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Att vikta sin information 

Hur signaleras biinformation i deskriptiva teckenspråkstexter? 

Marie Sikström 

Sammanfattning 

Målet med denna uppsats är att undersöka hur döva föreläsare signalerar vad som är biinformation i en 

deskriptiv teckenspråkstext. Materialet består av tre olika föreläsningar som analyserats i 

annotationsprogrammet ELAN. 

Biinformation kan dels bestå av längre utvikningar och dels parentetisk information i form av korta 

inskjutna avbrott i huvudinformationen. Längre utvikningar tycks kräva en tydlig och explicit 

inledning och avslutning i form av lexikala uttryck medan parentetiska kommentarer verkar kunna 

markeras enbart med prosodi och utnyttjandet av teckenrummet. 

Analysen visar att det är mycket vanligt att man utnyttjar spatial förskjutning för parenteser, antingen 

genom att byta hand, placera tecknen åt ena sidan eller att rent fysiskt förflytta sig i rummet. Då en 

parentes avslutar ett tema (termination) verkar den ofta få en spatial förskjutning åt höger (till skillnad 

mot i narrativa texter där parentetisk information placeras till vänster i teckenrummet). Den åtföljs 

även av höjda ögonbryn och ofta hålls parentesen samman med hjälp av teckenfragment.  

I de fall då man återgår till huvudtemat som om parentesen aldrig funnits (continuation) verkar man 

istället använda sammandragna ögonbryn, uppdragna kinder samt ibland även rynkad näsa och 

kisning. Spatial förskjutning åt höger verkar vara sällsynt i denna grupp. Däremot förekommer i några 

fall spatial förskjutning åt vänster men då tycks det krävas att man även byter aktiv hand så att 

vänsterhanden blir den primära artikulatorn. Det är även i denna grupp som man ibland återfinner en 

pekning hos vänsterhanden, en s.k. index-hold, vilken hjälper mottagaren att hålla huvudtemat i fokus. 

Slutsatsen är att döva talare klart och tydligt lotsar sina åhörare genom texten genom att signalera när 

man inleder och avslutar en utvikning eller ett parentetiskt inskott. 

 

Nyckelord: Teckenspråk, deskriptiv text, utvikningar, parentetisk information, prosodi. 
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1 Inledning 

Som teckenspråkstolk, f.d. tolklärare och fortbildare för teckenspråkstolkar vill jag undersöka ett 

område som både fokuserar på teckenspråk och som kan vara till nytta i tolkars yrkesutövning. 

Tolkforskare tar ibland upp att det finns en tendens till att all tolkad information får samma 

informationstyngd (se t.ex. Jones 2002). Det innebär att mottagaren av det tolkade budskapet får svårt 

att urskilja vad som är huvudinformation respektive parentetisk information (biinformation) i ett 

anförande. Risken är att tolkanvändaren kommer ut från en tolkad interaktion med en känsla av att ha 

förstått alla orden utan att ha förstått innehållet. 

Då jag har beskrivit ämnet för min c-uppsats för döva har de flesta nickat igenkännande. Detta verkar 

vara en känsla som många döva tolkanvändare har men som de inte har kunnat sätta ord på. En döv 

kurskamrat berättade att då hon pluggade med tolk förstod hon inte varför hennes hörande 

kurskamrater gjorde så få anteckningar medan hon själv alltid hade en massa sidor. De sa att de bara 

skrev ner det viktiga. Då hon frågade hur de kunde veta vad som var viktigt sa de:” Jag bara vet det”. 

Att bara veta handlar om att vi på vårt modersmål har en intuitiv känsla för att förstå en talad text på 

olika språkliga nivåer. Man kommenterar vad talaren menade i kontrast till vad han verkligen sade och 

man reagerar också på talarens intonation och vad som finns ”mellan raderna”. Förmågan att avkoda 

dessa signaler är en viktig del av den kommunikativa kompetensen (Gumperz, 1982 I: McKee 1992). 

En del av detta handlar också om att kunna avkoda vad som är huvudinformation respektive 

parentetisk information. 

Då döva lyssnar till en föreläsning på teckenspråk tycks de inte ha några problem att skilja på 

huvudinformation och parentetisk information. Frågan är i vilken utsträckning denna viktning av 

informationen når fram till en döv mottagare av en tolkad text. Min önskan är att förstå hur tolkar kan 

öka informationsöverföringen i en tolkad interaktion genom att tydligt signalera vad som är huvud- 

respektive biinformation i en tolkad text. För att kunna göra detta behöver vi först förstå hur detta 

uttrycks i tal- och teckenspråk.  

2 Bakgrund 

2.1  Prosodi 

I talade språk delar vi in yttranden i kortare enheter med hjälp av intonation, rytm, tempo, betoning, 

röststyrka, pauseringar och duration. Detta system, det prosodiska systemet, ger viktig information om 

textens struktur och betydelse (Meir & Sandler 2008). Det kan handla om att framhäva ett ord eller en 
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sats, att markera fras- och satsgränser, markera satstyp (t.ex. fråga/påstående), att uttrycka känslor och 

attityder (t.ex. glädje, ilska, förvåning, engagemang) samt för att markera huvudsak och bisak 

(Nicodemus 2009). 

 

För att förstå en text räcker det alltså inte att bara avkoda ord/tecken, satser och meningar utan språk 

förmedlar också mycket information genom prosodin. Gumperz (1982 I: McKee, 1992) menar att 

prosodin kan ge emfas till vissa delar av texten respektive markera att andra delar är parentetisk 

information. Den fungerar alltså som vägledning till mottagaren för hur man ska tolka texten. 

2.1.1 Prosodi i teckenspråk 

Med tanke på den betydelse prosodi har i talade språk, kan man förvänta sig att teckenspråk borde ha 

ett liknande system till sitt förfogande (Meir & Sandler 2008). Men att tala om prosodi i samband med 

tecknade språk kan kännas främmande eftersom många förknippar prosodi med ljud. Wilbur menar 

dock att:”Although different in means of expression, prosodic systems in signed languages are 

comparable in function to spoken language.” (Wilbur, 1999 I: Nicodemus. 2009:20) 

Precis som hos prosodiska uttryck i talade språk finns det två typer av intonation i teckenspråk: dels de 

språkliga, som är en del av språkets grammatik, och dels de paralingvistiska som uttrycker talarens 

känslor och attityd till det sagda såsom glädje, ilska, förvåning etc. (Meir & Sandler 2008). 

I tecknade språk uttrycks prosodi bland annat genom förändringar i ögonens öppningsgrad, 

huvudrörelser, förlängd/förkortad duration hos tecken, uppblåsta kinder, rynkad näsa och andra fysiska 

beteenden (Sandler, 1999a I: Nicodemus 2009). Dessa manuella och icke-manuella 

rörelseförändringar används t.ex. för att markera satstyper men också för att framhäva delar av texten: 

”These patterned characteristics, referred to as prosody, give important cues to the syntactic structure 

of sentences, as well as to which parts of the sentence are being highlighted.” (Nicodemus 2009:1). 

2.2 Biinformation 

Ordet biinformation används i denna uppsats som ett överordnat begrepp för både utvikningar (asides) 

och parentetisk information (parentheticals). Det handlar med andra ord om att talaren gör ett avbrott i 

huvudtemat, infogar parentetisk information eller en längre utvikning, för att därefter återvända till 

huvudspåret och utveckla det. Den parentetiska kommentaren eller utvikningen innebär alltså att man 

byter fokus från huvudinformation till biinformation. 

Exempel på biinformation är när man ger extra bakgrundsinformation för att klargöra, specificera eller 

exemplifiera ett uttalande för att mottagaren ska förstå budskapet på rätt sätt. Det kan, enligt McKee 

(1992), också innebära att man inleder en dialog med åhörarna eller att man kommenterar det man 

nyss sagt såsom att uttrycka osäkerhet om det sagda eller att man gör en självkorrektion. 
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I litteraturen används ofta begreppen utvikning och parentetisk information utan att författaren har 

definierat vad de avser. Ibland används orden dessutom mer eller mindre synonymt med varandra. I 

denna uppsats används uttrycket utvikning för längre sekvenser som kan vara upp till flera minuter 

långa. Uttrycken parentetisk information, parentetiskt inskott och parentes betecknar kortare uttryck. 

Det kan dock vara svårt att dra en absolut gräns mellan parentes och utvikning. Ofta utvecklas 

biinformation från en parentes till att bli en längre utvikning. 

Utvikningar och parentetiska inskott handlar inte om oviktiga och slumpmässiga tillägg. Tvärtom visar 

de att talaren tycker att budskapet är viktigt och att han/hon är angelägen om att det uppfattas på rätt 

sätt. Syftet är att förstärka huvudbudskapet genom att belysa olika kontraster, att förankra budskapet 

genom att knyta det till mottagarnas referensramar eller att förklara och reparera sådant som vid första 

anblicken kan förefalla vara en motsägelse etc. (Strodt-Lopez 1991). 

2.2.1 Biinformation i talade texter 

När det gäller längre utvikningar är det viktigt att tydligt markera var de börjar och slutar samt när 

man är tillbaka i huvudinformationen. Ofta uttrycker talaren explicit att han/hon tänker påbörja en 

utvikning genom uttryck som på tal om det, låt mig ge ett exempel, teoretiker NN menar däremot eller 

genom retoriska frågor såsom vet ni förresten att. 

