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Sammanfattning 

Det finns i Sverige runt 2000 personer under 65 år med dövblindhet. En andel av dem är döva 

sedan barndomen och har förvärvat sin synnedsättning senare i livet. De har då vanligen 

svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och har i takt med att synen blivit sämre övergått till 

att använda sig av taktilt teckenspråk som är en del av det svenska teckenspråket, men som 

inte i samma utsträckning grundar sig i vad som kan uppfattas visuellt. I den här 

forskningsrapporten studeras taktil teckenspråkskommunikation och hur de personer med 

dövblindhet som först lärt sig det visuella svenska teckenspråket innan de övergår till att 

använda taktilt svenskt teckenspråk använder sig av teckenrummet i dialoger med varandra. 

Till grund för analysen ligger en korpus som består av åtta informanter i varierande åldrar från 

olika delar av Sverige. Denna korpus har kunnat skapas tack vare medel från Mo Gårds 

forskningsfond och arbetet med att annotera dialogerna har pågått allt sedan inspelningarna 

genomfördes år 2013. Idag har strax under hälften av korpusen annoterats och det är den 

annoterade delen som ligger till grund för analysen som redovisas i denna rapport. Bland 

annat beskrivs hur informanterna skapar gemensam mening och förståelse när de inte ser 

varandra och hur de ger återkopplingar på ett sätt som skiljer sig från hur man gör i det 

visuella svenska teckenspråket. Dessutom visas skillnader mellan det visuella och taktila 

svenska teckenspråket avseende andelen bokstaveringar, som är högre i det taktila, liksom 

förekomsten av pekningar som istället är mindre vanliga där.  

Nyckelord 

Spatialitet, interaktion, taktilt teckenspråk, korpus   

 

 

Författarnas tack 

Vi vill rikta ett stort tack till Mo Gårds forskningsfond för beviljade anslag som medfört att 
föreliggande projekt kunnat genomföras och en korpus för taktilt svenskt teckenspråk kunnat börja 
byggas upp. Ett stort tack riktas också till Eli Raanes och Pia Simper-Allen för värdefulla 
kommentarer på tidigare versioner av föreliggande rapport. 
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Transkriptionsnyckel 

I denna rapport används olika ”taggar” för att i skrift illustrera hur tecken och meningar ser ut 

i det taktila svenska teckenspråket. Nedanstående nyckel kan användas för att förstå vad som 

avses med de exempel som förekommer. 

Tagg Teckentyp    Exempel 

@b bokstaveringar   TYVÄRR@b  

bokstaverade tecken JA@b   

@ub  uppbackning   JA@ub 

@g gestlika tecken  PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g 

@en egennamn, persontecken, förkortning SJ@b@en 

@p  produktiva tecken (polysyntetiska  

tecken/avbildande tecken)  GREPP(S)+HANTERA@p 

@rd  reduplicerade former   SAMMA@rd  

@& avbrutet tecken eller tankepaus VAD@&  

^ översättningslån  MAT^BORD 

PEK pekning    PEK 

PEK> pekning mot någon synlig entitet  PEK>person 

PRO1 pekning riktad mot sig själv PRO1 

PU@g händerna hålls med handflatorna  

vanligtvis vända uppåt  PU@g 

 

Se vidare Wallin & Mesch (2018) 
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Inledning 
Man räknar med att det i Sverige finns omkring 2 000 personer under 65 år med medfödd 

eller förvärvad dövblindhet, även om det på grund av bristen på kvantitativa data inte går att 

ge en säker siffra på antalet (Göransson & Engh 2016). Med dövblindhet menas här ett 

specifikt funktionhinder som innebär en kombinerad syn- och hörselnedsättning, vilket 

begränsar en persons möjligheter att delta i aktiviteter och som inskränker möjligheterna till 

full delaktighet i samhället i sådan grad att samhället måste underlätta genom att 

tillhandahålla specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar. 

Denna beskrivning av dövblindhet är en nordisk definition som antogs av Nordiskt 

Ledarforum år 2016 och som Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCdb) i 

Sverige ställer sig bakom.1 Orsakerna till dövblindhet kan vara flera. Enligt Förbundet 

Sveriges Dövblinda (FSDB) är det vanligast att det beror på ålder, olika syndrom, för tidig 

födsel, virussjukdomar eller olycksfall. Andra orsaker kan vara infektioner, medicinering eller 

trauman (Wahlqvist 2015). Dövblindhet kan vara ärftlig eller medfödd och den kan ha 

inträffat tidigt under graviditeten, vid födelsen eller senare i livet.2 FSDB delar in personer 

med dövblindhet i två grupper: 1) teckenspråkiga (de som är födda döva eller som blir döva 

som barn, har svenskt teckenspråk som förstaspråk och svenska som andraspråk), och 2) 

svenskspråkiga (de som föds blinda och får en hörselnedsättning senare i livet, eller de som 

får båda funktionsnedsättningarna senare i livet).3 Svenskspråkiga personer med dövblindhet 

utgör den största gruppen, men i denna rapport fokuseras den förstnämnda, teckenspråkiga 

personer med dövblindhet. 

Många av de personer med dövblindhet som har svenskt teckenspråk som förstaspråk 

kommunicerar genom taktilt teckenspråk, som till stor del är baserat på det svenska 

teckenspråket. Det innebär att de avläser tecken taktilt-kinestetiskt genom att hålla handen 

eller händerna på samtalspartnerns, se Figur 1. Vid kommunikation genom taktilt teckenspråk 

måste båda samtalsparterna vara medvetna om att det finns en rad saker som behöver 

kompenseras för på olika nivåer när den visuella delen av tecknandet faller bort, såväl på 

                                                      
1 Se vidare: https://nkcdb.se/dovblindhet/fakta-om-dovblindhet/nordisk-definition/ (2018-08-28). Se 
även Mesch (1998) och Wahlqvist (2015). 

2 Se: http://www.fsdb.org/orsaker-.html (2018-08-28). Se även Mesch (1998). 
3 Se även Gullacksen m.fl. (2011), Möller, C (2007) och Möller, K (2008) för en mer ingående beskrivning 
av dövblindhet. 
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tecken-, fras-, och sats-, som textnivå. Det finns också skillnader mellan visuellt och taktilt 

teckenspråk när det gäller samtalsreglering. I visuellt svenskt teckenspråk är det en tumregel 

att man ska ha ögonkontakt när man ska starta en konversation eftersom lyssnaren genom 

ögonkontakten signalerar att den tecknande kan börja. Och om den tecknande senare vill 

fortsätta teckna utan att lämna över turen, är det vanligt att denne antingen tittar bort och 

fortsätter teckna, eller ökar hastigheten och inte återvänder till viloläget (se vidare Baker 

1977; Wickman 1994). I de fall där den ena samtalspartnern, eller båda, saknar synförmåga är 

ögonkontakt naturligtvis inte en funktionell signal i samtalet, vilket gör att samtalsregleringen 

i taktil teckenspråkskommunikation ser annorlunda ut. För att den tecknande ska kunna få en 

dövblind teckenspråkig persons uppmärksamhet kan denne klappa på lyssnarens handrygg, 

övre axel eller sidan av axeln (vilket också görs i det visuella teckenspråket). Parterna 

samarbetar sedan i turtagningen genom att ge och ta över turen på så sätt att de byter 

positioner på sina händer. I Figur 1 visas ett exempel på taktil teckenspråkskommunikation 

där mannen har turen, vilket framgår av att han har sina händer under kvinnans. När kvinnan 

senare tar över turen byter de handpositioner med varandra. 

 

 
Figur 1. Samtal på taktilt teckenspråk. Händernas positioner visar att det i det här fallet är mannen som 

har turen medan kvinnan lyssnar.  

 

Det finns forskning som visar att taktilt teckenspråk är ett avancerat och komplext system som 

har andra grammatiska strukturer än det visuella teckenspråket, framför allt när det gäller 

användandet av teckenrummet. Men hur detta används i taktilt teckenspråk har beskrivits i 
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mycket liten omfattning, och den beskrivning som finns har i hög grad handlat om turtagning 

och om hur frågor formuleras (se t.ex. Mesch 1998; Raanes 2011). Då det gäller studier av det 

gemensamma teckenrummet i samtal mellan personer med dövblindhet har dock Mesch 

(2013a) funnit att i fyrhändig kommunikation (då samtalsparterna använder båda sina händer 

för att kommunicera med varandra) är storleken på tecknens utförande i teckenrummet nästan 

densamma som i visuellt teckenspråk medan det är mycket mindre när mottagaren avläser 

tecken med en hand. Den forskning som hittills bedrivits har också indikerat att det finns 

principer för hur teckenspråket kan användas spatialt och hur information kan tas emot taktilt 

i samtal. Sådana studier behöver även fortsättningsvis breddas och fördjupas så att 

kunskaperna ökar avseende personer med dövblindhets kommunikation och språk samt kring 

hur det gemensamma teckenrummet utnyttjas i taktil teckenspråkskommunikation. Detta 

behov av fördjupad förståelse och ökade kunskaper låg till grund för en projektansökan till 

Mo Gårds forskningsfond, vilken beviljades och därmed har bidragit till att denna studie har 

kunnat genomföras. 

Projektets syfte har varit att närmare undersöka hur personer med dövblindhet kommunicerar 

med varandra och hur de använder det spatiala rummet framför sig som ett gemensamt 

teckenrum. Det spatiala rummet kan sägas ha två olika funktioner; dels för turtagning och dels 

för utförande av tecken i neutrala läget (framför den tecknande) där det finns möjlighet att 

modifiera riktning eller läge med hjälp av handen eller händerna så att man till exempel kan 

rikta eller placera tecken i olika områden i teckenrummet. Användandet av teckenrummet 

framför den tecknande för att skapa betydelse är en viktig del av teckenspråkets struktur, men 

det finns fortfarande ytterst lite forskning kring detta (se t.ex. Mesch, Raanes & Ferrara 2015).  

Inom ramen för projektet skapades en mindre korpus bestående av videomaterial från 

inspelningar av sju teckenspråkiga personer, vilket erbjudit en rik källa till analyser av olika 

slag. Genom att fortsatta anslag senare erhölls från Mo Gårds forskningsfond blev det möjligt 

att genomföra fördjupade studier av taktil teckenspråkskommunikation utifrån olika aspekter. 

