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1 Förord 

Detta kompendium vänder sig till dig som börjat lära dig svenskt 
teckenspråk. De olika delarna som tas upp utgår därför från ett 
kontrastivt perspektiv mellan svenska och svenskt teckenspråk (som vi 
fortsättningsvis benämner STS). 

Kompendiet är uppbyggt som ett komplement till litteratur om 
svenska språkets satser och meningar och fokuserar främst på sådant 
som förekommer i STS. Det som tas upp om STS har sin utgångspunkt 
i tidigare texter, såsom Ahlgren & Bergman (2006) och Bergman 
(1995). Till viss del bygger sammanställningen på internationell 
forskning. På olika ställen i kompendiet görs jämförelser med svenska 
språket och utgångspunkten för dessa är framför allt Bolander (2012). 
Dock finns det saker som Bolander tar upp i sin bok som inte har kunnat 
jämföras med STS i det här kompendiet eftersom det saknas forskning 
kring det. 

Exemplen som används i kompendiet kommer från autentisk 
teckenspråksproduktion i form av meningar hämtade från svensk 
teckenspråkskorpus, www.ling.su.se/teckensprakskorpus (Mesch, 
Wallin, Nilsson & Bergman, 2012), från teckenspråkiga program på TV 
och från svenskt teckenspråkslexikon, teckensprakslexikon.su.se. De 
exempel som benämns med SSLC + siffror kommer från 
teckenspråkskorpusen. 
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2 Satser och meningar i svenskt 
teckenspråk 

En viktig och grundläggande egenskap hos alla språk är den 
kombinatoriska. Det betyder att man genom att kombinera olika 
språkliga enheter kan skapa innehåll. Kombinerar man ljud med ljud så 
kan man skapa ett ord. Detsamma gäller STS. Med hjälp av olika 
kombinationer av handformer, rörelser och lägen kan man skapa ett 
tecken. Vidare kan man sedan kombinera tecknen med andra tecken för 
att skapa en sats eller en mening. Det här kapitlet handlar om hur satser 
och meningar bildas i STS och vilka typer av satser som finns. 

2.1 Att skapa satser och meningar 
En mening består av en följd av tecken som fungerar självständigt, dvs. 
som ett eget yttrande, och den kan bestå av en eller flera satser. 

Det finns olika typer av satser men alla är inte syntaktiskt likvärdiga. 
En huvudsats är till skillnad från en bisats inget satsled utan fungerar 
helt självständigt, som t.ex. i den svenska satsen ”Jag vill ha en boll”. 
En bisats står däremot inte självständigt utan är en del av en sats, dvs. 
fungerar som ett satsled i en huvudsats: ”Jag vill att du ger mig en boll”. 
Bisatsen ”att du ger mig en boll” ingår i den överordnade satsen ”Jag 
vill…”. Sådana bisatser inleds vanligtvis i svenska språket med vad som 
kallas för bisatsinledare, vilket ofta utgörs av en subjunktion som ”att” 
i exemplet ovan. I den här meningen fungerar bisatsen som satsens 
objektsled. 

2.2 De icke-manuella markörernas roll i 
satsbildningen 
Ett lexikalt teckens manuella del består av handen/händerna (men 
ibland också enbart armbågen) och den icke-manuella delen består av 
framför allt munnens rörelser. Då det gäller satser så inbegriper den 
icke-manuella delen överkroppen, axlarna, huvudet och alla ansiktets 
olika delar såsom mun, ögon och ögonbryn. 
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I STS spelar ansiktets olika delar och huvudet en viktig roll i 
teckenspråkskommunikationen. Tidigare kallade man detta för 
”mimik” men idag används istället ”icke-manuella komponenter” eller 
”icke-manuella markörer”. Dessa markörer har studerats ganska 
utförligt såväl i Sverige som internationellt och studierna har visat att 
de har en språklig funktion på olika nivåer i de flesta tecknade språk. 
Av de icke-manuella markörerna har ögonen en framträdande roll då 
det gäller syntax, framför allt för att de används för att markera 
satsgränser (vilket kallas för gränsmarkörer) och för att de kan signalera 
olika satstyper. 

2.3 Satsen och dess beståndsdelar - satsled 
Som nämnts ovan, så består en sats av olika delar, så kallade satsled.  
En sats i såväl svenska som STS består normalt av ett subjektsled och 
ett predikatsled, som t.ex. ”Lisa drömmer” och SOFIA@b TRÖTT. 
Subjektsledet är vanligen en nominalfras som talar om vad 
predikatsledet handlar om medan predikatsledet vanligen består av en 
verbfras. I svenska måste det finnas ett verb med och detta verb ska 
också ha en tidsform, ett tempus. I STS kan man dock ha predikatsled 
med andra ordklasser än verb, och det förekommer inga tempusformer 
som motsvarar svenskans. I exemplen ovan är det ”Lisa” (subjektsled) 
som ”drömmer” (predikatsled) och SOFIA@ (subjektsled) som är TRÖTT 
(predikatsled). Ett annat svenskt exempel är ”fåglarna flyger lågt över 
sjön” där det nominala subjektsledet är ”fåglarna” och ”flyger lågt över 
sjön” är predikatsled. 

I Figur 1 och Figur 2 ges exempel på satser bestående av ett nominalt 
subjektsled och ett predikatsled i STS. 

   
a) USA b) NY@b c) PRESIDENT 
    Ögonbryn upphöjda----     Ögonbryn nedsänkta     Ögon kisande--------------------------------- 
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d) PERSON@kl e) DONALD@b#TRUMP@b@en f) TRUMP@en 
    Ögon kisande--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                   huvudnick                     huvudnick  

   
g) HAR (perfekt markör) h) GENOMFÖRA i) NÅGRA 
     Ögonbryn upphöjda------- 
     Huvud lite upp------------- 

 

 

j) SAK.PL [repetition]|vänster||höger| 

    Ögonbryn upphöjda--------------------------- 

    Huvud upp-------------------------------------- 

Figur 1. Enkel teckenspråkssats innehållande subjektsled och predikatsled 
(UR: Lilla Aktuellt teckenspråk 2017-02-03, tid: 00.00.52–00.00.59) 

Översättning: USA:s nya president har genomfört några saker… 

Här består subjektsledet av tecknen USA NY PRESIDENT PERSON@kl 
DONALD@b TRUMP@b TRUMP@en (bild a–f), som alltså är ett nominalt led 
och predikatsledet av HAR GENOMFÖRA NÅGRA SAK.PL (bild g-j). 

I Figur 2 är det tecknen GRÖN^SAKER I MAT^AFFÄR (Figur 2 a–c) som 
är det nominala subjektsledet medan HÖJA DYR*MER NU@b är 
predikatsled (bild d-f). 
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a) GRÖN^SAKER b) I|vänster område||höger område| 
    Ögonbryn upphöjda------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
c) MAT^AFFÄR d) HÖJA 
    Ögonbryn upphöjda--------------------------------     Ögonbryn nedsänkta-------------------------------- 

 
e) DYR*MER 
    Ögonbryn nedsänkta------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                   Huvud upp------------------------------------------------ 

 

 

f) NU@b  
   Ögonbryn nedsänkta----------------------------------  

Figur 2. Enkel teckenspråkssats innehållande subjektsled och predikatsled 
(UR: Lilla Aktuellt Teckenspråk 2017-02-03, tid: 00.04.03–00.04.07) 

Översättning: Priset på grönsakerna har höjts i mataffärerna så de är 
dyrare nu. 

Som nämnts ovan kan predikatsledet i STS bestå av såväl verb som 
andra ordklasser och fraser, t.ex. adjektiv och substantiv (eller 
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adjektivfraser och nominalfraser). Ett exempel på detta har getts ovan, 
i SOFIA@b TRÖTT, där predikatsledet består av ett adjektiv. Ett exempel 
på där predikatsledet består av ett substantiv finner vi i LOTTA 
SJUKSKÖTERSKA. I motsvarande svenska satser fungerar ”trött” och 
”sjuksköterska” istället som predikativ, eftersom svenskan har ett finit 
kopulaverb, ”är”, som fungerar som predikat och som ska följas av ett 
predikativ. 

Predikatsledet i såväl svenska som STS kan alltså innehålla olika 
tillägg som fungerar som bestämning till det finita verbet. Dessa kan 
vara av olika slag, t.ex. objekt, predikativ och adverbial. 

