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Förord 
Det här kompendiet vänder sig främst till dig som studerar svenskt 
teckenspråk på nybörjarnivå. Syftet med kompendiet är att bygga upp 
en förståelse för svenska teckenspråkets spatiala uppbyggnad utifrån ett 
andraspråksperspektiv. Det bildmaterial som används kommer från 
Utbildningsradion: Lilla Aktuellt, Sveriges Television: Nyhetstecken 
samt från Svensk teckenspråkskorpus och inspelningar gjorda vid 
Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. 

I de exempel som ges i kompendiet, i form av bilder, finns också 
annoteringar av vad som sägs i bilden. Annoteringar är nedskrivningar 
av det som uttrycks visuellt och för att skrift representera tecken 
används VERSALER. Det finns också olika symboler och skrivsätt som 
är hämtade från en inriktning inom teckenspråksforskningen som kallas 
kognitiv lingvistik. Anledningen till att detta sätt att annotera används i 
det här kompendiet är för att det i flera fall är tydligare vad olika saker 
riktas mot, var de placeras och liknande i teckenrummet, som är just 
vad kompendiet handlar om. 

 

Begrepps- och 
symbolförklaringar 
 

Annotera/annotation Anteckningar, nedskrivningar av det som 
uttrycks med tecken 

Avbildande 
verb/tecken 

Tecken som får sin betydelse genom 
sammanhanget, som inte har någon 
grundform på samma sätt som lexikala 
tecken 

Boj När den passiva handen antar rollen av ett 
slags fysiskt landmärke som vägleder 
mottagaren genom till exempel en berättelse.  

Entitet 
 

Begrepp som används för personer, föremål 
och abstrakta begrepp i en teckenspråkig 
framställning 
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H.H Höger hand 
Lexikal  Som har med ordförrådet att göra, uppslag 
-LIST Signalerar att det är en listboj. Man lägger till 

ett räkneord före. 
FOS Form- och storleksbeskrivande tecken 
POSS1 Betyder ”min” 
Pronominell 
 

Som har med pronomen att göra (kan t.ex. 
betyda jag, du, hon, den) 

PRO-FLERA-1 Betyder ”vi” 
PRO1 Betyder ”jag” 
Spatial 
 

Rumslig, något som har att göra med 
teckenrummet 

Streck före och efter 
ord 

Orden utgör tillsammans ett enda tecken, 
som i STRUNTA-I 

STS Förkortning för svenskt teckenspråk 
Syntaktisk  Som har att göra med syntaxen (hur ord och 

satser sätts samman) 
Teckenrum Utrymmet framför den tecknande 
Token Ett område i teckenrummet som ”bokats” för 

en entitet. 
Topografisk Skapande av en slags ”karta” i teckenrummet 

av hur något faktiskt har sett ut i en tidigare 
situation 

UR Förkortning för Utbildningsradion 
V.H Vänster hand 
@b Bokstaverade tecken 
|xxx| Entiteten inom vertikal parentes betyder att 

tecknet riktas åt ett håll/en plats som 
representerar entiteten, som i PEK→|Gustav 
Fridolin| 

[…] signalerar att tecknen utförs på annan plats 
än där de normalt utförs, som i 
[ARBETE]→|arbete| 

^ Mellan två ord i versaler betyder att det är ett 
sammansatt tecken, som i 
UTBILDNING^MINISTER 

→ Vilket håll blicken riktas åt 
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1 Teckenrummet 

Talade språk är linjärt och sekventiellt uppbyggda. Det betyder att 
ljuden, eller orden, kommer efter varandra i en följd och uppfattas med 
hörseln tidsmässigt i en följd. Även tecknade språk är i hög grad 
sekventiellt organiserade genom att tecken följer på tecken. Men i 
tecknade språk finns det också möjlighet att uttrycka fler saker 
samtidigt, rent språkligt, vilket inte är fallet i talade språk. Vi kan tänka 
oss att du pratar i telefon med någon, eller lyssnar på radion. Då 
uppfattar du ljuden, det som sägs, helt genom hörseln. I tecknade språk 
däremot kan ögat uppfatta en mängd saker samtidigt och språken är 
därför uppbyggda efter vad ögonen förmår att uppfatta och vad kroppen 
kan producera, som inte involverar tal och hörsel. Man brukar därför 
säga att tecknade språk är gestuellt-visuella språk. Särskilt utmärkande 
för dessa språk är bland annat att händerna kan uttrycka ett lexikalt 
innehåll samtidigt som ansiktet uttrycker ett grammatiskt innehåll. Ett 
annat utmärkande drag är att tecknade språk använder sig av utrymmet 
framför kroppen, det så kallade teckenrummet, för att på olika sätt rikta 
eller placera tecken. Det är detta som föreliggande kompendium 
handlar om, och som kallas för teckenspråkets spatiala organisation. 
 
Hittills har vi beskrivit skillnaden mellan talade och tecknade språk rent 
generellt, men i fortsättningen kommer vi att fokusera på svenskt 
teckenspråk, som benämns STS. Det finns många likheter mellan olika 
länders teckenspråk avseende hur de är uppbyggda, men det kan också 
finnas olikheter. Det är därför viktigt att komma ihåg att det inte är 
säkert att allt som tas upp här som förekommer i STS kan överföras till 
andra tecknade språk. 
  
Kännetecknande för spatial organisation i STS är att man kan använda 
sig av till exempel pekningar i olika riktningar för att referera till 
personer, platser eller saker. Man kan också använda sig av tecken, 
företrädesvis verb, som kan utföras i olika riktningar framför tecknaren, 
eller av tecken som placeras på olika positioner i teckenrummet. 
Pekningarna och de tecken som utförs i olika riktningar kan både 
referera till fysiskt närvarande personer eller föremål och till personer 
och föremål som inte är närvarande. I det senare fallet kan man beskriva 
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det som att tecknen riktas mot tomma platser i teckenrummet som om 
det skulle finnas en person eller ett föremål där. Dessa finns egentligen 
bara i tecknarens huvud och överförs till mottagaren genom att 
tecknaren skapar en bild i teckenrummet som uppfattas av mottagaren. 
Andra former av så kallade pekningar är de som riktas mot ett område 
som pekas ut som plats för en aktivitet, t.ex. tecknet KOMMA-
DIT|Stockholms universitet|. Personer, föremål och abstrakta begrepp kommer 
fortsättningsvis att kallas för entiteter. 
 
Pekningar kan vara av olika slag. En sådan typ är pronominella 
pekningar, vilket indikerar att det är pekningar som fungerar som 
pronomen, dvs. ord eller tecken som används istället för 
nomen/substantiv, som svenskans ’han’, ’den’ och ’jag’. Pronominella 
pekningar är mycket vanliga i STS och i Figur 1 visar vi exempel på hur 
tre pronominella pekningar förekommer i ett program från UR. 
Tecknaren börjar med att tala om vem det handlar om, nämligen 
utbildningsminister Gustav Fridolin (se bild a-c). Därefter utförs en 
pekning riktad mot ett tomt område till höger framför tecknaren (bild 
d), vilket så att säga ger Fridolin en placering i teckenrummet, vilken 
tecknaren sedan använder för att fortsätta referera till honom (bild g och 
j). 

  
a. UTBILDNING^MINISTER b. GUSTAV@b 

   
c. FRIDOLIN@b d. PEK→|Gustav Fridolin| e. FÅ→|Gustav Fridolin| 
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f. VETA g. PEK→|Gustav Fridolin| h. GEST-VAD 

   
i. ARG [dubblering] j. PEK→|Gustav Fridolin| k. SADE 

Figur 1. Pronominell pekning riktad mot en icke-närvarande person 
(avseende |Gustav Fridolin|). (UR: Lilla Aktuellt Teckenspråk 2017-11-
24) 

Översättning: När utbildningsminister Gustav Fridolin fick veta vad som 
sagts blev han förargad och sa…. 

En pekning måste inte referera till en entitet, utan kan också till exempel 
referera till en tidpunkt. Ett exempel på detta visas i Figur 2, där 
tecknaren berättar om julafton, den 24 december. Tecknaren presenterar 
först att han brukar fira jul 24 december (bild a-f) och följer sedan upp 
med en distinkt pekning mot en position i teckenrummet som 
representerar denna tidpunkt (bild g) för att visa att han nu ska fortsätta 
prata om just denna. 

   
a. PRO-FLERA-1a, b, c b. BRUKA c. FIRA 
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d. H.H: JUL e. TJUGO^FYRA 
    V.H: teckenfragment FIRA-------------------------------------------------------------------------- 

 
f. DEC@b 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

g. PEK→|24: e december|  

-------------------------------------------------------------------------  

Figur 2. Pekning riktas mot en position (|24:e december|). (Stockholms 
universitet, Institutionen för lingvistiks media-produktion) 

Översättning: Vi brukar fira jul den 24:e december. 