Den här rapporten fokuserar på några av dessa aspekter: interaktion, spatialitet, återkoppling, 

icke-manuella markörer och bokstaveringar.  
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Tidigare forskning om taktilt 
teckenspråk 
Taktilt teckenspråk innebär att tecken uttrycks och uppfattas taktilt-kinestetiskt genom att 

samtalspartnerna håller sin hand eller sina händer på varandras. Detta taktila teckenspråk 

används främst av personer med dövblindhet som är döva från födseln eller som har blivit 

döva i tidiga barndomen och som lärt sig det visuella teckenspråket innan deras syn 

försämrats så mycket att de övergått till att avläsa tecken taktilt med hjälp av sina händer. Den 

forskning som bedrivits fram tills idag har främst fokuserat på hur det visuella teckenspråket 

modifieras på olika sätt så att det kan uppfattas taktilt av dessa döva med förvärvad 

synnedsättning. Fokus har i mycket mindre omfattning legat på personer med medfödd 

dövblindhet och deras språk.4 Olika studier har bland annat funnit att det hos döva med 

förvärvad synnedsättning förekommer modifierad användning av teckenrummet och av 

pekningar, samt av strukturer för hur turtagandet ser ut. I Sverige har forskning om språk och 

kommunikation hos personer med dövblindhet främst bedrivits av Johanna Mesch vid 

Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. Mesch (1998) har undersökt frågor och 

turtagningssignaler i samtal på taktilt teckenspråk och har bland annat funnit att olika 

handpositioner används: monologposition, vilken innebär att den tecknande håller sina händer 

under lyssnarens, och dialogposition, som innebär att den tecknande håller sin ena hand under 

lyssnarens och den andra över. I monologposition måste händerna växla läge vid turbyte, 

medan det i dialogposition inte behöver göras någon sådan lägesförändring. Meschs studie 

visar också att monologpositionen är vanligast i tolksituationer där information förmedlas till 

personen med dövblindhet, medan dialogpositionen är vanligare i vardagliga samtal. En annan 

sak Mesch kommer fram till är att det finns två turzoner i taktilt teckenspråk: egen turzon och 

gemensam turzon. Med turzon menas det område i teckenrummet där den som har turen 

producerar tecken. Den gemensamma turzonen utgörs så att säga av en plats som är lika långt 

från var och en av samtalsdeltagarna och är den plats där turbyten sker. Den egna turzonen 

handlar istället om att den som tecknar gör detta närmare sin egen kropp, varför lyssnaren då 

får ha sina armar mer utsträckta och närmare denne. I Figur 2 illustreras hur den tecknande 

startar sin tur genom att lyfta sin hand inom den gemensamma turzonen och börjar teckna. 

                                                      
4 För en närmare beskrivning av taktilt teckenspråk hos personer med medfödd dövblindhet, se t.ex. 
Dammeyer m.fl. (2015) 
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Därefter fortsätter han producera tecken i sin egen turzon, det vill säga det teckenrum som 

ligger närmare hans egen kropp. Lyssnaren kan genom händernas rörelser i teckenrummet 

också uttyda när det är dags att ta över turen genom spänningar och rörelser i händernas 

muskler. Dessutom kan lyssnaren uppfatta signaler genom spatiala relationer och händernas 

positioner där. 

 

 
Figur 2. Den tecknande, till vänster, startar turen genom att lyfta sin hand och kan sedan fortsätta teckna 

i sin egen turzon.  

 

En annan studie av taktilt teckenspråk har genomförts av Mesch, Raanes och Ferrara (2015), 

vilka undersöker hur teckenspråkiga personer med dövblindhet skapar real space blend i 

samtal. De har funnit att det i det taktila teckenspråket framför allt kan förekomma två typer 

av sådana blend; surrogatblend (till exempel när den tecknande använder sin egen kropp för 

att representera hur en textperson eller en aktör agerar i en situation) och avbildande blend 

(där den tecknandes hand eller händer avbildar handlingar, händelser eller tillstånd),5 med 

vilka de tecknande kan skapa kinestetiskt tillgängliga avbildningar och tillsammans forma en 

gemensam diskurs. Mesch, Raanes och Ferrara har också funnit att taktilt teckenspråk har ett 

särdrag som kan kallas taktil ikonicitet. Med detta menar de att medan det visuella 

teckenspråkets ikonicitet i hög grad bygger på hur saker ser ut, så grundar sig taktil ikonicitet 

istället bland annat på hur saker känns. Som ett exempel på detta visar forskarna hur två 

användare av taktilt svenskt teckenspråk skapar en gemensam förståelse av en persika och 

dess kännetecken (se Figur 3).  

                                                      
5 De engelska termerna är surrogate blend och depicting blend efter Liddell (2003) 
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Figur 3. Den tecknande beskriver hur personen i berättelsen känner på persikans yta genom att placera 

handen på lyssnarens hand (hämtad med tillstånd från Walter de Gruyter and Company, ur Mesch, 

Raanes och Ferrara (2015)).  

 

I svenskt teckenspråk kan man visuellt se att en persika är liten och rund, men i taktilt 

teckenspråk kan man istället känna att den är liten och har en yta som känns mjuk och rund. I 

taktilt teckenspråk kan nämligen en beskrivning göras av hur ytan känns genom att den som 

tecknar använder lyssnarens hand som artikulationsställe och utför en rörelse på den som visar 

ytskiktet på persikan, som framgår av Figur 3. Sammantaget visar Mesch, Raanes och Ferrara 

att det är vanligt att den tecknande i taktilt teckenspråkigt samtal använder sig av 

samtalspartnerns hand (eller händer) och delar av hens kropp för att skapa gemensam 

förståelse och för att skapa surrogatblend eller avbildande blend. Men, det förekommer också 

att den tecknande tecknar med samtalspartnerns hand, och inte bara i eller på den (se Raanes 

2006 för en närmare beskrivning av detta). Detta betyder enligt Mesch, Raanes och Ferrara att 

samtalspartnern i taktil teckenspråkskommunikation både är mottagare av tecknen, samtidigt 

som hen kan medverka i själva utförandet av dem. Orsaken till detta föreslås vara att 

samtalspartnerna i taktilt teckenspråk befinner sig i så nära fysisk anslutning till varandra. 

Användningen och förekomsten av pekningar är en annan sak som studerats i taktilt 

teckenspråk. Mesch (1994) och Quinto-Pozos (2002) visar till exempel att pekningar 

förekommer mycket mer sparsamt där och att de pekningar som finns har färre funktioner än i 

visuellt teckenspråk. Även Edwards (2015) berör hur pekningar används i taktilt teckenspråk, 

när hon undersöker deiktisk integration (med vilket hon menar hur språkliga delar som 

kommer från det deiktiska systemet samverkar med icke-språkliga delar som kommer från det 

deiktiska fältet).6 Edward studerar inte pekningar som språkligt drag i sig, men visar att 

personer med dövblindhet har svårt att uppfatta vad pekningar egentligen refererar till och att 

                                                      
6 För en mer ingående beskrivning av deiktisk integration hänvisas till Edwards (2015). 



8 
 

de kan ha en annan uppfattning om hur saker förhåller sig till varandra i det verkliga rummet 

eftersom de inte ser. Det innebär också att när de själva använder pekningar så kan dessa vara 

grundade i en annan föreställning av hur det ser ut i den aktuella kontexten. 

Raanes (2006) studerade i sin avhandling taktilt norskt teckenspråk och uppger att det vid 

tidpunkten för hennes avhandling endast fanns ett fåtal studier som fokuserat taktilt 

teckenspråk och dövblindas kommunikation. Efter detta har dock en hel del studier 

tillkommit, men fortfarande är det sammantagna antalet förhållandevis litet och det behövs 

fler och fördjupande studier av olika aspekter. Raanes egen studie fokuserar centrala 

funktioner i dialoger på taktilt norskt teckenspråk genom ett urval av fyra informanter. Hon 

undersöker dels vilka fysiska gränser som finns i utförandet av taktilt norskt teckenspråk och 

dels hur interaktion och meningsskapande ser ut när ett nytt tema introduceras i samtalet. 

Precis som Mesch, Raanes och Ferrara (2015) finner Raanes att den tecknande kunde använda 

sig av samtalspartnerns hand för att utföra tecknen med den. Hon hävdar också att när den 

tecknande berör samtalspartnern så har detta en språklig funktion och hon menar att grepp om 

till exempel den tecknandes hand kan ha en annan betydelse än att konkret referera till den 

andres kropp. Sådana saker har en viktig funktion då de bidrar till att skapa ett tema eller 

uttrycka en sats med temporalt innehåll. En annan sak som Raanes beskriver är olika 

samtalspositioner, där de vanligaste positionerna är stående och sittande, men hon finner 

också att det finns andra samtalspositioner som inte beskrivits i tidigare forskning, som till 

exempel att samtalsparterna kan använda båda händerna samtidigt och att de kan ha nära 

fysisk kontakt, som genom fötter och sidan av kroppen, vilket dock är kontextberoende. 

Att visuella teckenspråk i hög grad använder sig av icke-manuella markörer är välkänt inom 

teckenspråksforskningen och det finns en hel del studier som undersökt dem. Studierna har 

fokuserat alla olika grammatiska nivåer, såsom fonologiska, morfologiska och syntaktiska. Då 

det gäller taktilt teckenspråk är detta emellertid avsevärt mindre studerat, men en sådan studie 

har genomförts av Collins (2004), som har funnit grammatiska skillnader mellan visuellt och 

taktilt amerikanskt teckenspråk. Han förklarar att personer med dövblindhet kan ”compensate 

for the non-manual signals with a system of ’tactile non-manual signals’ as they lose their 

ability to observe the visual non-manual signals” (s. 71). Till exempel kan adverbiell 

betydelse uttryckas genom extra rörelser på handen och genom muskelspänningar istället för 

med visuella icke-manuella markörer, vilket han alltså kallar för taktila icke-manuella 

signaler. 
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Korpusbaserad forskning 
Materialet som använts i denna rapport för att analysera teckenspråkskommunikation mellan 

personer med dövblindhet och hur de utnyttjar teckenrummet kommer, som ovan nämnts, från 

den korpus i taktilt teckenspråk som skapats på Stockholms universitet med hjälp av anslag 

från Mo Gårds forskningsfond. En korpus kan generellt beskrivas som en datamängd 

bestående av en stor andel språkligt material i form av naturligt språkbruk som är 

representativt för ett specifikt språk. Materialet ska också vara datorläsbart, något som innebär 

att man kan söka i det och bearbeta det på olika sätt. För talade och tecknade språk innebär det 

att man måste mata in uttrycken manuellt, medan skrivet språk kan matas in på ett helt annat 

sätt i större mängder på en gång. I Sverige var det Sture Alléns korpuslingvistiska arbete 

under 1960-talet som blev startskottet för skapandet av en svenskspråkig korpus, Press-65, 

vilken är en av de första stora elektroniska textkorpusarna efter de engelskspråkiga. År 1975 

inrättades Språkbanken på Göteborgs universitet, med uppdraget att samla in, utveckla och 

tillgängliggöra svenskspråkiga resurser, både för allmänheten och för forskare. Språkbanken 

är idag en forskningsenhet som fått både nationellt och internationellt erkännande. 

Språkbanken är också huvudansvarig för Swe-Clarin, som är del av det europeiska initiativet 

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) med syfte att bygga 

upp en infrastruktur för e-vetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap.7  

Då det gäller teckenspråk utgörs en korpus av videoinspelningar tillsammans med 

transkriptioner av vad som tecknas (se Mesch 2015), och under 2000-talet har 

teckenspråksforskningen i allt högre grad börjat intressera sig för korpuslingvistiska studier. I 

Sverige påbörjades korpusarbete med det svenska teckenspråket år 2003 genom Stockholms 

universitets medverkan i ett europafinansierat kulturarvsprojekt, ECHO-projektet (European 

Cultural Heritage Online). Detta korpusprojekt fick senare en fortsättning (åren 2009–2011) 

genom anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Tack vare denna externa finansiering kunde 

42 teckenspråkiga informanter i åldrarna 20 till 82 år från olika regioner i Sverige spelas in. 