Utöver subjektsled och predikatsled kan satsen även innehålla 
satsadverbial, som fungerar som bestämning till hela satsen, t.ex. 
svenskans ”inte”, ”nog”, ”tyvärr” och ”alltså” och i STS INTE, FUT-NEG 
och PERF-NEG (se Figur 12), TYVÄRR, och BETYDA (se Figur 3). 

 
a. TYVÄRR 

 
b. BETYDA 

Figur 3. Satsadverbial TYVÄRR och BETYDA (Svenskt 
teckenspråkslexikon: ID. nr. 02466 och 08226) 

2.4 Satstyper 
I språklig kommunikation mellan t.ex. två individer kan man säga att 
vardera individen utför handlingar. I ett samtal innebär det att producera 
olika yttranden, så kallade språkhandlingar. De mest grundläggande 
språkhandlingarna är att påstå något (påståendesats), fråga något 
(frågesats), uppmana någon att göra något (uppmaningssats/ 
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imperativsats), eller att använda ett utrop eller liknande. Dessa 
språkhandlingar utgör olika satstyper, vilket indikerats i parenteserna 
efter språkhandlingarna. Språkhandlingarna är självständiga satser, dvs. 
huvudsatser. De kan också ha bisatser inkluderade, som inte kan stå 
självständigt, utan istället utgör ett satsled i den överordnade satsen. 

Det anses vara ett universellt drag hos mänskliga språk att ha olika 
satstyper, men språken kan skilja sig åt i hur de konstruerar de olika 
satserna. I svenskan (och vissa andra språk), som har fasta 
ordföljdsmönster, skiljer sig satstyperna åt till exempel genom ordföljd 
och intonation, och i skrift även av olika skiljetecken. Man kan studera 
svenskans satser på så sätt med hjälp av ett positionsschema, men detta 
har inte prövats på STS. 

I STS skiljer sig satstyperna åt på annat sätt än i svenskan. Det är 
främst genom de icke-manuella markörerna som olika satstyper kan 
identifieras, t.ex. genom att ögon och ögonbryn uppför sig på olika sätt.   

I de följande avsnitten beskrivs fyra satstyper i STS som identifierats 
och beskrivits av Bergmans (1995a), tillsammans med ett antal nya 
exempel. 

2.4.1 Påståendesatser 
Påståendesatsen anses vara den mest grundläggande satsen och när man 
beskriver de andra satstyperna så utgår man från den. I jämförelse med 
STS har en påståendesats i svenska rak ordföljd, strikt subjektstvång 
och platshållartvång. Ett exempel på detta är i påståendesatsen ”Mobiler 
borde plockas bort från klassrummet.”, där predikatet ”borde” placeras 
efter subjektet ”mobiler”. Om man byter plats på subjektet och 
predikatet, så blir det istället en frågesats: ”Borde mobiler plockas bort 
från klassrummet?”. 

Med hjälp av Figur 4 illustreras skillnaden mellan en påståendesats 
och frågesats i STS. Satsen består här av ett subjektsled, PRO.1 (bild a), 
och ett predikatsled HA EN SYSTER (bild b–d). I en påståendesats krävs 
inga särskilda icke-manuella markörer, utan påståendesatsen är 
omarkerad och utförs som visas i bilderna. Men om man utför samma 
sats manuellt och lägger till höjda ögonbryn och lutar huvudet framåt 
en aning, så övergår satsen till att bli en frågesats. Frågesatser beskrivs 
mer ingående under ett eget avsnitt nedan. 
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a. PRO1 b. HA c. EN d. SYSTER 

Figur 4. Påståendesats (STS-korpus: SSLC01_021, tid: 00.04.06–
00.04.07) 

Översättning: Jag har en syster. 

Även om påståendesatser inte kräver särskilda icke-manuella markörer, 
så kan man variera dem med hjälp av sådana. Till exempel kan man 
med hjälp av huvudnickningar eller huvudskakningar skapa jakande 
och negerande påståendesatser. I Figur 5 ges exempel på en jakad 
påståendesats. 

  
a. DÖV@b b. PRO1.FL|döva| 
   Jakad huvudnickning------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
c. IDENTIFIERA d. OBJ-PRO1.PL|döva|  (oss) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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e. MED f. DÖV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Huvud framåtböjt 
  Ögon blink 

Figur 5. Påståendesats med jakande huvudnickning (UR: Audism – Du är för fin för 
att vara döv! 2019-11-27, tid 00:08:39–00:08:41) 

Översättning: Vi döva identifierar oss som döva med stort D. 
 

I jämförelse med svenska är STS:s ordföljd i påståendesatser tämligen 
flexibel. Det har gett upphov till en myt att subjektet (alltid) ska stå sist 
i en påståendesats t.ex. PERF ÄTA PRO1 (’Jag har ätit.’). Som en 
konsekvens har många som lär sig STS som andraspråk en 
överanvändning av denna ordföljd i sin teckenspråksproduktion. Denna 
ordföljd är visserligen mycket vanlig i STS, men senare tiders studier 
av den svenska teckenspråkskorpusen har visat att förutom satser som 
består av ett ensamt predikat så är den vanligaste ordföljden subjekt-
predikat. Det är också vanligt att man i STS har subjekt på två platser i 
meningen, och då oftast först och sist, som i PRO1 FÖDELSE I SKÅNE 
FAKTISKT PEK PRO1 (’Jag är egentligen/faktiskt född i Skåne.’) i Figur 6. 
Man kan också i vissa meningar tänka sig att det första subjektet har 
strukits. I de här fallen utgörs det sista subjektet alltid av en pronominell 
pekning som brukar kallas för ”subjektskopia”. 

  
a. PRO1 b. FÖDELSE  
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c. I|höger område| d. SKÅNE  

   
e. FAKTISKT f. PEK|Skåne| g. PRO1 (subjektkopia) 

 Figur 6. Påståendesats med subjekt utsatta, varav en är ”subjektkopia”. 
(Stockholms universitets mediaproduktion) 

Översättning: Jag är egentligen/faktiskt född i Skåne. 

2.4.2 Frågesatser 
Frågesatsens primära funktion är att få svar på en fråga man har. I 
jämförelse med påståendesatser så har frågesatser i svenska omvänd 
ordföljd, vilket innebär att predikatet placeras före subjektet, som visats 
i stycket om påståendesatser ovan: ”Borde inte mobiler plockas bort 
från klassrummet?”. I STS är det istället icke-manuella markörer som 
signalerar om en sats är en frågesats, ibland tillsammans med manuella 
gränsmarkörer. 

Frågesatser kan vara av två slag: i) ja/nej fråga som är en fråga som 
man kan svara ja eller nej på och ii) sökande fråga som inleds med ett 
frågeord, så kallade frågeordsfrågor. 

Frågesatser kan i vissa sammanhang också fungera som 
uppmaningar, som t.ex. i ”Kan du öppna dörren åt mig?”. 
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2.4.2.1 Ja/nej-fråga 
En ja/nej fråga kan alltså besvaras med ett ”ja” eller ”nej”. En sådan 
fråga illustreras i Figur 7. Frågesatsen består av två tecken: SKRIVA och 
SKRIFTLIGA-PAPPERET-MELLAN-SAMTALSDELTAGARE. Här används icke-
manuella markörer för att markera att det är en frågesats, genom att 
ögonbrynen höjs och huvudet böjs framåt, samtidigt som hakan förs lite 
inåt. Här finns dock även en manuell gränsmarkör som indikerar att det 
är en fråga, i form av att det sista tecknet hålls kvar längre än vad som 
är brukligt i en påståendesats. 

 
a. SKRIVA 

Ögonbryn upphöjda------------------------------------------------------------------------------- 

Huvud framåtböjt---------------------------------------------------------------------------------- 

 
d. SKRIFTLIGA-PAPPRET-MELLAN|x| |y| 
Ögonbryn upphöjda------------------------------------------------------------------------------- 
Huvud framåtböjt---------------------------------------------- Huvud normal (slutet av satsen) 

Figur 7. Ja/nej-fråga (STS-korpus: SSLC01_021, tid: 00.01.39–00.01.42) 

Översättning: Skrev ni på papper till varandra? 

I vissa fall kan det helt räcka med att ögonbrynen höjs för att en sats ska 
bli en ja/nej-fråga, men det blir tydligare om kroppens överdel också 
lutas framåt lite. 