Förutom pekningar kan också tecken som utgörs av verb och substantiv 
riktas eller placeras i teckenrummet. Ett vanligt sätt att producera en 
berättelse om eller beskrivning av något är att teckna i en viss riktning 
då det handlar om saker som hör ihop med varandra. Vi kan ta ett 
exempel som visas i Figur 3, där tecknaren förklarar att eleverna i en 
klass trodde att USA:s president fick lägga stort fokus på sitt arbete och 
hade lite tid till att umgås med sin familj. Här kan vi se att tecknaren 
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utför tecknet FOKUS (bild g) riktat till höger i teckenrummet. Efter att 
detta tecken utförs, så fortsätter tecknaren att teckna ARBETE (bild h) till 
höger, vilket visar att han menar att det var mycket fokus på just arbetet. 
Sedan vrider han på kroppen och utför tecknet UMGÅS riktat åt vänster 
istället (bild j), där också tecknet för FAMILJ (bild k) utförs. Detta visar 
att han pratar om olika saker som ställs emot varandra, dvs. arbete 
kontra familj. De olika placeringarna av och riktningarna på tecknen på 
olika platser/åt olika håll i teckenrummet visar att det handlar om två 
olika saker. Hakparenteserna kring orden som representerar tecknen i 
bilderna nedan signalerar att tecknen utförs på annan plats än där de 
normalt utförs.  

  
a. PEK-FLERA|elever| b. TRO 

  
c. BEFATTNING d. USA 

  

 

e. PRESIDENT f. [MYCKET]  
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g. [FOKUS] →höger område h. [ARBETE]→|arbete| 

   
i. [LITE]|arbete|→vänster område j. [UMGÅS]→vänster område k. [FAMILJ]→|familj| 

Figur 3. Verb och substantiv som riktas mot höger (|arbete|) och vänster 
(|familj|). (UR: Lilla Aktuellt teckenspråk 2017-02-03) 

Översättning: Eleverna tror att USA:s president lägger mycket fokus på 
sitt arbete än på att umgås med sin familj. 

I STS finns det en typ av verb som kallas för avbildande verb (även 
avbildande tecken). Det är tecken som får sin betydelse genom 
sammanhanget, och de har ingen grundform på samma sätt som lexikala 
tecken. Med avbildande tecken kan man beskriva till exempel hur en 
entitet rör sig, var den befinner sig eller hur någon hanterar den. 
Avbildande tecken kan också vara form- och storleksbeskrivande. 
Några exempel på detta finner vi i Figur 4 nedan, där tecknaren berättar 
om bröd som ligger på en hylla. Hon använder sina händer och placerar 
dem framför sig, lite snett år höger, i teckenrummet med spretad 
handform (Sprethand) och rör sedan händerna åt varsitt håll. Detta har 
betydelsen att hon ser en massa bröd ligga på en hylla (bild c). Lite 
senare i berättelsen formar hon sina händer som om hon tar tag i en 
brödlimpa med båda händerna och för sedan händerna åt varsitt håll 
(bild m). Detta är en beskrivning av hur det bröd hon vill ha ser ut till 
form och storlek. Till sist använder hon ett tecken som visar hur hon 
riktar sig mot hyllan, famlar lite med handen över platsen där bröden 
ligger (bild r) och slutligen tar upp det bröd hon vill ha från den plats 
där det ligger (bild t). 
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a. DÅ@b b. BRÖD 

  
c. ENTITET-BEFINTLIG-FLERA|bröd|→|flera bröd i brödhylla| d. PRO1|synskadad person| 

   
e. PEK→|bröd i brödhylla| f. BRÖD|bröd i brödhylla| g. PRO1|synskadad person| |bröd i 

brödhylla|  

  
h. TITTA-MOT→|bröd i brödhylla| i. PEK→|bröd i brödhylla| 

   
j. SYNS→|bröd i brödhylla| k. PEK→|bröd i brödhylla| l. BRUN 
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m. FOS-AVLÅNG-BEFINTLIG-|bröd|→|bröd i brödhylla|  n. PRO1|synskadad person| 

  
o. VILL-HA p. PEK→|bröd i brödhylla| 

  
q. PRO1|synskadad person| r. |synskadad persons hand|-STRÄCKA-MOT-|hand|→|bröd i 

brödhylla| 

  
s. PRO1|synskadad person| t. |synskadad persons hand|-STRÄCKA-MOT-|hand|→|bröd i 

brödhylla| 

  

 

u. BRÖD v. LYCKAS  
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Figur 4. Avbildande verb som riktas mot icke närvarande föremål i 
teckenrummet (|bröd|) och (|brödhylla|). (Stockholms universitet, 
Institutionen för lingvistiks media-produktion) 

Översättning: [I just den affären] så låg matbröd i en hylla i höjd med 
magen. Jag kunde med en dimmig syn se att det låg något som var brun och 
avlångt såsom ett matbröd ligga i brödhyllan. Jag tog tag i det som jag 
trodde var brunt matbröd Just då låg det mycket bröd i brödhyllan och jag 
lyckades med min hand ta i ett bröd i hyllan. 

I Figur 4 kan vi också se att det förekommer pekningar av samma slag 
som tagits upp i Figur 1 och Figur 2. Det är vanligt i alla slags 
teckenspråkstexter att man använder teckenrummet på olika sätt, med 
såväl pekningar som lexikala och avbildande tecken. 
 
Användningen av teckenrummet hjälper till att strukturera 
teckenspråkiga texter och innebär också att man tar vara på möjligheten 
att uttrycka många saker samtidigt på kort tid, samt att man kan 
producera mycket komplext innehåll på ett visuellt sätt. 
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2 Topografisk och syntaktisk användning 
av teckenrummet 

Som beskrivits i föregående kapitel är användning av teckenrummet en 
viktig del av tecknade språks uttryckssätt. Teckenrummet kan användas 
på många olika sätt, i flera olika syften. En sak som är viktig att komma 
ihåg är att det finns två dimensioner av hur teckenrummet kan förstås. 
Den ena dimensionen handlar om att vi är närvarande i en här-och-nu-
situation och ser konkreta entiteter omkring oss. Vi kanske deltar i ett 
möte och då ser att dörren i rummet vi befinner oss för stunden finns 
rakt fram till vänster från vårt perspektiv, att det finns tre fönster till 
höger om oss och att vi sitter vid ett bord med två personer framför oss. 
När vi använder teckenspråk då och talar om de saker som finns 
närvarande, till exempel om vi vill tala om för de andra två att dörren 
öppnas eller att vi blir störda av ljuset från fönstren, så pekar vi i 
respektive riktning eller placerar tecknen i en riktning som stämmer 
överens med entiteternas faktiska placering i denna här-och-nu-
situation. Men, om vi sedan går hem och berättar för familjen om mötet 
och vad som skett och sagts, så skapar vi istället en föreställning i 
teckenrummet som vi delar med familjemedlemmarna som inte varit 
med under mötet. Detta är den andra dimensionen – att vi kan skapa en 
slags ”karta” eller en ”ritning” som inte finns på riktigt genom att vi 
riktar och placerar tecken på olika sätt och på så sätt skapar en bild både 
i våra egna huvuden och i familjemedlemmarnas (eller 
samtalspartnernas) av en situation eller händelse som skett i en annan 
tid och på en annan plats. Detta sätt att skapa en slags ”scen ur 
verkligheten” av hur något faktiskt har sett ut i en tidigare situation 
kallas för topografisk användning av teckenrummet. Men topografisk 
menas också med att så fort ett tecken placeras i något område/punkt i 
teckenrummet så skapar det betydelse. Men pekningar och tecken kan 
också placeras eller riktas i teckenrummet och som på ett sätt inte har 
något att göra med en faktisk placering i en tidigare här-och-nu-
situation från verkligheten. Området runtomkring ett teckens placering 
skapar inte någon betydelse, t.ex. ovanpå eller under såsom i en 
topografisk användning av teckenrummet. När tecken inte riktas eller 
placeras i ett topografisk rum, så kallas det istället för syntaktisk 
användning av teckenrummet (som i exemplen som illustrerats i Figur 
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1, Figur 2 och Figur 3). På motsvarande sätt kan man också skapa 
fiktiva kartor i teckenrummet genom att man låter företeelser eller 
begrepp man vill berätta om eller förklara få olika riktningar eller 
placeringar i teckenrummet. Detta är också en syntaktisk användning 
av teckenrummet. Man så att säga reserverar platser eller riktningar för 
olika saker på en abstrakt nivå. Hur man kan reservera platser, områden 
eller riktar i teckenrummet på topografiskt respektive syntaktiskt sätt 
kommer detta kapitel att handla om. 

