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1 Introduktion 

Den här bruksanvisningen skiljer sig från ”Transkriptionskonventioner för teckenspråks-
texter. Version 3” (Wallin m.fl., 2011) enbart när det gäller tecknets manuella del. Tidigare 
använda markörer som exv. ’(b)’ för bokstavering och ’(p)’ för polysyntetiska tecken har 
bytts ut och utökats med nya annotationsmarkörer enligt följande: 
 
GLOSA@b  bokstavering eller bokstaverat tecken, tidigare GLOSA(b) 
 
GLOSA@p  polysyntetiskt tecken, tidigare (p-)GLOSA 
 
GLOSA@g  gest eller gestlikt tecken, tidigare (g-)GLOSA 
 
GLOSA@&  ofullbordat tecken, tidigare (avbr-)GLOSA 
 
GLOSA@n  namntecken eller persontecken (nytt) 
 
GLOSA@zzz nytt förslag på glosa (nytt) 
 
GLOSA@xxx är det detta tecken som utförts? (nytt) 
 
GLOSA@r  reduplicerat tecken (nytt) 
 
GLOSA@nh  tecknet utfört med icke-dominanta handen, tidigare Ø 
 
GLOSA1<>GLOSA2@nh två överlappade tecken (nytt) 
 
GLOSA@h  kvarhållet tecken (nytt) 
 
 

Dessa konventioner avser transkription av texter med annotationsverktyget ELAN (se 
vidare om verktyget i Mesch, 2009 och http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/). Syftet är att ge 
riktlinjer för transkriptionsarbete inom projektet ”Korpus för det svenska teckenspråket”, 
2009–2011, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (Mesch, Wallin, Nilsson & 
Bergman, 2012). Med transkription avses här en underordnad del av en större annotation, 
som också innefattar taggning och översättning. Denna typ av transkriptionsarbete kan 
även förekomma exv. inom forskning och för undervisning.  

1.1 Om transkriptionskonventionerna 
Utgångspunkten för transkriptionskonventionerna är att transkriptionen ska ske på ett 
sådant sätt att sökning av relevanta data underlättas i ELAN. ELAN är konstruerat så att 
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transkriberade texter är länkade till videosekvenser i realtid. Sökningen begränsas inte till 
enbart en enda teckenspråkstext, utan man kan göra en sökning i flera texter samtidigt. Då 
är det väsentligt att teckenspråkstexterna har transkriberats på ett så enhetligt sätt som 
möjligt, och att tecken transkriberats med samma glosa oavsett sammanhang. 
 
Dessa transkriptionskonventioner är en vidareutveckling av Bergman, 1982: ”Transkription 
av texter” i Teckenspråkstranskription (FOT-rapport X, s27-35). En del av konventionerna 
är också inspirerade av bl.a. Sign language transcription conventions for the ECHO Project 
(Nonhebel et. al., 2004), Auslan corpus annotation guidelines (Johnston & de Beuzeville, 
2007) och CHILDES  (MacWhinneys, B., 2012. 
http://childes.psy.cmu.edu/manuals/CHAT.pdf ) 
 

I den tidigare versionen (Wallin m.fl., 2011) var beskrivningen uppdelad i två delar. Den 
första delen beskriver konventioner för transkription av vad händerna gör, och den andra 
konventioner för icke-manuella komponenter. Här har den andra delen lyfts ur, och den 
som vill ta del av konventionerna för de icke-manuella komponenterna hänvisas till den 
tidigare versionen. 
 
Beskrivningen av konventioner för den manuella delen är uppdelad i en rad för den 
dominanta handen; Glosa-DH (figur 1), och en rad för den icke-dominanta handen; Glosa-
NonDH (figur 2), med tillhörande underrader. Dessutom finns separata rader för 
översättning och kommentarer till översättning (figur 3). 
 

                     
Figur 1.        Figur 2.                                     Figur 3. 