2.4.2.2 Frågeordsfråga 
Den andra typen av frågesats är frågeordsfrågan. Anledningen till att 
den kallas så är att frågan inleds med frågeord, som svenskans ”vem”, 
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”vad”, ”var”, ”när”, ”hur” och ”varför” och STS:s VEM, VAD, VAR, NÄR, 
HUR och VARFÖR. En frågeordsfråga besvaras genom att 
samtalspartnern ger den efterfrågade informationen. Förutom 
frågeorden så utgörs en frågeordsfråga i STS också av en icke-manuell 
markör i form av sammandragna ögonbryn samt en manuell 
satsgränsmarkör, och ibland även genom att hakan förs framåt och 
uppåt. I vissa fall har man även observerat att överläppen kan vara 
uppdragen. Ett exempel på frågeordsfråga med det manuella frågeordet 
HUR (bild a) ges i Figur 8, där yttraren ställer en fråga om antal elever i 
mottagarens klass. Hon använder sig här också av sammandragna 
ögonbryn, vars sammandragning kvarstår över flera tecken och avslutas 
när sista tecknet är utfört (bild d). Det sista tecknet hålls kvar lite längre, 
precis som vid ja/nej frågesats, och är en manuell satsgränsmarkör. 

    
a. HUR b. MÅNGA c. POSS|mottagaren|  d. KLASS 
   Ögonbryn sammandragna-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figur 8. Frågeordsfråga (STS-korpus: SSLC01_021, tid: 00.00.35–
00.00.37) 

Översättning: Hur många var ni i din klass? 

Frågesatsen i Figur 8 kan också utföras utan det manuella frågeordet 
eftersom de icke-manuella markörerna sammandragna ögonbryn och 
hakan framåt-uppåt används. Det är framför allt vanligt att just 
frågeordet HUR stryks i frågeordsfrågor där när man frågar efter antal, 
som t.ex. i ”Hur många väskor har du?”. Det är dock också vanligt att 
frågeordet VAD eller HUR stryks i frågor där man frågar efter tid, som 
t.ex. i ”Vad är klockan?” eller ”Hur gammal var du då?” som i Figur 9. 
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a. GAMMAL 
   Sammandragna ögonbryn------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Huvudet framåtböjt--------------------------------------------------------------------------------------------------  

   
b. DÅ@b c. PRO|mottagare| 
   Sammandragna ögonbryn-------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Huvudet framåtböjt--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              Utdraget/stilla---------------------- 

Figur 9. Frågeordsfrågesats utan frågeord. (STS-korpus: SSLC01_025, 
tid: 00.00.47–00.00.50) 

Översättning: Hur gammal var du då? 

Det händer dock att höjda ögonbryn kan förekomma i frågeordsfrågor 
också, vilket kan uppfattas som en artigare form av fråga. Även 
föräldrar till små barn (normalt under två års ålder) använder ofta höjda 
ögonbryn när de ställer frågeordsfrågor till barnen eftersom de kan 
uppfatta sammandragna ögonbryn som att föräldrarna är allvarliga eller 
arga. Höjda ögonbryn kan också användas när man inte har uppfattat 
vad som sagts och man behöver fråga om. Även här hålls det sista 
tecknet kvar lite längre. 
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2.4.3 Imperativsatser 
Satser vars funktion är att uppmana någon att göra något kallas för 
imperativsatser. Vanligen är subjektet inte utsatt då eftersom 
imperativsatsen riktas mot en lyssnare/mottagare i samtalet och det då 
är underförstått att yttraren uppmanar denne att följa det som sägs. 
Imperativsatser som har en mer bestämd eller strängare ton i 
uppmaningen tenderar att i slutet av satsen lägga till en gest som brukar 
kallas för PU (annoteras som PU@g), vilket vi ser i både Figur 10 och 
Figur 11. Exempel på svenska imperativsatser är ”Följ med mig nu!” 
och ”Stäng dörren!”. PU-gesten hålls oftast kvar lite längre och bidrar 
till att markera satsgräns manuellt. 

Det har inte gjorts närmare studier på imperativsatser i STS, men det 
finns indikationer på att tecknen utförs längre ut och högre upp från 
kroppen, dvs. med större rörelser i axlar och armbågsleder och att de 
ibland avslutas med PU-gesten. Man kan också använda sammandragna 
ögonbryn, kisande ögon och en böjande huvudrörelse framåt och 
sidledes (tidigare kallats för en kort nickning), vilket kan uppfattas som 
befallande, se Figur 10. Man kan dock ”mjuka upp” detta 
befallande/uppmanande ansiktsuttryck genom att dra upp ögonbrynen 
något och ha ögonen mer öppna. 

  
a. SLUT b. SPEL 
   Ögon kisande------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Huvud framåtböjt-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Kropp framåtlutat-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
c. ALLVAR d. NU@bt 
    Ögon kisande------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Huvud framåtböjt-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Kropp framåtlutat-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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e. PU@g   
   Ögon kisande -----------------   
   Huvud framåtböjt-------------   
   Kropp framåtlutat-------------   

Figur 10. Imperativsats (Svenskt teckenspråkslexikon: ID. nr. 00312: 
exempel 5 <https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00312#exempel5> ) 

Översättning: Sluta att låtsas! Det är allvar nu! 

Ett exempel på en imperativsats med mjukare uppmaning illustreras i 
Figur 11 där yttraren ber mottagaren att sluta göra något med en något 
snällare/mildare ton. Notera att imperativsatsen avslutas med en PU-
gest. 

  
a. SNÄLL b. SLUT 
    Kisande ögon------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Huvud framåtböjt + haka in-------------------------------------------------------------------------------------- 

  
c. NU@bt d. PU@g 
    Ögonbryn nedsänkt------------------------------------------------------------------------- 
    Huvud framåtböjt--------------------------------------------------------------------------- 

Figur 11. Imperativsats (Svenskt teckenspråkslexikon: ID. nr. 05642: 
exempel 2 <https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05642#exempel2>)         

Översättning: Kan du vara snäll och sluta nu! 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00312#exempel5
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05642#exempel2
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2.5 Negerade satser 
En sak som fått ganska mycket fokus i teckenspråksforskningen 
internationellt sett är negationer. I de studier som genomförts har man 
kunnat konstatera att man kan uttrycka negationer både manuellt och 
icke-manuellt, men att reglerna varierar mellan olika teckenspråk. I 
vissa teckenspråk krävs nämligen att både en manuell och icke-manuell 
del ska användas tillsammans för att utgöra en negation, medan det i 
andra teckenspråk räcker med en icke-manuell del. STS hör till de språk 
som endast kräver en icke-manuell del för att uttrycka negerande satser. 
Det betyder dock inte att manuella negationer inte existerar. Vi har 
tecken som INTE, FUT-NEG och PERF-NEG (se Figur 12) som mycket väl 
kan användas i satser, tillsammans med icke-manuella markörer. Men 
poängen i STS är att den icke-manuella markören måste finnas med, 
medan den manuella markören inte måste det. 

 
a. INTE 

 
b. FUT-NEG 

 
c. PERF-NEG  

Figur 12. Manuella negationer: INTE, FUT-NEG och PERF-NEG (Svenskt 
teckenspråkslexikon: ID. nr. 00646, 05135 och 00064) 
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Det ska också nämnas att många tecken har en inkorporerad negation 
istället för ett fristående manuellt negerande tecken, t.ex. VET-INTE, KAN-
INTE, VILL-INTE, GÅ-INTE, FÖRSTÅ-INTE, med flera. 

I STS förekommer två typer av icke-manuella negationer, där den 
ena består av en huvudskakning och kallas h-neg och den andra av 
”negativa ansiktsuttryck” som kallas a-neg. H-neg är obligatorisk i 
negerade satser och kan användas som ensam icke-manuell markör 
medan a-neg har en mer ”avvisande” betydelse – det så att säga 
uttrycker en känsla, en åsikt eller förstärker en h-neg. A-neg kan inte 
ensamt negera satser utan förekommer bara tillsammans med h-neg, se 
Figur 13. 

  
a. SYNS b. MER  

  
c. ÅT-ETT-HÅLL d. PRO|mottagare| 

  
e. [TYP@b)] f. INTRESSE^POLITIK 
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g. PRO1  
   H-neg---------------------------------------  
   A-neg---------------------------------------  

Figur 13. Pronomen kombineras med utförande av huvudnegation (h-neg) 
och ansiktsnegation (a-neg). (STS-korpus: SSLC01_023, tid: 00.05.48–
00.05.52) 

Översättning: Det verkar som att du är mer intresserad av intressepolitik. 
Det är inte jag! 

