA STÄNGA-AV>hals FUNGERA. 
 
Översättning till svenska: 
 
”Det fungerar, jag var tveksam för det var många som sa att man var tvungen att använda rösten men 
så provade jag att inte göra det och det fungerar faktiskt.” 
 
I Figur 5.38 visar exempel på ett annat tecken som annoteras med glosan FUNGERA. Det tecknet utförs 
med två Sprethänder, riktade mot varandra och inåtvända, slås upp och ned ett par gånger flätade i 
varandra19. 
Tecknaren utför tecknet FUNGERA (Figur 5.38) och berättar från början fram till slutet, där avslutar det 
betonat `fungerar faktiskt` med att ha tecknet varaktigt. Två tecken som blir ett tecken genom att tecknet 
                                                   
19 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/05419 
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FUNGERA utförs manuellt med händerna och nickningen markerar ´faktiskt´ Ögonen är slutna i början 
innan de är öppna och har ögonkontakt med mottagaren, upphöjda ögonbryn, samt nickning. Tecknet 
FUNGERA har en lexikal munrörelse, fu(ngera).  

Den deskriptiva betydelserelationen markeras med hjälp av tecknet samt icke-manuella signaler. 
Bokstaverande tecknet T-E-X (´t.ex.´) i Figur 5.39 och det kan också använda icke manuella signaler som 
markerar ´t.ex´.  
 

   
Figur 5.39 TEX (SSLC01_366) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation:  
 
…LÅTA-VARA PRECIS SOM TECKENSPRÅK AVLÄSA PLACERA PU@g TEX@b PRO1 JAG@b KOMMER@b 
OBJPRO PU@g 
Översättning till svenska: 
 
”… vi kom fram till att vi kunde skriva så som vi tecknade till exempel: jag kom dig” 
 
Figur 5.39 visar enhandstecken där T-E-X bokstaveras20 på ena handen. Tecknaren har först ögonkontakt 
med mottagaren och sen förändras blickriktningen till höger om mottagarens kropp som om tecknaren 
funderar på vad denne skall säga härnäst.  

Bokstaverande tecken T-E-X har en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska, t(e)x. 
Bokstaverande tecken T-E-X tillsammans med icke-manuella signalerna markerar den deskriptiva 
betydelserelationen. 
 

   
Figur 5.40 ELLER, SM (SSLC01_003) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
FRAMTID KAN INUTI SÅ-ATT-SÄGA TYP@b TECKENTORGET INUTI DIREKT^SÄNDA …SM@b NÅGON 
ENKEL OCKSÅ DIREKT^SÄNDA ÅSKÅDA PERFEKT PU@g 
 
Översättning till svenska: 
 
” Att man någon gång framöver skulle kunna det, t.ex. på Teckentorget, direktsända t.ex. SM eller något 
liknande arrangemang, det skulle ju vara kanon eller hur.” 

                                                   
20 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/09229 
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Figur 5.40 visar tecknen på ELLER och SM innan den deskriptiva betydelserelationer markerar betydelsen 
´t.ex. då den tecknande tittar nedåt. ELLER är ett enhandstecken med sin V-hand, framåtriktad och 
nedåtvänd, vrids åt vänster, upprepas21. SM (Svenska mästerskap) bokstaveras S-M. Blickriktningen var 
först på mottagaren innan han tittar nedåt, kroppen är lutad åt höger, hakan är nere och munnen har 
lexikal munrörelse, sm. Precis innan bokstaveringen av S-M utförs när kroppen är lutad åt dennes höger 
så markeras den deskriptiva betydelserelationen. 

Satsstrukturen i Figur 5.40 visar på ordföljden SOV i den första satsen, subjektet är FRAMTID. 
Objektet är TECKENTORGET och verbet är DIREKT^SÄNDA. Den andra satsen har ordföljden SV, subj-
ektet står för S-M och verbet står för DIREKT^SÄNDA. 