 

När vi transkriberar, iakttar vi huvudsakligen vad som sker; vilka tecken som används, vad 
den andra handen gör, vad som händer med ögonen, huvudet eller kroppen. Vi tar inte 
ställning till vilka funktioner, t.ex. syntaktiska funktioner, detta kan ha.  
 
Transkriptionskonventionerna kan dels fungera som en instruktion för den som ska 
annotera korpusmaterial, dels som en vägledning i hur man ska läsa de annotationsfiler som 
kan laddas ner från korpusens hemsida. Den som transkriberar utanför korpusarbetet 
behöver naturligtvis inte följa konventionerna, men kan kanske få inspiration från dem.  

1.2 Var börjar och slutar ett tecken? 
En text består av tecken som följer på varandra. Varje enskilt tecken har en början och ett 
slut. Det är de enskilda tecknens början och slut som ska annoteras i så kallade celler. Det 
innebär att vi ska identifiera var ett tecken börjar och var det slutar. Tidsavståndet mellan 
tecknets början och slut kan variera från någon tusendels sekund till flera hundradelar av en 
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sekund. Det medför att cellernas storlek också varierar i motsvarande grad. På liknande sätt 
kan det bli olika tidsavstånd från ett teckens slut till nästa teckens början. Ibland kan det bli 
tätt och ibland längre avstånd mellan cellerna. Den rörelsen handen/händerna gör mellan 
två tecken kallas transportrörelse. Den annoteras inte, dvs. inga celler skapas för den typen 
av rörelse. 
 
Hur avgör vi var ett tecken börjar och slutar? Det avgörs huvudsakligen av när artikulatorn 
påbörjar och avslutar artikulationen. Början är när artikulatorn kommit i läge för 
artikulationens början. Tecknet avslutas när artikulationen fullbordats och handen är på väg 
att förflyttas till läget för början av nästa tecken.  
 
Cellen för ett tecken börjar med den första bildruta (frame), eller en bildruta innan den, där 
artikulatorn kommit i läge för artikulationens början, och slutar med den sista bildruta eller 
en bildruta efter det att artikulationen fullbordats och handen är på väg till läget för nästa 
teckens början. Viktigast med transkriptionen är inte att man valt rätt frame, utan att det 
aktuella tecknet har transkriberats så att vi inte missat något tecken.  

1.3 Två tecken i en cell eller i två celler? 
Det förekommer minst två situationer där man behöver göra avvägningar avseende hur 
många celler man ska skapa. Den ena gäller avvägningen om två tecken har smält samman 
till ett enda tecken eller ej. Ett typexempel där två tecken smält samman är teckenparet för 
‘se ut’: SE och UT@b.1 Där har rörelsen i det första tecknet SE reducerats helt och hållet 
och enbart artikulatorn placerad vid näsan återstår. Artikulationen för tecknet UT@b 
påbörjas omedelbart efter att artikulatorn för SE intagit lägespositionen vid näsan, dvs. 
ingen transportrörelse uppstår. I sådana situationer transkriberas teckenparet i en (1) cell 
och annoteras med ett ’^’ mellan tecknen: SE^UT@b i cellen (figur 4). Om SE i något fall 
utförs med artikulation framåt transkriberas tecknen SE och UT@b i var sin cell. Exempel 
på vanliga liknande kombinationer är HAR^INTE och TV@b^PROGRAM.2  
 
Den andra avvägningen gäller översättningslån av svenska sammansatta ord, dvs. ord som i 
sin tur är sammansatta av två eller flera ord, t.ex. ’landsväg’. I teckenspråket förekommer 
det att detta begrepp inte uttrycks som ett sammansmält tecken, utan som två tecken med 
en transportrörelse emellan, dvs. LAND och VÄG (figur 5). I det fallet väljer vi också att 
transkribera varje tecken i en egen cell. 
 

                                                        
1 @b står för bokstavering eller bokstaverat tecken, se avsnitt 5.1. 