2.1 Perspektiv och perspektivbyten 
När vi i teckenspråk vill berätta om händelser eller situationer där en 
eller flera personer varit inblandade finns det olika sätt att göra det på. 
Ett sätt innebär att tecknaren påtar sig rollen av någon av de inblandade 
personerna. Detta kan liknas vid hur man gör vid uppförandet av en 
teaterpjäs eller ett filmklipp. De olika skådespelarna tar på sig olika 
roller och agerar sedan som om de var personerna i pjäsen. Men man 
måste inte alltid påta sig rollen av någon annan, utan man kan i 
teckenspråk också ta på sig rollen av sig själv när man berättar om något 
som hänt i förfluten tid, på en annan plats. På så sätt ser mottagaren 
tecknaren i här-och-nu-situationen, men förstår av dennes sätt att rikta 
kropp, huvud och ögon att det som återges är en person som handlar 
agerar och uttrycker sig i tecknarens berättelse. 

 
I Figur 5 visas hur det kan se ut när tecknaren berättar om en händelse i 
mataffären och då påtar sig rollen av både sig själv och en gammal tant 
när hon återger vad som hänt där. Berättelsen kretsar alltså kring två 
personer, varav en är en synskadad person och en är en äldre tant. Den 
förstnämnda går fram till en brödhylla där den äldre tanten befinner sig, 
och ett missöde sker. Genom att kropp, huvud och ögonriktning 
används åt två olika håll framgår att det är två olika personer som 
gestaltas. Det här är ett exempel på topografisk användning av 
teckenrummet. 
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a. H.H: PRO1|synskadad person| 
|brödhylla| 

b. |synskadad persons hand|-HANTERA-|tants 
arm||brödhylla||synskadad person|----- 

    V.H: |synskadad persons hand|-HANTERA-|kundkorg|------------------------------------------ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------ 

 

c. H.H: |synskadad persons hand|-HANTERA-|tants arm||kundkorg| 
    V.H: LYCKAS-------------------------------------------------- 
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d. H.H: |synskadad persons hand|-HANTERA-|tants arm|↓|kundkorg| ------------------------------ 
    V.H: |synskadad persons hand|-HANTERA-|kundkorg|---------------------------------------- 

  

------------------------------------------------------------------------ e. H.H: PEK→|tant| 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

f. H.H: ÄLDRE-PERSON g. H.H: TANT 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

h. H.H: GEST-PEK→|tantens egen arm| ------------------------------------------------------------------- 
    V.H: ENTITET-|tants arm|------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------- i. H.H: POSS1|tant| |tants arm| 
-------------------------------------------------------------------------- 

Figur 5. Tecknaren använder två olika perspektiv (|tant| och |synskadad 
person|) för att visa två olika referenters beteende i mataffären. 
(Stockholms universitet, Institutionen för lingvistiks media-produktion) 

Översättning: Jag lyckades med kraft plocka ner bröden (eg. tantens arm) i 
kundkorgen, trots att det riktigt tog i. Bredvid mig stod en gammal tant som 
började gestikulera mot mig och peka mot sin lyfta arm. Det visade sig vara 
hennes arm (jag hade tagit tag i och dragit ner i kundkorgen). 

Vad vi kan se i Figur 5 är att tecknaren först riktar sin kropp lite mot 
höger sida och att hon också riktar huvudet och blicken åt det hållet. 
Det blir då tydligt att det är en av personernas perspektiv som återges 
och hur hon agerat i den aktuella situationen. Strax därpå riktar 
tecknaren sig framåt och ser in i kameran och introducerar en ny person 
i berättelsen – GAMMAL TANT – och riktar sig sedan åt vänster istället för 
att visa att det nu är tantens perspektiv i berättelsen som återges. 
Ögonen riktas här lite uppåt, vilket dessutom tillför betydelsen att hon 
befinner sig på lägre höjd än den första personen. Här har det skett ett 
perspektivbyte, dvs. en övergång från att berättelsen återges från den 
synskadade personens perspektiv till den gamla tantens perspektiv. 

2.2 Token 
Ett sätt att utnyttja teckenrummet är, som tidigare nämnts, att reservera 
platser/områden i teckenrummet framför tecknaren för olika saker. Ett 
sådant område kallas för token. I berättelser, redogörelser eller samtal 
på teckenspråk kan tecknaren använda sig av en eller flera token som 
refererar till olika entiteter. I Figur 6, Figur 7, Figur 8 och Figur 9 
kommer olika exempel att visas på hur tecknaren riktar sig mot olika 
områden, dvs. token, i teckenrummet genom att rikta eller placera 
tecken där. 
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I Figur 6 handlar berättelsen om att tecknarens mamma har åtta syskon 
medan hennes pappa har fyra. Tecknaren riktar sig mot ett område till 
höger i teckenrummet för att visa syskonen på mammans sida och mot 
vänster då det handlar om syskonen på pappans sida. Detta är ett 
exempel på syntaktisk användning av teckenrummet. 

    

a. POSS1 b. MAMMA  c. HA d. H.H: ÅTTA 

   V.H: Pekboj→höger sida 

  

e. [SYSKON]→|åtta syskon| f. POSS1 

    

g. PAPPA h. HA i. [FYRA]→vänster sida j. [SYSKON]→|fyra bröder| 

 

  

k. H.H: PEK→|fyra bröder|  
    V.H: Pekboj→|fyra bröder|  
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Figur 6. Token (STS-korpus, SSLC01_021, tid: 00.04.12–00.04.17) 

Översättning: Min mamma har åtta syskon medan min pappa har fyra 
bröder. 

Det är inte bara så att tecken kan riktas mot eller placeras vid token, 
utan tecknaren kan också vrida eller luta kroppen mot en token. 
 
I Figur 7 börjar tecknaren med att utföra tre lexikala tecken: MÄNNISKA 
RÄTT ORGANISATION (bild a-c). Därefter utför hon en pekning som riktas 
till vänster i teckenrummet (bild d), vilket gör att det området kopplas 
ihop med organisationen för mänskliga rättigheter. Detta är en token. 

  

a. [MÄNNISKA]→vänster sida framför bröstet b. [RÄTT]→vänster sida framför bröstet 

  

c. [ORGANISATION]→vänster sida framför bröstet d. PEK→|organisationen för mänskliga rättigheter| 

Figur 7. En sats innehållande token |organisationen för mänskliga 
rättigheter|. (UR: Lilla Aktuellt Teckenspråk 2017-11-24) 

Översättning: ’[…] organisationen för mänskliga rättigheter […]’ 

Som nämnts ovan kan det förekomma flera token i en berättelse. Detta 
illustreras i Figur 8, där tecknaren först riktar tecknen SEXUELLA 
TRAKASSERI mot ett område till vänster i teckenrummet, vilket gör att vi 
kopplar ihop detta område med sexuella trakasserier. Sedan vrider 
tecknaren sig mot höger i teckenrummet och riktar tecknen SEXUELLA 
ÖVERGREPP mot detta område, som då kopplas ihop med sexuella 
övergrepp. I den fortsatta framställningen kan tecknaren sedan rikta sig 
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mot de två områdena med andra tecken eller pekningar för att referera 
antingen till sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. Även detta 
är ett exempel på syntaktisk användning av teckenrummet. 

  

a. SYFTE b. VISA 

   

c. [SEX]→vänster sida d. TRAKASSERI 
→|sexuella trakasserier| 

e. [OCKSÅ]|sexuella trakasserier|→höger sida 

  

f. [SEX]→höger sida g. [ÖVERGREPP]→|sexuella övergrepp| 

Figur 8. Två token i en framställning. Tecken som riktas eller placeras i 
teckenrummet. (UR: Lilla Aktuellt Teckenspråk 2017-10-27) 

Översättning:’[…] syftet är att visa att sexuella övergrepp och sexuella 
övergrepp […]’ 

Ett annat exempel på token visas i Figur 9 som handlar om när Sverige 
förlorade en hockeymatch i en kvartsfinal mot Tyskland. Tecknaren 
riktar här tecknet ISHOCKEY (bild a) mot ett område till vänster i 
teckenrummet. Detta kopplar samman området med ishockey. Därefter 
utförs tecknet SVERIGE på neutral plats och är alltså inte riktat mot något 
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särskilt område i teckenrummet. I bild c däremot utför tecknaren tecknet 
LAG vid samma vänstra område som ISHOCKEY tidigare riktats mot. 
Detta medför att vi förknippar det vänstra området till just det svenska 
ishockeylaget. Det är alltså exempel på en token. 
 
Tecknaren utför senare i framställningen såväl tecknet FÖRLORA som 
UTSLAGEN (bild h och i) i samma område och indikerar därmed att det 
handlar om att det svenska laget förlorade och blev utslaget. Även här 
handlar det om en syntaktisk användning av teckenrummet. 

   

a. [ISHOCKEY]→|ishockey| b. SVERIGE c. [LAG]→|Svenska ishockeylaget| 

   

d. [VÄRRE] 
e. [GEST-TAPPA-
KONTROLL] 

f. KVART^FINAL 

 

  

g. FÖRLÄNGNING h. [FÖRLORA]→|Svenska 

ishockeylaget| 
i. UTSLAGEN →|Svenska 

ishockeylaget| 
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j. [TYSKLAND]  k. SLÅ|Tyska ishockeylaget||Svenska ishockeylaget| 

  

l. [FYRA]→|Tyska ishockeylaget| m. [TRE]→|Svenska ishockeylaget| 

Figur 9. Exempel på två token i en framställning om en ishockeymatch 
(SVT: Nyhetstecken 2018-02-21) 

Översättning: Det svenska ishockeylaget gjorde det ännu värre för sig i 
kvartsfinalen, då de tappade kontrollen över matchen. Matchen blev 
förlängd men det svenska laget förlorade ändå och blev utslagna. Tyskland 
slog Sverige med 4–3. 