I avsnitten nedan visas några exempel på hur påståendesatser och 
frågesatser kan negeras i STS med hjälp av olika slags negationer. 

2.5.1 Negerad påståendesats 
En påståendesats kan, som tidigare nämnts, negeras med bara en h-neg, 
eller med såväl h-neg som a-neg och en manuell negation, INTE. I Figur 
14 visas ett exempel på en sats där samtliga typerna av negation 
förekommer. 

   
a. PRO.FL|barn| b. SKA c. INTE 
     h-neg 
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d. KÄNNA e. PÅ-SIG@kl f. RÄDD 
     h-neg 

Figur 14. Negerad påståendesats med manuell negation, huvudnegation (h-
neg) och ansiktsnegation (a-neg). (UR: Lilla Aktuellt 2018-02-23, tid: 
00.01.32–00.01.35) 

Översättning: Barnen ska inte känna sig rädda. 

Ett annat exempel på en negerad påståendesats och med användande av 
h-neg tillsammans med en manuell negation FUT-NEG, visas i Figur 15. 

  

 

a. SKA b. FOKUS|vänster område|  

  

 

c. KÄMPA d. ARBETA  
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e. LYCKAS f. FUT-NEG------------------------- 
    h-neg------------------------------- 

   
--------------------------------------- g. NOLL h. VÅLD 
Ögon: blink (gränsmarkör)   
----------------------------------------   

   
i. MOT j. BARN k. I|höger område| 

 
l. VÄRLD 

Figur 15. Manuell negation FUT-NEG tillsammans med h-neg (UR: Lilla 
Aktuellt teckenspråk 2018-02-23, tid: 00:02:08–00:02:27) 
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Översättning: [FN:s barnkonvention] ska fokusera på att arbeta med att få 
bort våld mot barn och sträva efter en noll-vision avseende våld mot barn 
i världen. 

Ett tredje exempel på negerad påståendesats med den manuella 
negationen PERF-NEG tillsammans med h-neg ges i Figur 16. 

   
a. SYNS|kompis bredvid| b. PERF-NEG c. FÅ1 
     H-neg-----------------------------  

   
d. LIGGA e. PÅ f. LÄNGE 

Figur 16. Negationstecken PERF-NEG (UR: Audism – Du är för fin för 
att vara döv! 2019-11-27, tid: 00:00:22–00:00:24) 

Översättning: Det märks att du inte fått ligga på länge. 

Ett sista exempel på negerande påståendesats är en som utförs med h-
neg och a-neg i Figur 17. Här förekommer dock också det negerande 
pronominella adverbet ALDRIG (bild c). 
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a. VINTER^BAD 
    Ögon kisande-------------------- 

  
b. PRO1 c. ALDRIG 
h-neg och a-neg--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 d. PRO1 
--------------------------------------------------------------------------------  

Figur 17. Huvudnegation (h-neg) och ansiktsnegation (a-neg) med det 
negerande adverbet ALDRIG (UR: Lilla Aktuellt teckenspråk 2018-02-23, 
tid 00:06:15–00:06:18) 

Översättning: Jag skulle aldrig ta mig för att vinterbada! 

2.5.2 Negerade frågesatser 
En frågesats kan liksom en påståendesats negeras och då används 
förutom de icke-manuella frågemarkörerna också negationsmarkörer 
(h-neg och eventuellt a-neg) och eventuellt en manuell negation. I de 
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två följande avsnitten visas hur ja/nej frågesatser och 
frågeordsfrågesatser kan negeras. 

2.5.2.1 Negerad ja/nej fråga 
En ja/nej-frågesats kan negeras med endast en huvudnegation som i 
Figur 18. Exemplet består av två satser varav den sista negeras med 
huvudnegation. Huvudnegationen utförs tillsammans med de icke-
manuella frågemarkörerna (dvs. upphöjda ögonbryn), samtidigt som 
det sista tecknet POSS hålls kvar en längre stund (bild d).  

   
a. HUS b. PEK|hus| c. PEK|hus| 
   Ögonbryn upphöjda-(relativsats)---------------------------------------------------------------------------------- 

 
d. POSS|mottagare| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Ögonbryn upphöjda--------------------------------------------------------------------------------------------- 
    H-neg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Ögonbryn upphöjda--------------------------------------------------------- 
H-neg-------------------------------------------------------------------------- 
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Figur 18. Negerad ja/nej-frågesats. (Svenskt teckenspråkslexikon: ID. nr. 
00275, exempel 3, 
<https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00275#exempel3> 

Översättning: Huset som står där borta, är det inte ditt? 

Det sista exemplet illustrerar hur en huvudnegation kan användas 
samtidigt som händerna utför en gest som kallas för PU-gest. Gesten 
används ofta i STS som en slags fråge-gest i frågesatser men 
förekommer även i imperativsatser. I Figur 19 utförs PU-gesten 
samtidigt med negationsmarkören h-neg (bild f). 

  
a. ÄR  b. POSS|mottagare| 
    Upphöjda ögonbryn----------------------------------------------------------------------------------- 
    Huvud framåtlutat------------------------------------------------------------------------------------- 

  
c. FYRTIO  d. ÅR 
   Upphöjda ögonbryn------------------------------------------------------------------------------------ 
 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00275#exempel3
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e. RESA   
   Upphöjda ögonbryn---------------------------------------------  
  H-neg-----------  

 
f. PU@g 
   Upphöjda ögonbryn---------------------------------------------------------------------------------- 
   H-neg--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figur 19. Negerande ja/nej-frågesats med h-neg (STS-korpus: 
SSLC_01_025, tid: 00.00.54–00.00.56) 

Översättning: Var det din 40-års resa eller inte? 

2.5.2.2 Negerad frågeordsfråga 
Även en frågeordsfråga kan negeras med h-neg och manuell negation. 
Figur 20 illustrerar en negerad frågeordfråga med endast h-neg som 
utförs tillsammans med de icke-manuella frågemarkörerna för 
frågeordsfråga (dvs. sammandragna ögonbryn) samtidigt som det sista 
tecknet hålls kvar en längre stund (bild c). 
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a. VARFÖR b. PRO|mottagare| 
   Ögonbryn nedsänkta------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   H-neg----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

c. HEM|högra övre område|  
   Ögonbryn nedsänkta------------------------------------------------------ 
   H-neg----------------------------------------------------------------------- 

  
d. NU@b  e. PRO|mottagare| 
    Ögonbryn nedsänkta------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    H-neg------------------------------------------------------------------------ 

Figur 20. Negerad frågeordsfråga med h-neg (Svenskt 
teckenspråkslexikon: ID. nr. 00561, exempel 2, 
<https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00561#exempel2>) 

Översättning: Varför åker du inte hem nu? 

En frågeordsfråga innehållande frågeordet VARFÖR negeras med både 
manuell och icke-manuell negation i Figur 21. Den manuella 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00561#exempel2
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negationen består av tecknet INTE (bild b) och icke-manuella negationen 
av h-neg och a-neg. De icke-manuella negationsmarkörerna sträcker sig 
inte riktigt över hela satsen, utan h-neg (snabbt och kort) förekommer 
bara samtidigt som tecknen VARFÖR (bild a) och INTE (bild b), medan a-
neg fortsätter till och med tecknet FRÅGA (bild c). Negationsmarkörerna 
förekommer samtidigt som den icke-manuella frågeordsfrågemarkören 
nedsänkta ögonbryn, vilken fortsätter fram till tecknet ANNAN.FL (bild 
d).  