Det räcker dock inte att markera var en utvikning startar, det är minst lika viktigt att visa när den är 

slut. En utvikning kan, enligt Strodt-Lopez (1991), avslutas på olika sätt. Man kan använda ett 

avslutande uttryck såsom nog om detta, man kan ge ett löfte om att återkomma till ämnet senare eller 

man kan ge en kort sammanfattning av utvikningen. 

Att man därefter återgår till huvudämnet kan markeras explicit genom språkliga uttryck som i alla fall, 

OK, alltså, nu åter till frågan om etc. Det absolut vanligaste sättet att återgå till huvudtemat är dock att 

man nästan ordagrant upprepar det man sade innan utvikningen (ibid.). 

Parentetiska inskott, till skillnad från utvikningar, markeras oftast enbart med prosodi. Hur prosodi 

används för att markera parentetisk information i talad engelska har studerats av ett flertal forskare 

(Bolinger 1989, Wichmann 2001, Blakemore 2005). De har kommit fram till lite olika resultat men 

gemensamt är att prosodin på olika sätt anger att parentesen är en distinkt prosodisk enhet som på 

något sätt ska särskiljas från den pågående texten. Hur prosodi i talspråk markerar detta kommer 

endast kortfattat att redovisas här eftersom denna undersökning främst fokuserar på teckenspråk. 

Mazeland (2007) har undersökt vad som utmärker parentetisk information i talad engelska. Hon 

fokuserar främst på hur parenteser ser ut, placeras och fungerar i interaktivt språk, dvs. i samtal. Hon 

har också studerat hur talaren prosodiskt initierar, bibehåller och avslutar en parentetisk kommentar 

dvs. hur och när talaren återvänder till huvudinformationen. 



4 

 

Precis innan det parentetiska tillägget kan man ana en förändring i intonationen (en fallande- stigande 

ton). Dessutom förstärks det sista ordet innan parentesen prosodiskt på olika sätt. Den följande 

parentesen markeras genom en högre talhastighet, samt med en lägre och mindre modulerad tonhöjd. 

Parentesen avslutas med en stigande tonhöjd för att knyta an till den oavslutade huvudinformationen. 

Då talaren har avslutat parentesen markeras återgången till huvudbudskapet genom en högre tonhöjd 

och ett långsammare tempo. Det är också vanligt att början på det återupptagna huvudämnet anpassas 

till intonationen hos huvudbudskapet precis innan avbrottet. På så sätt signalerar det att den följande 

texten ska uppfattas som en fortsättning på det föregående huvudbudskapet. Detta kan illustreras 

genom följande figur: 

 

 

Högre tonhöjd 

Mer modulation 

Lägre tempo 

 
 

                                             

         

         Lägre tonhöjd 

                                         Mindre modulation 

                                              Högre tempo 

 

Fig.1. Intonationsmönster vid parentetiskt inskott 

 

Även innehållsligt kan man avgöra när talaren återgår till det oavslutade huvudämnet. Mazeland (ibid.) 

fann tre olika sätt som talaren kan utnyttja för att återgå till huvudämnet: 

 Att återvända genom fortsättning (continuation): talaren tar vid där han/hon slutade innan 
den parentetiska utvikningen. Fortsättningen anpassas till den syntaktiska struktur som 
påbörjades innan avbrottet. Texten fortsätter som om parentesen aldrig har funnits. 
 

 Att återvända genom återupptagande (resumption): talaren tar upp tråden där han/hon slutade 

men anpassar fortsättningen till den progression texten uppnått genom den parentetiska 
utvikningen. Parentesen är med andra ord en påtaglig del av den fortsatta texten. 
 

 Att återvända genom omstrukturering (redesign): talaren återvänder inte till 
huvudinformationen efter den parentetiska utvikningen. Parentesen blir istället en startpunkt 

för att utveckla en ny tråd. Den påbörjade huvudinformationen förblir oavslutad och den 
parentetiska informationen blir huvudinformation i dess ställe. 

 

2.2.2 Biinformation i teckenspråkstexter 

Hur biinformation markeras i talade texter finns väl beskrivet i litteraturen. Området verkar dock inte 

vara lika väl undersökt när det gäller teckenspråk. Den enda mer sammanhållna ansatsen till en 

beskrivning, som jag funnit, är ett kapitel i en opublicerad doktorsavhandling av McKee (1992). Hon 

har, bland annat, undersökt hur talare signalerar olika typer av parentetisk information i formella 

Huvudinfo 
Huvudinfo 

Parentes 

-------------
--- 
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teckenspråkstexter såsom föreläsningar. Hennes fokus ligger på det hon kallar för ”paralinguistic 

behaviours” i amerikanskt teckenspråk. Det handlar om blickriktning, huvud och kroppsrörelser, 

gester och prosodiska ansiktsuttryck. Hon undersöker hur dessa språkliga signaler samspelar för att 

förmedla den underliggande strukturen hos en text. 

I övrigt består beskrivningen av biinformation, i denna uppsats, av en sammanställning av 

sidokommentarer från olika artiklar som beskriver prosodiska drag i teckenspråk generellt. 

2.2.2.1 Den spatiala dimensionen 

Referensmärkta riktningar i teckenrummet har olika funktion i narrativa och deskriptiva texter. I 

deskriptiva texter används referensmärkning inte i första hand för att ange rumslig placering, utan 

istället anger den vilket delämne som avhandlas (Ahlgren & Bergman 2006). Vissa av dessa delämnen 

är av parentetisk art. Frishberg (2000) har i sina studier funnit att parentetisk information, 

bakgrundsinformation och oviktiga karaktärer ofta placeras i den icke-dominanta1 sidan av 

teckenrummet. Som ett sätt att underlätta artikulationen samt för att ytterligare markera att det är 

biinformation byter man ofta även dominant hand (Se 4.2.2.3. Byte av dominant hand). 

McKee (1992), som studerat deskriptiva texter, fann exempel på att talaren inte bara metaforiskt utan 

även fysiskt visade att yttrandet var en utvikning genom att förflytta sig till en plats till vänster då han 

introducerade det parentetiska uttalandet. När väl utvikningen började återgick han till den centrala 

placeringen. Detta innebar dock inte att han återgick till huvudtemat utan att den fysiska förflyttningen 

var en metafor för ”att avlägsna sig från ämnet”. 

Dessa sätt att växla mellan det neutrala läget och en position åt ena sidan i teckenrummet benämns i 

den följande texten som spatial förskjutning. 

2.2.2.2 Byte av dominant hand (dominance shift) 

Vid spatial förskjutning händer det också att talaren byter dominant hand. Brentari & Crossley (2002) 

kallar detta för dominance shift. Byte av dominant hand innebär att den icke-dominanta handen 

(vänster för högerhänta) blir den primära artikulatorn för en följd av tecken, ibland inträffar detta inom 

en mening, ibland under en längre sekvens. Utmärkande för byte av dominant hand är att den icke-

dominanta handen utför tecken som normalt utförs av den dominanta handen såsom enhandstecken 

och bokstaveringar. 

Brentari & Crossley (2002) fann även att byte av dominant hand kan användas vid inskott av 

parentetisk information. Den kan markeras genom att den icke-dominanta handen förmedlar den 

parentetiska informationen medan den dominanta handen bibehåller sin handform och position. Bytet 

                                                   
1
 Vänster sida för högerhänta. 
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av dominant hand markerar ett abrupt avbrott i huvudinformationen och när man sedan återgår till 

huvudämnet byter man också tillbaka till den dominanta handen. 

2.2.2.3 Den andra handen 

I tecknade språk kan den icke-dominanta handen användas som ett stöd i den språkliga 

framställningen. Den tycks bland annat användas för att ange den övergripande strukturen hos texter 

såsom att hålla ämnet i fokus, markera vad som är bakgrundsinformation samt att ange referens. 

Ett annat sätt att använda den icke-dominanta handen är att låta den peka mot en position till höger 

som representerar huvudinformationen medan man gör en parentetisk kommentar. McKee (1992) 

kallar denna typ av pekning hos vänsterhanden för index-hold.  Detta innebär att talaren hjälper både 

sig själv och åhörarna att hålla huvudtemat i fokus under utvikningen genom att låta vänsterhanden 

peka i en referensmärkt riktning för huvudtemat under tiden. 

En annan form av index-hold är, enligt henne, att använda ett uppåtriktat pekfinger hos vänsterhanden. 

Detta uppåtriktade pekfinger markerar ett tillfälligt avbrott i anförandet men att talaren avser att 

återkomma till huvudtemat efter parentesen. Funktionen hos båda typerna av index-hold är att länka 

ihop den parentetiska informationen med huvudämnet genom att låta bägge händerna vara aktiva 

samtidigt. 

En funktion som är snarlik index-hold är användningen av så kallade teckenfragment. Teckenfragment 

innebär att den icke-dominanta handen behåller sin form och position från ett tidigare utfört 

tvåhandstecken medan den dominanta handen fortsätter teckenproduktionen. I bägge fallen är 

funktionen att lotsa oss genom texten genom att markera vad som är huvudämnet i diskursen (Nilsson, 

2007). 

Detta påminner om hur prosodi i talade språk används för att hålla samman delar av texten som egna 

prosodiska enheter som skall särskiljas från den övergripande texten. Under parentesen ser man 

återkommande en pekning eller ett teckenfragment och då parentesen är slut försvinner de. 