Efter att tecknaren talat om att Sverige blivit utslaget utför hon tecknet 
TYSKLAND och därefter SLÅ, som riktas från höger mot området till 
vänster. Därmed förknippar vi Tyskland med ett område till höger. 
Därefter får vi veta att resultatet var 4–3 genom att tecknaren placerar 
tecknet FYRA till höger och TRE till vänster. Också detta är exempel på 
syntaktisk användning av teckenrummet. 

2.3 Bojar 
Många tecken i teckenspråk utförs med två händer. Ibland är båda 
händerna aktiva, men ibland kan den ena handen vara passiv, medan 
den andra är aktiv. Ibland fungerar den passiva handen bara som 
artikulationsställe i tecken, men ibland har den en mer framträdande roll 
och är betydelseskapande, vilket bidrar bland annat till textbindningen 
i teckenspråkiga texter. Den passiva handen kan då anta rollen som ett 
slags fysiskt landmärke som vägleder mottagaren genom till exempel 
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en berättelse. När den passiva handen har sådan funktion brukar den 
kallas boj. Det finns olika typer av bojar och i det här kompendiet 
fokuseras på fem sådana: listboj, fragmentboj, pekboj, punktboj och 
avbildande boj. 

2.3.1 Listboj 
Tänk dig att du skriver en lista med saker du ska komma ihåg, saker du 
ska handla eller en lista över kompisar eller familjemedlemmar. Ett sätt 
att skriva sådana listor är att använda sig av numrering, som i det 
följande: 
 

1. Handla mat 
2. Ringa mamma 
3. Städa toaletten 

På motsvarande sätt kan man i teckenspråk använda sig av den passiva 
handen för att skapa sådana här listor. Då antar den passiva handen 
formen av de olika räkneorden – vanligast är att det då handlar om upp 
till fem saker, även om det kan förekomma även upp till åtta. Sedan när 
tecknaren framför sin berättelse (eller beskrivning, osv.) så kan hen 
peka på olika fingrar i tur och ordning för att visa vilket nummer i 
ordningen som avses. Den passiva handen har då tagit funktionen som 
listboj. När den passiva handen fungerar som listboj utförs tecknet 
genom att handen antar räkneordets form, men den hålls lite mer lutad 
och på lägre höjd än själva räkneordet vanligen utförs på. I skrift lägger 
man till -LIST till räkneordet för att signalera att det är en listboj det 
handlar om. Det kan vara på sin plats här att påpeka att teckenspråkiga 
inte alltid utför list-boj utan istället ”räkna upp” genom att skapa token. 
 
I Figur 10 illustreras hur tecknaren berättar att hon har två hundar, och 
att den ena är äldre än den andra. Tecknaren väljer först att tala om att 
hon har två hundar (PRO1 HA TVÅ STYCK HUND) och därefter använder 
hon sig av listboj för att berätta om var och en av hundarna. Det går till 
så att hon riktar en pekning mot den passiva handens pekfinger som är 
EN-LIST (bild f) och sedan talar om att den är äldst och 3 år gammal. 
Därefter pekar hon på långfingret i den passiva handens TVÅ-LIST (bild 
l) för att berätta att den andra hunden är yngre och är 1 år gammal. 
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a. PRO1 b. HA c. TVÅ 

   

d. STYCK e. HUND f. H.H: PEK|F1| 
     V.H: EN-LIST 

   

g. EN h. H.H: ÄLDST i. H.H: PEK|äldsta hunden| 
     V.H: EN-LIST---------------------------------------------------- 

   

j. H.H: TRE k. H.H: [ÅR@b] |äldsta hunden| l. H.H: PEK|F2|  
-------------------------------------------------------------------------    V.H: TVÅ-LIST------------- 
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m. H.H: YNGST n. H.H: ETT o. H.H: ÅR@b 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

p. H.H: PEK|yngsta hunden| q. H.H: [BÅDA]|yngsta 

hunden|→|äldsta hunden| 
r. SAMMA 

-------------------------------------------------------------------------  

 

s. H.H: RAS@b 
   V.H: TVÅ-LIST------------------------------------------------- 

  

t. H.H: JACK@b H.H: RUSSEL@b u. H.H: PRO-TVÅ|äldsta 

hunden| |yngsta hunden|  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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v. H.H: ÄR w. SÅ-KALLAD 
----------------------------------------  

 

 

x. FAMILJ^HUND------------------------------------------------  
 V.H: teckenfragment förledet FAMILJ 

Figur 10. Listboj (STS-korpus: SSLC01_045, tid: 00.00.04–00.00.20) 

Översättning: Vi har två hundar varav den äldre är tre år och den yngre är 
ett år. Båda är av rasen Jack Russel och är så kallade familjehundar. 

Det finns också andra sätt att använda listboj på. I exemplet i Figur 10 
riktar tecknaren en pekning mot olika fingrar för att ”räkna upp” en sak 
i taget. Men handen kan också anta formen av en siffra (är inte en siffra 
men ser ut som en siffra) direkt och sedan kan den aktiva handen göra 
en svepande rörelse över samtliga fingrar. Detta illustreras i Figur 11, 
där tecknaren talar om att hennes familj består av fem personer som 
turas om att ta hand om hundarna. Med den ena handen (som i grunden 
är den passiva handen, men som tillfälligt har en aktiv roll) utför 
tecknaren siffran FEM (bild c) och sedan sänks handen en aning och 
övergår till att vara passiv medan den andra handen tar över och för med 
en svepande rörelse över alla fem fingrarna (dvs. FEM-LIST) i den passiva 
handen, som nu har funktionen av en listboj FEM-LIST (bild d). Därefter 
utför tecknaren TA i riktning mot vart och ett av de fem fingrarna, som 
representerar de fem familjemedlemmarna, vilket betyder att var och en 
turas om att ta hand om de två hundarna. 
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a. POSS1 b. FAMILJ c. FEM 

  

d. H.H: PERSON-FLERA|femte person|→|fjärde person| e. PRO-FLERA-1 
    V.H: FEM-LIST--------------------------------------------------------------------------------------- 

  
f. H.H: HUND g. PASSA  
--------------------------------------------------------------------------------  

 

h. H.H: TA|femte personen|→|fjärde personen|------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Figur 11. Listboj (STS-korpus: SSLC01_045, tid: 00.00.03–00.00.20) 

Översättning: Min familj består av fem personer och vi turas om att ta hand 
om våra hundar 

2.3.2 Fragmentboj 
Som tidigare nämnts kan tecken utföras med en eller två händer. Tecken 
som utförs med en hand kallas enhandstecken och de som utförs med 
två händer kallas tvåhandstecken. I tvåhandstecken kan alltså båda 
händerna vara aktiva eller en aktiv och en passiv, där den passiva 
handen då fungerar som ett manuellt läge. Men ibland kan båda 
händerna vara aktiva under genomförandet av ett tecken och sedan 
lämnas den ena handen så att säga kvar i samma form den nyss utförts 
i och den andra handen fortsätter att utföra ett eller flera tecken. Många 
gånger innebär detta mer att den hand som blir passiv ”glöms kvar” på 
något sätt och den tillför då inte någon betydelse till berättelsen. De 
kallas för teckenfragment och ska inte blandas ihop med fragmentboj. 
En fragmentboj är en passiv hand som tilldelats ett semantiskt innehåll. 
I Figur 12 visas först två exempel på teckenfragment och sedan i bild 
13 exempel på fragmentboj. 

   

a. PRO1 b. BESTÄMMA c. V.H: PRO1 
      H.H: förberedelse SITTA 
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d. SITTA e. V.H: PEK→|plats| f. V.H: [NÅGON]|L1| 
     H.H: teckenfragment SITTA------------------------------------ 

   

g. V.H: RINGA h. V.H: PRO1 i. STRUNTA-I→|någon| 
-----------------------------------     H.H: förberedelse 

STRUNTA-I 
    

   

j. V.H: SVARA|jag|→|någon| k. V.H: PRO1 
   H.H: teckenfragment STRUNTA-I-----------------------------     H.H: Pekboj→|tv| 

 

  

l. V.H: PEK→|tv| (tittar på tv)   
-----------------------------------   

Figur 12. Teckenfragment (och pekboj) (STS-korpus: SSLC01__166, tid: 
00.00.19–00.00.22) 

Översättning: Jag hade bestämt mig för att jag skulle sätta mig ner och titta 
på tv när någon ringde, och då struntade jag i att svara. 
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I exemplet som visas i Figur 12 ser vi att tecknaren utför tecknet för 
SITTA (bild d), och sedan att den passiva handen hålls kvar i en liknande 
handform och på ungefär samma plats som tecknet utförs på (bild e-g) 
och därmed blir ett teckenfragment, medan den aktiva handen fortsätter 
att utföra tecken. På samma sätt sker det igen efter tecknet STRUNTA-I 
(bild i), där den passiva handen sedan hålls kvar i luften (bild j) och 
alltså blir ett teckenfragment. 
 