  

 

a. VARFÖR b. INTE  
    Ögonbryn nedsänkta--------------------------------------------------  
    H-neg-------------------------------------------------------------------  
    A-neg-------------------------------------------------------------------  

 

 

c. FRÅGA|vänster område|   
   Ögonbryn nedsänkta------------------------------------------------  
   A-neg-----------------------------------------------------------------  
 

 
 



 28 

  
d. ANNAN.FL|vänsterhöger|  e. KOMPIS 
    Ögonbryn nedsänkta-----------------------------------------------  
    A-neg----------------------------------------------------------------  

Figur 21. Negerad frågeordsfrågesats med manuell negation INTE och 
icke-manuell negation h-neg och a-neg. (STS-korpus: SSLCCCCC0_025, 
tid: 00.02.51– 00.02.53) 

Översättning: Varför frågar du inte dina andra kompisar? 
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3 Samordning och underordning i svenskt 
teckenspråk 

Som tidigare nämnts kan i såväl svenska som STS satser kombineras 
för att skapa komplexa och längre meningar och vara av olika slag. En 
sats kan kategoriseras som en överordnad sats (huvudsats) och 
kombineras med en underordnad sats (bisats). De två typerna av satser 
skiljer sig åt såväl till sin form, graden av självständighet och den 
information den tillför satsen. Men två likvärdiga satser, dvs. två 
huvudsatser eller två bisatser kan också kombineras. Skillnaden är att 
de två huvudsatserna tillsammans utgör en fullständig mening medan 
de två kombinerade bisatserna inte gör det. De behöver ha en 
överordnad huvudsats som de kan ingå i. Med andra ord: huvudsatser 
kan självständigt utgöra meningar, medan bisatser ingår som satsled i 
överordnade satser. 

Det vanligaste sättet att visa att två satser bildar en komplex mening 
är att man inleder någon av satserna (vanligen den senare) med en 
konjunktion, subjunktion eller ett adverb, som anger vilken relation 
satserna har sinsemellan. Dessa ord kallas ibland för bindeord eller 
fogeord. Att sätta samman två satser kallas olika saker i olika 
sammanhang och i olika grammatikor. I detta kompendium använder vi 
samordning och underordning. I andra sammanhang och andra 
grammatikor förekommer också begrepp som satskoppling, 
satskonnektion, satsbindning och satsfogning. 

Precis som i svenska hålls satser i STS syntaktiskt samman med hjälp 
av olika bindeord. Tecken som kan fungera som bindeord är t.ex. 
konjunktioner (som OCH, MEN, PLUS) och subjunktioner (som ORSAK, 
OM). Olika bindeord anger olika typer av betydelsesamband, t.ex. 
uttrycker konjunktionen MEN ett adversativt samband, en slags 
motsättning mellan de satser eller meningar som binds samman av 
konjunktionen. 

Det är dock i STS inte alltid nödvändigt att använda sig av bindeord. 
Istället binder man ofta samman satser genom användning av icke-
manuella markörer, t.ex. ögonriktningar och ögonbryn, för att markera 
olika typer av satser och hur de hänger samman. Detta kombineras 
vanligen med placeringar eller riktande av tecken i teckenrummet, 
vilket också tydliggör sambandet mellan satser. 
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I det följande redogör vi för några olika sätt som STS uttrycker 
samordning och underordning på och hur satserna kan bindas samman 
såväl manuellt som icke-manuellt. 

3.1 Samordning 
Samordnade satser innebär att två likvärdiga satser kombineras, t.ex. 
två huvudsatser eller två bisatser, vilka tillsammans bildar längre 
meningar. Om ovan nämnts kan kombinationen göras med hjälp av 
bindeord eller genom icke-manuella markörer. I Figur 22 ges ett 
exempel på hur två huvudsatser samordnas icke-manuellt. 
Samordningen sker genom att aktören först har höjda ögonbryn 
samtidigt som platsadverbialen KANNEBÄCK^SKOLAN GÖTEBORG 
produceras (bild d-e) och därefter sänker dem när han påbörjar den  
efterföljande satsen med tecknet FRÅGA (bild f). 

  
a. PRO1.FL|Redaktion i Lilla Aktuellt| b. HAR (perfekt markör) 

  
c. KOMMA.DIT|höger område| d. KANNEBÄCK^SKOLAN 
     Upphöjda ögonbryn-------------------------------- 
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e. GÖTEBORG f. FRÅGA|x i Kannebäckskolan| 
    Ögonbryn lite nedsänkta-------------------------------- 

 
g. ELEVER*PERSON.FL@kl|elever i Kannebäckskolan| 

Figur 22. Samordning av två huvudsatser med icke-manuella markörer 
(UR: Lilla Aktuellt Teckenspråk 2017-10-27) 

Översättning: Vi har besökt Kannebäcksskolan i Göteborg för att fråga 
eleverna. 

I Figur 22 kan vi se att subjektet, som i den första av de två satserna 
utgörs av PRO1.FL (bild a) har blivit struket i den andra satsen (dvs. det 
upprepas inte innan tecknet FRÅGA utförs). Detta beror på att subjektet 
är identiskt i båda satserna och kan underförstås. Sådana strykningar 
gör meningarna kompaktare och brukar kallas för ellips eller reduktion.   
Som nämnts ovan anges betydelsesambandet mellan två samordnade 
satser med hjälp av konjunktioner, som fungerar som ett ”klister” och 
”klistrar ihop” de två leden. Det finns olika typer av betydelsesamband, 
vilka kan uttryckas med hjälp av olika konjunktioner. Exempel från 
svenska språket ges i Tabell 1. 
Tabell 1. Betydelsesamband i svenska språket som uttrycks med olika 
konjunktioner. 
Samband Betydelse Konjunktion 
Additiv (kopulativ)  tillägg och, samt 
Disjunktiv särskiljande eller 
Adversativ  motsättande men, fast, utan 
Explanativ  förklarande ty, för 
Konklusiv slutsats så 
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Det har hittills inte gjorts någon utförligare undersökning av 
konjunktioner och vilka betydelsesamband de uttrycker i STS. I det 
följande görs dock kopplingar mellan STS och de fem 
betydelsesamband som tagits upp för svenska språket ovan. 

3.1.1 Additiv (kopulativ) samordning 
Additiv samordning handlar om att man använder sig av ord som 
”plussar på” meningar till varandra med hjälp av t.ex. de svenska orden 
och, samt. Ibland använder man istället begreppet ”kopulativ” som 
betyder att man ”lägger till”. Additivt samordnade satser kan vara enkla 
eller komplexa. Enkla samordnade satser handlar om att två 
huvudsatser eller två bisatser samordnas med hjälp av en markör (t.ex. 
ett bindeord, icke-manuell markör eller teckenplacering) som anger ett 
additivt betydelsesamband.  I STS kan sådant samband markeras med 
tecken och/eller icke-manuella markörer. Tecken som fungerar som 
bindeord och sammanbinder två likvärdiga led är bl.a. OCH, PLUS och 
OCKSÅ. 

Man kan också uttrycka additivt betydelsesamband genom att 
placera tecken som refererar till ett ämne eller en referent på två olika 
platser i teckenrummet (se Figur 23 och Figur 24). I Figur 23 samordnas 
huvudsatsen POSS1 MAMMA HA ÅTTA SYSKON.PL med huvudsatsen POSS1 
PAPPA HA FYRA BROR.PL PEK. Tecknen i den första huvudsatsen (som 
handlar om mamman) utförs lite till höger i teckenrummet framför 
tecknaren medan den andra huvudsatsen (som handlar om pappan) 
istället utförs lite till vänster. 

    

a. POSS1 b. MAMMA  c. HA d. H.H: ÅTTA 
       V.H: Pekboj→höger sida 
   Ögonbryn upphöjda--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Huvud framåtböjt----- 
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e. [SYSKON]→|åtta syskon| f. POSS1 
    Ögon upphöjda----------------------------------------------    Ögon lite kisande----------- 
   Huvud framåtböjt--------------------------------------------- Huvud lite upp-------------- 

    

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

 

  

k. H.H: PEK→|fyra bröder|  
    V.H: Pekboj→|fyra bröder|  
    Ögonbryn upphöjda-------  

Figur 23. Additiv relation som markeras med placering av tecken på olika 
platser i teckenrummet. (STS-korpus: SSLC01_021, tid: 00.04.12–
00.04.17) 

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

Ibland kan man använda både olika placeringar/riktningar i 
teckenrummet och additiv konjunktion samtidigt, som i Figur 24 (bild 
e) där tecknet OCKSÅ förekommer. 
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a. SYFTE b. VISA 
    Ögonbryn nedsänkta------------------------------------------------------------------- 

   

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

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

   Ögonbryn upphöjda--------------------------------------- Ögonbryn nedsänkta---------------------------------- 
                                                                                        Huvud framåtböjt------------------------------------- 

  

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

Figur 24. Additiv relation med lexikala tecknet OCKSÅ och placering av 
tecken på olika platser i teckenrummet. (UR: Lilla Aktuellt Teckenspråk 
2017-10-27) 