2.2.2.4 Icke-manuella signaler 

Det verkar som att det främst är de icke-manuella signalerna i övre ansiktshalvan som har betydelse 

för teckenspråkets prosodi: 

Nonmanual signals of the head, face, and upper torso have been previously reported to serve 

prosodic, lexical, and syntactic functions in American Sign Language (ASL) and other signed 

languages /…/ The significance is that information corresponding to the typical functions of spoken 

intonation (pitch) is provided throughout the phrase from beginning to end by the upper face and 

head (Wilbur & Patschke 1998:275-276). 
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I denna uppsats kommer följande icke-manuella signaler att behandlas och vilken betydelse de har för 

att signalera parentetisk information: höjda/sammandragna ögonbryn, kisning, höjda kinder, rynkad 

näsa samt nerdragna mungipor. 

Höjda ögonbryn kan användas för att markera att informationen är ny i sammanhanget samt att den är 

viktig. Ofta används höjda ögonbryn efter en större satsgräns för att markera att man övergår till något 

nytt (Engberg-Pedersen 1990). 

Kisning kan, enligt Engberg-Pedersen (ibid.), användas för s.k. referenscheck. Det innebär att sändaren 

tror att mottagaren känner till referenten och uppfodrar denne till att upplysa sändaren om så är fallet. 

Referenscheck kan också användas för att försäkra sig om att mottagaren förstår betydelsen av ett 

speciellt tecken t.ex. ett tecken som är inlånat från ett annat teckenspråk eller ett persontecken som 

sändaren introducerat och tänker använda i den fortsatta berättelsen. Dessutom används kisande ögon 

simultant med hela satser när den tecknande vill uttrycka att innehållet är självklart, att hon räknar med 

att mottagaren vet vad det handlar om. 

Höjda kinder och i viss mån även rynkad näsa verkar ha funktionen att förstärka kisningar. 

Den enda beskrivning jag har hittat när det gäller rynkad näsa och nerdragna mungipor är en artikel av 

Bergman (1995) som tar upp negering. Här beskrivs att en negerad sats kan åtföljas av dessa icke-

manuella signaler, dvs. att de då har en negerande funktion. 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur döva föreläsare lotsar åhöraren genom texten 

genom att signalera vad som är biinformation (parentetisk information och utvikningar) till skillnad 

från huvudinformation (”den röda tråden”) i en deskriptiv teckenspråkstext. 

Undersökningen baseras på följande frågeställningar:  

Hur signalerar talare vad som är biinformation i en talad deskriptiv text?  

Hur signalerar talare vad som är biinformation i en deskriptiv teckenspråkstext? 

4 Material och metod 

Arbetet inleddes med en litteratursökning om hur man markerar huvud- respektive biinformation i 

deskriptiva tal- respektive teckenspråkstexter. Hypotesen var att detta bl.a. signaleras med hjälp av 

språkens prosodi. 
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Den första frågeställningen Hur signalerar talare vad som är biinformation i en talad deskriptiv text?  

har endast undersökts i form av en litteraturgenomgång och fungerar som ett jämförelsematerial till 

undersökningen av hur detsamma signaleras i teckenspråkstexter. 

Frågan om hur biinformation markeras i teckenspråkstexter undersöktes genom videoanalys av tre 

föreläsningar på teckenspråk. Texterna var 60, 52 respektive 17 minuter långa. Två av föreläsningarna 

har samma talare men med ca tjugo års mellanrum. En av föreläsningarna är ovanlig eftersom den har 

två huvudtalare, en man och en kvinna. Samtliga föreläsare har teckenspråk som förstaspråk. 

Teckenspråkstexterna analyserades i ELAN2 (EUDICO Linguistic Annotator), ett videobaserat 

analysverktyg där textannotationer kan kopplas till enskilda videosekvenser. Ett antal sekvenser som 

jag intuitivt upplevde innehöll biinformation valdes ut. Utifrån de prosodiska drag som beskrivits i 

litteraturen gjordes ett urval för att verifiera eller avfärda de olika signaler som kan markera 

biinformation. Dessa exempel transkriberades. 

De exempel som representerade parentetisk information valdes ut för djupare analys. Därefter 

kategoriserades de utifrån vilken typ av information de tillför texten. De kategorier som kommer att 

användas i denna undersökning är: 

Metakommentarer - handlar om att man avbryter anförandet för att reflektera över hur man uttrycker 

sig språkligt. Det kan vara att uttrycka osäkerhet om vad man sagt, att kommentera sina ord/ 

teckenval, att göra självkorrektioner eller att informera om den fortsatta textens disposition. 

Förtydliganden - handlar om att man avbryter anförandet för att klargöra, specificera eller 

exemplifiera det man sagt för att budskapet ska uppfattas på rätt sätt. 

Personliga kommentarer – handlar om att man avbryter anförandet för att uttrycka personliga åsikter 

om det sagda. 

Dialog - innebär att talaren avbryter anförandet för att inleda en dialog med mottagarna genom att 

ställa frågor, be om synpunkter eller exempel etc. 

Därefter utformades en tabell över de språkliga signaler som kan signalera parentetisk information. 

Varje exempel fördes in i tabellen för att se om det fanns några återkommande mönster. Tabellen 

återfinns i bilaga 2. 

Utvikningar redovisas inte i transkriberad form eftersom det skulle ta för stor plats. De beskrivs istället 

i text där de viktigaste särdragen redovisas. 

                                                   
2
 http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/ 
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5 Resultat 

En beskrivning av de transkriptionskonventioner som används i beskrivningen av exemplen nedan 

återfinns i bilaga 1. En summeringa av de olika signaler som förekommer redovisas i tabellform i 

bilaga 2. 

5.1 Parenteser 

5.1.1 Metakommentarer 

Exempel 1 

I detta exempel på parentetisk information, upplyser talaren om den fortsatta textens disposition, dvs. 

att han ska återkomma till detta ämne (språklagen) senare i texten. I den föregående 

huvudinformationen har frasen de flesta riktning framåt. För att ställa Sverige i kontrast till andra 

länder (de flesta), utförs frasen Sverige har ingen språklag till höger och med kroppen aningen 

tillbakalutad. 

… de flesta …  Sverige har ingen språklag, (Jag ska ta upp det lite senare ¤ vad som 

hände på det området, när det gäller språklagen. Jag tar det sedan). 

Parentes: 
Huvud bakåtlutad------                                                haka in----------------------------------- 
Ögonbryn ihop--------------------------------------------------------------------- 

Ögon +k-kis----------------------------------------------ner-f  vida-ner-f--vida +k--------------- 

Ansikte ku------------------------------------------------------------------------------------------------ 

H-hand SKA TA-UPP SEDAN LÄNGRE-FRAM VARFÖR gest VAD HÄNDA MED 

V-hand SKA TA-UPP PEK-fh/h---------------------- VARFÖR gest VAD HÄNDA PEK-h 

Huvud ------------------------                       nick x3--- 

Ögonbryn                                                                 ihop------- 

Ögon ----------f-ner-----+k---kis-v-----------------------v-upp   

Ansikte ------------------                                 ku-------- 

H-hand PEK-fh    OMRÅDE-fh SPRÅK/LAG TA SEDAN  

V-hand PEK-fh    ----------------- SPRÅK/LAG PEK-h------  

 

Parentesen avgränsas genom flera samverkande signaler. Dels genom en PEK-h, dvs. att under hela 

sekvensen pekar vänsterhanden åt höger (förutom då den behövs för att utföra ett tvåhandstecken). 

Parentesen har ingen spatial förskjutning förutom vid PEK-fh OMRÅDE-fh. Dessa två tecken refererar 

till det tidigare uttalandet om att Sverige inte har någon språklag som också fick locus framåt- höger. 

Under vissa delar av den parentetiska informationen upplevs artikulationen som snabbare och att 

tecknen är reducerade och därmed mindre distinkta (jag ska ta upp sedan vad som hände… samt … 

jag tar upp det sedan). Dessa sekvenser åtföljs även av kisande ögon och sammandragna ögonbryn. 
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Parentesen avslutas med att talaren upprepar inledningen av parentesen i en något reducerad form (jag 

ska ta upp sedan vad som hände… samt … jag tar upp det sedan). På så sätt avgränsas parentesen på 

ett tydligt sätt. Därefter riktar talaren en pekning samt blicken mot projektorbilden och han återgår till 

huvudtemat genom fortsättning, dvs. han tar vid där han slutade så som om parentesen aldrig funnits. 

 

Exempel 2 

I detta exempel gör talaren ett avbrott i framförandet för att kommentera sitt teckenval. Sekvensen 

inleds med att talaren refererar till en bok genom en deiktisk pekning framåt- höger följt av BOK-f. 

Dessa två tecken är topikaliserade genom höjda ögonbryn och en något höjd haka. Det följande 

tecknet TÄNKA/FÖRSLAG-v ('betänkande') utförs med sammandragna ögonbryn och neddragna 

mungipor. Det verkar som om talaren redan här inser att hon behöver förklara sitt teckenval. 

Därefter följer en parentetisk diskussion om hur man tecknar betänkande. Denna parentes innehåller i 

sin tur ytterligare en parentes; Det tecknas inte B-E/TÄNKA. 