Dessa inspelningar består av en mängd samtal och berättelser, och av återgivning av bildserier 

och korta filmer (se vidare Mesch 2015). Den svenska teckenspråkskorpusen har efter detta 

projekts slutförande utökats med korpusen för taktilt svenskt teckenspråk som fokuseras i 

                                                      
7 Swe-Clarin använder sig av avancerade bearbetningsverktyg och andra resurser för att göra 
språkbaserat material tillgängligt som forskningsdata, se vidare https://sweclarin.se/swe/hem  
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denna rapport. Dessutom har den genom nya anslag från Riksbankens Jubileumsfond kunnat 

utökas även med en andraspråkskorpus, bestående av inspelningar av andraspråksinlärare av 

svenskt teckenspråk (se Schönström & Mesch 2017). Delar av den svenska 

teckenspråkskorpusen finns tillgänglig för allmänheten via Institutionen för lingvistiks 

webbplats på motsvarande sätt som den svenskspråkiga korpusen tillgängliggjorts för 

allmänheten genom Språkbanken. Ett flertal forskningsprojekt pågår för närvarande, vilka har 

svensk teckenspråkskorpus som utgångspunkt, liksom ett antal studentuppsatser.  

För att analysera korpusmaterialet har det multimodala annoteringsverktyget ELAN 

(EUDICO Linguistic Annotator) använts. ELAN är ett verktyg som innebär att inspelade 

videosekvenser kan kopplas till skrivna transkriberingar, s.k. annoteringar, se Figur 4. Utöver 

användning av ELAN har också varje videofil gåtts igenom noggrant och en beskrivning av 

dialogen i sin helhet har gjorts utifrån olika perspektiv, där multimodala faktorer beaktas, 

såsom användning av artefakter, språkliga redskap, kroppsorientering m.m. 

Annoteringsarbetet med videofilerna är tidskrävande. Det tar ca 1,5 timme att annotera en 

videosekvens på 1 minut med glosor. Det tar ytterligare ca 1 timme att annotera en svensk 

översättning av samma videosekvens. En utförlig beskrivning av hur ELAN kan användas 

återfinns i Mesch (2011). Fram till och med augusti 2018 har 59 % av den svenska 

teckenspråkskorpusen, omfattande 24 timmar, annoterats med teckenglosor och svensk 

översättning. 

 

 

Figur 4. Annoteringsverktyget ELAN med mediafönster, databasfönster, annoteringsrader och 

annoteringar. Data från korpusen för taktilt teckenspråk. 
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Korpusen för taktilt svenskt teckenspråk 
Som tidigare nämnts var det med hjälp av medel från Mo Gårds forskningsfond som ett arbete 

kunde påbörjas år 2013 för att skapa en korpus för taktilt svenskt teckenspråk genom 

inspelningar av personer med dövblindhet (Mesch 2016). Tidigare, år 2007, hade ett par 

informanter deltagit vid inspelning av samtal på taktilt teckenspråk, och en av dem deltog 

även i det nya korpusprojektet. Ytterligare sju teckenspråkiga informanter kunde identifieras 

med hjälp av Förbundet Sveriges Dövblinda. Urvalet baserades i första hand på språklig 

bakgrund och språkbruk. Dessutom prioriterades att få till en geografisk spridning. De utvalda 

informanterna var vid inspelningstillfället mellan 30 och 79 år och de kommer från tre olika 

regioner: Götaland, Svealand och Norrland, se Tabell 1 och 2. Sju av informanterna är födda i 

Sverige, medan en är född i ett grannland. Samtliga informanter utom en är döva sedan 

födseln och har svenskt teckenspråk som förstaspråk. Tre av informanterna kommer från 

familjer där de har döva syskon. Samtliga informanter har därför lärt sig kommunicera på 

visuellt svenskt teckenspråk innan synen försämrats så mycket att de övergått allt mer till 

taktilt teckenspråk.   

 
Tabell 1. Informanter i korpusen för taktilt teckenspråk. 

Kön/Åldersgrupp 30-49 50-79 Total 
kvinna 2 3 5 
man 0 3 3 
Total 2 6 8 

 
Tabell 2. Region där informanterna har sin hemvist. 

Region   
Norrland 2 
Svealand 5 
Götaland 1 
Total 8 

 
Det är vanligt att man använder sig av eliciteringsmaterial vid skapande av teckenspråkiga 

korpusar. Ofta används då bilderböcker och tecknade filmer, vilka informanterna får återge på 

olika sätt (se t.ex. Mesch 2015). Då det gäller personer med dövblindhet fungerar dock inte 

sådant visuellt baserat eliciteringsmaterial. Istället används till exempel konkreta föremål eller 

svenskspråkiga texter. Fria berättelser och samtal mellan två eller flera personer är också 

vanliga inslag vid skapande av korpusdata, oavsett om det är visuellt eller taktilt teckenspråk. 

För skapandet av korpusen för taktilt svenskt teckenspråk användes fem olika upplägg:  
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 Fria samtal i form av dialoger mellan informanterna. 

 En bildserie översatt till svensk text i form av punktskrift skickades till informanterna i 

förväg. Under inspelningen fick de sedan återge denna. 

 Informanterna fick antingen den svenskspråkiga fabeln Haren och sköldpaddan eller 

Herdepojken och vargen skickade till sig en vecka före inspelningstillfället för att kunna 

läsa igenom den med hjälp av punktskrift. I varje parkonstellation fick var och en av 

informanterna läsa olika fabler och vid inspelningstillfället fick de göra en återgivning av 

den fabel de fått på taktilt svenskt teckenspråk för varandra.  

 Olika udda par föremål lades fram under inspelningen: en ullvante och en läderhandske, 

respektive ett äpple och ett päron. Den ena informanten fick utforska det ena paret föremål 

genom att känna på dem och den andra informanten fick göra detsamma på det andra paret 

föremål. Sedan fick de berätta vad det var de känt på och beskriva föremålen för varandra.  

 Ett dockhus ställdes fram vid inspelningen, vilket en informant i taget fick känna på och 

utforska och sedan berätta om för den andre. 

Vid varje inspelningstillfälle informerade den huvudansvariga forskaren informanterna om 

projektet på taktilt teckenspråk (de hade också fått skriftlig information om det i förväg). 

Därefter fick informanterna själva presentera sig med namn, nuvarande yrke och en kort 

beskrivning av sin uppväxt och skolgång. Efter detta fick de några inledande 

samhällsrelaterande frågor som handlade om ett ämne eller flera mindre delämnen som de 

sedan själva fick vidareutveckla i sin dialog. Varje dyad bestod av två informanter som kände 

varandra väl sedan tidigare, så att samtalet skulle flyta på så lätt som möjligt. Syftet med de 

inledande frågorna var att inspirera till ett samtal som skulle medföra att materialet genererade 

data avseende informanternas språkbruk, inte om deras privata liv. Varje inspelningstillfälle 

tog ca två timmar i anspråk. 

I sin helhet uppgår det inspelade taktila teckenspråkskorpusmaterialet till 3 timmar och 49 

minuter, vilket sammanlagt utgör 54 olika videofiler. Dessutom finns det en tidigare 

inspelning från 2007 bestående av en 41 minuter lång dialog. Totalt består därför korpusdata 

av 4 timmar och 30 minuter videofilm. Fram till och med augusti 2018 har 1,54 timmar av 

denna korpus annoterats med glosor, vilket utgör ca 42 %. Det finns fem parkonstellationer i 

materialet, vilket innebär att en av informanterna deltar i två olika dialoger. Sammantaget 
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utgör videofilmerna ett oerhört rikt material som erbjuder många forskningsmöjligheter 

utifrån olika perspektiv och med olika utgångspunkter. I den här rapporten fokuseras dock 

teckenspråkskommunikation och utnyttjande av teckenrummet. För analysen har ett urval av 

dialogerna i korpusen använts. Dessa består dels av beskrivningar av dockhuset och dels av 

några valda narrativa berättelser från de fria samtalen samt återgivningarna av fablerna. De 

fria samtalen som använts i föreliggande studie handlar bland annat om resor, museibesök, 

skoltiden och olika fritidsaktiviteter.  Då det gäller dockhus-dialogerna skapades de genom att 

den ena informanten fick känna på ett dockhus både utvändigt och invändigt, och sedan 

beskriva det på taktilt teckenspråk för sin samtalspartner. I två av dialogerna fick 

informanterna beskriva huset i tur och ordning, men huset möblerades om innan de bytte roll, 

så att interiören inte såg likadan ut. I de två kvarvarande dialogerna var den informant som 

deltog två gånger mottagare i den ena dialogen och talare i den andra. Det betyder att samtliga 

sju informanter en gång hade den aktiva talarrollen avseende att beskriva dockhuset för sin 

samtalspartner. Totalt uppgår dockhusmaterialet därför till sju sådana beskrivningar.  

Etiska aspekter 
Eftersom inspelning av dialoger på taktilt teckenspråk innebär att informanterna kan 

identifieras så gjordes innan projektstart en etikprövning, vilken godkändes i december 2012 

av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm. Projektet innefattar inte något fysiskt 

ingrepp eller någon metod som påverkar eller skadar undersökningsdeltagarna fysiskt och 

psykiskt. Informanterna deltar helt på frivillig basis och har gett sitt medgivande till 

inspelning och samtyckt till att materialet offentliggörs. Dock, eftersom dialogerna kan 

innehålla en del känslig personlig information som kan påverka informanterna eller en större 

grupp personer med dövblindhet på ett personligt plan om den görs tillgänglig för allmänheten 

så har endast en mindre andel inspelat material som inte innehåller känsliga uppgifter 

publicerats. Övrigt material används främst i forskningssyfte och originalmaterialet finns 

arkiverat hos ansvarig forskningsenhet. 

Seende döva – en kontrollgrupp 
För att sätta analysen från föreliggande projekt i relation till hur det ser ut det visuella svenska 

teckenspråket har Svensk teckenspråkskorpus använts, vilken alltså som tidigare nämnts 
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består av teckenspråkiga samtal och berättelser från 42 informanter i åldern 20-82 år.8 Denna 

korpus är fortfarande under uppbyggnad och alla filmfiler är ännu inte annoterade, men över 

hälften av korpusen hade annoterats fram till och med vårterminen 2018. Den har fungerat 

som jämförelse till den taktila teckenspråkskorpusen och har bidragit till att särdrag och 

skillnader kunnat identifieras i samtal mellan personer med dövblindhet. I korpusen för det 

visuella svenska teckenspråket är dock inte dockhuset med, varför tilläggsinspelningar har 

gjorts med tre informanter, vilka fått göra två beskrivningar vardera av hur dockhuset ser ut 

och hur det är möblerat. Dockhuset möblerades om mellan de två beskrivningarna och 

samtalspartner var en medarbetare på Institutionen för lingvistik. Två av informanterna var 

män och en var kvinna, och deras ålder finns i tidsspannet 20-55 år.    

Dialoger som berättar och 
beskriver  
Den svenska teckenspråkskorpusen består av dialoger mellan informanter i olika åldrar. De 

samtalar om en rad olika saker, berättar om olika upplevelser, återberättar historier från serier 

eller böcker och beskriver olika händelser. Tillsammans skapar de gemensam mening och 

förståelse genom att interagera och kommunicera med varandra. I denna teckenspråkiga 

interaktion kan olika särdrag urskiljas, bland annat olika typer av texter, såsom narrativa och 

deskriptiva. Alla dialoger kan naturligtvis ha såväl narrativa som deskriptiva delar, men vissa 

dialoger kan ha en mer berättande eller beskrivande karaktär i sin helhet och i det följande 

kommer därför dessa två olika typer av teckenspråkiga texter att beskrivas närmare. 