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

3.1.2 Disjunktiv samordning 
Disjunktiva konjunktioner är sådana som särskiljer två samordnade 
satser och handlar om alternativ. I svenska används konjunktionen eller 
(ibland i kombination med antingen eller varken) för att markera den 
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disjunktiva relationen. I STS används framför allt tecknet ELLER för att 
markera disjunktivt samband, vilket exemplifieras i Figur 25. 

   
a. MEN b. BETYDA c. ANNAN.FL|höger övre område| 
   Ögonbryn upphöjda--------------------------------------------------------- 
   Huvud upp------------------------- Haka och huvud fram---------------- 

  
d. KANSKE e. HA*INTE 
    H-neg--------------------------------------------------------------- 

  
f. INVANDRAR^SPRÅK g. ELLER 
     Huvud lite upp---------------------------- 

   
h. INTE i. DÖV j. ELLER 
    H-neg----------------------------     Ögonbryn upphöjda------------- 
     Huvud lite upp------------------- 
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k. VANLIG l. HM@g m. SÅ-ATT-SÄGA 
    Ögonbryn upphöjda-------------   
    Huvud lite upp-------------------   

Figur 25. Disjunktiv relation med tecknet ELLER. (STS-korpus: 
SSLC01_86, tid: 00.07.07–00.07.17) 

Översättning: Men det innebär alltså att andra individer kanske inte har ett 
”invandrar”-språk eller inte är döva, eller att de är helt vanliga individer 
så att säga. 

3.1.3 Adversativ samordning 
En adversativ relation anger att en sats står i motsättning till en annan 
sats. Exempel på ord som uttrycker motsättning i svenska är 
konjunktioner som men, fast och utan samt konjunktionella adverb som 
däremot, tvärtom, emellertid och ändå. I STS kan motsättning uttryckas 
med tecken som MEN, TROTS och DÄREMOT. I Figur 26 ges ett exempel 
på en mening med tecknet MEN. 

  
a. HANDBROMS b. KAN 

  
c. |hand|-HANTERA-FORT-|handbroms|↓|handbroms| d. OCKSÅ 
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e. |hand|-HANTERA-SAKTA-|handbroms|↓|handbroms| f. DÅ@b 

   
g. STANNA h. MEN i. EN 
     Ögonbryn nedsänkta------------------------------------------------------- 
     Kisande ögon--------------------------------------------------------------- 

 

 

j. FÅR*INTE  
   H-neg-----------------------------------------------------------------------  

  
k. |hand|-HANTERA-FORT-|handbroms|↓|handbroms| l. FAST 

 
m. ENTITET-ÅKA-AV-|bil||väg| 

Figur 26. Adversativ relation med lexikalt tecken MEN. (Stockholms 
universitets media-produktion) 
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Översättning: Man kan använda handbromsen och dra åt den hårt och fort 
eller lugnt och sakta och då stannar bilen. Men en sak får man inte göra 
och det är att dra åt handbromsen för hårt och fort så att bromsarna låser 
sig och bilen åker av vägen. 

Det händer också att motsättning uttrycks genom att tecken placeras 
eller riktas mot två olika platser i teckenrummet, vilket signalerar att 
vardera områdets referent står i någon slags motsättning till varandra. 
Därefter kan man med pekningar och/eller ögonriktningar visa vilket 
man fokuserar på och utföra tecken tillsammans med t.ex. icke-
manuella markörer för att visa hur de står i motsättning till varandra. 
Ett exempel på detta är om man pratar om regeringen i motsättning till 
oppositionen. Genom att placera dessa referenter på olika platser i 
teckenrummet kan man sedan rikta sig växelvis mot vartdera området 
för att tala om vad de tycker olika om. 

3.1.4 Explanativ samordning 
En explanativ relation i det svenska språket innebär att en förklaring 
eller motivering till en tidigare utsaga anges i en efterföljande 
huvudsats, dvs. efter konjunktioner som ty och för. Ty används 
företrädesvis i mer formella sammanhang medan för förekommer i 
såväl formella som informella sammanhang. Exempel på svenska är 
”Vi ska åka upp till Umeå i helgen för pappa fyller år och har en stor 
fest”. I STS verkar det mest vanliga sättet att göra en explanativ 
samordning på vara att använda tecknet ORSAK med munrörelsen 
/orsak/ (Figur 27). 

 
a. ANNA@b   
    Ögonbryn upphöjda-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b. TYCKA-OM c. KOMMA-DIT|vänster område| 
    Ögonbryn lite nedsänkta--------------------------------------------------------------- 

 
d. [FEST] |fest|   
    Ögonbryn lite nedsänkta--------------------------------------------------------------- 

 
e. ORSAK   
    Ögonbryn upphöjda------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
f. [UMGÅS]|vänner på fest| 

  
g. TRÄFFA[REPETITION]|vänner| h. NYA@b 
     Ögonbryn upphöjda-------------------------------- 
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i. MÄNNISKA j. blink (satsmarkör) 
   Ögonbryn upphöjda------  

Figur 27. Explanativ samordning med tecknet ORSAK (med munrörelsen 
/därför/). (Svenskt teckenspråkslexikon: ID. nr. 16313, exempel 1, 
<https://teckensprakslexikon.su.se/ord/16313#exempel1>) 

Översättning: Anna älskar att gå på fest för då får hon umgås med andra 
och träffa nya människor. 

3.1.5 Konklusiv samordning 
Den senare satsen i en konklusiv samordnad mening anger en slutsats 
eller en följd av vad som sagts i den tidigare satsen. I svenska används 
vanligtvis konjunktionen så och konjunktionella adverb som alltså, 
således och därför. 

 Då det saknas studier på konklusiv samordning i STS ges inga 
exempel på detta här. Dock verkar det som att man kan uttrycka 
konklusivt betydelsesamband med hjälp av icke-manuella markörer 
som skiljer sig åt mellan de två satserna. Till exempel kan den första 
satsen ha höjda ögonbryn medan den konklusiva satsen istället har 
ögonbrynen i neutralt läge (Figur 28). 

  
a. HALL b. DÖRR 
   Ögonbryn upphöjda--------------------------------  

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/16313#exempel1


 41 

  
c. blink d. H.H: ENTITET-|dörr|L1  
     V.H: ENTITET-|dörr|L2 

  
e. blink f. H.H: FOS-|dörrspringa||L2| 
    V.H: ENTITET-|dörr|L2 
    Kisande ögon------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
g. H.H: ENTITET-|dörr|L1 h. H.H: DRAG|L1| 
    V.H: FOS-|dörrspringa||L1|     V.H: DRAG|L2| 
    Kisande ögon------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
i. DÄRFÖR j. H.H: FOS-|dragstoppare| 
   Huvud uppåt------------------------------------------  
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k. H.H: |hand|-HANTERA-|dragstoppare||L2| l. H.H: |hand|-HANTERA-|dragstoppare||L1| 
    V.H: |hand|-HANTERA-|dragstoppare|||L2|    V.H: |hand|-HANTERA-|dragstoppare||L1| 

Figur 28. Konklusiv samordning med ORSAK /därför/ (Svenskt 
teckenspråkslexikon: ID. nr. 01814, exempel 4, 
<https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01814#exempel4>) 

Översättning: I hallen finns två dörrar mittemot varandra. Genom 
dörrspringorna drar det och av den anledningen finns det en tröskel vid 
varje dörr. 

3.2 Underordning 
Som tidigare nämnts finns det satser som kan stå självständigt och är 
huvudsatser medan andra satser inte kan stå självständigt och därmed 
är bisatser. Bisatser är underordnade satser som ingår i överordnade 
satser. För att kombinera bisatser med sådana huvudsatser används 
subjunktioner, dvs. underordnande bindeord som inleder bisatser. Man 
kan dela in bisatserna i tre undergrupper efter deras funktion som 
satsled i en huvudsats: nominala, attributiva och adverbiella bisatser. I 
det följande ges exempel på sådana. 

3.2.1 Nominala bisatser 
Nominala bisatser fungerar på samma sätt som nominalfraser och får i 
satsen ofta funktionen av subjekt, objekt eller predikativ. I svenska 
utgörs de för det mesta av att-satser och interrogativa (frågande) 
bisatser som inleds med subjunktionen om eller frågande pronomen 
som vem och vilka, eller adverb som vad, var, när och hur. 