2 Se även exempel på sidan 10. 
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Figur 4. En cell.3 Figur 5. Två celler.  

2 Radnamn för händerna 

2.1 Glosa_DH och Glosa_NonDH 

           
 
Tecken skrivs företrädesvis i raden Glosa_DH, men i vissa fall i raden Glosa_NonDH. DH 
står för dominanta handen, vilket är höger hand hos högerhänta tecknande, respektive 
vänster hand hos vänsterhänta tecknande. NonDH står för icke-dominanta handen, som är 
vänster hand hos högerhänta tecknande och höger hand hos vänsterhänta tecknande.4 
 
Ett enhandstecken som SÅG utförs normalt med den dominanta handen. Både för höger- 
och vänsterhänta skrivs SÅG i raden Glosa_DH (se figur 6 och 7). Samma sak gäller för ett 
tvåhandstecken som SITTA, där den ena handen agerar mot den andra, som då är manuellt 
läge. Då är det oftast den dominanta handen som agerar mot den andra handen, dvs. 
högerhäntas högra hand eller vänsterhäntas vänstra hand är den som agerar, och i båda 
fallen skrivs SITTA i raden Glosa_DH (se figur 8 och 9). Tecken som AKTIV och 
FINEMANG, som utförs med dubbel artikulator, skrivs i raden Glosa_DH (se figur 10 och 
11), detta oavsett om den tecknande är högerhänt eller vänsterhänt.  
 

                                                        
3 Fotoillustrationerna i detta häfte är hämtade från något av följande material: korpusmaterial (Mesch 
m.fl. 2012), ECHO-material (Bergman & Mesch, 2004) samt undervisningsmaterial från Institutionen 
för lingvistik. 

4 Det förekommer att en tecknande varken är huvudsakligen högerhänt eller vänsterhänt. Då måste 
man för annoteringen välja att transkribera som om denne är högerhänt eller vänsterhänt. 
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Figur 6. Högerhänt tecknande 
tecknar SÅG. 

Figur 7. Vänsterhänt tecknande 
tecknar SÅG. 

 

 

  

 

Figur 8. Högerhänt tecknande 
tecknar SITTA   

Figur 9. Vänsterhänt tecknande 
tecknar SITTA. 

 

 

  

 

Figur 10. Högerhänt 
tecknande tecknar AKTIV. 

Figur 11. Vänsterhänt tecknande 

tecknar FINEMANG. 
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Ibland byter en tecknande hand. Då utför en högerhänt tecknande ett tecken med vänster 
hand, dvs. den icke-dominanta handen, istället för den högra. En vänsterhänt tecknande, 
som byter hand använder den högra handen, dvs. den icke-dominanta handen istället för 
den vänstra. När den tecknande byter hand skrivs glosan för tecknet i raden Glosa_NonDH 
(se figur 12 och 13). Om båda händerna utför var sitt tecken och de överlappar tidsmässigt 
vid utförandet transkriberas tecknen i respektive rad som i figur 14. 
 

  
 

Figur 12. Högerhänt tecknande 

tecknar TRO med icke-

dominanta handen, annoterat i 

raden Glosa_NonDH 

Figur 13. Vänsterhänt tecknande 

tecknar VARELSE(L)@p-KOMMA5 

med icke-dominanta handen, 

annoterat i raden Glosa_NonDH 

Figur 14. Dominanta handen 
utför tecknet 
STANSOPERATRIS, annoterat 
i raden Glosa_DH, och icke-
dominanta EN-LISTA, 
annoterat i raden 
Glosa_NonDH 

 
Sammanfattningsvis skrivs tecken som utförs med den tecknandes dominanta hand i raden 
Glosa_DH, och tecken som utförs med den icke-dominanta handen i raden Glosa_NonDH. 

2.2 DHs_andra_hand 

           
 
Raden DHs_andra_hand utgör en underordnad rad6 till Glosa_DH. Här annoteras 
information om den andra handens status eller funktion med ett av följande: manuellt läge 
(ml), dubbel artikulator (da) eller en tom cell (se figur 15). 
 