 

   
Figur 5.41 TUNGAN SLÅS PÅ DEN VÄNSTRA KINDENS INNERSIDA (SSLC01_081) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
VÄNDA-KORT KORT PU@g.....BI VÄNDA-KORT BI -PÅKALLA UPPMÄRKSAMHET PEK>KORT SÄGA BI@b 
KOM IGEN BI@b 
 
Översättning till svenska: 
 
”Det kunde ju t.ex. vara ett bi på ett kort och när man hittade nästa där det stod bi så blev man 
uppmanad att säga ordet.” 
 
Figur 5.41 visar hur den tecknandes tunga som slås på den vänstra kindens innersida – det markerar t.ex. 
istället för att bokstavera T-E-X. Det är det som är markerade med punkter mellan PU@g och BI. 
Blickriktningen är nedåt, ögonbrynen är smått upphöjda och huvudet skakas lite på sidorna. Detta 
tillsammans med tungan som slås inne i munnen markerar t.ex., den deskriptiva betydelserelationen. 
 

 
Figur 5.42 TEX (SSLC01_085) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
ISTÄLLET PU@g NU@b LÅTA-SÄGA NU@b DOKUSSÅPA@b PEK VARA SJUK^HUS PEK 
PEK>pekfLISTBOJ.EN PEK>långf<>LISTBOJ.TVÅ 
 

                                                   
21 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/04151 

Listboj 
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Översättning till svenska: 
 
” Istället så// eller nu för tiden så är det dokusåpor som gäller t.ex. ´Sjukhuset´och//” 
 
Pekningen mot icke närvarande i teckenrummet markerar den deskriptiva betydelserelationen för t.ex. 
som Figur 5.42 visar. De icke manuella signalerna förstärker pekningen genom att ha ögonkontakt med 
mottagaren, kisande ögon, stilla munrörelse och den passiva handen utför en listboj. Pekningen riktas 
framför tecknarens högra sidan och referera till olika tv-program som informanterna pratar om. Den 
passiva handen utför samtidigt en listboj för att räkna upp olika programmen. 

I Figur 5.39 visade jag ett exempel på bokstaverande tecknet T-E-X. Vanligtvis bokstaveras T-E-X i 
svenskt teckenspråk som i Figur 5.42 men betydelsen ´t.ex.´ kan uttrycka genom icke-manuella signaler 
som huvud-rörelser som vrids. 

 Det finns tecken som utför tecknet TILL först innan det bokstaverande tecken E-X som i Figur 5.43. 
 

     
Figur 5.43 TILL EXEMPEL (SSLC01_203) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
DÅ@b FÖRSTÅ PEK MYCKET BÄTTRE BÄST SOM@b FINNAS VARA DATOR BESTÄLLA VARA TILL EX@b 
FÖRUT ANVÄNDA KORT PRATA@rd NUMMER PRO1 BEHÖVA*INTE RINGA.TELEFON ANVÄNDA TELEFON 
NEHEJ 
 
Översättning till svenska: 
 
”Det gjorde vi och det var ju mycket bättre med datorer, för att beställa varor till exempel innan 
använde vi ju kort med en massa siffror som man fick läsa upp fast ringa eller använda telefon behövde 
ju inte jag göra” 
 
I Figur 5.43 visar tecknen på TILL och EX som blir TILL-EXEMPEL. TILL är ett tvåhandstecken där det är 
en aktiv artikulator och en artikulator som agerar som artikulationsställe. TILL har flata hand, vänster-
riktad och inåtvänd, förs åt vänster till kontakt bredvid flata handen, framåtriktad och högervänd22 och 
E-X bokstaveras. Tecknaren har bibehållen ögonkontakt med mottagaren och alla tecken har lexikala 
munrörelser som är inlånad från svenska, till och ex. 

Den manuella delen markerar tillsammans med munnen den deskriptiva betydelse-relationen. 
Satsstrukturen i Figur 5.43 har ordföljden VOS i den första satsen, verbet står för FÖRSTÅ. Objektet är 
DATOR och subjektet är BESTÄLLA. Den andra satsen visar på ordföljden, där subjektet är KORT. Verbet 
är BEHÖVA*INTE och objektet är TELEFON. 