Narrativ text 
Narrativ text är en berättande text som kan vara grundad i erfarenheter eller fantasi. Syftet kan 

variera, men är ofta att underhålla, återberätta sådant som inträffat eller informera. Narrativa 

texter har ofta en kronologisk ordning, som dock kan variera mellan olika språk. Schönström 

(2010) menar att det finns två huvudsakliga modeller inom narrativ teori. Den ena utgår ifrån 

Labovs modell för narrativ struktur, som kom till då han ville undersöka och jämföra 

                                                      
8 Se vidare Mesch (2015) och 
https://www.ling.su.se/teckenspr%C3%A5ksresurser/teckenspr%C3%A5kskorpusar 
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berättelsestrukturen och olika komponenter i berättelser mellan olika sociala grupper. Labovs 

modell har ofta tillämpats inom forskningen och även Schönström (2010) utgår ifrån denna då 

han gör en pilotanalys av svenska döva elevers narrativa berättelser. Den andra modellen 

kallas story grammar och undersöker också olika komponenter i berättelser (se vidare 

Schönström 2010). 

Schönström (2010) menar att Labovs teori inte är språkspecifik och därför passar som 

utgångspunkt för narrativ analys av svenskt teckenspråk, vilket han inte känner till att någon 

annan gjort tidigare. Dessutom möjliggör Labovs teori enligt Schönström att man kan urskilja 

goda respektive svaga berättelser och vad som utmärker dem. Labov (1972) beskriver en 

fullständig narrativ som bestående av vad han kallar abstrakt, orientering, handling. 

evaluering, upplösning/resultat och koda, och dessa komponenter undersöker Schönström 

närmare i teckenspråkiga berättelser. Hans resultat visar att abstrakt i de teckenspråkiga texter 

han analyserar oftast fungerar som en fråga om tillåtelse att få berätta något, eller en slags 

introduktion till det som ska tas upp. Orientering i sin tur fokuserar på personangivelser, 

situationsbeskrivningar och i någon mån plats och tid för det som berättas om. Schönström 

undersöker inte handling och upplösning närmare, men konstaterar att de flesta av 

informanterna i hans studie uttrycker någon slags handling och någon form av upplösning och 

att det ofta, men inte alltid, finns en temporal ordning i texten som gör att berättelsen förs 

framåt. Evaluering handlar enligt Labov (1972) om att berättaren gör tydligt vad som är 

poängen med berättelsen, varför hen framför den och vad hen vill med att berätta den. 

Schönström identifierar i sin analys komponenterna extern evaluering (som är kommentarer 

riktade direkt till lyssnaren och förutsätter att de två har ögonkontakt), evaluerande handling 

(som uttrycker konstruerade handlingar genom surrogat, där det ser ut som att berättaren har 

ögonkontakt med någon annan i berättelsen, inte med lyssnaren), inbäddade evalueringar 

(vilka består av olika slags anföringar) och intern evaluering, som i sig består av 

underkomponenterna intensifierare (som är formförändringar som reduplikation, initialpauser 

etc.), jämförare (vilka utgörs av negationer och modala hjälpverb), korrelativer (som syftar till 

att slå ihop två händelser, till exempel genom att utnyttja teckenspråkets möjligheter att 

uttrycka flera händelser simultant i teckenrummet, genom att låta de två händerna utföra olika 

tecken samtidigt) och explikativer (som används i kausala och finala bisatser, för att uttrycka 

till exempel orsak och syfte). Koda, slutligen, handlar om att på olika sätt signalera att 

berättelsen är slut, till exempel genom att knyta ihop slutet av berättelsens tidpunkt med nuet, 

vilket i Schönströms undersökning utgörs av till exempel kommentarer och en markerad 
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nickning som markerar att berättelsen är slut. Sammanfattningsvis pekar Schönström ut en rad 

vanligt förekommande komponenter i narrativa texter, vilka är att berättaren talar om person, 

situation, plats och tid, använder sig av modifieringar av tecken, reduplikationer, initialpauser, 

påtagande av berättelsens karaktärers perspektiv, olika blickriktningar, teckenrummet och 

olika tecken på händerna samtidigt. Schönström konstaterar dock att det finns teckenspråkiga 

texter som saknar sådan narrativ struktur som Labov ställer upp och att det behövs fördjupad 

forskning på området för att göra en bredare och djupare beskrivning av narrativer. 

Schönströms analys av döva teckenspråkiga elevers berättelser på är den enda som gjorts i 

Sverige på det visuella svenska teckenspråket och hans resultat är därför intressanta som 

jämförelsematerial till hur narrativa berättelser framförs i taktilt teckenspråk. Det behövs 

också fler och fördjupade studier på olika typer av narrativa berättelser i taktilt teckenspråk 

eftersom senare tids forskning har fördjupat kunskaperna om olika områden inom 

teckenspråkslingvistiken, bland annat avseende kognitiv-funktionell lingvistisk. Denna 

forskning kan bidra till ökade kunskaper även om hur taktilt teckenspråk är uppbyggt och hur 

det fungerar. 

Ahlgren och Bergman (2006) betonar att teckenrummet har stor betydelse i teckenspråkiga 

narrativa texter. I berättelsen skapar den tecknande en slags mental scen hos lyssnaren, vilken 

inte är detsamma som det faktiska rummet såsom det såg ut vid en händelses inträffande, eller 

det fysiska teckenrummet. Människor och föremål kan framställas i det spatiala rummet som 

att de befinner sig på olika avstånd från varandra, på olika platser, och med varierande 

förhållanden till varandra. Den tecknande kan också påta sig olika roller, ur olika perspektiv 

för att visa vad olika personer säger eller gör, vilket ibland kallas konstruerat agerande (eng. 

constructed action). Detta sätt att utnyttja teckenrummet i såväl narrativa som deskriptiva 

texter tas upp närmare under avsnittet om teckenrummet nedan. 

Att blickriktningen är viktig under olika delar av en narrativ framställning har framgått av 

Schönströms (2010) undersökning som beskrivits ovan. Även Ahlgren och Bergman (1990) 

lyfte tidigt fram att de funnit att om den tecknande tar ögonkontakt innebär detta vanligen att 

hen ska inleda sin berättelse. Under tecknandets gång kan ögonkontakt med lyssnaren 

signalera att det är en kommentar eller att det är en beskrivning av något som görs som inte 

direkt hänger ihop med den pågående narrativa berättelsen. Även vid avslutningen av 

berättelsen tar den tecknande ofta ögonkontakt. Blickriktningen kan också signalera vilket 

perspektiv den tecknande tar under framställningen och kan fungera som ett sätt att markera 

referens för de personer som texten handlar om (se vidare Ahlgren och Bergman 1990). Hur 
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personer med dövblindhet kompenserar för att blickriktningen inte kan användas i berättelser 

och kommunikation på taktilt teckenspråk är därför en intressant del att undersöka i denna 

studie.  

Deskriptiv text 
Deskriptiv text är en text som vanligen har till syfte att ge information, beskriva eller förklara. 

Det kan handla om att tala om fakta, framföra nyheter, föreläsa eller att beskriva hur saker ser 

ut eller utförs. I deskriptiva teckenspråkiga texter kan teckenrummet utnyttjas för att låta olika 

riktningar eller platser representera olika saker, ämnen, organisationer eller liknande som tas 

upp i beskrivningen, och den som tecknar har vanligen ögonkontakt med mottagaren eller 

riktar blicken mot den plats som representerar det ämne man talar om (se Ahlgren och 

Bergman 2006). Deskriptiva teckenspråkiga texter har inte studerats ingående i Sverige och 

även internationellt har få studier kunnat identifieras som undersöker sådana texter. En sådan 

studie har dock Amundsen (2007) i Norge genomfört, då hon tittar på sakprosa i norskt 

teckenspråk. Amundsen fann, precis som Ahlgren och Bergman (2006), att sakprosatexternas 

tematiska sammanhang realiseras med hjälp av referensmärkning, så att olika referenter 

tilldelas ett område eller riktning i rummet. I studien framgår att den vänstra delen av 

teckenrummet konsekvent används för textens huvudtema, medan den högra växlar för olika 

referenter. Området rakt framför texten att används som referensmärkning i någon större 

omfattning då det handlar om sakförhållanden, men detta resultat är enligt Amundsen inte helt 

säkert, utan ytterligare studier behöver göras för att säkerställa detta. 

Ett annat kännetecken som Amundsen (2007) identifierar i sin studie av sakprosatexter i 

norskt teckenspråk är en icke-manuell markör i form av en djup och fast nickning, som 

indikerar att ”det kommer mer information”. Användande av markörer för att visa att det 

kommer mer eller något nytt i olika deskriptiva texter har tidigare även Roy (1989) beskrivit, i 

en undersökning av ett föredrag på ASL. Hon tar upp att det i föredraget förekommer olika 

diskursmarkörer som kan bestå av tecken tillsammans med höjda ögonbryn och huvudet fram 

för att signalera när något nytt ska tas upp. Roy identifierar också olika episoder i föredraget: 

inledning, huvuddel och en summerande avslutning. I föredraget används också ett 

rolltagande i framställningen, då föredragshållaren visar till exempel repliker mellan han- och 

hon-fiskar som föredraget handlar om. Roy menar att användande av sådan konstruerad dialog 

kan göra framställningen mer intressant och spännande, men konstaterar att detta är mer 

sparsamt och begränsat förekommande i sakprosatexten i jämförelse med narrativa berättelser.  
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Hur deskriptiva texter ser ut i olika länders taktila teckenspråk framstår som i stort sett 

outforskat. Det är möjligt att det finns studier som publicerats på andra språk än svenska, 

norska, danska eller engelska och därför inte varit tillgängliga som kunskapsbas för 

föreliggande studie.  

Taktil 
teckenspråkskommunikation 
Interaktionen mellan de teckenspråkiga personerna med dövblindhet i korpusmaterialet är rikt 

och nyanserat och kan beskrivas utifrån en rad återkommande kännetecken. Informanterna 

använder sig av olika strategier för att skapa gemensam mening och ömsesidig förståelse. I 

det följande kommer en rad strategier och mönster i dialogerna av såväl narrativ som 

deskriptiv karaktär att beskrivas närmar: skapande av gemensam mening, återkopplingar, 

icke-manuella markörer, bokstaveringar, och exempel på när interaktionen inte riktigt 

fungerar.  

Skapande av gemensam mening och förståelse 
I alla dialoger är det viktigt att deltagarna tillsammans skapar gemensam mening och 

ömsesidig förståelse av det som samtalas om. Då informanterna inte kan se varandra (eller 

endast se varandra i begränsad omfattning) i samtal på taktilt teckenspråk används i 

korpusmaterialet olika strategier för att skapa denna gemensamma förståelse. En viktig sådan 

strategi är att ge varandra taktil återkoppling som leder samtalet framåt. Återkoppling tas upp 

i ett eget avsnitt nedan och kommer inte att fördjupas här, men är alltså en viktig komponent. 

Ett exempel på en annan viktig strategi hittar vi då informanten S048 berättar historien om 

haren och sköldpaddan, som är en välkänd fabel. När S048 introducerar historien i vad 

Schönström (2010) beskrivit som abstrakt, genom att tala om vad fabeln handlar om, tar S047 

turen och utför ett tecken som ser ut som att han avbildar en sköld. S048 inser att S047 inte 

uppfattat att det handlar om en sköldpadda och tar då tillbaka turen för att göra ett 

förtydligande genom att återigen utföra tecknet SKÖLDPADDA. Båda informanterna provar att 

utföra tecknet på lite olika sätt med varandras händer och en mental bild av sköldpaddan 
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växer fram, tills det framgår att de skapat en gemensam förståelse av vad det är för djur och 

hur det ser ut (se Figur 5). Därefter kan själva berättandet ta vid.  