Motsvarande nominala bisatser finns för STS, även om 
objektsbisatserna inte markeras med någon subjunktion motsvarande 
svenskans ”att”. 

Exempel på en interrogativ bisats i STS ges i Figur 29: 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01814#exempel4
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a. PRO1 b. UNDRA c. VAD 

   
d. PRO.FL|människor| e. VÄRLD f. KÄMPA 

 

  

g. FÖR   

Figur 29. Interrogativ bisats (STS-korpus: SSLC01_142, tid: 00.10.05–
00.10.09) 

Översättning: [men samtidigt] undrar jag vad människorna i världen 
kämpar för. 

3.2.2 Attributiva bisatser 
I svenska består attributiva bisatser främst av relativsatser som inleds 
med som. De fungerar normalt som satsattribut i en nominalfras som i 
”De deltagare som hoppade av kursen fick betala en straffavgift”. 

Relativsatser i STS uttrycks huvudsakligen med icke-manuella 
markörer genom att det aktuella ledet markeras med höjda kinder och 
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kisande ögon, samt eventuellt någon ögonbrynsrörelse, se bild a-d i 
Figur 30 nedan.  

  
a. PERSON b. HA 
   Höjda ögonbryn------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
c. HÖG d. POÄNG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
e. gränsmarkör f. VINNA  
   Ögon blink    Haka upp------------------------------------------------------------------ 

Figur 30. Relativsats (Svenskt teckenspråkslexikon: ID. nr. 14616: 
exempel 4, <https://teckensprakslexikon.su.se/ord/14616#exempel4>) 

Översättning: Den som har högst poäng vinner. 

 
 
 
 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/14616#exempel4
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3.2.3 Adverbiella bisatser 
Adverbiella bisatser är en stor grupp bisatser, vilka fungerar som 
adverbial i satser. Bisatserna delas in i kategorier efter det 
betydelsesamband de uttrycker:  
1. Konditionala (villkor) 
2. Finala (avsikt) 
3. Kausala (orsak) 
4. Konsekutiva (följd) 
5. Komparativa (jämförelse) 
6. Temporala (tid) 

3.2.3.1 Konditionala bisatser 
Ett konditionalt betydelsesamband innebär att det som sägs i en 
huvudsats gäller under de villkor som sägs i en konditional bisats. Den 
konditionala bisatsen inleds i svenskan vanligtvis med subjunktionen 
om. I STS kommer den konditionala satsen normalt först i meningen 
och markeras med icke-manuella markörer såsom höjda ögonbryn, 
vilka hålls kvar under hela den konditionala satsen, samtidigt som 
huvudet lutas lite bakåt och hakan lite uppåt, se Figur 31, bild a–c. 
Bisatsen kan också inledas med det bokstaverade tecknet OM@b och 
avslutas med en blinkning och lätt huvudnickning innan nästa sats (som 
anger verkan) yttras. Det är dock lika vanligt att en konditionalsats 
yttras med endast de icke-manuella markörerna medan det 
bokstaverade tecknet utesluts. Ibland förekommer också munrörelsen 
/om/ trots avsaknad av det manuella tecknet OM@b. 

   
a. PIRAYA@b b. LUKTA c. SÅR@b 
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d. DIREKT e. SUBSTITUTOR-PIRAYA-BITA-ÄTA 

Figur 31. Konditional bisats utan det bokstaverade tecknet OM@b 
(Stockholms universitets media-produktion) 

Översättning: Om pirayorna skulle känna lukten av ett sår så börjar de 
direkt att bita i bytet. 

Det finns exempel på konditionala satser i STS där höjda ögonbryn inte 
förkommer, utan ögonbrynen istället är sammandragna och ögonen är 
kisande. Betydelsen hos dessa villkorssatser är annorlunda än i vanliga 
konditionalsatser genom att de signalerar att det som sägs i 
villkorssatsen inte är särskilt troligt och strider mot vad vi vet om 
verkligheten. 

3.2.3.2 Kausala bisatser 
Kausalt samband innebär att den kausala bisatsen, som inleds med en 
subjunktion som eftersom, därför att eller emedan i svenska, anger 
orsaken till det som sägs i den överordnade satsen. I meningen ”Hon 
gick hem från skolan därför att hon mådde illa” anger bisatsen ”därför 
att hon mådde illa” orsaken till det sakförhållande som anges i den 
överordnade satsen ”Hon gick hem från skolan” I detta exempel 
placeras alltså bisatsen sist, men den kan även placeras först i meningen. 
Då används istället bisatsinledaren eftersom. 

I STS finns det två tecken som båda skrivs med glosan ORSAK. Den 
manuella delen är här identisk, men munrörelsen skiljer sig åt på så sätt 
att den ena är /orsak/ medan den andra är /pä/. Valet av munrörelse har 
här stor betydelse på så sätt att /orsak/ anger en kausal relation (orsak), 
medan /pä/ istället anger en konsekutiv relation (följd). I Figur 32 ges 
ett exempel på en kausal bisats med tecknet ORSAK (/orsak/). 
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a. POSS1 b. MAMMA c. PEK|mamma| d. FÖRSTÅ 

   
e. PRO1.FL f. BEHÖVA g. TECKEN*SPRÅK 

   
h. ORSAK /orsak/ i. HAR j. PEK|mamma| k. SE 

    
l. POSS1 m. SYSTER n. H.H: PEK|syster| o. H.H: DÅ@b 
      V.H: FÖRST     V.H: teckenfragment 
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p. H.H: PEK |tiden| q. TID r. MÅSTE s. H.H: PRATA 
    V.H: teckenfragment      V.H: teckenfragment 

    
t. H.H: I|öra| u. PEK|öra| v. PÅ w. OBJPRO|syster| 
   V.H: teckenfragment    

 
å. |mun|-ENTITET-PRATA-I|öra| 

Figur 32. Kausal bisats med ORSAK (med munrörelse /orsak/). (STS-
korpus: SSLC01_021, tid: 00.04.40–00.04.48) 

Översättning: Min mamma förstod att vi behövde teckenspråk för att hon 
sett hur det varit för min syster, som bara fått språk genom att man pratat 
i hennes öron. 

3.2.3.3 Konsekutiva bisatser 
En konsekutiv bisats anger en följd av det som sägs (sakförhållandet) i 
den överordnade satsen. Vanligtvis inleds bisatsen i svenska med 
subjunktionen så att som till exempel i meningen ”Amanda stekte 
potatisen så att den blev alldeles svart”. 

I STS används, som visats ovan, tecknet ORSAK med munrörelsen 
/pä/ i meningar som uttrycker konsekutivt samband, se Figur 33. 
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Munrörelsen /pä/ är en viktig komponent som bidrar till att tecknet 
ORSAK får konsekutiv innebörd. 

  
a. PEK|Tyskland| b. ORSAK /pä/ 

 
c. FORSKA^PERSON.FL@kl 

 

  

d. OROLIG   

Figur 33. Konsekutiv bisats med ORSAK (med munrörelsen /pä/). (UR: 
Lilla Aktuellt Teckenspråk 2017-10-27) 

Översättning: Detta gör forskarna oroliga. 

3.2.3.4 Finala bisatser 
I den finala betydelserelationen anger bisatsen ett syfte med det som 
sägs i huvudsatsen. Den finala bisatsen inleds i svenska vanligtvis med 
någon av subjunktionerna för att eller på det att, men även bl.a. med 
målet är, går ut på att, syftet är eller deras avsikt var. Ett exempel på 
en final bisats i svenska är ”Barnen gick ner till stranden för att de skulle 
bada”. 
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Gränserna mellan subjunktionerna för att (avsikt), för att (orsak) och 
så att (följd) kan vara flytande i svenska, men de är inte lika uppenbart 
vaga i STS. Tecknet SYFTE/AVSIKT anger en avsikt, medan tecknet 
ORSAK (munrörelse /orsak/) anger en orsak. Det finns också en annan 
munrörelse till det manuella tecknet ORSAK (munrörelse /pä/) som anger 
en följd. Således verkar det finnas en klarare distinktion mellan finala, 
kausala och konsekutiva betydelsesamband i STS. I Figur 34 ges ett 
exempel på en final bisats i STS. 

  
a. EN^HUNDRA^TJUGO b. KLIMAT 

   
c. FORSKARE d. FRÅN e. VÄRLD 

 

 

f. KOMMA.HIT  
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f. SYFTE/AVSIKT g. DISKUSSION 

   
h. KLIMAT|höger övre område| i. [FÖRÄNDRA]↓|klimat| j. [OCKSÅ]↓|klimat| 

  
k. JORD|vänster område| l. [TEMPERATUR-ÖKA@p]↓|jord| 
  

  
m. VARM*MER n. VARM*MER 

Figur 34. Final bisats med SYFTE (enkel rörelse i artikulationsaspekten) 
(UR: Lilla Aktuellt Teckenspråk 2017-10-27) 

Översättning: 120 klimatforskare från hela världen samlades för att 
diskutera klimatförändringarna men också att jordens temperatur ökar och 
jorden blir allt varmare. 