                                                   
22 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/00328 
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Figur 5.44 TÅG (SSLC01_181) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
TÅG…TÅG@hd MINNAS PEK>person 
 
Översättning till svenska: 
 
”Tecknet för tåg till exempel. Det tecknades så här (visar tecknet), det kommer du ihåg va haha?” 
 
Figur 5.44 visar tecknet på TÅG, dubbelkroken, framåtriktad och uppåtvänd förs fram. I tecken-
språkslexikon har tecken för TÅG som beskriver så här: Dubbelkroken, framåtriktad och uppåtvänd förs 
fram och tillbaka med bibehållen kontakt ovanpå flata handen, högerriktad och uppåtvänd23. 

Tecknaren har tagit bort en artikulator, som är artikulationsstället till den agerande artikulatorn och 
tecknet TÅG förs fram och men inte tillbaka. Ögonkontakt är bibehållet med mottagaren, ögon är upp-
spärrade och ögonbrynen är uppdragna. Uppdragna ögonbrynen precis innan tecknet TÅG uppkom 
markerar för betydelsen ´till exempel´. Tecknet för TÅG har en lexikal munrörelse som är inlånad från 
svenska, (t)å(g).  

De icke-manuella signalerna markerar följd av tecknet för TÅG den deskriptiva betydelserelationen. 
 

   
Figur 5.45 TYP  (SSLC01_307) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
MEN SJÄLVKLAR IBLAND TYP@b TOP@b#MODEL@b@en PRO1 TYCKA OK@b PEK 
 
Översättning till svenska: 
 
”Fast ibland kan det finnas något som är ok, till exempel ´Top Model´.” 
 
Tecknet TILL-EXEMPEL i Figur 5.45 som med T-E-X i Figur 5.39 kan istället använda T-Y-P. Tecknaren 
har kisande ögon, ögonkontakt med mottagaren samtidigt som TYP bokstaveras utanför kroppen. 
Bokstaverande tecken för T-Y-P har en lexikal munrörelse, (t)yp. Det bokstaverande tecken T-Y-P 
markerar den deskriptiva betydelserelationen. 

 
                                                   
23 http://teckensprakslexikon.su.se/ord/04408 

Munnen har lexikal 
munrörelse av 
tecknet TÅG, (t)å(g). 
Uppdragna 
ögonbrynen 
markerar för 
betydelsen ´till 
exempel´. 
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Figur 5.46 TYP (SSLC01_101) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
SEDAN POSS1 FAR^MOR OCH MAMMA VETA HUR GÖRA TYP@b TRÄFFAS EN DÖV MAN 
 
Översättning till svenska: 
 
”Min pappa och mamma visste ju inte vad dom skulle göra men som tur var så träffade dom en döv 
man” 
 
Som Figur 5.45 och Figur 5.46 visar bokstaveringen av TYP. Tecknaren i Figur 5.46 har inte ögonkontakt 
med mottagaren hela tiden, bara i början och sen är huvudet vänt till mottagarens höger och avslutar det 
hela med en nickning som en bekräftelse. 

Bokstaverande tecken för T-Y-P har en lexikal munrörelse som är inlånad från svenska, (t)yp. 
I detta exempel (Figur 5.46) är bokstaveringen av T-Y-P och förstärkt av ögonen och nickning den som 
markerar den deskriptiva betydelserelationen. 

Ordföljden i Figur 5.46 har en SV i den första satsen, subjektet är POSS1 FARMOR OCH MAMMA. 
Verbet är VETA HUR GÖRA. Den andra satsen har VS i sin ordföljd, satsen börjar med verbet TRÄFFAS 
och följs av subjektet DÖV MAN. 

 

   
Figur 5.47 SÅ-ATT-SÄGA (SSLC01_043) 

Annotering med glosor av mening som markerar deskriptiv betydelserelation: 
 
PÅ PLATS TRÄFFAS MER LUFT SÅ-ATT-SÄGA VIA PEK TEKNIK TRO PRO1 
 
Översättning till svenska: 
 
”Att träffas rent fysiskt tror jag inte att man kommer att det blir nog mer i typ cyberrymden, alltså via 
tekniken tror jag.” 
 