 

Den där boken (pekar mot boken-fh) är betänkandet. (Det tecknas så här: 

TÄNKA/FÖRSLAG. Det tecknas inte ¤ B-E/TÄNKA utan TÄNKA/-FÖRSLAG 
eftersom det bara är ett förslag). Förslag… 

Parentes: 

Huvud                                    böj-hö-------------- 

Ögonbryn ihop--------------------------------------------                                      ihop---------------------- 

Ögon +k---f-ner---- +k-------------------------------f-ner------------- +k----------fh-ner-------------- 

Kropp            sl-hö--------------- 

Ansikte                                          leende---------------------                                leende------------- 

H-hand TECKNA-v   TÄNKA/FÖRSLAG-v TECKNA-v  INTE-v ¤  B-E/TÄNKA INTE-h  

V-hand TECKNA-v    J-h tf  -------------------  TECKNA-v  INTE-v  viloläge-----------INTE-h  

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

Ögonbryn                                                                  ihop--------------------------------- 

Ögon ---------+k------f-ner----------   +k------------------------------------------------ 

Kropp 

Ansikte  ----------------------------------    mg-ner------------------------------------------                                                               

H-hand MEN TÄNKA/FÖRSLAG-v  ORSAK-v FÖRSLAG-v  BARA-v PEK x2 (i vä handflata) 

V-hand MEN J-h tf  --------------------  ORSAK-v FÖRSLAG-v  J-h tf ------------ 

I den överordnade parentetiska sekvensen får alla tecken, utom den underordnade parentesen, ett locus 

till vänster. En förklaring till valet av detta locus kan vara att talaren upplever att höger sida redan är 

markerad för huvudinformation, eftersom betänkandet (själva boken) rent fysiskt befinner sig där. 

Förutom den spatiala förskjutningen är ansiktsuttrycket, i form av ett leende, den tydligaste markören 

av parentesen i sin helhet. 
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Den underordnade parentesen (Det tecknas inte B-E/TÄNKA) måste kontrasteras på något sätt gentemot 

den övriga informationen. Tecknet TÄNKA är ett kroppsbundet tecken och kan därför inte få ett locus i 

rummet. Sekvensen får därför en icke-manuell markering genom att huvud och kropp lutas kraftigt åt 

höger. Sekvensen markeras ytterligare som en egen prosodisk enhet genom att ögonbrynen dras ihop 

under slutet av parentesen. 

Talaren avslutar parentesen genom en koppling mellan tecknets form (TÄNKA/FÖRSLAG) och det 

svenska ordets betydelse ('förslag'). Denna koppling förtydligas genom att hon även här använder 

sammandragna ögonbryn och neddragna mungipor. På så sätt kopplar hon tillbaka till informationen 

precis innan parentesen. 

Talaren återgår till huvudinformationen genom att upprepa tecknet precis innan parentesen 

(FÖRSLAG) åtföljt av höjda ögonbryn och något lyft haka, dvs. den topikalisering som hon inledde 

sekvensen med. Hon återgår till huvudtemat genom fortsättning, dvs. som om parentesen aldrig 

funnits. 

 
Exempel 3 

I detta exempel består metakommentaren av en självkorrigering där talaren avbryter sig för att 

kommentera sin egen formulering. Avbrottet signaleras genom en kraftig huvudskakning varefter 

vänsterhanden placeras under höger armbåge, vilande mot bordet. 

 

Deltagarna på EG-kursen var ungefär… NEJ  22 (jag sa UNGEFÄR det ska vara 

PRECIS 22 deltagare). 

Parentes:                                          
Ögonbryn  upp---------------------------------------------------------------------------- 

Ögon +k-----------------  v +k  kis------------ v   +k---------------------+k----- 

Ansikte                                       leende--------------------------------------------- 

H-hand   PEK-c SÄGA-f PEK-c UNGEFÄR SKA PRECIS  TJUGOTVÅ  

V-hand             position*---------------    UNGEFÄR SKA PRECIS  position*   

 
  

Ögonbryn  -------------------------------------- 

Ögon ----------------------- v +k--------- 

Ansikte -------------------------------------- 

H-hand DELTAGARE/PERSON-fh-h 

V-hand DELTAGARE/PERSON-fh-h 

*vänster hand vilar mot bordet och är placerad under höger armbåge 

 

Därefter kommer själva parentesen där talaren kommenterar sin felsägning. Då felsägningen upprepas 

och rättas, åtföljs den av ett leende vilket är den tydligaste markören av parentesen. Den ändrade och 

nu korrekta informationen (22, jag sa ungefär det ska vara precis 22 deltagare) får en extra betoning 
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genom att vänster hand placeras under höger armbåge. Detta gör att kroppen lutas en aning framåt. 

Kisningen som förekommer kan vara en naturlig del av tecknet UNGEFÄR och har då ingen betydelse 

för att signalera informationstyngd. 

Parentesen avslutas genom att händerna går ner i viloläge. Huvudtemat återupptas inte utan parentesen 

blir avslutning på det föregående stycket. 

 

5.1.2 Förtydliganden 

Exempel 4 

I detta exempel avbryts framförandet för en kort tilläggsinformation. I sekvensen Du pratade om 

grundlag är talaren vänd mot den andra föreläsaren. Vid sekvensen Sverige har ingen språklag är 

talaren vänd framåt och tecknen utförs i det neutrala läget. 

Du pratade om grundlag.  Sverige har ingen språklag (vi har visserligen diskuterat 

det) men… 

Parentes: 
Huvud haka in------------------------------------ 

Ögonbryn ihop--------------------------------------- 

Ögon kis----------------------------------------- 

Ansikte ku------------------------------------------ 

H-hand PERF DISKUTERA-h PEK-h-ner 

V-hand PERF DISKUTERA-h PEK-h-ner 

 

I inledningen har talaren höjda ögonbryn men då parentesen påbörjas övergår han till att ha 

sammandragna ögonbryn, kisning samt uppdragna kinder. Parentesen bibehålls genom dessa icke-

manuella signaler samt att tecknen får en spatial förskjutning åt höger. Denna förskjutning åtföljs dock 

bara antydningsvis av kropps- och huvudvridning åt höger. Under den parentetiska informationen 

upplevs artikulationen som snabbare och att tecknen är reducerade och därmed mindre distinkta. 

Parentesen avslutas genom att de icke-manuella signalerna försvinner samt att talaren återgår till det 

neutrala läget. Talaren återgår till huvudtemat genom fortsättning, dvs. han tar vid där han slutade så 

som om parentesen aldrig funnits. 

 

Exempel 5 

I detta exempel består förtydligandet av en förklaring av förkortningen SPM. Sekvensen inleds med en 

fråga till publiken. Under denna sekvens står talaren med kroppen vänd åt höger så att hon har 

projektorbilden på sin högra sida. 
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 SPM (Ni vet väl vad det betyder? SPM specialskolemyndigheten) 

Parentes: 
Huvud hö-upp   fv/v------------------------------------------------------------------------------------ 

Ögonbryn             upp------------------------------                 ihop------------------------------------- 

Ögon hö-upp +k--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ansikte ku,nr------------------------------------- 

H-hand S-P-M   VET   PEK-fv   BETYDA   S-P-M  SPECIAL/SKOLA/MYNDIGHET 

V-hand PEK-hö-upp--------------------------                  SPECIAL/SKOLA J-h tf ------------ 

 

Talaren inleder sekvensen med att ha blicken riktad mot projektorbilden samtidigs som hon 

bokstaverar SPM. Parallellt kan man hos vänsterhanden se en pekning upp mot bilden. Pekningen 

hålls sedan kvar under själva frågan: (Ni vet väl vad det betyder?). Denna pekning kan vara exempel 

på index-hold men den kan också betraktas som en ren deiktisk pekning mot förkortningen på bilden. 

Oavsett vilket har pekningen funktionen att hålla huvudtemat SPM i fokus. 

Det är främst ögonbrynens position (först upp och därefter ihop) samt pekningen mot tavlan som 

håller samman parentesen som en enhet. 

Hur hon sedan återknyter till huvudtemat får vi inte veta eftersom det är ett klipp i filmen precis efter 

denna mening. 

 

Exempel 6 

Detta är ett utdrag ur en längre sekvens om teckenspråkets rättsliga status runt om i världen. I detta 

avsnitt återfinns parentesen; inte som grundlag (det är det bara tre länder som har) men som ett 

erkännande (för teckenspråket)). Denna parentes innehåller i sin tur ytterligare en parentes (bara tre) 

som är en specificering av antalet länder där teckenspråket omfattas av en språklag. Det är detta lilla 

parentetiska inskott som är i fokus här. 

 

Runtom i världen finns…(inte som grundlag det är det bara tre länder som har) men 

som ett erkännande (för teckenspråket)). Man får rättigheter genom riksdagsbeslut eller 

genom andra erkännanden… 

Parentes: 
Huvud                                haka höjd---------haka in---nick 

Ögonbryn                                                  ihop------------------------------------- 

Ögon +k-----------------k-hö- +k---- +k                                 kis-------   v  

Mun                                                                                                           bara tre 

Ansikte                                                        mg-ner+nr+ku--------------------   

H-hand RUNT-OM-hö-f FINNS SOM --- INTE GRUND/LAG  

V-hand RUNT-OM-hö-f FINNS SOM --- INTE GRUND/LAG   TRE-v 
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Den överordnade parentesen (inte som grundlag det är det bara tre länder som har) markeras genom 

nerdragna mungipor, ihopdragna ögonbryn och rynkad näsa. 