I Figur 13 visas ett exempel från Lilla Aktuellt som handlar om en 
specifik grupp av personer, som tecknaren vill fortsätta att prata om. I 
det här fallet kan vi se att hon tecknar GRUPP (bild b) och sedan låter 
den ena handen (som blir passiv) vara kvar i samma form och på samma 
plats som det utförts. Därefter fortsätter hon teckna med tydlig koppling 
till den handen, så att mottagaren förstår att hon fortsätter att prata om 
just den specifika gruppen. Den passiva handen har här alltså tilldelats 
en betydelse – den representerar den specifika grupp som avses i 
berättelsen, och handen har blivit en fragmentboj. 

 

  

a. VEM b. [GRUPP]L1 c. V.H: PEK→|grupp| 
      H.H: fragmentboj |grupp| 

   

d. Huvud: ”ja”   
V.H: PEK→|grupp| e. ÄR f. PERSONER-FLERAa, b, c 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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g. MYCKET h. LÄGGA-UPP-BILD/TEXT-I-MEDIA|bildskärm|  

Figur 13. Fragmentboj (UR: Lilla Aktuellt om Artikel 13. 2019-03-20) 

Översättning: Medlemmar i den här gruppen är personer som lägger upp 
mycket bilder och texter i sociala medier… 

2.3.3 Pekboj 

När den passiva handen hålls i en form av en pekning mot ett område i 
teckenrummet, samtidigt som den andra handen utför ett eller flera 
tecken, är det fråga om en pekboj. En pekboj tillför inte någon ny 
betydelse (eller nytt innehåll) i sig själv utan pekar mot ett viktigt 
element i texten. Den aktiva handen utför samtidigt tecken som har att 
göra med det som pekningen pekar/riktas/refererar till. I Figur 14 
illustreras detta genom en berättelse om hur språket fungerar när 
hörande och döva polacker träffas och umgås. Tecknaren pekar här med 
ett uppåtvänt pekfinger mot ett område i teckenrummet (bild f) 
samtidigt som hon tecknar HÖRANDE. 

   

a. ALLA a, b, c b. ÖPPEN c. TROTS 
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d. H.H: ”eeh” e. PEK-FLERA|hörande polacker| f. H.H: HÖRANDE 
    V.H: teckenfragment TROTS     V.H: Pekboj→|hörande polacker| 

   

g. VILKEN h. SPRÅK i. H.H: ANVÄNDA 
     V.H: teckenfragment SPRÅK 

   

j. PEK-FLERA|hörande polacker| k. UMGÅS l. BETYDA 

   

m. H.H: PEK|hörande polacker| n. FÖRSÖKA o. ANPASSA 
     V.H: teckenfragment BETYDA  

   

p. SÅ q. H.H: PRO1-FLERA-1|döva 

och hörande polacker| 
r. ALLA 

     V.H: teckenfragment SÅ---------------------------------------- 
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s. KAN t. FÖRSTÅ  

Figur 14. Pekboj (STS-korpus: SSLC01__042, tid: 00.00.22–00.00.42) 

Översättning: Alla umgås fritt med varandra trots att det är en blandning av 
hörande och döva polacker i rummet. Alltså, hörande polacker försöker att 
anpassa sig och sitt språk och gestikulera så att alla kan förstå varandra. 

Även i Figur 15 finns ett exempel på en pekboj som pekar mot ett 
område som representerar hörande polacker. Pekbojen, i form av den 
passiva handen, hålls kvar i sin position medan tecknaren utför hela 17 
tecken med den aktiva handen (bild b-r). Tre av dessa tecken som den 
aktiva handen utför utgörs av pronominella pekningar som pekar mot 
samma viktiga element som pekbojen pekar mot, nämligen det område 
som refererar till hörande polacker (bild k, m och o). Här ser vi också 
att tecknaren väljer att använda pekbojen som artikulationsställe i 
manuellt läge när tecknet SPRÅK ska utföras (bild r), istället för att 
släppa pekbojen och övergå till vanligt artikulationsställe. 

   

a. PEK→|hörande polacker| b. H.H: VET c. PRO1 
    Förbereder Pekboj----------     V.H: Pekboj→|hörande polacker|--------------------------------------- 

   

d. H.H: VÄXA-UPP e. H.H: [SVERIGE]|höger område| f. H.H: PRO1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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g. H.H: DÖV h. H.H: [ANVÄNDA] |höger 

område| 
i. [TECKENSPRÅK] |höger 

område| 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

j. H.H: [OCH-SÅ-VIDARE] 

|höger område| 
k. H.H: PEK→|hörande polacker| l. VETA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

m. H.H: PEK→|hörande polacker| n. PRO1 o. H.H: PEK→|hörande polacker| 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

p. H.H. [SJÄLV]|hörande polacker| q. [KAN]  
-------------------------------------------------------------------------  
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r. H.H: TAL^[SPRÅK]|hörande polacker| s. BETYDA 
----------------------------------------------------------------------  

  

 

t. PRO-FLERA-1|döva och 

hörande polacker| 
u. SAMLAS-GRUPP  

Figur 15. Pekboj (STS-korpus: SSLC01__042, tid: 00.00.22–00.00.42) 

Översättning: De (hörande polackerna) vet att jag är döv och uppvuxen i 
Sverige och att jag använder svenskt teckenspråk. Både jag och de hörande 
polackerna kan svenska och polackerna tala svenska och på det sättet kan 
vi alla samlas. 

I teckenspråkiga texter förekommer ofta flera pekbojar, riktade mot 
olika håll. I Figur 16 ser vi ett exempel på hur tecknaren berättar om en 
groda som flyr ut ur en glasburk medan en pojke och en hund ligger och 
sover. Hon riktar en pekboj mot ett område till höger som refererar till 
pojken och hunden (bild g-i) och sedan byter riktning och istället riktar 
en pekboj framåt-nedåt för att visa att det nu istället handlar om grodan 
(bild j-l). 

   

a. PEK→|höger område| b. POJKE (felsägning) c. H.H: HUND 
      V.H: EN-LIST 
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d. H.H: POJKE e. H.H: |pojke|-LIGGER↓|säng| f. SÄNG 
    V.H: TVÅ-LIST    V.H: |hund|-LIGGER↓|säng|  

   

g. H.H: SOVA h. VAKNA (felsägning) i. VAKNA (felsägning) 
    V.H: Pekboj→|hund och pojke| -------------------------------------------------------------------------- 

   

j. H.H: GRODA k. H.H: SADE l. H.H: TYST 
   V.H: Pekboj |groda|------------------------------------------------------------------------------------- 

   

m. |groda|-KLÄTTRA-UT-UR-|glasburk|-------------------------------------------------------------- 

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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n. H.H: VILL o. [FLY]|glasburk|  
    V.H: avbildande boj   

Figur 16. Pekboj (STS-korpus: SSLC02_274, tid: 00.00.19–00.00.28) 

Översättning: En pojke ligger i sin säng tillsammans med sin hund och 
sover. Pojken vaknar och får syn på att grodan i glasburken börjar klättra 
ut ur den. Grodan säger åt pojken att hålla tyst om detta och flydde sin väg 
ut ur glasburken. 

2.3.4 Punktboj 
Punktboj används för att på ett visuellt sätt visa temporala eller spatiala 
relationer mellan entiteter i teckenrummet. Punktbojen representerar 
inte någon entitet, och inte heller pekar den mot ett viktigt element i 
texten, istället pekar den passiva handen, dvs. punktbojen till en 
tidpunkt eller startpunkt för en plats i teckenrummet. Det kan handla 
om att man vill visa att man påbörjar en resa från en plats och reser 
vidare därifrån. Till exempel om man vill visa att man reser från Malmö 
genom landet upp till Stockholm (se Figur 17). Då kan man börja med 
att tala om startplatsen MALMÖ och sedan hålla pekfingret riktat mot en 
plats i teckenrummet (vänstra handen i bild b) och med andra handen 
visa hur man förflyttat sig (resrutt) uppåt eller nedåt genom landet. På 
så sätt visas (väg)sträckan. Det är den passiva handen som är punktboj 
och i Figur 17 illustreras det i bild b, h och l. 

  
a. PRO.1 b. H.H: FLYGA|Malmö| 
     V.H: punktboj|Malmö| ------------------------------------------- 
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c. H.H: ALLTID d. FRÅN-PLATS-TILL-PLATS|Umeå||Stockholm| 
    V.H: teckenfragment punktboj---------------------------------------------------------------------- 

   
e. BYTA f. STOCKHOLM g. PRO|Stockholm| 

 
h. H.H: KOMMA-TILL|Stockholm||Malmö| 
    V.H: punktboj|Malmö| 

  
i. MALMÖ j. A-NEG (’Nej, jag menar’) 

 
k. SKURUP@b 
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l. H.H: FRÅN-PLATS-TILL-PLATS|Umeå||Stockholm||Malmö| 
   V.H: punktboj|Malmö| 

Figur 17. Punktboj (Stockholms universitet, Institutionen för lingvistiks 
media-produktion) 

Översättning: Jag flög alltid från Umeå till Stockholm och bytte flyg i 
Stockholm för att därifrån fortsätta till Malmö. Nä, jag menar Skurup. Tog 
alltid den rutten varje gång. 