                                                        
5 @p står för polysyntetiskt tecken, se 5.2 nedan. 

6 Annotationer i en underordnad rad är kopplade till annotationer i en överordnad rad (på engelska 
heter de child tier respektive parent tier.) 
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Figur 15. Två värden, da och ml, som annoteras i raden DHs_andra_hand samt en tom 

cell.  

 
När ett tecken utförs med två händer, och den andra handen fungerar som manuellt läge, 
skriver man tecknets glosa t.ex. SÄKERT i den överordnade raden och ’ml’ i den 
underordnade raden. För tvåhandstecken där båda händerna är artikulatorer, som t.ex. 
BETYDA noterar man andra handens funktion som ’da’. För tecken som utförs med en 
hand, som t.ex. BRA, skapas en cell som lämnas tom. 

2.3 NonDHs_andra_hand 

 
 
Raden NonDHs_andra_hand utgör en underordnad rad till raden Glosa_NonDH. Den kan 
tyckas överflödig, då mycket av informationen finns i raden DHs_andra_hand, men det 
finns ett tillfälle då en annotering i denna rad behövs för sökbarhetens skull. Det är när en 
person ”byter händer” (se 2.1 ovan), dvs. utför ett tvåhandstecken med den dominanta 
handen som manuellt läge, som i figur 16. 
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Figur 16. Högerhänt 
tecknande tecknar STÄMMA 
och ”byter händer”.7 

  

2.4 Val av ordform som glosa 
Ordet eller orden i glosraderna ska inte i första hand ses som en översättning, utan som 
namn eller etiketter på tecknen. Ord som fångar tecknets grundläggande betydelse har 
valts. Samma ord ska i görligaste mån användas för samma tecken, oavsett vad 
översättning till svenska kan resultera i. Tecknet KÄNNA-OLUST kan t.ex. översättas med 
’jobbigt’ eller ’inte kul’ efter sammanhanget. Om två tecken har samma form, men skilda 
betydelser, ska de dock betecknas med egna glosor, som t.ex. tecknen BORD och GOLV. 
 
Orden ska i görligaste mån skrivas i sin grundform, utan böjningar. Det innebär att tecken 
som refererar till saker eller motsvarande, såsom substantiv, skrivs i singular och obestämd 
form, som STOL, oavsett om det i texten handlar om ’en stol’ eller ’flera stolar’. Tecken 
som uttrycker händelser och handlingar, såsom verb, skrivs utan tempusböjning, som ÄTA 
oavsett om det i texten betyder ’äter’ eller ’åt’. Tecken som uttrycker en egenskap eller ett 
tillstånd skrivs utan hänsyn till kongruens, som ’rött’ i ’huset är rött’ eller ’röda’ som i ’alla 
bilarna är röda’, i båda fallen transkriberas tecknet med grundformen RÖD. 
 
Men, ingen regel utan undantag. Det finns tillfällen där man får lov att frångå principen om 
grundform. Ett par exempel är tecknen POJKAR (med upprepad rörelse, till skillnad från 
POJKE med enkel rörelse) och SÅG (som liknar SE men har munrörelsen /såg/8). 
 
Om man är osäker på vilket ord man ska använda som glosa för ett tecken kan man gå till 
Svenskt teckenspråkslexikon för att se vilket uppslagsord tecknet fått. Det finns planer på 
                                                        
7 Det är i själva verket svårt att avgöra om den tecknande är högerhänt eller vänsterhänt. Men vi har 
för annoteringens skull valt att transkribera som om han är högerhänt. 