TYP kan uttrycka med SÅ-ATT-SÄGA också som Figur 5.47 visar. Det är för att SÅ-ATT-SÄGA passar och 
funkar till just denna sats. SÅ-ATT-SÄGA är vänt än vanligt som Figur 5.18 visar. 

Tecknaren har bibehållen ögonkontakt med mottagaren, ögonbrynen är lite uppdragna och munnen 
är stilla när det gäller munrörelsen. Den deskriptiv betydelserelationen markeras med hjälp av tecknet 
SÅ-ATT-SÄGA samt ögon och ögonbrynen. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Själva metoden tycker jag att det har varit bra, det finns kanske enklare sätt än detta. Specifika tecken 
efterfrågas i ELAN och det var lätt att hitta utvalda tecknen där. Men jag har också tänkt på om det kan-
ske skulle ge en bättre översikt om jag hade disponerat tid på att filma några informanter och samla in 
underlag själv. Det skulle få en bättre fokus på dessa tecken som jag har valt, tror jag. 

Enligt min intuition när det handlar om teckenspråk så tycker jag att en del tecken har annoterats med 
fel glosa, de stämmer inte överens med vad informanten tecknar i filmen. Det är också felaktigt i över-
sättningarna som är på svenska. Jag tycker inte att översättningarna stämmer överens med det som sägs 
på teckenspråk. T.ex. kan en glosa ha ett annat tecken än vad informanten tecknar i videofil eller över-
sättningarna från teckenspråk till svenska inte stämmer överens med det informanten tecknar. 

6.2 Resultatdiskussion 
Jag fick det resultatet som jag hade förväntat mig, den manuella delen och den icke-manuella delen anv-
änds samtidigt när det förekommer tecken. Det visar att icke-manuella signalerna hjälper till att markera 
adversativa och deskriptiva betydelserelationer genom att använda blickriktning, ögonbryn, kisande 
eller uppspärrade ögon, mun och överkropp. Det har också konstaterat på samtliga exemplar i denna 
studie att icke-manuella signaler är mycket betydelsefullt för att hjälpa mottagaren att förstå sats-
strukturen och satsens innehåll. Om det inte hade funnits icke-manuella signaler så skulle det varit bet-
ydligt svårare för mottagaren att förstå tecknaren. Däremot kan icke-manuella signaler också vara 
ensamma och uttrycker betydelsen för t.ex. MEN (Figur 5.5) där enbart munrörelsen, men används utan 
tecknet MEN. Ett annat exempel är Figur 5.13 som uttrycker betydelsen för ´eller´ genom att använda 
kroppen som förflyttas sig mellan token med ´socionom´ och ´lärare´ utan att använda tecknet ELLER 
manuellt. Ytterligare ett annat exempel är Figur 5.41 där betydelsen ´t.ex.´ uttrycks genom att tungan 
slås på den vänstra kindens innersida, T-E-X tecknas inte manuellt. Några andra exempel som använder 
icke-manuella delen utan att den manuella delen behövs:  Figur 5.14, Figur 5.27, Figur 5.29 och Figur 
5.44. 

Pekningen med pekfinger i teckenrummet är av stor vikt när det gäller satsstrukturen.  
Genom att peka med pekfingret refererar man mot referenspunkter i teckenrummet (token) eller på 
närvarande alternativt icke närvarande entiteter i teckenrummet framför tecknaren. Man kan också peka 
mot en eller flera token som man refererar till flera gånger under tiden man producerar flera tecken. 

Några av tecken i resultatet utförs med en hand även om en teckens grundform utför med två händer 
som MEN i Figur 5.1 och Figur 5.2 och OCKSÅ i Figur 5.30 och Figur 5.31. Skillnaden är endast fono-
logiskt, d.v.s. att ta bort en artikulator är vanligt i samtal som är av informell karaktär. Alltså en hand 
kan fungera för en del tecken i svenskt teckenspråk och om det fungerar för kontexten. 