Ett annat exempel som illustreras i Figur 18 förekommer det ett tecken 
som både liknar och fungerar som en punktboj, men istället för med 
Pekfinger utförs med en Flat hand. Den Flata handen tydliggör visuellt 
en tidsperiod eller tidpunkt, men en ytterligare visuell dimension 
uppvisas i användningen av Flat hand i exemplet i Figur 18. Den Flata 
handens placering i teckenrummet återspeglar hur tidpunkter på en 
klassisk väggklocka finns. Tecknaren i Figur 18 berättar hur de flesta i 
Sverige brukar äta julbord den 24 december. Han säger då att det börjar 
klockan elva som han placerar på den plats som siffran 11 förekommer 
på en urtavla. Samtidigt markerar tecknaren med passiva handen 
tidpunkten klockan 12 genom att hålla Flata handen uppåtriktad. 
Placeringen av händerna återspeglar siffrornas placering på en urtavla. 
Den Flata handen representerar inte en visare utan markerar en tidpunkt. 
Den Flata handen utgör då en slags punktboj som markerar tidpunkt. 
Sedan visar tecknaren med aktiva handen hur tiden förflyttar sig fram 
till klockan 3 och vidare från klockan fyra till klockan sju. Sådana bojar 
hjälper alltså till att visa hur en dag förflyter utifrån vissa 
tidshållpunkter. Den Flata handen betyder ”period från en tidpunkt till 
en tidpunkt”. Vill man t.ex. berätta hur klockans visare snurrar allt 
snabbare så använder man aktivt Pekfinger som representerar en visare 
som snurrar fort och blir således ett avbildande verb och inte en boj, 
som ju ska utföras/vara passiva handen. 
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a. FLEST b. SVERIGE 

   
c. PEK d. BRUKA e. ÄTA 

 
f. JUL^BORD 

 
g. TJUGOFYRA 
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h. DEC@b i. PEK→|24:e december| 

   
j. ÄR k. START l. H.H: [KLOCKA]|klockan 12| 
     V.H: Flat punktboj|klockan 12| 

  
m. H.H:[ELVA]|klockan elva| n. H.H: PERIOD-FRÅN-TID-TILL-TID |klockan 11|→|klockan tre| 
     V.H: Flat punktboj|klockan 12|     V.H: Flat punktboj↓|klockan 12|---------------------------------- 

  
o. H.H: [{TRE}{KLOCKA}]|klockan tre| p. OCH 
-----------------------------------------------------------------------  
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q. H.H: [{FYRA}{KLOCKA}]|klockan fyra|  
    V.H: Flat punktboj |klockan 12|------------------------------------  

 
r. H.H: FRÅN-TID-TILL-TID |klockan fyra|→|klockan sju| 
   V.H: Flat punktboj|klockan 12|-------------------------------------- 

 
s. H.H: [{SJU}{KLOCKA}]|klockan sju| 
   V.H: Flat punktboj|klockan 12|-------------------------------------- 

  
t. ORSAK u. [{TRE}{KLOCKA}] 

↓|klockan tre| 
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v. FRÅN-TID-TILL-TID |klockan tre|→|klockan fyra|  w. [{FYRA}{KLOCKA}] 

↓|klockan fyra| 

  
x. FLEST y. H.H: PRO |människor| 
     V.H: teckenfragment FLEST 

  
z. SITTA å. TITTA 

 
ä. TV@b 
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ö. KALLE-ANKA 

Figur 18. Användning av punktboj för att illustrera tidsperioder 
(Stockholms universitet, Institutionen för lingvistiks media-produktion) 

Översättning: De flesta här i Sverige brukar äta julbord den 24 december. 
Det startar klockan elva och håller på fram till tre och fortsätter sedan från 
klockan fyra till klockan sju. Det beror på att mellan klockan tre och fyra 
sitter de flesta och tittar på Kalle Anka på TV. 

2.3.5 Avbildande boj 
I teckenspråk finns många avbildande tecken som också ibland kan 
fungera som boj i en teckenspråkig text. Det kan vara lite svårt att skilja 
avbildande boj från fragmentboj, men den stora skillnaden är att medan 
en fragmentboj är en ”kvarleva” från ett tidigare tecken, som fått ett 
semantiskt innehåll, så är en avbildande boj ett eget tecken med en 
relation till de tecken som utförs genom den aktiva handen (och ibland 
kan den aktiva handen utföra lexikala tecken på den avbildande bojen). 
I Figur 19 illustreras detta genom att tecknaren berättar om en ny lag 
som heter ”Artikel 13”. Lagen handlar om att bilder, musik, texter och 
annat som vi lägger upp i sociala medier är upphovsrättskyddade. 
Tecknaren berättar också att det finns ett filter som kan användas för att 
man ska kunna ta bort sådant upphovsrättskyddat material. Tecknaren 
använder här sin ena hand för att utföra ett avbildande tecken som 
representerar att det finns en skärm (som kan vara en dator, mobil, 
surfplatta eller något annat) på en viss plats i teckenrummet (bild b-d). 
Men det finns en dimension till i det avbildande tecknet, utöver att det 
representerar just skärmen, och det är det innehåll som ju når oss genom 
datorn (eller mobilen, surfplattan osv.) – dvs. det vi kan läsa genom 
skärmen. Tecknaren i Figur 19 lyfter fram denna dimension genom att 
hon med sin aktiva hand utför tecknet TA-BORT genom att rikta det mot 
det avbildande tecknet som representerar skärmen och utför en rörelse 
som att hon tar bort något från skärmen (bild b). Eftersom hon samtidigt 
håller kvar handen som representerar skärmen förstår mottagaren att det 
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inte är skärmen som tas bort, utan det innehåll som finns tillgängligt 
genom den. Det är detta som gör att det avbildande tecknet (|bildskärm|) 
fungerar som en avbildande boj. 

  

 a. PEK→|filter| b. V.H: [TA-BORT]→|innehåll på skärm| 
     H.H: |bildskärm||skärm|--------------------------------------- 

   

----------------------------------- c. V.H: [FAKTISKT]→|innehåll 

på skärm| 
d. PEK→|innehåll på skärm| 

-----------------------------------     H.H: Avbildande boj |skärm|----------------------------------- 

  

e. FÅ f. LÄGGA-UPP-BILD/TEXT-I-MEDIA|skärm| 

Figur 19. Avbildande boj (UR: Lilla Aktuellt om Artikel 13. 2019-03-20) 

Översättning: Lagförslaget Artikel 13 menar att om man har lagt upp 
digitala bilder i sin skärm från en annan skärm så ska man ta bort dem. 
Även om en viss digital bild är tillåtet att lägga upp. 
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Ett annat exempel på avbildande boj ges i Figur 20. Där berättar 
tecknaren om att det finns valsedlar som kan användas när man ska 
rösta och att om man struntar i att välja, så kommer det automatiskt att 
bli så att det första namnet på valsedeln väljs. Tecknaren börjar här med 
att låta den passiva handen anta formen av en Flat hand som placeras 
lite till vänster framför honom i teckenrummet och som representerar 
ett papper. Med sin aktiva hand tecknar han sedan LISTA. Tillsammans 
ger händerna betydelsen att det är en lista som finns på ett papper (bild 
a). Efter att ha utfört några tecken om att man kan strunta i den, så pekar 
han i bild h. på den passiva handen som återtar sin form och placering 
som papperet i bild a. Den handen har nu fått funktionen som en 
avbildande boj. Efter ytterligare några utförda tecken återkommer den 
avbildande bojen i bild m och stannar kvar till bild o. då tecknaren hela 
tiden pratar om just namnlistan och var på papperet namnen finns. 