 

 
S048: SKÖLDPADDA        S048: SKÖLDPADDA@b                  S047: SKÖLDPADDA 

 
S048: JA          S048: TECKNA                  S048: SKÖLDPADDA 

 

 
S047 känner med sin högra hand hur ”sköldpaddans huvud” uttrycks med tummen 

Figur 5. Informanterna skapar gemensam förståelse av tecknet SKÖLDPADDA. (TSSL_040 00:20:29.080-

00:20:40.479) 

 

Det som framgår av exemplet i Figur 5 är att samtalsdeltagarna tillsammans bygger upp en 

bild av vad det är som samtalet handlar om genom att växelvis utföra tecknet, placera 

varandras händer i olika positioner, hålla dem så att lyssnaren ska känna olika delar av tecknet 

och bekräfta när den andre utför samma sak korrekt.  

Ett liknande sätt att skapa gemensam förståelse som har identifieras i analysen av dialogerna i 

korpusmaterialet är att den som tecknar kan utföra tecknen med eller på samtalspartnerns 

hand eller på en del av hens kropp, vilket gör att innebörden i tecknet tydligare framgår och 



20 
 

det skapas en gemensam upplevelse (se även Mesch, Raanes & Ferrara 2015). I korpusen 

berättar S049 hur hennes mamma brukade sticka olika kläder och hur de kliade när man hade 

dem på sig. Hon tecknar här KLIA både på samtalspartnerns hand och sedan på sig själv, se 

Figur 6. 

 

 
S049: KLIA.S2-ARM                     S049: KLIA.ARM 

Figur 6. Utför tecken på samtalspartnerns hand. (TSSL_063 00:03:13.188-00:03:14.068)  

 

I samtal av deskriptiv art, som i dockhusbeskrivningarna, finns flera exempel på hur den 

tecknande efter att ha gett en beskrivning manipulerar samtalspartnerns hand eller händer 

genom att föra dem mot dockhuset och så att säga peka ut olika saker på och i huset genom att 

flytta den andres hand eller händer mot olika saker hen vill säga något om. Tillsammans 

skapar de på så sätt en gemensam bild av huset, vad som finns i det, hur det ser ut och saker 

som är konstiga eller lustiga i det. En sådan del av dialogen återfinns i TSSL_026 där S046 

för S045s hand till olika detaljer på huset för att visa henne vad han vill beskriva, se Figur 7. 

 

 
Figur 7. Manipulation av samtalspartnerns hand. (TSSL_026 00:00:08.416-00:00:14.007) 

 

Som tidigare nämnts spelar icke-manuella markörer stor roll i berättelser på visuellt 

teckenspråk (se mer i detta avsnitt nedan), och olika reaktioner och känslor framgår i såväl 
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ansiktsuttryck som i kroppens rörelsemönster. Något som identifierats i dialogerna på taktilt 

teckenspråk är att kroppsliga rörelsemönster används även här, i form av att till exempel 

irritation eller ilska uttrycks med häftigare och större rörelser med armarna. Dock, här 

tillkommer också gärna lexikala tecken som förtydligar vad det handlar om, något som kan 

sägas fungera som ersättning för känslouttryck i ansiktet. Detta är vanligt när olika händelser 

återges, som när S046 berättar om hur en man skulle spela golf och slår med klubban och 

sedan upptäcker att bollen ligger kvar på marken när han svingat klubban färdigt (vilket är de 

narrativa dragen orientering respektive handling). S046 visar att mannen blir arg genom att 

med armarna utföra häftiga rörelser, samtidigt som han också lägger till tecknen FÖRBANNAD 

och ARG (en form av evaluering), vilket förtydligar de känslor som i visuellt teckenspråk 

skulle kunna uttryckas enbart med ansiktsuttryck. Detta ökar sannolikheten för att 

samtalspartnern ska uppfatta de känslor mannen i berättelsen upplever, så att båda 

samtalsparterna får en gemensam förståelse av texten. Att lexikala tecken läggs till i taktilt 

teckenspråk innebär dock inte att det är något unikt för detta, för det förekommer också i 

dialoger på visuellt teckenspråk. Vad som skiljer sig åt är att de lexikala tecknen som läggs till 

i taktil teckenspråkskommunikation har en viktigare innebörd som förtydligande av de 

upplevelser och reaktioner som återges. 

Ett annat sätt att ge förtydliganden i syfte att skapa gemensam mening och förståelse är att 

använda bokstaveringar. Detta vidareutvecklas i avsnittet om bokstaveringar nedan. 

Återkopplingar 
Det är många saker i dialogerna i korpusmaterialet som samverkar för att skapa det 

gemensamma samtalet. En ytterst viktig sådan del är återkopplingssignaler, s.k. 

uppbackningar (se Norrby 2014), vilka i hög grad utförs genom att den som lyssnar klappar 

med hand eller finger på den hand hen håller i för att signalera att hen uppfattar vad den 

tecknande framför, instämma i det som sägs eller uppmuntra till fortsatt tecknande (jämför 

Collins & Petronio 1998; Mesch 1998, 2013a). I de dyader där parterna använder båda 

händerna för att teckna och lyssna sker de taktila återkopplingssignalerna främst på den 

passiva handen, medan återkopplingen istället ofta görs på den aktiva handen i samtal där 

endast en av vardera parts hand används, se Figur 8.  
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 S043: UPPE (S044: klappar med sitt pekfinger på den tecknandes hand). 

Figur 8. Återkoppling görs av kvinnan (till höger) på den tecknandes (till vänster) aktiva hand strax efter 

att ett tecken utförts. (TSSL_007 00:01:38.731-00:01:40.417) 

   

I den taktila teckenspråkskorpusen har återkopplingar inte analyserats i samtliga dialoger, 

varför det inte går att säga vilken typ av återkoppling som generellt sett är mest vanlig. En av 

dialogerna har dock analyserats med fokus på sådana och i denna dialog är pekfinger-

klappningar den mest frekventa formen av återkoppling, och utgör 60,8 % av det totala 

antalet. Näst vanligast är tumme-pekfinger-klappningar, vilka uppgår till 18,9 %. Resten av 

återkopplingarna i den aktuella dialogen utgörs av JA-klappningar, tummeklappningar, 

klappningar med fyra fingrar samt skakningar.  

Ibland kan återkoppling göras i form av klappande på en annan kroppsdel, ofta på låret, vilket 

har observerats bland annat i sammanhang där personer med dövblindhet använder det 

visuella svenska teckenspråket till personer som ser, medan en person (till exempel en tolk) 

sitter bredvid och gör sådana återkopplingar för att visa att de andra samtalsdeltagarna 

lyssnar. I den taktila teckenspråkskorpusen finns emellertid inga exempel på sådan 

återkoppling.  

De sätt att i taktilt teckenspråk ge återkopplingar som beskrivits här skiljer sig från hur man 

gör i visuella teckenspråk. I dessa används istället vanligen icke-manuella markörer i form av 

ansiktsuttryck och huvudrörelser (Collins & Petronio 1998, Mesch 2013a). Dock, det finns 

också exempel på hur några av informanterna inte ger taktil återkoppling, utan istället 

kontinuerligt i hög grad ger visuell sådan, i form av nickningar, trots att detta rimligen inte 

kan uppfattas av samtalspartnern (detta har även uppmärksammats av Mesch 1998).  

Ett annat sätt att ge återkoppling på än genom olika former av beröring är att använda tecken, 

som till exempel tecknet JA, vilket kan upprepas många gånger i följd och därmed fungera 
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mer som återkoppling än som svar på det som den tecknande berättar. Ett exempel på detta 

återfinns i Figur 9 där S047 tecknar STYRA ’styra snöskoter’ medan S048 simultant utför en 

återkoppling i form av ett JA med upprepad rörelse. 

 

S047: STYRA                             S048: JA@ub 

Figur 9. Återkoppling görs på den aktiva handen strax efter tecknen utförts. (TSSL_053 00:02:04.596-

00:02:05.105) 

 
Petronio och Dively (2006) har i en studie av taktilt ASL tittat närmare på användningen av 

tecknen YES och NO. De kommer fram till att dessa tecken är avsevärt mer frekventa i taktilt 

ASL än i visuellt: under en 15-minutersperiod i samtal mellan två personer förekom dessa 

tecken 34,4 gånger i taktilt ASL mot endast 9,8 gånger i visuellt ASL. I de fall som visuellt 

ASL riktades till flera personer samtidigt var frekvensen för användning av YES och NO högre; 

23,5 gånger under en 15-minutersperiod, men Petronio och Divelys resultat visar ändå att 

taktilt ASL i avsevärt högre utsträckning använder sig av dessa tecken i samtal. YES och NO 

användes dock inte bara som återkoppling, utan Petronio och Dively fann 12 olika funktioner 

för hur dessa tecken användes på olika sätt. Sammantaget var emellertid de tre vanligaste 

funktionerna just att ge initial respons på ja/nej-frågor, ge återkoppling till den tecknande eller 

att ge förtydligande till ett yttrande i form av bekräftande eller negation.  

I materialet från den taktila teckenspråkskorpusen har vi funnit att det är mycket vanligt att 

använda tecknet JA@b/JA@ub som återkoppling under samtalet, något som inte framstår som 

lika vanligt i visuellt svenskt teckenspråk.9 Av alla bokstaverade tecken som förekommer i 

den visuella teckenspråkskorpusen utgör JA@b/JA@ub endast 1,3 % medan de uppgår till 3,7 

% i den taktila teckenspråkskorpusen (se Diagram 1). 

  
                                                      
9 Vi har valt att här ta med både JA som annoteras som just uppbackningar (@ub) och som 
bokstaveringar (@b) eftersom gränsen mellan dem många gånger är oklar. 
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Diagram 1. Skillnader mellan den visuella svenska teckenspråkskorpusen (SSLC) och den taktila (TSSL) 

avseende JA@b/JA@ub respektive alla andra bokstaveringar. 

 

En sak som Petronio och Dively (2006) fann i sin studie som tydligt skilde taktilt och visuellt 

ASL åt var att taktilt ASL kunde använda det manuella tecknet YES som initial respons på en 

frågeordsfråga, något som inte förekom i visuellt ASL. Istället användes i visuellt ASL endast 

huvudnickningar i denna funktion. I den svenska korpusen för taktilt teckenspråk har vi funnit 

liknande exempel på att det manuella tecknet JA@b kan fungera som initial respons på 

frågeordsfrågor. Ett exempel på detta från TSSL_008 (00:01:04.080) visas nedan: 

 

S043 
HUR PEK>person KLICKA RÄTT PLATS OCH DATUM OCH KLOCKA HUR GÖRA PEK>person  
Hur gör du (i tågbokningen) för att klicka på rätt plats, datum och tid? Hur gör du? 
 
S044 
JA@b  JA@ub  vad@& VILKEN DEL PERF PEK>person ANVÄNDA PU@g 
Ja, mm.. Vilken del har du använt? 
 