3.2.3.5 Komparativa bisatser 
Komparativa bisatser anger att två satser jämförs med varandra. 
Svenskans subjunktioner än eller som inleder jämförande bisatser i 
svenska som t.ex. i ”Linus fick bättre resultat på provet än han hade 
förväntat sig.” och ”Provet gick inte som han hade trott.” De två 
komparativa bisatserna här är bundna till adjektiv och adverb med 



 52 

komparativ betydelse, dvs. ”än han hade förväntat sig” är bundet till 
”bättre” och ”som han hade trott” till ”inte”. 

I STS förekommer det att man använder det bokstaverade tecknet 
ÄN@b som i exemplet i Figur 35 eller tecknet ÄN, som i exemplet i Figur 
36. 

   
a. H.H: PEK|min skoltid| b. LITE c. BÄST 
    V.H: Pekboj|min skoltid|---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
d. H.H: PEK f. H.H: ÄN@b 
    V.H: Pekboj|min skoltid|------------------    V.H: teckenfragment (boj)----------------------------------------- 

  
g. POSS1 h. TID 

Figur 35. Komparativ bisats med det bokstaverade tecknet ÄN@b (STS-
korpus: SSLC01_86, tid: 00.04.12–00.04.14) 

Översättning: Det var lite bättre då än på min tid! 
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a. PEK |sagoträdet| b. VÄRLD c. SÄMST 

  

 

d. PROGRAM e. PRO1  

  
f. STRUNTA-I|sagoträdet| g. PRO1 

   
h. HELLER i. GÖRA j. ANNAN 

  
k. ÄN l. SE 
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m. PÅ n. PEK |sagoträdet|  

Figur 36. Komparativ bisats med tecken ÄN (STS-korpus: SSLC01_003, 
tid: 00.01.21–00.01.25) 

Översättning: [Sagoträdet] var världens sämsta program. Jag tittade inte 
på det utan gjorde hellre andra saker än att titta på det programmet. 

3.2.3.6 Temporala bisatser 
I en mening som har en temporal betydelserelation är aktionen som 
anges i den överordnade satsen utförd vid en viss tidpunkt. Bisatsen 
relateras därmed till den tidpunkten med hjälp av subjunktioner som 
medan, sedan, alltsedan, innan, förrän, och tills i svenska. Ett exempel 
i svenska är ”Hon bytte däck på bilen medan han klippte gräset”. Här 
relaterar bisatsen ”medan han klippte gräset” till tidpunkten då ”hon 
bytte däck på bilen” och subjunktionen medan talar om att det är något 
som sker samtidigt. Tidsrelationer kan handla om något som sker 
’samtidigt med’, ’tidigare än’ och ’senare än’. Sådana relationer kan i 
STS uttryckas såväl med olika tecken och olika ordning som icke-
manuellt med t.ex. höjda ögonbryn. 

För att uttrycka att aktiviteten i vardera av de två satserna sker 
samtidigt kan man i STS använda tecknen SAMTIDIG eller UNDER*TID, 
men även det bokstaverade tecknet DÅ@b, som i Figur 37. Dock är det 
relativt vanligt i STS att markera samtidighet mellan två satser 
(överordnad sats och underordnad sats) med hjälp av icke-manuella 
markörer samt att placera tecken från vardera satsen på två olika platser 
framför den tecknande. 
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a. DÅ@b b. PEK1 c. PEK |tiden| d. TID 

   
e. PEK1 f. SKÄMMAS g. TECKEN^SPRÅK 

   
h. TYCKA i. FUL j. |hand|-ENTITET-BAKOM-RYGG|lilla barnets rygg| 

Figur 37. Temporal bisats (STS-korpus: SSLC01_021, tid: 00.06.05–
00.06.08) 

Översättning: På den tiden skämdes jag över teckenspråk och tyckte att det 
var ett fult språk. Jag tecknade inte alls då! 

Förutom att ange tidsrelationen samtidighet så kan två satsers 
tidsmässiga relation vara att aktivitet a sker ’tidigare än’ aktivitet b, 
eller att aktivitet a sker ’senare än’ än aktivitet b. I STS används bl.a. 
tecknen FÄRDIG, INNAN (med munrörelsen /innan/) eller det manuellt 
likadant utförda tecknet FÖRE (med munrörelsen /före/), SEDAN eller 
EFTER för att markera de olika tidsmässiga relationerna. 

När den underordnade satsens handling sker före den överordnade 
satsens handling så används i svenska bl.a. då, när, sedan och efter det 
(att). Det är också möjligt att sätta den underordnade satsen efter den 
överordnade satsen eller tvärtom, så länge den underordnade satsen 



 56 

inleds med någon av de ovan nämnda subjunktionerna eller adverben. 
Exempel på detta är: ”När jag kom hem satte jag på kaffekokaren.” eller 
”Jag satte på kaffekokaren när jag kom hem.”. I STS tycks det inte 
finnas samma variationsmöjligheter rent syntaktiskt. Istället verkar det 
som att man i STS först yttrar den sats som anger den handling som 
faktiskt sker först innan nästa sats yttras, vilken anger handlingen som 
kommer efter. Det verkar med andra ord som att STS föredrar en 
kronologisk ordning när olika händelser framställs. 

I Figur 38 illustreras en temporal relation där den första satsen (bild 
a–d) sker innan den andra satsen (bild e–g). Detta markeras genom 
tecknet INNAN (bild e) med munrörelsen /innan/. Det förekommer dock 
i STS också att munrörelsen /före/ används. 

  
a. ALLA|elever i min årskurs| b. SAMLA-IHOP 

   
c. SIST d. GÅNG e. INNAN/FÖRE 

  

 

f. ÅKA g. ÅKA-HEM  

Figur 38. Temporal relation med tecknet INNAN/FÖRE (med munrörelsen 
/innan/). (STS-korpus: SSLC01_225, tid: 00.02.26–00.02.30) 

Översättning: Alla i min årskurs samlades en sista gång innan hemresan. 

I STS verkar tecknet NÄR främst förekomma i frågeordsfrågor, men det 
kan ibland även förekomma som inledare i underordnade satser vars 
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handling sker före den överordnade satsens handling. Ibland används 
dock inte det manuella tecknet NÄR alls för att markera en särskild 
tidpunkt, som i Figur 39. Istället markeras underordnade satsen med 
icke-manuella markörer såsom höjda ögonbryn och en aning 
uppspärrade ögon och huvudet upp en aning, som i bild b-d i Figur 39. 

  
a. PLUS b. BÖRJA  

   
c. START d. SKOLA e. KAN 

   
f. REDAN g. A h. HANDALFABET 

Figur 39. Temporal relation (STS-korpus: SSLC01_021, tid: 00.04.33–
00.04.35) 

Översättning: […] och när jag började skolan kunde jag redan 
handalfabetet. 

3.3 Avslutande ord 
Det här kompendiet har fokuserat på att utifrån ett kontrastivt 
perspektiv beskriva satser och meningar mellan svenska och svenskt 
teckenspråk. Fokus har främst varit att beskriva svenska teckenspråkets 
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satser och meningar men med termer och begrepp som finns i 
kurslitteratur som beskriver svenskans satser och meningar. 
Kompendiet gör dock inga anspråk på att vara fullständigt i 
beskrivningen, utan det finns mycket mer att ta upp i beskrivningen av 
det svenska teckenspråkets satser och meningar. Framför allt finns det 
mer att titta på då det gäller teckenspråkets spatiala uppbyggnad, vilken 
i hög grad påverkar hur satser och meningar byggs upp. Teckenrummet 
kan alltså på många sätt användas syntaktiskt. 
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