  

a. [LISTA]|vänster område| b. [POLITIK]↓|lista| 

   

c. H.H: PRO→|tittare| d. STRUNTA-I→|namnlista| e. H.H: PEK→|namnlista | 
    V.H: teckenfragment POLITIK     V.H: teckenfragment 

STRUNTA-I 
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f. [VÄLJA]↓|namnlista| g. NÅGON h. H.H: PEK|första namnet på listan|-

|sista namnet på listan| 
      V.H: Avbildande boj 

|namnlista| 

   

i. BETYDA j. AUTOMATISK k. PRO→|tittare| 

  

 

l. RÖSTA m. H.H: [NAMN]→|ett av namnen på namnlistan| 
     V.H: Avbildande boj |namnlista|  

  

n. H.H: LÄNGST-UPP→|första namnet på namnlista| o. H.H: PEK→|första namnet på 

namnlista| 
    V.H: Avbildande boj |namnlista|---------------------------------------------------------------------- 

Figur 20. Avbildande boj (UR: Pi hur funka? – Valet: Fakta om valet 
2019-02-27) 
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Översättning: På valsedeln finns en namnlista över politiker som du kan 
välja bland när du röstar. Men om du inte väljer ett namn ur listan så väljs 
automatiskt det första namnet på listan. 
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3 Tecken som riktas eller placeras i 
teckenrummet 

Det här kapitlet handlar om hur lexikala tecken kan placeras i 
teckenrummet och hur riktade tecken kan riktas mot olika områden och 
från olika perspektiv i teckenrummet. 

3.1 Lexikala tecken 
Lexikala tecken kan placeras på olika platser eller områden i 
teckenrummet fast de i sin grundform har ett fast artikulationsställe i 
det neutrala området framför kroppen. Ett sådant exempel är tecknet 
FLOD som visas i Figur 21. 

 

Figur 21. Lexikalt tecken FLOD (Svenskt teckenspråkslexikon Id. nr. 
03651) 

 
Detta lexikala tecken kan placeras på annan plats i teckenrummet när 
man vill beskriva var en specifik flod mer utförligt befinner sig, vilket 
visas i Figur 22. Här berättar tecknaren om hur han vandrat genom 
Amazonas djungel och att han där var tvungen att korsa olika floder. I 
berättelsen ger han floden en placering lite längre ut och högre upp i 
teckenrummet än grundformens placering, samt utför tecknet i en 
horisontell bana från höger till vänster (bild c). Genom att göra så visar 
tecknaren hur floden är placerad i förhållande till honom själv och hans 
synvinkel (i en annan tid och rum). Han visar sedan att han är tvungen 
att korsa floden genom att gå igenom den (bild d-e). Detta görs genom 
att det lexikala tecknet FLOD (bild c) hålls kvar i sin slutposition och blir 
ett teckenfragment (på liknande sätt som fragmentboj) som fungerar 
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som en spatial referenspunkt för tecknet PASSERA (bild d). På så sätt har 
teckenrummet med hjälp av placering av ett lexikalt tecken blivit 
topografiskt. 

  

a. HUR b. GENOM 

 

 

c. FLOD|L2| 

  

d. H.H: Fragmentboj FLOD↓L2 e. VANDRA 
    V.H: [GENOM]↓|flod|  

  

f. H.H: teckenfragment VANDRA-- ------------------------------------------------------------------- 
   V.H: TEX@b g. V.H: HUR 
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Figur 22. Placering av lexikalt tecken i teckenrummet (Stockholms 
universitet, Institutionen för lingvistiks media-produktion) 

Översättning: Hur gör man när man ska korsa en flod när man vandrar (i 
Amazonas djungel). 
 
Ett annat exempel på hur lexikala tecken kan placeras topografiskt i 
teckenrummet ges i Figur 23. Här berättar tecknaren hur man kan arbeta 
med en blomrabatt. Hon visar att man kan gräva i jorden och plantera 
växter, rensa ogräs och ”damma av” växterna samt plantera nya 
blomfrön. Hon placerar |blomrabatt| en bit framför sig (bild d) och utför 
de lexikala tecknen VÄXT (bild b), TA-BORT (bild e) och DAMM (bild f) 
topografiskt vid den platsen. 

  
a. H.H: |hand|-HANTERA-|spade|↓|jord| b. [VÄXT] 
    V.H: ENTITET |jord|-------------------------------------------  

  
c. H.H: BLOMMA d. H.H: FOS-PLATT-AVLÅNG |rabatt| 
    V.H: teckenfragment VÄXT     V.H: FOS-PLATT-AVLÅNG |rabatt|------------------------ 

 

 

h. [GENOM][DURATIONAL] 
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e. H.H: [TA-BORT]↓|rabatt| f. H.H: [DAMM@b] ↓|rabatt| 
   V.H: avbildande boj |rabatt|----------------------------------------------------------------------- 

  
g. GRÄS h. H.H: |hand|-HANTERA-|gräs|↓|jord|--------------------------- 
     V.H: ENTITET |jord|------------------------------------------- 

  
------------------------------------- i. H.H: HANDLING-HANTERA |frö|↓|jord| 
-------------------------------------    V.H: ENTITET |jord|-------------------------------------------- 

Figur 23. Lexikala tecken placeras i teckenrummet. (STS-korpus: 
SSLC01_161, tid: 00.04.24–00.04.27) 

Översättning: (… du) kan gräva, plantera blommor och damma av växter i 
blomsterrabatten, och även plocka bort ogräs och sätta nya fröer … 

Ett tredje exempel ges i Figur 25, där tecknaren berättar om hur en pojke 
och hund letar efter en groda. I sökandet efter grodan klättrar de upp på 
en stor sten och där finns det en stubbe som är ihålig. I berättelsen utför 
tecknaren det lexikala tecknet HÅL med en annan placering i 
teckenrummet än vad som sker i dess grundform. I grundformen utförs 
nämligen det lexikala tecknet HÅL (bild f) med en vertikal cirkelrörelse 
vid vänster sida om tecknaren (se Figur 24). 
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Figur 24. Lexikalt tecken HÅL (Svenskt teckenspråkslexikon Id. nr. 
04876) 

I Figur 25 utförs HÅL istället topografiskt på ett sätt som visar att hålet 
finns i en |stubbe| som finns ovanpå en |sten|. HÅL utförs på en plats som 
motsvarar kanten på den ihåliga stubben (bild f). 

   
a. SE b. TRÄ c. TRÄD 

 
d. H.H.: STUBB@b 
    V.H.: teckenfragment TRÄD 

 
e. H.H.: FOS-AVLÅNG-RUND |stubbe||sten| 
    V.H.: FOS-AVLÅNG-RUND |stubbe||sten| 
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f. H.H.: [HÅL]|stubbe| 
   V.H.: avbildande boj |stubbe| 

 
g. H.H.: FOS-AVLÅNG-RUND |hål||stubbe| 
    V.H.: FOS-AVLÅNG-RUND |hål||stubbe| 

Figur 25. Lexikalt teckens placering i teckenrummet. (STS-korpus: 
SSLC02_274, tid: 00.01.37–00.01.41) 

Översättning: (Jag) såg en avlång ihålig stubbe ligga på stenblocket … 

Att ett lexikalt tecken placeras på en annan plats än i sin grundform 
förekommer alltså i STS, vilket illustrerats i exemplen ovan, men det är 
mer vanligt att lexikala tecken används för att indikera en token eller att 
de placeras vid en token, vilket beskrivits i avsnittet om token ovan. I 
dessa fall är placeringen i teckenrummet inte topografisk utan 
syntaktisk. 
 
Även bokstaverade tecken och siffror kan placeras såväl topografiskt 
som syntaktiskt i teckenrummet. I Figur 26 illustreras ett exempel på en 
syntaktisk placering av det bokstaverade tecknet OM@b. Tecknaren 
berättar här om ledningen på hans arbetsplats och utför då tecknen 
LEDNING till vänster om sig själv (bild e), följt av en pekning snett uppåt 
på samma plats, vilket kopplar ihop detta område med ledningen och 
alltså är en token. Därefter utför han tecknet OM@b på samma plats (bild 
g), vilket indikerar att villkoret hör ihop med just ledningen. Ett token 
vars entitet utgör maktposition eller högre siffra, placeras gärna lite 
högre upp i teckenrummet, vilket vi ser i Figur 26. 
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a. PRO1.FL b. H.H: MYCKET 
      V.H: förstadium NÄRA 

   
c. NÄRA|ledningen| d. TILL|ledningen| e. LEDNING|ledningen| 

  
f. H.H.: PEK|ledningen| g. OM@b|ledningen| 
   V.H.: teckenfragment LEDNING------------------------------------------------------------------- 

  

 

h. LEDNING|ledningen| i. SÅDÄR|ledningen|  
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j. PÅVERKA|ledningen|  

 
k. OBJ.PRO1.FL 

Figur 26. Placering av ett bokstaverat tecken i teckenrummet. (STS-
korpus: SSLC01_003, tid:00.01.35–00.01.40) 

Översättning: Vi har ett mycket nära samarbete med ledningen och om 
ledningen inte fungerar så påverkar det oss. 