S043 
M@b^PUNKT^SJ@b^PUNKT^SE@b@en 
m.sj.se 
 
S044 
JA@ub PRO1 PERF FÖRSÖKA OCKSÅ 
Ja, det försökte jag också. 
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0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

JA@b/JA@ub Bokstavering

TSSL SSLC



25 
 

Icke-manuella markörer 
Som tidigare nämnts är icke-manuella markörer såsom ansiktsuttryck och huvudrörelser en 

viktig komponent i visuella teckenspråk på olika språkliga nivåer; fonologisk, morfologisk, 

syntaktisk och semantisk, liksom på diskursnivå. Till exempel kan man se i nio utvalda 

filmfiler i den visuella svenska teckenspråkskorpusen att de olika icke-manuella markörerna 

uppgår till sammantaget 2160 stycken. Eftersom korpusen för taktilt svenskt teckenspråk 

består av teckenspråk som producerats av personer med dövblindhet som har tillägnat sig 

visuellt svenskt teckenspråk först, innan deras syn försämrats, finns det en del återkommande 

drag som kan härledas just till det visuella teckenspråket även när de kommunicerar taktilt. Ett 

sådant drag är förekomsten av icke-manuella markörer. Trots att informanterna själva inte kan 

uppfatta sådana markörer i samtal, och inte heller de personer med dövblindhet som de 

kommunicerar med, så använder informanterna sig återkommande av sådana när de 

producerar taktilt teckenspråk eftersom de är en del av den dialogprocess de är vana vid sedan 

tidigare (jämför med t.ex. Willoughby m.fl. 2014).  

Flera studier har visat att icke-manuella markörer i form av nickningar och huvudskakningar 

används i hög grad i tecknade språk, till exempel i frågeordsfrågor, med eller utan ett 

tillhörande manuellt tecken i form av ett frågeord. I visuella teckenspråk kan dessutom det 

manuella tecknet strykas och frågan endast markeras genom de icke-manuella markörerna 

(Collins & Petronio 1998; Lillo-Martin & Fischer 1992). I taktila teckenspråk däremot 

förekommer det manuella frågeordet i högre frekvens, vilket visar på en tydlig skillnad mellan 

de olika formerna av teckenspråk (Collins & Petronio 1998). 

Skillnader mellan taktila och visuella teckenspråk har också återfunnits på grammatisk nivå. I 

sin studie visar Collins (2004) att hans dövblinda informanter kompenserar för bortfallet av 

icke-manuella markörer på ett systematiskt och konsekvent sätt. Han tittar i sin undersökning 

närmare på sådana icke-manuella signaler i ASL som förekommer tillsammans med sex typer 

av adverb. Dessa är adverb för sätt/grad, tid, frekvens, varaktighet, läge/position och 

syfte/plats/riktning. Collins studie visar att användare av taktilt ASL har olika sätt att 

kompensera för bortfallet av icke-manuella markörer i var och en av dessa sex kategorier 

adverb. Då det gäller adverb som uttrycker sätt/grad hävdar han att den tecknande använder 

extra rörelser och tryck i händernas och fingrarnas muskler, vilket inte återfinns i visuellt 

ASL. När det handlar om tid och frekvens har han funnit att det finns ett mönster i taktilt ASL 

som handlar om att tydliggöra ett tecken genom att lägga till extra tecken eller att repetera. 
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Avseende deskriptiv text visar korpusmaterialet att icke-manuella markörer är mycket 

sparsamt förekommande. Ansiktsuttrycken är ofta mycket svagare än i det visuella svenska 

teckenspråket och det finns knappt några urskiljbara icke-manuella grammatiska markörer. 

Även munrörelserna är mycket mindre artikulerade, även om detta varierar mellan olika 

informanter. Som ett exempel har S044 i sin beskrivning av dockhuset ytterst sparsamma 

munrörelser samtidigt som hennes huvud och blickriktning hålls ganska statiska och inte 

flyttas nämnvärt. Dock orienterar sig både hon och S043 lite mot varandra eller mot 

dockhuset, beroende på vad som fokuseras i dialogen (se Figur 10).  

 

 

S044: VÅNINGSPLAN 

Figur 10. Exempel på hur ögonen inte riktas mot samtalspartnern. (TSSL_006 00:00:08.216) 

 

I en av dialogerna (TSSL_047) förekommer mer icke-manuella komponenter än i övriga 

dialoger. Informanterna har en rik och levande interaktion där de tillsammans skapar sig en 

bild av huset. Även om det är S047 som inledningsvis gör en beskrivning, så leder han snart 

S048:s hand till huset och de känner på det båda två med varsin hand, medan de i hög grad 

har kontakt med varandras andra hand och kommenterar och samspelar samtidigt som de 

känner på olika saker i huset och på huset. De skapar historier, skämtar med varandra och 

skrattar mycket, vilket framgår av ansiktsuttryck och kroppsrörelser. En gång förtydligar S047 

att han skämtar, men detta verkar ändå inte fullt ut gå fram till S048. Men när S048 en annan 

gång lägger till bokstaveringen HAHA till det han sagt förtydligas skämtandet och uppfattas av 

S047. Informanterna växlar i den här dialogen handpositioner snabbt och ofta. Huvudena 

håller de i hög grad riktade mot varandra, liksom emellanåt mot huset då de känner på det. 

Genom sin nästan ständiga handkontakt involverar de varandra i samtalet utan att det är 

nödvändigt för dem att se varandras icke-manuella komponenter.  
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Bokstaveringar 
Det finns endast en studie av det visuella svenska handalfabetet, vilken genomförts av 

Bergman och Wikström (1981). I denna studie beskrivs bland annat hur bokstäver kan 

assimileras vid användning av handalfabetet och vad bokstaverade tecken är. För det taktila 

svenska handalfabetet finns en uppsatsstudie av Eriksson (1999), som visar att detta använder 

sig av andra attityder än det visuella handalfabetet. I det visuella är attitydriktningen upp, 

medan det enligt Eriksson är fram eller fram-upp i taktil form. Erikssons undersökning visar 

vidare att samtalspartnernas position i förhållande till varandra och händernas storlek och 

ställning påverkar vilka attityder som används vid bokstaveringar. 

I taktila teckenspråkskorpusens dialoger av såväl narrativ som deskriptiv karaktär är 

bokstaveringar ett utmärkande drag. De förekommer i större omfattning än i samtal på visuellt 

teckenspråk. Som exempel kan nämnas att i den visuella teckenspråkskorpusen utgörs 

bokstaveringar (inklusive bokstaverade tecken) av ca 5,7 % av samtliga tecken som 

annoterats, medan den taktila teckenspråkskorpusens bokstaveringar uppgår till 9,8 % av de 

hittills annoterade 20 filerna (se även Diagram 1 ovan). Bokstaveringarna förefaller till stor 

del användas för att kompensera för att icke-manuella markörer och munrörelser inte kan 

uppfattas av samtalsparten, och för att en del tecken kan vara lika varandra eller svåra att 

uppfatta. Dessutom framgår i analysen att bokstaveringar används för att förtydliga eller 

förklara ytterligare om samtalspartnern inte riktigt förstår vad som sägs. Detta åtföljs ibland 

av ett annat särdrag i de taktila dockhusdialogerna som innebär att samtalspartnern avläser 

bokstaveringen med sin ena hand och samtidigt speglar detta med sin andra hand, som den 

andre håller i. På så sätt kan både den tecknande och samtalspartnern säkerställa att det som 

sägs uppfattas korrekt – samtalspartnern genom att med sin ena hand upprepa de bokstäver 

hen taktilt avläser (med sin andra hand), och den tecknande genom att i sin tur taktilt 

samtidigt avläsa denna återspegling av det hen bokstaverar (med sin passiva hand). 

Att bokstaveringar är vanliga i dialoger på taktilt teckenspråk betyder dock inte att de alltid 

förekommer eller alltid har en framträdande ställning. Då det gäller dialogerna kring 

dockhuset är det främst informanterna S045 och S046 som använder sådana, medan de övriga 

inte bokstaverar i större omfattning i just dessa dialoger. Till exempel bokstaverar S046 

KANIN@b (Figur 11), SÄNG@b och SPIS@b när han berättar om dessa föremål, vilket framstår 

som ett sätt att förtydliga och säkerställa att samtalspartnern förstår vad det är för föremål som 

beskrivs. Ibland åtföljs sådana bokstaveringar av ett tecken för samma sak, men inte alltid. 
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Figur 11. S046 tecknar KANIN följt av bokstaveringen KANIN@b. (TSSL_025 00:00:30.493-

00:00:31.572) 

 

I de övriga dialogerna kring dockhuset är det mer bokstaverade tecken som används, som 

NU@b och JA@b. Dock finns ett exempel på hur informant S048 några gånger bokstaverar 

HAHA@b, vilket i just dessa sammanhang kan ses som ett sätt att taktilt signalera en känsla, att 

han skrattar eller skämtar, vilket annars uppfattas främst visuellt och därmed skulle kunna 

missas av samtalspartnern om det inte signalerades på detta sätt genom bokstaveringen. 

I de narrativa berättelserna i korpusmaterialet återfinns också en hel del bokstaveringar. Det 

förefaller vara en vanlig strategi att på olika sätt förtydliga tecken som används, för att 

särskilja tecken från varandra, för att tala om vem eller vad man berättar om och för att 

signalera upplevelser och känslor. Några exempel från de fria samtalen som visar hur tecken 

används med förtydligande genom bokstaveringar ges nedan:  

 
TUGGUMMI FORM(Lbs)+BESKRIVNING@p<>ENTITET(J)+BEFINNA@p  TUGGUMMI 

TUGGUMMI@b TUGGUMMI@b    (TSSL_065 00:04:10.871) 

Det satt ett tuggummi under bordet. 

 

PRO1 DUSCHA DUSCHA@b DUSCHA PRO1 GÅ-IN(L)  (TSSL_065  00:01:02.062) 

Jag skulle duscha, så jag gick in i duschen. 
 

PRO1 VILL GÅ FÖRSKOLA I@b MALMÖ MALMÖ@b MALMÖ  (TSSL_028 00:00:49.514) 

Jag ville gå på förskola i Malmö. 

 

 
Det finns också exempel på hur lyssnaren upprepar den tecknandes bokstavering, för att visa 

att hen uppfattat eller för att kontrollera att hen uppfattat rätt:  
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S046: KAN GÖMMA HEMLIG DOLD@b DOLD@b 

 Man kunde gömma sig, vara dold  

S045: DOLD@b 

 Dold. 

S046: KANSKE GÖMMA 

 Ja, kanske gömd. 

 

(TSSL_026 00:02:27.036) 

 

När interaktionen inte riktigt fungerar  
I alla samtal kan det någon gång hända att deltagarna missförstår varandra eller att det uppstår 

problem av olika orsaker, till exempel för att talaren gör felsägningar eller pratar på ett sätt 

som lyssnaren inte förstår, för att lyssnaren av någon anledning inte uppfattar vad som yttras, 

eller uppfattar det fel. Även i taktilt teckenspråk händer det att samtal av olika anledningar 

stannar av, att missförstånd sker, eller att interaktionen mellan deltagarna helt enkelt inte 

fungerar. Till exempel hävdar Willougby m.fl. (2014) att eftersom taktilt teckenspråk är 

begränsat till vad som kan uppfattas med hjälp av enbart känseln, så är det rimligt att anta att 

detta kan bidra till tvetydigheter och missförstånd, men detta har enligt dem knappt studerats 

hittills. Och det att identifiera och studera missförstånd i samtal på taktilt teckenspråk hävdar 

Willougby m.fl. att ger viktiga insikter i vilka aspekter av interaktionen som kan vara mer 

problematiska än andra och vilka strategier som används för att lösa dem. De menar vidare att 

det också är intressant, från ett mer teoretiskt perspektiv, att jämföra likheter och skillnader 

mellan taktilt teckenspråk och talade/tecknade språk då det gäller interaktionsregler. I sin 

studie fokuserar de på taktilt teckenspråks avsaknad av visuella paralingvistiska särdrag, 

något som kan leda till missförstånd i samtal med eller mellan personer med dövblindhet. 