Den underordnade parentesen (bara tre) består av en munrörelse (bara) och tecknet TRE som utförs 

av den icke-dominanta handen (vänsterhanden) och placeras markerat till vänster i teckenrummet. 

Denna sekvens åtföljs, förutom av de övriga signalerna ovan, av en kisning. 

Parentesen avslutas genom att talaren byter till höger hand som artikulator samt att hon återgår till det 

neutrala läget. Talaren återgår till den överordnade texten genom fortsättning, dvs. hon tar vid där han 

slutade så som om parentesen aldrig funnits. 

 

Exempel 7 

Här avbryter talaren framförandet av huvudtemat för att ge en förklaring till varför antalet förslag har 

minskat från 300 till 279. 

Man planerar för att 300 förslag ska vara färdiga 1993 man har gjort vissa 
förändringar och minskat till 279 (man har tagit bort några förslag och slagit ihop 

andra) Det blir 279 kvar. 

Parentes: 
Ögonbryn                                                                                                            upp------------------------------- 

Ögon fh-ner-------------+k---------------- v fh-ner -------------------------------------------------- +k---------- 

Ansikte nr +ku--------------------- 

H-hand PERF-fh TA-BORT-fh NÅGRA SÄTTA-IHOP-fh  ANDRA-fv TVÅ-f-fh  TRE-h FYRA-h 

V-hand vl----------TA-BORT-fh J-h tf-----SÄTTA-IHOP-fh  A-h tf---------------------------------------- 

Huvud                                                   nickx2 

Ögonbryn ---------------------------- 

Ögon ---------------- fh-ner--v- +k-------- 

Ansikte  

H-hand FÖRSLAG-fh SÄTTA-IHOP-fh 

V-hand FÖRSLAG-fh SÄTTA-IHOP-fh 

 

Parentesen beskriver två orsaker till att antalet förslag har minskat och dessa behöver kunna särskiljas 

från varandra. Talaren löser detta genom att den ena (man har tagit bort några förslag) utförs med 

höjda kinder samt rynkad näsa. Den andra orsaken (och lagt ihop andra) får en annan icke-manuell 

signal i form av höjda ögonbryn. Parentesen i sin helhet hålls dock samman genom den spatiala 

förskjutningen, framåt till höger, som förstärks av att även blicken riktas åt samma håll. 

Parentesen avslutas genom en upprepad nickning samtidigt som talaren återgår till huvudtemat genom 

en modifierad upprepning av tecknet precis före parentesen: minskat till 279… 279 kvar. Därefter 

avslutas huvudtemat. 
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5.1.3 Exemplifieringar 

Exempel 8 

Här avbryter talaren framförandet för en exemplifiering av vad som inte är kommissionens uppgift, 

dvs. ett kontrasterande exempel. Denna typ av kontrasterande exempel förstärker huvudinformationens 

tyngd i texten. 

Kommissionen arbetar för EG (man arbetar t.ex. inte för Sverige eller Danmark. Nej) 
fokus är på EG  

Parentes: 
Huvud                                               böj-hö ------------böj-vä ------                                    neg------------ 

Ögonbryn                                        upp--------------------------------------------------------------- 

Ögon              v +k-------------------h-ner---------------+k-------v  +k----------------------- h-ner--v   +k--------sl---- 

Ansikte                                              nr+ku-------------------------------------------------------- 

H-hand INTE-fh ¤...  ARBETA-h FÖR-h SVERIGE-h ELLER-h DANMARK    ARBETA-h FUT-NEG-h 

V-hand INTE-fh        ARBETA-h FÖR-h SVERIGE-h                                            ARBETA-h G-h tf 

 

Parentesen avgränsas genom flera samverkande signaler. Dels avgränsas parentesen genom en 

modifierad upprepning av det första tecknet i parentesen (INTE… NEJ).  Parentesen markeras 

dessutom genom en kraftig vridning av kroppen samt blickriktning åt höger. Parentesen åtföljs även av 

höjda ögonbryn. Då den egentliga exemplifieringen startar (Sverige eller Danmark) tillkommer även 

höjda kinder samt rynkad näsa. Dessa tre icke-manuella signaler samt den spatiala förskjutningen åt 

höger bibehålls sedan till parentesens slut. 

Hela parentesen utförs i högra sidan av teckenrummet förutom tecknet DANMARK som utförs i det 

neutrala läget för att ställas i kontrast till SVERIGE. DANMARK är ett tecken, som i sin grundform, 

utförs framför bröstet. Det är därför svårt att ge tecknet ett locus i rummet. Denna kontrast markeras 

istället genom att låta kroppen vara riktad framåt. 

Parentesen avslutas genom att de icke-manuella signalerna släpps följt av en betonad negering NEJ 

(FUT-NEG). Detta tecken är ett enhandstecken med handflatan neråtvänd vilket ger en ganska stark 

emfas åt att detta inte är EG:s uppgift. Emfasen förstärks ytterligare genom att han sluter ögonen under 

tiden tecknet utförs. Wilbur (1994 i Nicodemus. 2009) menar att slutna ögon både kan användas för att 

ge emfas samt för att markera slutet på ett stycke. I detta exempel har de slutna ögonen sannolikt 

bägge funktionerna. 

Talaren återgår till huvudtemat genom att återvända genom fortsättning, i detta fall genom en 

modifierad upprepning av informationen precis innan det parentetiska inskottet (… arbetar för EG… 

fokus är på EG). Därefter återgår talaren till det neutrala läget och därmed är han tillbaka i 

huvudtemat. 
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Exempel 9 

Även i detta exempel avbryter talaren framförandet av huvudtemat för att ge ett kontrasterande 

exempel. 

Utrikesministrarna träffas ofta. De träffas ¤… en gång i 
månaden. (Men ¤... det beror på vilket område man pratar om. Om man till 

exempel pratar om arbetsmarknaden byter man till arbetsmarknadsministrarna, 

då träffas de,( inte utrikesministrarna). Det beror på vad det är frågan om).  
 

Parentes: 

Huvud haka in-----------------------------------------------------------------------  

Ögonbryn upp--------------------------------------------------------------------------- 

Ögon v    f h-upp +k---- fh-ner-------------------------------- +k--------------  

Ansikte       ku------------------------------------------------------------------------ 

H-hand ¤ …MEN ¤…¤…¤… VAD  ¤ .. OMRÅDE-fh PRATA O-M-fh  

V-hand        MEN G-h tf------ VAD tf---OMRÅDE-fh J-h tf-------------- 

 

Huvud --------------------------------------nick  

Ögonbryn --------------------------------------- 

Ögon -h-ner-- +k----------------------------v----------------------v---------------  

Ansikte                                                   

H-hand T-E-X ARBETE/MARKNAD-fh MÅSTE-fh BYT¤  -fh DE-fh-h  

V-hand höjd—ARBETE/MARKNAD-fh MÅSTE-fh BYT¤  -fh PEK-f 

Huvud                                                                                         bakåt/vänster------------------------------   

Ögonbryn  

Ögon v --------- +k------------------------------------------------------------------------------------------------

Kropp                                                                                                        bakåt/vänster------------------------------   

Ansikte  

H-hand ARBETE/MARKNAD/MINISTER-fh TRÄFFA-fh INTE-fh U-T-R-I-K-E-S/MINISTER 

V-hand ARBETE/MARKNAD ------------------- TRÄFFA-fh tf J-h---------------------------------------- 

Huvud   

Ögonbryn  

Ögon h-ner-- v +k---------------------------------------v f-ner-----------------  

Kropp 

Ansikte  

H-hand TRÄFFA-fh OLIKA-fh FRÅ¤  -fh VAD-fh FRÅGA-fh O-M-fh 

V-hand TRÄFFA-fh OLIKA-fh  

 

Prosodiskt initieras parentesen genom en tydlig spatial förskjutning åt höger för den parentetiska 

informationen. Parentesen inleds även med höjda ögonbryn. Detta skulle kunna vara en signal om 

parentetisk information men i det här fallet är nog snarare en markör för villkorsbisats. Det som talar 

för detta är att de höjda ögonbrynen släpps samtidigt med en nickning och blinkning innan den 

följande kommentaren. 
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Under parentesen infogas ytterligare en parentetisk information (inte utrikesministrarna). Eftersom 

locus till höger redan är upptaget för den parentetiska informationen skapar han en ny spatial kontrast; 

framåt- höger respektive bakåt- vänster. Wilbur & Patschke (1998) har påvisat att i nederländskt 

teckenspråk signalerar ofta en sådan bakåtlutning också en negerande betoning eller exkludering.  

Parentesen avslutas genom att upprepa inledningen på parentesen i något modifierad form (det beror 

på vad man pratar om… det beror på vad det är frågan om). Därefter återgår talaren till det neutrala 

läget och ser ner i sina papper. 

Talaren återgår inte till huvudämnet utan parentesen blir avslutning på det föregående temat. 

 

Exempel 10 

Här avbryter talaren framförandet av huvudtemat för att ge ett förtydligande exempel. 

ECRS är den första handikapporganisationen för döva inom EG.(Blinda och andra 

handikappade har ingen (organisation) där ligger de efter). ¤… Inom EG var döva 
först. 