3.2 Riktade tecken 
I STS finns det tecken som i sin grundform riktas åt olika håll. Många 
av dem är verb, som i tecknen STICKA-IVÄG, HÄMTA och SKICKA. Dessa 
tecken kallas för riktade verb. Det finns vissa verb som inte riktas i sin 
grundform som exempelvis en variant av ’fråga’. Det tecknet (FRÅGA) 
modifieras inte åt olika håll i teckenrummet utan i sin grundform utförs 
det i en cirklande rörelse framför tecknarens kropp. Vill man med 
samma betydelse, dvs. ’fråga’ och med det tecknet kunna rikta i 
teckenrummet, så väljer man istället F-handen utan cirklande rörelser 
och utför rak förflyttningsrörelse åt olika riktningar i teckenrummet, 
t.ex. framåt, inåt eller från höger till vänster, beroende på vad det är man 
vill uttrycka och de entiteter man vill referera till. 
 
Det är inte bara verb som kan riktas, utan även tecken från andra 
ordklasser kan riktas, framför allt pronomen, men också adverb. Många 
av dessa pronomen och adverb utgörs av pekningar, men även tecknet I 
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(’i’) kan riktas och fungerar då ofta som ett adverb, vilket vi 
återkommer till längre fram. 
 
En viktig skillnad mellan riktade pronomen och riktade verb är att ett 
pronomens riktning leder till dess referent eller referenter (’hon’, ’han’, 
’läraren’ osv.) medan riktningen i ett verb inte gör det. Istället indikerar 
riktade verb vem eller vad som utför en aktivitet eller handling mot 
någon eller något (t.ex. ’läraren skickade ett brev till eleven’). De 
riktningar som förekommer i riktade verb varierar stort och utförs på 
mycket olika sätt. 
 
I Figur 27 återges en sekvens som innehåller två riktade verb DISKUTERA 
(bild b) och UTSÄTTA (bild h). Sekvensen handlar om att tecknaren och 
hans kompis bestämmer sig för att utsätta några kompisar i ett grannhus 
för ett första april-skämt. Tecknaren utför här tecknet DISKUTERA i en 
riktning till vänster om sig, vilket visar att han diskuterar något med sin 
kompis som placerats i området just till vänster i teckenrummet. Sedan 
utför han tecknet UTSÄTTA i riktning snett framåt till höger, vilket 
indikerar att det handlar om kompisar i grannhuset. Tidigare i 
berättelsen har detta område reserverats för just dessa kompisar, så 
tecknaren, genom sin riktning indikerar token |kompisar i grannhuset| 
eller så att säga återanvänder denna token här och riktar tecknet ditåt. 

  
a. PRO1-TVÅ→jag-|kompis| b. DISKUTERAjag  |kompis| 

 
c. H.H.: KOMMA-PÅ 
   V.H.: teckenfragment DISKUTERA------------------------- 
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d. H.H.: FÖRSTA e. APRIL 
    V.H.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
f. PERFEKT g. SÅ-ATT-SÄGA 

  
h. DRABBA/UTSÄTTA|andra kompisar i grannhuset| i. H.H.: ANNAN 
    V.H.: Pekboj|andra kompisar i 

grannhuset|| 

 
j. H.H.: PRO.FL|andra kompisar i grannhuset| 
   V.H.: -------------------------------------------------------------- 

Figur 27. Riktat tecken (STS-korpus: SSLC01_386, tid: 00.00.31–
00.00.36) 
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Översättning: Jag och min kompis diskuterade hur vi skulle utsätta några 
kompisar i grannhuset för första april-skämt. Det var ett ypperligt tillfälle 
att utsätta de andra i grannhuset. 

Ett annat exempel på riktat verb illustreras i Figur 28, där tecknet SVAR 
riktas rakt fram emot samtalspartnern i betydelsen att tecknaren svarar 
på vad denne nyss har föreslagit. 

 

 

a. SVARsysterbror   

  

 

b. POSS|bror| c. FÖRSLAG  

Figur 28. Riktat tecken (STS-korpus: SSLC01_304, tid: 00.02.11–
00.02.12) 

Översättning: [jag] svarade min bror med att hans förslag … 

Riktade verb kan precis som alla tecken vara enhandstecken eller 
tvåhandstecken. I Figur 29 visas ett exempel på ett tecken, INHÄMTA-
KUNSKAP (bild c), som i sin grundform är ett enhandstecken, men som i 
exemplet här modifierats så att det istället utförs med båda händerna 
och i en växelvis rörelse. Berättelsen handlar om att poliser i ett annat 
land är mycket mer öppna för att lära sig kommunicera med döva än 
vad svenska poliser är, och att de inhämtar mycket mer kunskap om 
döva. Tecknaren påtar sig här polisens perspektiv och samtidigt som 
han utför tecknet i dess modifierade form riktas det mot olika platser i 
teckenrummet, vilket indikerar att poliserna inhämtar mycket olika 
kunskaper om döva, vid många olika tillfällen. 
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a. POLIS b. MYCKET 

 
c. H.H.: INHÄMTA-KUNSKAP[DUBBLERING-VÄXELVIS]|polis||döva x, y, z| 
    V.H.: INHÄMTA-KUNSKAP[DUBBLERING-VÄXELVIS]|polis||döva x, y, z| 

Figur 29. Riktat tecken (STS-korpus: SSLC01_187, tid: 00.08.12–
00.08.13) 

Översättning: Polisen inhämtar mycket mer kunskap om (döva)… 

Som nämndes i inledningen till detta avsnitt finns det tecken som inte 
är verb som också kan riktas på olika sätt i teckenrummet. Ett exempel 
på sådant tecken är I (’i’), som illustreras i Figur 30, bild m och o. 
Berättelsen här handlar om hur fiskar simmar in i ett nät och att det 
kommer en massa pirayor dit eftersom de kan äta på de fiskar som 
fastnat i nätet. Tecknaren placerar först ett avbildande verb på en plats 
till höger om tecknaren i teckenrummet som refererar till |nät| (bild j), 
och riktar sedan tecknet I mot den platsen i bild m och o. 

   
a. PLUS b. H.H: OCKSÅ c. H.H: FINNS 

     V.H: teckenfragment PLUS------------------------------------- 
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d. H.H: NÅGRA e. TIPS 

-----------------------------------  

   
f. H.H: PEK på F1 g. H.H: DET-VILL-SÄGA h. H.H: HA 
   V.H: ETT-LIST----------------------------------------------------  

  
i. FISK j. H.H.: ENTITET |nät|↓|flod| 

    V.H.: ENTITET |nät|↓|flod| 

   
k. [OFTA] l. PIRAYA@b m. I→|nät| 
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n. MASSA o. I→|nät| p. [ORSAK] 

  
q. H.H.: ENTITET |fisk| SIMMA-IN-I|nät| r. H.H: ENTITET |fisk| SIMMA-IN-I |nät| 
   V.H.: ENTITET |fisk| SIMMA-IN-I|nät|     V.H: ENTITET |nät||flod| 

 
s. H.H: ENTITET |fisk| FISK-I-|nät| 

   V.H: ENTITET |piraya| ÄTA-|fisk||nät| 

Figur 30. Riktat tecken (Stockholms universitet, Institutionen för 
lingvistiks media-produktion; Piraya) 

Översättning: … och det finns också några tips, bl.a. när man lagt ut nät i 
floden så simmar fiskar in i nätet och pirayorna kommer dit eftersom de 
kan äta på de fiskar som fastnat i nätet. 

I det här exemplet, liksom i många andra exempel, verkar tecknet I 
fungera som adverbial (från ordklassen adverb) då det refererar till den 
plats som |pirayorna| finns på. Dock kan det riktade tecknet I också 
tyckas ha ett ”inbakat” verb i utförandet och det kan eventuellt vara ett 
sådant vi ser i bild m. 
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4 Avslutande ord 

Det här kompendiet har tagit upp en rad saker som har att göra med det 
svenska teckenspråkets spatiala uppbyggnad. Det finns dock mycket 
mer som också kan beskrivas som tillhörande den spatiala 
uppbyggnaden. Ett sådant exempel är det som kallas ”konceptuella 
metaforer”, en slags metaforer som ligger till grund för vårt sätt att 
tänka och handla. Konceptuella metaforer är ord och uttryck från ett 
område (en ”domän”) som övergått till en annan domän. Man tar hjälp 
av en viss företeelse för att beskriva en annan. Detta kan i STS bland 
annat göras med hjälp av teckenrummet. Det kan gå till så att man 
placerar en entitet som uppfattas som positiv, bättre, av högre rang eller 
liknande på en högre nivå i rummet, och en annan entitet med negativ, 
sämre, av lägre rang eller liknande på en lägre nivå. Ett exempel skulle 
kunna vara om man pratar om regeringen och Sveriges befolkning. 
Regeringen kan då placeras på en högre höjd i teckenrummet och 
befolkningen på en lägre – eller ”normal” nivå. Sådana saker tar tid att 
lära sig men är mycket vanliga och en viktig komponent i 
teckenspråkiga framställningar. Svenska teckenspråkets spatiala 
uppbyggnad innehåller alltså fler saker än de som tagits upp i detta 
kompendium, men de som gåtts igenom är de mest grundläggande 
dragen. 
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