8 Detta är två skilda tecken, vilket man märker tydligt när de kombineras med tecknet INTE. 
SÅG^INTE uttrycker att man t.ex. inte såg något hända, dvs. att man inte observerat något. SE^INTE 
uttrycker att man inte kan se något, t.ex. p.g.a. otillräcklig synförmåga eller att en text är för liten. 
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att ha en transkriptionsglosa för varje tecken i lexikonet, men tills vidare får man lita till 
tecknets uppslagsord. Här nedan ges några exempel på hur glosor ska skrivas. 
 
Tecken symboliseras i skrift med svenska ord i versaler.9 
 

FRÅGA (teckennr 4540)10 

RÄTT  (teckennr 387) 

TRAFIK (teckennr 1037) 

 

Om ett tecken behöver symboliseras med en sekvens av två eller flera ord, skrivs orden 
med bindestreck mellan: 
 

TVÅ-KRONA 

FÅ-SYN-PÅ (teckennr 1497) 

KOMMA-DIT (teckennr 2830) 

 
Om två tecken har smält samman till ett tecken, dvs. om ingen transportrörelse uppfattas 
mellan dem, skrivs orden med ett ’^’ mellan: 
 

SE^UPP  (teckennr 7320) 

TÄNKA^PÅ 

SJUK^HUS (teckennr 4608) 

 
Varje tecken ska så långt som möjligt ges en unik glosa. Men det förekommer fall när två 
olika tecken trots allt får samma glosa och det är för synonymer. De uttrycker samma 
innehåll, och är utbytbara i samma sats. I det fallet läggs information till om handform eller 
om tecknet utförs med en hand med manuellt läge eller utförs med båda händer aktiva som 
följande: 

 
ENSAM (B)  (teckennr 2360) 

ENSAM (L)  (teckennr 2862) 

 

BARA (B)  (teckennr 2381) 

BARA (JJ)  (teckennr 698) 

                                                        
9 Utom när ett påbörjat teckenutförande avbryts, då annoteras tecken med gemener. Mer om detta i 
avsnitt 4.5. 

10 Teckennummer refererar till tecken i Svenskt teckenspråkslexikon.  
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FORTFARANDE(da) (teckennr 983) 

FORTFARANDE(ml) (teckennr 12317) 

 
Om man är osäker på vilket tecken som har utförts, eller om man inte vet vilken glosa man 
ska använda till tecknet, används följande glosor:  
 

XXX: Vilket tecken har utförts? 

ZZZ: Vilken glosa ska användas? 

3 Specialglosor I (Glosa_DH och 
Glosa_NonDH) 

3.1 PRO-1, PRO, PEK11 
När ett tecken utgörs av en pekande rörelse (vanligtvis med pekfingerhanden, men även 
andra handformer) transkriberas dessa enligt följande: 
 

   

Figur 17. Mot den tecknande 
själv: PRO-1 

Figur 18. I annan riktning än 
den tecknande själv:                   
PRO 

Figur 19. Mot en kroppsdel:  

PRO>överarm 

 

När den tecknande pekar mot sig själv annoteras det med PRO-1. Om handen pekar mot en 
annan närvarande person (inte den tecknande själv) eller en annan entitet, dvs när tecknet 

                                                        
11 Annotationen av pronominella pekningar, objektspronomen och possessiver i svenskt teckenspråk är 
baserad på ett två-pronomen-system: första person och icke-första person. (Mer om pronomen-
systemet kan man t.ex. läsa i Nilsson, 2007.) 
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utgörs av en pronominell pekning, lägger man till’>’ följt av ’närv’, dvs. PRO>närv. Man 
gör på samma sätt om handen pekar mot någon kroppsdel eller ett läge på kroppen, fast då 
anges namnet på kroppsdelen, som PRO>knä eller PRO>överarm (figur 19). 

 

Det finns några tillfällen när man inte ska annotera pekningar med glosan PRO, som står 
för pronomen, utan istället använda PEK. Dels när handen pekar mot ett finger i en listboj. 
Då annoteras tecknet med PEK följt av numret på fingret, t.ex. PEK>en. Mer om listbojar i 
avsnitt 4.1. Dels när pekningen följer direkt efter exv. ett substantivtecken eller ett tecken 
för en ort. Då annoteras det bara med PEK. 