Willougby m.fl. undersöker också vilka strategier som erfarna användare av taktilt Auslan 

(australienskt teckenspråk) nyttjar för att lösa problem som uppstår. De tittar särskilt på 

slutledningsförmågan; hur användare av taktilt Auslan gör för att förstå vad samtalet handlar 

om, vilka roller olika deltagare har, vilka mål och meningar som finns i yttranden som fälls 

etc. Willougbys m.fl. resultat visade att missförstånd inte är något som sker särskilt inom 

taktilt teckenspråk, utan att det är en vanlig del av kommunikation generellt sett oavsett 

modalitet. Dock finns det några fall av missförstånd som kan härledas just till att det handlar 

om att producera eller uppfatta taktilt Auslan. I sådana fall kan missförstånd undvikas genom 

att strategier som att kontrollera siffertecken extra noga användas. 
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I korpusen för taktilt teckenspråk har vi i de deskriptiva texterna funnit fall där interaktionen 

av olika orsaker inte riktigt fungerar. Vi har funnit några olika källor till dessa: i) 

missuppfattning av tecken, ii) skämt som inte uppfattas av lyssnaren, iii) tecknande utan taktil 

kontakt med lyssnaren, iv) visuell återkoppling istället för taktil. Exempel på dessa ges nedan. 

i)  Missuppfattning av tecken  
 

S048: TVÅ^NOLL.FL^SEX 

          Två noll noll sex   

S049: klapp(vad-säger-du) 

          Va? 

S048: TJUGO^HUNDRA^SEX 

          Tjugohundrasex 

S049: TVÅ^HUNDRA^SEX 

           Tvåhundrasex 

S048: TVÅ^TUSEN^SEX TVÅ^NOLL.FL^SEX 

          Tvåtusensex, två noll noll sex 

S049: JA@b PRO1 TECKNA TJUGO^HUNDRA^SEX 

          Ja, jag tecknar tjugohundrasex 

S048: JA@b STÄMMA TJUGO^HUNDRA^SEX JA@b 

          Ja, det stämmer. Tjugohundrasex ja… 

 

(TSSL_065 00:03:36.527)  

 
I detta exempel ser vi hur S049 missuppfattar vad S048 tecknar och hur S048 

försöker på olika sätt förklara så att det ska bli rätt. Till slut kommer de fram till en 

gemensam förståelse av vad som sagts. 

 

ii) Skämt som inte uppfattas av lyssnaren  
 
S047: I@b ZZZ SÄNG FINNS MAN OCH KVINNA LIGGA-BREDVID-VARANDRA 

          I … sängen finns en man och en kvinna som ligger bredvid varandra. 

S048: JASÅ@b ZZZ JA@b NU@b PRO1 SE SÄNG MEN SE INTE MAN TVEKSAM PRO1 LETA                             

           NU@b 

                                Jaså … Ja, jag såg sängen men inte mannen. Jag är osäker och ska leta nu. 

S047: SKOJA 

           Jag skojade bara! 

 

(TSSL_047 02:30) 

 
Här försöker S047 skoja om vad som finns inne i dockhuset, och säger att det 

ligger en man och kvinna bredvid varandra i en säng. S048 uppfattar dock inte att 
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detta är ett skämt utan svarar att han inte noterat att det skulle ligga någon där men 

att han ska leta. Han vänder sig mot huset för att börja undersöka det igen och då 

inser S047 att S048 inte uppfattat skämtet, så han tar tag i hans händer och talar 

uttryckligen om att han skämtat.  
 

iii) Tecknande utan taktil kontakt med lyssnaren  
 
MAT^BORD // SYNS FRÅN IKEA@b  

Matbord. Det verkar komma från Ikea. 

 

(TSSL_025 00:01:47.689)  

 
Här utför den tecknande tecknen utan att ha någon kroppslig kontakt med 

lyssnaren varför yttrandet går lyssnaren helt förbi.  

 

En annan typ av utebliven kontakt som visas i Figur 12 nedan är när S047 i brun 

tröja tecknar SA med sin vänstra hand som hålls ovanpå S048s handrygg. Det 

innebär att S048 inte kan avläsa själva tecknet SA, men han känner rörelsen och 

börjar därefter upprepa vad han tidigare sagt. 

 

 
 

Figur 12. S047 tecknar SA ’Vad sa du?´ovanpå S048s handrygg. (TSSL_054 00:00:53.515) 

 
iv) Visuell återkoppling istället för taktil 

 
Visuell återkoppling förekommer i flera av dialogerna. Några informanter 

använder sig mer av sådan än andra. Till exempel kan man se i dialoger mellan 

S047 och S048 (t.ex. i TSSL_047) hur S048 flera gånger nickar utan att göra 

någon manuell återkopplingssignal, vilket gör att S047 emellanåt förtydligar 
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samma sak flera gånger, som för att förvissa sig om att S048 har förstått (detta 

visas inte i någon bild här).  
 
Det händer också att mottagaren själv ber om förtydliganden för att undvika att det blir 

missförstånd. I Figur 13 ges ett sådant exempel, där mannen, S046, först utför tecknet TYVÄRR 

(bild a) och sedan bokstaverar det (bild b). S045 utför då den första bokstaven som hon håller 

kvar länge för att visa att hon vill ha ett förtydligande (bild c). Efter att S046 upprepat 

bokstaveringen (bild d) signalerar sedan S045 att hon uppfattat genom att teckna JA@b (bild 

e). 

 

 
a. S046: TYVÄRR           b. S046: TYVÄRR@b                   c. S045: T@b 

 

 
    d. S046: TYVÄRR@b                       e.  S045: JA@b   

Figur 13. S045, till vänster, begär förtydligande. (TSSL_026 00:02:55.596-00.03:02.004) 

Teckenrummet i taktilt 
teckenspråk 
Ett av det visuella teckenspråkets utmärkande drag är dess spatiala organisering som innebär 

att det har utsträckning i rummet och att det därmed är möjligt att placera tecken på olika 

platser och utföra dem i olika riktningar framför den som tecknar (Ahlgren och Bergman 
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2006). Teckenrummet utnyttjas dock inte bara genom att tecken placeras och utförs i olika 

riktningar, utan också genom pekningar, kroppsvridningar och blickriktningar mot olika håll, 

vilka medverkar till att skapa mentala föreställningar och representationer för till exempel var 

en berättelses olika referenter befinner sig, vilken relation olika föremål har till varandra eller 

för att markera olika ämnen eller teman i framställningen. Bergman (2006) hävdar att 

teckenrummet i det visuella svenska teckenspråket utgörs av området framför kroppen och att 

det egentligen skulle kunna sägas vara avgränsat efter armarnas räckvidd, men att det i 

realiteten är mindre än så. Hon menar att teckenrummet snarare sträcker sig ungefär från 

midjan och upp till strax över huvudhöjd, samt sidledes i en utsträckning som är mindre än 

raklånga armar eftersom den tecknande oftast inte sträcker ut armarna helt i produktionen av 

tecken. Då det gäller taktilt teckenspråk menar Raanes (2006) att teckenrummet sträcker sig 

från den enskildes kropp, det neutrala teckenrummet, samt hela vägen fram till den andres 

kropp. Hon hävdar att de yttre gränserna för teckenrummet är mycket större än vad som 

tidigare beskrivits, inklusive beskrivningar av visuella teckenspråk och hon gör gällande att 

teckenrummet i taktilt norskt teckenspråk utifrån hennes studies data utgör ett mycket större 

fysiskt rum än det som till exempel har beskrivits avseende taktilt ASL. Enligt Raanes finns 

det i taktila teckenspråk fler artikulationsställen än i visuella teckenspråk i och med att den 

tecknande inte bara kan utnyttja sin egen kropp och områden i det neutrala teckenrummet, 

utan också den andres kropp. Det kan dock variera i olika situationer hur stort teckenrummet 

är. Till exempel studerar Petronio (2010) likheter mellan dövblindtolkning och tolkning via 

bildtelefoni och har då funnit att i dessa sammanhang så begränsas teckenrummet, så att den 

tecknande utför tecknen inom ett mindre område framför kroppen för att det ska synas bättre i 

det begränsade synfält som kan stå till buds för en del personer med dövblindhet alternativt 

som erbjuds på skärmen vid bildtelefonerande. En mobilkamera eller webbkamera spelar ju 

oftast inte in ett vidare synfält, och då det gäller personer med dövblindhet som har begränsad 

funktionell syn så behöver tecknen utföras snävare och högre upp ju närmare deltagarna i 

samtalet befinner sig varandra (se också Mesch 2013a).  

Kontrollgruppen med döva som inte har dövblindhet fick som ovan nämnts göra 

beskrivningar av dockhuset i dialog med en medarbetare på institutionen. I detta material 

utnyttjas i hög grad teckenrummet genom att de frekvent med olika tecken visar hur till 

exempel inredningen är placerad i huset och hur väggar och tak förhåller sig till varandra. De 

använder också i hög utsträckning båda händerna samtidigt (med olika tecken) för att visa 

relationer och hur föremål är placerade på olika sätt. Till exempel kan ena handen teckna 
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VÄGG, utfört på en plats i teckenrummet, varpå den andra handen utför tecknet SÄNG och 

därefter visar hur sängen är placerad i relation till väggen. Under hela denna sekvens hålls 

handen som representerar väggen kvar medan den andra handen visar sängens placering. Det 

är också vanligt hos kontrollgruppen att den ena handen, som representerar till exempel tak, 

dörr eller bord hålls kvar medan den andra handen utför flera tecken efter varandra. Detta sätt 

att producera text återfinns inte hos informanterna i de taktila dockhusdialogerna, vilket inte 

är förvånande eftersom kontrollgruppens utnyttjande av teckenrummet uteslutande bygger på 

vad som kan uppfattas visuellt. Eftersom personer med dövblindhet inte använder synen på så 

sätt, utan avläser det som tecknas med sina händer, får det konsekvenser för hur 

teckenrummet utnyttjas i taktilt teckenspråk, vilket skiljer sig en hel del åt från det visuella.   

 

Tidsangivelser 
Teckenrummet kan användas för att referera till olika händelser som utspelat sig under olika 

tidpunkter. Vanligast är att man med hjälp av händerna och gärna blickriktningar placerar 

händelser på olika platser i teckenrummet som man sedan med till exempel en blickriktning 

kan referera tillbaka till. Winston (1991) har funnit att i ASL kan den tecknande placera 

händelser i olika tidsperioder genom att flytta sin egen kropp fram och tillbaka, så att läget där 

kroppen hålls mer bakåt betecknar händelser i det förflutna, medan en placering av kroppen 

mer framåt visar att något sker i nutid, eller i nära anslutning till nutid (se också Engberg-

Pedersen 1993). 