Parentes:  
Ögonbryn      upp----------------------------------------------------------------------- 

Ögon hö-ner------+k----------------------------------------------------------- sl---------fh-ner- sl 

Ansikte ku--------------------------------------------------------------------  

H-hand BLIND-fh HANDIKAPP-fh ANDRA-fh-ANDRA-h HANDIKAPP-h INTE(B-hand) 

V-hand B-h tf-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ögonbryn  

Ögon +k--hö-ner-v-+k--------v 

Ansikte  

H-hand EFTER-fh- EFTER-h   

V-hand EFTER-fh- EFTER-h  

 

Parentesen initieras genom en blinkning, höjda ögonbryn och med höjda kinder. 

Parentesen bibehålls genom en spatial förskjutning till höger i teckenrummet. De höjda ögonbrynen 

och höjda kinderna som återfinns under den inledande nominalfrasen, markerar att frasen är 

topikaliserad, därefter försvinner de. 

Parentesen avslutas genom en blinkning vilket gör att biinformationen är tydligt avgränsad av 

blinkningar. Han återgår även till det neutrala läget. 

Talaren återgår till huvudtemat genom en reducerad och modifierad upprepning av det som sades 

direkt före parentesen (den första handikapporganisationen för döva… döva var först.). Därefter 

avslutas huvudtemat. 
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5.1.4 Personliga kommentarer 

Exempel 11 

Här infogar talaren en personlig kommentar i form av ett positivt värdeomdöme. 

Ledare och föreläsare på kursen var XX* lärare på Västanvik.( Det är en bra lärare, 

jättebra. Jag kan rekommendera henne som ¤… EG-¤… föreläsare). 
*Namnet ersatt med XX då det inte är relevant för undersökningen 

Parentes:  

Ögonbryn ihop----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ögon v  +k----------------------------------- sl------ f-ner-------------------v +k-----------------------sl------ 
Ansikte mg-ner--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

H-hand DET-ÄR BRA-fh LÄRARE  BRA-h PEK-c REKOMMENDERA HENNE-h BRA--- 

V-hand                               LÄRARE-fh                       REKOMMENDERA  

 

Ögonbryn ------------------------------------------------------------------- 
Ögon f-ner--------v  +k------------------------------v +k—v f-ner  

Ansikte ------------------------------------------------------------------- 

H-hand SOM  LÄ… E-G/HANDL..BERÄTTA TUMPEK-h 

V-hand --------- höjd------ HANDL BERÄTTA 

Här förekommer ingen spatial förskjutning utan det är endast utifrån innehållet man kan avgöra att det 

är ett parentetiskt inskott. Vissa tecken riktas dock framåt- höger eftersom läraren har fått detta locus. 

Parentesen initieras och bibehålls främst genom sammandragna ögonbryn och neddragna mungipor. 

Den avslutas genom att händerna går ner i viloläge samt att talaren tittar ner i sina papper. 

Huvudtemat återupptas inte utan parentesen blir avslutning på det föregående temat. 

 

Exempel 12 

Här avslutar talaren huvudtemat genom att infoga en personlig kommentar i form av ett 

värdeomdöme. I det föregående stycket har talaren gett ett locus till höger för Sovjetunionen och 

kommunistområdet medan Marshallprogrammet, Västeuropa och USA har fått ett lokus vänster. 

Tecknet PÅVERKA har fått en riktning från vänster till höger. Övriga tecken utförs omarkerat i det 

neutrala läget. 

De (Sovjet) tackade nej till Marshallprogrammet. Orsaken var att de inte ville att 
Västeuropa och USA skulle få påverka Sovjet och kommunistländerna. (Men vad 

hände? Det gick åt skogen! Idag är Sovjet fattigt, konkursmässigt). 

Parentes:   
Ögonbryn   upp---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ögon          +k---------------------------------------------------------------------- v  hö-ner------ +k-- v hö-ner -- 

Ansikte      ku+nr----------------------------   ku----------------------------------------------------------------------- 

H-hand       VAD-h GÅ-ÅT-SKOGEN-h* SOVJET-h IDAG-h FATTIG KONKURS-h TUMPEK-h 

V-hand       VAD-h GÅ-ÅT-SKOGEN-h                       IDAG-h J-h tf---- KONKURS 

* Tecken 00454 i Svenskt teckenspråkslexikon. 
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Efter en paus då händerna går ner i viloläget kommer den personliga kommentaren. Den initieras 

genom höjda ögonbryn, höjda kinder samt rynkad näsa. De följande tecknen har en tydlig placering till 

höger i teckenrummet. Det går inte att avgöra om denna placering signalerar en parentetisk 

information. Det mest troliga är att det är en naturlig fortsättning av den uppdelning av loci som 

talaren tidigare gjort. 

De höjda ögonbrynen, höjda kinderna samt den rynkade näsan bibehålls genom hela parentesen. 

Parentesen avslutas genom att de icke- manuella signalerna släpps samt att händerna går ner i viloläge. 

Talaren återgår inte till huvudtemat utan parentesen blir en personlig slutkommentar till temat. 

 

5.1.5 Interaktion 

Exempel 13 

Här avbryter talaren föreläsningen för att ställa en fråga till publiken. 

Här i Sverige finns många olika språk. (Vad tror ni? Hur många finns här i Sverige? 

(talaren upprepar publikens svar): Femtio… etthundra… etthundrafemtio… 

tvåhundra!) Svaret är tvåhundra. 

Parentes: 
Huvud          haka in------------ haka upp----------------------------------------------fram 

Ögonbryn     upp-------------------------------------------------------------------------- 

Ögon          +k----------------------------------------------------------------------------- 

H-hand        TRO PEK-fv-fh HUR  MÅNGA FINNS PEK-f-ner SVERIGE 

 V-hand       SPRET-h tf-------HUR MÅNGA SPRET-h tf-------  SVERIGE 

 

Huvud        ------nick fram nick fram-------- nick fram--------------------- haka-in haka lyft--------------------nick x2 

Ögonbryn     upp------                                   upp--------------                                          

Ögon         +k-------------------  v +k---------------------------------------------------------------sl--- +k--------------- 

H-hand        --------- --------------------------------------------------------------  

V-hand        FEMTIO… ETTHUNDRA… ETTHUNDRAFEMTIO…TVÅHUNDRA  

 

Huvud           lyft------------------------------------------- 

Ögonbryn     upp-------------------------------------------- 

Ögon              +k-------------------------------------------- 

H-hand          SVAR TVÅHUNDRA-f-upp-fh-upp 

V-hand          H-h tf----------------------------------------  

Publikens svar ingår inte i huvudinformationen så han upprepar publikens svar med vänsterhanden. 

Det korrekta svaret markeras tydligt genom att tecknet TVÅHUNDRA utförs i en upphöjd position 

samt att kroppen lutas kraftigt bakåt. Då han slutligen får rätt svar byter han även till höger hand för att 

markera att han har återgått till huvudämnet. Därefter fortsätter huvudinformationen som om 

parentesen aldrig funnits. 
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5.2 Utvikningar 

I texterna förekommer även en del utvikningar. De inleds i vissa fall med explicita språkliga uttryck 

men ofta startar de som en parentes som sedan växer ut till en längre utvikning. 

Ett exempel på detta är en sekvens där talaren presenterar föreläsningens tema (utredningen 

Teckenspråkets ställning). Därefter inleder hon en parentes om att hon parallellt har arbetat med ett 

SDR-projekt kopplat till utredningen. Denna inledande kommentar är kraftigt prosodiskt markerad 

som en parentes genom höjda ögonbryn, höjda kinder och neddragna mungipor. Därefter övergår 

parentesen till en längre utvikning som pågår i över en halv minut, men då utan några prosodiska 

uttryck. Talaren försöker dock vid flera tillfällen att återgå till huvudtemat. Ett sådant försök är då hon 

säger: jag ska ta upp det senare, det blir som en uppföljning av vad vi har gjort. Denna ansats till 

återgång är, även den, kraftigt markerad genom rynkad näsa, ihopdragna ögonbryn, höjda kinder, 

kisning samt neddragna mungipor. Återgången lyckas dock inte och utvikningen fortsätter. Nästa 

försök uttrycks genom att talaren bryter ögonkontakten med publiken, tittar till höger och tecknar JAx2 

(med betydelsen: nog om detta). Hon uttrycker även explicit att hon är medveten om att hon gjort en 

lång utvikning: vi ska inte ta upp tiden med detta här. Även denna passage åtföljs av tydliga 

prosodiska markörer (kisning, näsrynk och höjda kinder). Slutligen lyckas hon återgå till huvudtemat. 

Detta sker genom blickriktning samt en tumpekning mot projektorbilden följt av ögonkontakt med 

publiken, höjda ögonbryn, höjd haka samt tecknet JAx2. 

Ytterligare ett exempel på utvikning är en sekvens där huvudtemat är att Sverige var först i världen 

med att erkänna teckenspråkets 1981. Talaren avbryter sig och inleder en pseudodialog med åhörarna: 

Ni vet alla att teckenspråket erkändes -81. Om inte, skulle jag bli mycket förvånad ... Utvikningen 

fortätter sedan under 15 sekunder. Hela sekvensen är kraftigt markerad genom rynkad näsa, indragen 

haka, höjda kinder och sammandragna ögonbryn. Utvikningen avslutas med en modifierad upprepning 

av parentesens inledning: Ni måste känna till -81. Samtidigt förflyttar talaren sig till en position till 

höger. Huvudtemat återupptas genom att hon tar ett steg tillbaka till ursprungsläget, pekar mot 

projektorbilden, tecknar OK samt upprepar det hon sa precis innan utvikningen: -81, jag sa att vi var 

först i världen. 