Jag vill lyfta fram de fyra tecken som utförs på olika sätt men dessa tecken kan betyda ungefär samma 
sak beroende på vilken kontext, se Tabell 8. De två först tecknen ger kontrast, jämförelse, exemplifiering 
och förklaring och de två sista tecknen ger exemplifieringar och förklaringar. I flödet av 
teckenspråksproduktionen så väljs ett av tecknen automatiskt efter den teckenspråkigas språkkänsla. De 
fyra tecknen har också hög frekvens i korpusen utifrån alla videofiler som jag har tittat på, de används i 
olika kontext som passar just då. 

 
Tabell 8. Betydelserelationer för fyra tecken med deras figurer. 

Betydelserelation Tecken Figurer 
Jämförelse/exemplifiering LÅTA-SÄGA Figur 5.18 och Figur 

5.19 
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Jämförelse/exemplifiering SÅ-ATT-SÄGA Figur 5.22 och Figur 
5.23 

Jämförelse/exemplifiering T-E-X och TILL-
EXEMPEL 

Figur 5.39 och Figur 
5.43 

Jämförelse/ 
exemplifiering 

T-Y-P Figur 5.45 och Figur 
5.46 

 
Jag har tecknen SÅ-ATT-SÄGA och LÅTA-SÄGA i kategorin adversativa och deskriptiva i kategorin  
kategorin ”Adversativa betydelserelationer” trots det kan anses som de tillhör kategorin ”Deskriptiva 
betydelserelationer”. Det gör dem också. De två tecknen anser jag att de kan både betyda kontrast och 
jämförelse som i adversativa betydelserelationer och exempel och förklaring i svenskt teckenspråk. 
Detta beror på hur kontexten ser ut.  

6.3 Etikdiskussion 
Några etiska problem förekommer inte i den här studien eftersom jag använt mig av i förväg framställt 
material (Teckenspråkskorpus). Den etiska biten har Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet 
ansvarat för. 

Men vad jag kan göra etiskt efter denna studien är att bibehålla min professionalitet. Dövvärlden är 
väldigt litet så är informanterna väldigt medvetna att de inte kan vara anonyma. Det är på grund av att 
forskningen av teckenspråk, man måste titta på helheten av händer, ögon, blickriktning, ansikte, 
överkropp som påverkar ens uttrycken i teckenspråksmeningar.  

Att jag skulle bibehålla min professionalitet så menar jag att jag inte kommer att utanför Stockholm 
universitet prata med informanterna som medverkat i inspelade material på grund av respekten för dem 
och för teckenspråksforskningen.  

7 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur den adversativa och deskriptiva betydelserelationer 
markeras i svenskt teckenspråk. Det hade inte gjorts någon forskning på det här ämnet, men ändå har 
det funnits färdiga teckenspråkstexter som jag tacksamt har kunnat nyttja och lyfta fram några exempel 
på dem som markerar adversativa och deskriptiva betydelserelationer. Denna undersökning har tydligt 
visat på att icke-manuella signaler är viktiga inom teckenspråket, utan dessa förstärkningar skulle 
teckenspråket vara svåravläst för mottagaren eftersom inga av icke-manuella signaler används i sats-
strukturer i svenskt teckenspråk. 

En annan sak som jag har konstaterat är att riktning och placering i teckenrummet bidrar till en stor 
del för att markera adversativa och deskriptiva betydelserelationer, det riktas mot referenspunkter eller 
så referenter som närvarande och icke närvarande. De icke-manuella signaler är ögonbryn, blickriktning, 
kisande eller uppspärrade ögon, mun, huvudrörelser samt överkropp används i samband med den man-
uella delen för att markera adversativa och deskriptiva betydelserelationer. Riktningar och placeringar i 
teckenrummet spelar också en stor roll för att markera adversativa och deskriptiva betydelserelationer, 
d.v.s. peka mot ett eller flera token och användningen av bojar. 

Slutsatsen är att den adversativa och deskriptiva markeras av både manuella delen och icke-manuella 
delen samtidigt när ett manuellt tecken finns. Däremot kan icke-manuella signaler ensam uttrycka 
betydelsen för några tecken som inte tecknas manuellt.  
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