I korpusen för taktilt teckenspråk använder informanterna inte så många tidsrelaterade tecken 

som utnyttjar teckenrummet. Det behövs ytterligare annoteringar för att kunna studera dem 

närmare. Det förekommer dock några sådana tecken som till exempel LÄNGESEDAN där en 

placering av kroppen mer bakåt, tillsammans med upprepning visar att något skett i dåtid, se 

Figur 14.  
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Figur 14. S046 tecknar LÄNGESEDAN ett par gånger (TSSL 00:00:08.773-00:00:10.773) 

Att fråga 
En annan sak som teckenrummet kan användas till är för att uttrycka frågor menar Raanes 

(2006). Hon har i sin analys funnit att om händerna i taktilt teckenspråk förs fram och sedan 

hålls stilla i riktning mot samtalspartnern så är det en signal på att det som uttryckts är en 

fråga. Även korta pauser eller avbrott i den fysiska kontakten kan vara markörer på frågande 

konstruktioner i samtalet, vilket kan leda till att nya samtalsteman påbörjas. Dessutom, om 

den tecknande ändrar sitt grepp om samtalspartnerns händer kan detta signalera att en fråga 

ställts som den tecknande vill ha ett svar på. Liknande observationer har gjorts i taktilt svenskt 

teckenspråk av Mesch (1998). Det har enligt henne att göra med turzoner. Fördröjningen av 

det sista tecknet i meningen (som hålls kvar i luften i teckenrummet) och som ofta är i form 

av en pekning mot mottagaren kan signalera turtagning eller fungera som en frågemarkör. 

Exempel på detta från den taktila teckenspråkskorpusen ges i Figur 15 och 16.  

 

 
S046 HUR PRO1 GÅ UPP HUR@rd ’Hur kan jag gå upp?’ 

Figur 15. S046 upprepar och håller kvar tecknet HUR@rd. (TSSL_026 00:01:53.576) 
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S049 KÄNNA PEK>person ‘Känner du till det?’  

Figur 16. S049 håller kvar pekningen mot mottagaren. (TSSL_066 00:04:00.472)  

 

Pekningar 
Användande av pekningar för att referera till osynliga enheter i teckenrummet där saker eller 

personer placerats genom mentala föreställningar är mycket vanligt i visuella teckenspråk. 

Pekningarna kan ha många olika funktioner, men som beskrivits ovan under tidigare 

forskning, är de inte lika vanliga i taktilt teckenspråk (se t.ex. Quinto-Pozos 2002). Exempel 

på pekningar är i form av PRO1, pekningar mot närvarande personer (dvs. mot synliga 

entiteter i real space) och andra pekningar mot till exempel föremål eller icke-närvarande 

personer (dvs. icke-synliga entiteter i real space blend). I Diagram 2 framgår hur pekningar 

förekommer i den visuella respektive den taktila teckenspråkskorpusen.  

 
Diagram 2. Skillnader i användningen av pekningar mellan den visuella svenska teckenspråkskorpusen 

(SSLC) och den taktila (TSSL).  
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Som framgår av Diagram 2 är alla slags pekningar mer vanliga i den visuella svenska 

teckenspråkskorpusen än i den taktila. Detta kan förklaras med att personer med dövblindhet 

inte ser hur saker förhåller sig till varandra i det verkliga rummet och att de därför kan vara 

svårare att förstå och använda i taktilt teckenspråk (se t.ex. Edwards 2015). 

I det deskriptiva korpusmaterialet, från inspelningarna av beskrivningar av dockhuset framgår 

att informanterna använder många pekningar av typen ”här och nu” som handlar om 

närvarande personer eller föremål, med utgångspunkt i att de fått känna på huset och vet att 

det finns placerat intill dem. De har också genom att med händerna utforska huset skapat sig 

en bild av hur det ser ut. Ett exempel på detta är att S048 tar sin samtalspartners hand och för 

den mot dockhusets tak och pekar på det innan han beskriver husets möblemang och 

placering, se Figur 17.  

 

 
S048: PEK>tak 

Figur 17. S048, till höger, pekar på dockhusets tak. (TSSL_064 00:02:29.280-00:02:29.800) 
 
Pekningarna i den taktila svenska teckenspråkskorpusen och deras olika funktioner behöver 

analyseras närmare, till exempel avseende hur de förekommer och fungerar syntaktiskt. 

Pekningar kan vara kopplade till tänkta referenter, men används i den taktila 

teckenspråkskorpusen inte för att peka på något som har en verklig placering (utom i sådana 

sammanhang som med dockhuset, vilket finns fysiskt närvarande under dialogen). 

Blickriktningar och kroppsvridningar kan i det visuella teckenspråket ofta användas för att 

markera referent/er, men informanterna i den taktila korpusen gör inte sådana ofta, även om 

de ibland kan förekomma (utifrån informanternas minne från det visuella teckenspråket). I 

Figur 18 och 19 framgår hur den tecknande pekar åt ett håll som inte har någon koppling till 

en verklig referents placering. 
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S043: EN PERSON STÅ SYNS PEK LAGA-MAT MAT ’En person verkar stå och laga mat.’  

Figur 18. S043 utför en pekning som inte är kopplad till en persons placering i dockhuset. (TSSL_007 

00:01:30.556) 
 
 

 
S049: PEK FORM(TVÅ)+BESKRIVNING@p VARM OCH KALL FORM(L)+BESKRIVING@p  ’De två rörledningar som 
innehåller varmt och kallt vatten leder till…’ 

Figur 19. S049 utför en pekning som inte är kopplad till en verklig placering. (TSSL_065 00:02:05.595) 

Avbildande blend och surrogatblend 
Avbildande verb är tecken eller konstruktioner vars form skildrar eller avbildar handlingar, 

händelser och tillstånd. Sådana verb kan i utförandet ges en placering eller riktning i 

teckenrummet som exempelvis visar deras spatiala relation till andra entiteter. Då avbildande 

verb ges sådana rumsliga placeringar på olika sätt så uppstår avbildande blend eller 

surrogatblend. Sådana är mycket vanligt återkommande i teckenspråkiga texter, och i den 

taktila korpusen är de särskilt vanliga när informanterna berättar om sina reseminnen. 

Avbildande verb används också vid olika typer av formbeskrivningar.  
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När den tecknande med hjälp av sin kropp föreställer någon annan (t.ex. en textperson eller en 

aktör) och återger denne persons agerande i en situation, så skapas en surrogatblend. Den 

tecknande utgör då ett surrogat i denna blend, liksom andra osynliga entiteter. I visuellt 

teckenspråk spelar till exempel kroppshållning, huvudets position och blickriktning en viktig 

roll för att återge vem i berättelsen som yttrar sig, och hur hen tänker eller agerar. Detta är inte 

en verklig återgivning av en ”här-och-nu”-situation utan en återgivning av en mental 

föreställning med hjälp av olika delar av kroppen som har språklig betydelse. Man kan också 

återge en handling i en avbildande blend utan att det blir en surrogatblend. 

Ett exempel på förekomsten av avbildande blend är när S048 beskriver en man med träben på 

en potatisodling. Först skapar han ett abstrakt som introducerar det som ska tas upp och 

använder sedan tecknet TRÄ^BEN@b ’träben’ för att förklara att det handlar om en man som har 

ett sådant ben. Därefter utför han ett avbildande tecken i form av ett pekfinger som föreställer 

träbenet och visar med pekfingret handlingen, det vill säga hur träbenet gör flera hål i marken 

(se Figur 20). Detta sker framför den tecknande med riktning mot mottagaren för att skapa en 

mental föreställning av hur potatisodlingen ser ut med hål i rader.  

  

 
S048: (TRÄ^BEN@b) ENTITET(L)+RÖRELSE@p@rd ’han med träben skulle börja så han gick och tryckte 
ner sitt spetsiga träben i jorden’   
 

Figur 20. Exempel på avbildande blend. S048 till höger visar hur en man rör sig med ett träben. 
(TSSL_044 00:00:44.075-00:00:50.055) 
 

Efter att ha beskrivit vad mannen gör skapar S048 en surrogatblend som är en evaluerande 

handling i vilken han agerar som mannen som vaggar fram och tillbaka och sätter potatis i 

hålen som skapats av träbenet (se Figur 21). I denna berättelse är mannen ett synligt surrogat i 

en surrogatblend, Det handlar om att återge en referent (mannen) och att hantera ett osynligt 

objekt (i detta fall potatis). Den spatiala delen av teckenspråket har en viktig funktion i 

skapandet av mentala föreställningar men det finns också andra markörer såsom 
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kroppsrörelse, artikulationshastighet (antal tecken per tidsenhet) och rörelsekvalitet (t.ex. 

snabb eller långsam). Dessa skapar sammantaget de narrativa dragen i texten.  

 

 
 

 
S048: (POTATIS) GREPP(S)+HANTERA@p  ’…och varje gång han vaggade åt höger så satte han en potatis 
i varje hål’ 

 
Figur 21. Exempel på surrogatblend. S048 till höger visar hur mannen med träben vaggar och sätter ner 
en potatis. Notera att S048 här böjer sin kropp kraftligt åt sidan. (TSSL_044 00:00:53.543-00:00:57.814) 

 

I de här exemplen kan vi se hur S048 skapar såväl avbildande blend som surrogatblend i en 

narrativ text genom att helt bygga på taktila drag, en gemensam kinestetisk upplevelse mellan 

samtalsparterna, vilket skiljer sig från hur det görs i visuellt teckenspråk, där mottagaren kan 

ta emot visuell input. 
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Sammanfattning och slutord 
I den här rapporten har fokus legat på teckenspråkskommunikation i dialoger mellan personer 

med dövblindhet och hur de använder sig av teckenrummet på olika sätt. Dialogerna har varit 

av såväl narrativ som deskriptiv karaktär. Det har framkommit att det finns en hel del saker 

som skiljer sig åt mellan dialoger på det visuella svenska teckenspråket och det taktila, bland 

annat i hur gemensam mening och förståelse skapas, hur återkopplingar ges, andelen 

bokstaveringar som förekommer och hur de används samt avseende förekomsten av 

pekningar.  

En korpus blir aldrig färdig, utan kan hela tiden fyllas på med nya texter och fler informanter. 

Då det gäller taktilt teckenspråk är den nuvarande korpusen väldigt liten, bestående av endast 

åtta informanter, vilket betyder att den behöver fortsätta att byggas upp och utökas, för att det 

ska vara möjligt att fördjupa kunskaperna om taktilt svenskt teckenspråk och taktil 

teckenspråkskommunikation. Annoteringsprocessen är mycket tidskrävande då det gäller 

teckenspråkiga filmer generellt sett, vilket medför att arbete med att skapa teckenspråkiga 

korpusar går relativt långsamt och främst drivs framåt genom att olika projekt initieras som 

medför att ytterligare annoteringar behöver görs för att man ska kunna analysera språkliga 

data. Fram till slutförandet av denna rapport har strax under hälften av den taktila 

teckenspråkskorpusen annoterats med glosor. 

Det befintliga materialet i korpusen erbjuder emellertid redan nu en rik källa till vidare 

analyser och kommande studier kommer bland annat att fokusera på hur konstruerat agerande 

ser ut i taktilt teckenspråk, och hur den tecknande kan återge olika textpersoners agerande 

(dvs. surrogatblend) utan att använda sig av blickriktningar, huvudriktningar, pekningar och 

kroppshållningar som är visuellt baserade. Dessutom kommer återkopplingssignaler och 

turtagning att bli föremål för vidare analyser. 
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