I materialet förekommer även utvikningar som inte markeras vare sig prosodiskt eller genom explicita 

språkliga uttryck. I de fallen är det bara innehållet som avslöjar att det handlar om en utvikning. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån en ren innehållslig analys av exemplen ovan, kan man se att talaren gör ett avbrott i den 

pågående framställningen för att infoga någon typ av extra information. För den som behärskar ett 

talat språk framgår detta klart genom intonation, tempo och ibland även explicita språkliga uttryck. På 

teckenspråk blir det extra tydligt eftersom man även har möjlighet att använda rummet, 

blickriktningar, icke-manuella signaler, placering i teckenrummet etc. som en del av språket. 

Biinformation kan dels bestå av längre utvikningar och dels parentetisk information i form av kortare 

inskjutna avbrott i huvudinformationen. Längre utvikningar tycks kräva en tydlig och explicit 

inledning och avslutning i form av lexikala uttryck medan parentetiska kommentarer verkar kunna 

markeras enbart med prosodi och utnyttjandet av teckenrummet. Tyngdpunkten i denna studie kom att 

bli dessa korta parentetiska inskott. 

För att strukturera materialet delades exemplen in i olika kategorier utifrån vilken typ av information 

de tillförde texten och de olika signalerna ordnades i en analystabell (bilaga 2). Syftet var att se om de 

olika informationstyperna signaleras med bestämda markörer. Det visade sig dock inte vara så enkelt. 

Det verkar snarare handla om en kombination av informationstyp och hur den parentetiska 

informationen infogas i texten, dvs. det som Mazeland (2007) kallar för continuation, resumption och 

redesign. 

Två av dessa kategorier har inte återfunnits i detta material. Det handlar om resumption (att parentesen 

blir påtaglig del av den fortsatta texten) och redesign (att huvudinformationen förblir oavslutad och 

den parentetiska informationen blir huvudinformation i dess ställe). Det kan bero på att Mazeland 

(ibid.) har baserat sin studie på samtal där det ena kan leda till det andra utan en planerad struktur. I en 

föreläsning, däremot, är man tvungen att hålla sig till ämnet och man har en struktur och ett 

ämnesinnehåll att hålla sig till. 

För denna studie saknas dock en kategori som Mazeland inte har nämnt. Det handlar om de fall där 

talaren avslutar huvudämnet direkt efter parentesen för att påbörja ett nytt huvudtema. Detta har jag 

valt att kalla avslutning (termination). Då jag förde in de två parametrarna continuation och 

termination i analystabellen framträdde nya strukturer. 
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Spatial förskjutning 

Om man avviker från ämnet måste detta markeras på något sätt. Ett vanligt sätt är att man utnyttjar 

spatial förskjutning för att markera parentetisk information. Spatial förskjutning kan utföras genom att 

man byter hand, placerar tecknen åt ena sidan eller att man rent fysiskt förflyttar sig i rummet. Spatial 

förskjutning skall inte förväxlas med spatial kontrast, dvs. då man utnyttjar höger- vänster för att ställa 

två företeelser med samma informationstyngd i kontrast till varandra. Vid spatial förskjutning placeras 

huvudinformationen i det neutrala läget medan biinformationen placeras åt ena sidan i teckenrummet. 

Frishberg (2000) har i sina studier funnit att parentetisk information ofta placeras i den icke-dominanta 

sidan (vänster för högerhänta) av teckenrummet. Hennes undersökning bygger dock på narrativa 

texter. I svenskt teckenspråk har samma fenomen observerats av Ahlgren och Bergman (1990). 

McKees (1992) undersökning, däremot, baseras på deskriptiva texter. Hennes resultat visar, även de, 

att parentetisk information placeras till vänster i teckenrummet. 

Detta verkar dock inte gälla för de deskriptiva texter i svenskt teckenspråk som analyserats den här 

studien. Tvärtom visar exemplen ovan på en genomgående tendens att talaren, i deskriptiva texter, 

placerar den parentetiska informationen till höger, dvs. i den dominanta sidan av teckenrummet. 

Varför det ser ut så kan man bara spekulera om. En intuitiv känsla är att kontralateral3 placering 

upplevs som mer markerad än ipsilateral4 . 

Denna spatiala förskjutning verkar vara nödvändig i de fall då en parentes avslutar ett huvudtema 

(termination) såsom i ex. 7, 9, 10, 11 och 12. Enda undantaget är exempel 3 som endast markeras som 

parentetisk information genom ett leende och höjda ögonbryn.  

Om man väljer att inte ha någon spatial förskjutning alls, såsom i exempel 1 och 3, måste man istället 

markera den parentetiska informationen genom mycket tydliga icke-manuella signaler. Utmärkande 

för dessa exempel är kisning (med eller utan uppdragna kinder och rynkad näsa) samt en förändring i 

ögonbrynens position (ihop i ex 1 respektive upp i ex 3). Ytterligare ett exempel där spatial 

förskjutning saknas är i exempel 5 där parentesen istället markeras genom index-hold. 

Ytterligare ett undantag är då biinformationen istället får en spatial förskjutning åt vänster såsom i 

exempel 2 och 6. I exempel 2 kan förklaringen vara att talaren tidigare refererat, genom en pekning, 

till en bok (betänkandet) som rent fysiskt befinner sig till höger i rummet. Höger sida blir därmed 

reserverad för huvudinformationen och biinformationen förskjuts åt vänster. 

I exempel 6 finns ingen sådan koppling till ett fysiskt föremål i rummet. Trots detta väljer talaren att 

placera parentesen till vänster. Detta tycks dock kräva att man även byter aktiv hand, ett s.k. 

                                                   
3
 Kontralateral betyder ”motsatt sida” (till den aktuella handen). 

4
 Ipsilateral betyder ”samma sida” (som den aktuella handen). 
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dominance shift.  Även här åtföljs parentesen av kisande ögon, ihopdragna ögonbryn samt andra 

tydliga icke-manuella signaler såsom nerdragna mungipor, rynkad näsa och uppdragna kinder. 

Ytterligare ett exempel på byte av dominant hand återfinns i exempel 13 där talaren har ställt en fråga 

till publiken och därefter upprepar deras svar med vänster hand. De felaktiga svaren kan ses som 

biinformation och utanför själva texten. Det korrekta svaret däremot är i allra högsta grad 

huvudinformation och därför byter talaren till höger hand då han upprepar detta. Detta sätt att markera 

information som oriktig genom att utföra den med vänster hand har även observerats i nederländskt 

teckenspråk (van der Kooij m.fl. 2006). 

 

Icke-manuella signaler 

Analysen visar att parentetisk information alltid åtföljs av en förändring av ögonbrynens position. Det 

verkar som att höjda ögonbryn främst används vid parenteser som blir avslutning på det föregående 

temat (termination). Ihopdragna ögonbryn, däremot, tycks åtfölja parenteser där man återgår till 

huvudtemat som om parentesen aldrig funnits (continuation). Ett undantag är exempel 5 där 

parentesen inleds med en retorisk ja/nej-fråga vilket kräver höjda ögonbryn. Detsamma gäller i 

exempel 13.   

Kisningar förekommer i knappt hälften av fallen. Detta är lite förvånande eftersom en hypotes i 

inledningen av denna studie var att kisningar ofta används för att markera biinformation. De kisningar 

som förekommer i exemplen ovan verkar ha en annan funktion än den Engberg-Pedersen (1990) har 

beskrivit. I dessa exempel verkar kisningen inte signalera känd information eller referenscheck utan 

den fungerar enbart som en markör för parentetisk information. 

Kisningar förekommer företrädelsevis i metakommentarer och förtydliganden. Kisningarna förstärks 

med rynkad näsa och höjda kinder i exempel 1, 5, 6 och 8. Gemensamt för dessa är att det handlar om 

inskott där talaren fortsätter som om parentesen aldrig funnits (continuation). Kisningar förekommer 

mycket sällan vid parenteser som avslutar ett tema. 

Kombinationen rynkad näsa och neddragna mungipor, förekommer i ex 6 och 11. Dessa ansiktsuttryck 

har beskrivits som negerande då de åtföljer en huvudskakning (Ahlgren och Bergman, 2006). Detta 

verkar stämma i ex. 6 (… inte som grundlag det är det bara tre länder som har) men det verkar som 

om de även kan användas för att enbart markera parentetisk information. Om man ser till innehållet i 

exempel 11 så handlar det tvärtom om ett positivt värdeomdöme om en person (Det är en bra lärare, 

jättebra. Jag kan rekommendera henne som EG-föreläsare). Det är dock inte säkert att den rynkade 

näsan och de nerdragna mungiporna i detta exempel signalerar parentetisk information, de kan även 

markera emfas. 
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Den andra handen 

I materialet finns bara två exempel på index-hold i form av en vänsterhandspekning till höger 

(exempel 1 och 5). Denna typ av pekning har dock tidigare påvisats i svenskt teckenspråk av Nilsson 

(2007) där den benämns som pointer buoy. Pekningens syfte är att hjälpa mottagaren att hålla 

huvudtemat i fokus under utvikningen. Denna pekning verkar endast förekomma vid inskjutna 

parenteser (continuation) eftersom man då ämnar återgå till huvudtemat. Det verkar som att index-hold 

ersätter spatial förskjutning och den kombineras ofta med uppdragna kinder och rynkad näsa. 

Utifrån det begränsade underlaget gör det svårt att uttala sig om när denna vänsterhandspekning 

används. En rimlig hypotes är dock att de förekommer vid längre utvikningar då talaren behöver 

påminna mottagaren om att ha huvudtemat i fokus. 

Teckenfragment förekommer ofta då en parentes avslutar ett tema såsom i exemplen 7,8,9,10 och 

exempel.12. Teckenfragment i sig, signalerar inte parentetisk information men de hjälper till att hålla 

samman informationen som en egen enhet. 

 

Avgränsning av parentesen och återkoppling till huvudtemat 

En parentes markeras prosodiskt genom förändringar i ansiktsuttryck, tempo, positioner i rummet, 

teckenfragment och pekningar som håller samman parentesen som en enhet. När parentesen väl är 

avslutad återgår man till de icke-manuella uttryck man använde innan avbrottet. 

Men även explicita uttryck är viktiga för att avgränsa en parentes. Mazeland (2007) tar upp vikten av 

att man tydligt markerar när en utvikning börjar och slutar samt att man återgår till huvudtemat. I 

exemplen ovan verkar det dock vara viktigare att manuellt markera var en parentes eller en utvikning 

slutar än att tydligt markera var den börjar.  

Parentesens början och slut kan avgränsas manuellt. Detta kan ske genom en exakt eller modifierad 

upprepning av parentesens inledning såsom i exempel 1: (jag ska ta upp sedan vad som hände … jag 

tar upp det sedan), exempel 8: (inte… nej) och i exempel 9: (det beror på vad man pratar om… det 

beror på vad det är frågan om). Detta kan illustreras på följande sätt: 

                                ____ 

                  Y (X…X) Y 

 

Figur 2. Avgränsning av parentes genom upprepning 

 

 



25 

 

Att man går tillbaka till huvudinformationen markeras på samma sätt genom att man upprepar den 

sista informationen före parentesen. Exempel på detta kan man bland annat se i exempel 7: minskat till 

279 (…) 279 kvar, exempel 8: arbetar för EG (…) fokus är på EG och i exempel 10: den första 

handikapporganisationen för döva (…) döva var först. Detta illustreras i följande figur: 

                         ___________ 

Y (X…X) Y 

 

Figur 3. Återkoppling till huvudtemat genom upprepning 

 

Ibland används båda typerna av upprepningar som i exempel 2 och 8 och ibland används inga 

upprepningar alls som i ex 11 och 12. I det senare fallet handlar det om att huvudtemat inte återupptas 

utan parentesen blir avslutning på det föregående temat. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Man kan fundera över om de prosodiska drag som valts ut för analys är de mest lämpliga för att 

beskriva biinformation. Urvalet styrdes av de beskrivningar som jag hittat i litteraturen och hypotesen 

att detta ofta uttrycks genom prosodi. Jag har dock inte, i litteraturen, hittat någon sammanhållen 

beskrivning av biinformation i teckenspråk. Teoridelen består därför av en sammanställning av 

sidokommentarer i olika artiklar som beskriver prosodiska drag i teckenspråk generellt. Detta är en 

svaghet i studien och gör att resultatet kan upplevas som fragmentariskt. Det är möjligt att det finns det 

andra subtila signaler som har förbigåtts i denna studie. 

Det finns också alltid en risk att man i urvalet av exempel begränsar sig till dem som man upplever 

som tydligast och att man därmed utesluter andra som kanske skulle leda fram till ett annorlunda 

resultat.  

Eftersom materialet endast består av tre döva talare bör man även fundera över i vilken mån vissa drag 

är generella eller om det handlar om idiolekt. 

6.2.1 Resultatets överförbarhet 

Studien består av en analys av ett mycket begränsat antal texter med ett mycket begränsat antal talare. 

Material är för litet för att man ska kunna dra några entydiga slutsatser utan man kan endast påvisa 

mer eller mindre starka tendenser för hur man kan markera biinformation i deskriptiva 

teckenspråkstexter. För att kunna generalisera krävs fler undersökningar och ett större underlag. Men 

min förhoppning är att läsarna blir mer observanta på de signaler som förmedlar denna textstruktur. 
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6.2.2 Etikdiskussion 

Några större etiska problem när det gäller konfidentialitet och anonymitet har inte uppstått i denna 

studie eftersom data endast presenteras i form av annotationer. Dövvärlden är dock så liten att det inte 

går att garantera full anonymitet. Om det uppkommer behov av att visa videoexemplen i framtiden 

kommer informanterna att tillfrågas först. 

7 Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur biinformation uttrycks i tecknat språk. Det man 

kan se är att biinformation, i de flesta fall, är tydligt avgränsad gentemot den omgivande huvudtexten. 

I litteraturen finns detta väl beskrivet när det gäller talade språk. Det har dock varit svårt att hitta 

information om hur biinformation uttrycks i tecknade språk. 

Denna undersökning visar att flera olika manuella och icke-manuella signaler samverkar för att 

signalera informationstyngd i deskriptiva teckenspråkstexter. De mest framträdande resultaten är att 

parentetisk information alltid åtföljs av en förändring av ögonbrynens position.  Då en parentes 

avslutar ett tema åtföljs den av höjda ögonbryn medan en parentes som är inskjuten i huvudtemat 

åtföljs av sammandragna ögonbryn. Vid avslutande parenteser är det också vanligt att man utnyttjar 

spatial förskjutning åt höger för biinformationen. Då spatial förskjutning saknas krävs tydliga icke-

manuella signaler ofta i form av kisningar, rynkad näsa och uppdragna kinder. 

Ytterligare en upptäckt är att, i teckenspråk, verkar det vara viktigare att markera var en parentes eller 

en utvikning slutar än att tydligt markera var den startar. Det absolut vanligaste sättet att göra detta är 

att upprepa inledningen av parentesen eller att upprepa det som sades precis innan avbrottet. 

Slutsatsen är att talare, oavsett om man använder talat eller tecknat språk, klart och tydligt lotsar sina 

åhörare genom texten genom att signalera när man avlägsnar sig från huvudämnet genom en utvikning 

eller ett parentetiskt inskott. 

8 Framtida forskning 

Genom denna studie av hur döva förmedlar parentetisk information har vissa prosodiska och manuella 

signaler identifierats. Eftersom underlaget i denna studie är så begränsat är den naturliga fortsättningen 

att göra en större studie på området. 
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Ytterligare ett område som skulle vara intressant att undersöka är att se hur tolkar, som inte har 

överblick över texten i sin helhet och som dessutom tvingas att ta språkliga beslut under tidspress, 

klarar av att förmedla denna skillnad i informationstyngd. Min känsla är att tolkar ofta klarar detta men 

att de kanske tvingas att använda andra och ibland mer stereotypa prosodiska signaler för att förmedla 

biinformation. Ytterligare en hypotes är att många tolkar, i sin strävan att vara teckenspråkliga, 

utnyttjar teckenrummet för mycket och därmed ger informationstyngd till delar av texten som inte 

borde ha det. Detta är spännande forskningsfrågor som förtjänar att undersökas. 
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Bilaga 1 

 

Transkriptionskonventioner 

 Tecken betecknas med versaler. T.ex. BLIND 

 Bindestreck mellan ord används då det krävs flera svenska ord för att täcka tecknets betydelse. T.ex. 

RUNT-OM 

 Snedstreck mellan ord anger att tecknet är en sammansättning. T.ex. TÄNKA/FÖRSLAG 

 Bokstäver med bindestreck emellan anger bokstavering. T.ex. U-T-R-I-K-E-S 

 PEK representerar pekningar och efterföljs alltid av en riktningsangivelse. T.ex. PEK-h (pekning år höger) 

eller PEK-c (pekning mot talaren själv) 

 Då riktningsangivelse saknas anger det att tecknet utförs i det neutrala läget. 

 Vid tvåhandstecken skrivs teckenglosan både på raden för höger och vänster hand. 

 Då ett tecken eller en icke-manuell signal upprepas, anges detta med x åtföljt av antalet upprepningar. 

T.ex. nick x3 

 Teckenfragment anges med fragmentets handform följt av tf. T.ex. J-h tf. 

 

I övrigt kommer följande symboler att användas i transkriptionerna/analystabellen: 

¤ Felstart. Talaren påbörjar ett tecken utan att avsluta det. 

bdh Byte av dominant hand. 

böj Ansiktet hålls framåtriktat medan huvudet lutas åt höger eller vänster. 

ihop En sammandragning av ögonbrynen. 

ih Index-hold. Vänsterhanden pekar åt höger. 

+k Ögonkontakt. Om ögonkontakt saknas anges istället blickriktningen. 

kis Kisning. 

ku Kind upp. En uppdragning av kinderna. 

mg Mungipornas position (upp/ner). 

nr  Näsrynk. En rynkning av näsroten. 

sf Spatial förskjutning. Tecknandet förskjuts från den neutrala positionen till en position 

 till höger eller vänster. 

sl Ögonen hålls slutna. 

tf Teckenfragment. Vänsterhanden bibehåller sin handform och position från ett tidigare  tecken.  

upp Höjda ögonbryn. 

v Blinkning. 

vida Vidöppna ögon. 
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