3.2 PRO-FLERTAL-1, PRO-FLERTAL, PEK-FLERTAL 
När den pronominella pekningen utförs med en svepande rörelse som avslutas vid den 
tecknandes kropp, annoteras tecknet med PRO-FLERTAL-1. Om den svepande rörelsen 
avslutas någon annanstans än vid den tecknandes egen kropp transkriberas tecknet med 
PRO-FLERTAL eller PEK-FLERTAL (jmf. 3.1). 

3.3 PRO-DUAL-1, PRO-DUAL 
När det pronominella tecknet utförs med pek- och långfingret, och handen förs mellan två 
positioner använder man sig av tilläggsglosan DUAL (för dualis) enligt följande: 
 

  

 

Figur 20. När den tecknandes 
kropp utgör en av två 
positioner (jfr ‘vi två’): PRO-
DUAL-1 

Figur 21. När båda positionerna 
är framför den tecknandes kropp 
(jfr ’ni två’ eller ’de två’): PRO-
DUAL 

 

3.4 PRO(X)-MULT-1, PRO(X)-MULT 
När det pronominella tecknet utförs med en handform med tre, fyra eller fem fingrar 
annoteras tecknet exempelvis enligt följande: 
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Tre fingrar: PRO(3)-MULT-1 (vi tre) 

Fyra fingrar: PRO(4)-MULT (de fyra) 

Fem fingrar: PRO(5)-MULT (de fem) 

3.5 OBJ-PRON-1, OBJ-PRON 
När tecknet är ett objektspronomen (vanligen måtthanden kombinerad med en 
nedåtgående rörelse) transkriberas det enligt följande: 
 

  

 

Figur 22. Med handflatan 
vänd mot den tecknande: 
OBJ-PRON-1 

Figur 23. Med handflatan vänd 
i annan riktning än mot den 
tecknande själv: OBJ-PRON12 

 

 

Om handflatan är vänd mot en närvarande person, läggs information om detta till: OBJ-
PRON>närv. 

3.6 OBJ-PRON-FLERTAL-1, OBJ-PRON-FLERTAL 
När tecknet för objektspronomen utförs med en svepande rörelse som avslutas vid den 
tecknandes kropp, annoteras tecknet med OBJ-PRON-FLERTAL-1. Om den svepande 
rörelsen avslutas någon annanstans än vid den tecknandes egen kropp transkriberas tecknet 
med OBJ-PRON-FLERTAL. 

3.7 POSS-1, POSS 
Possessiver utförs vanligen med flata handen och med handflatan vänd i rörelseriktningen. 
De transkriberas enligt följande: 
 

                                                        
12 Observera att OBJ-PRON inte ska förväxlas med tecknet PERSON. 
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Figur 24. Mot den tecknande 
själv: POSS-1 

Figur 25. I annan riktning än 
mot den tecknande själv:  
POSS 

 

Är tecknet POSS riktat mot en närvarande person, läggs information om detta till: 
POSS>närv. 

3.8 POSS-FLERTAL-1, POSS-FLERTAL 
När tecknet för possessiv utförs med en svepande rörelse som avslutas vid den tecknandes 
kropp, annoteras tecknet med POSS-FLERTAL-1. Om den svepande rörelsen avslutas 
någon annanstans än vid den tecknandes egen kropp transkriberas tecknet med POSS-
FLERTAL.13 

3.9 POSS-EGENSKAP 
Det finns ett tecken som liknar det possessiva tecknet POSS, men vars betydelse inte 
motsvarar ’din/ditt’ eller ’hans/hennes’. Det uttrycker snarare ’typiskt’ eller ’att ha den 
egenskapen’, därav glosan POSS-EGENSKAP. Det kan vara svårt att avgöra om ett tecken 
ska transkriberas med POSS eller POSS-EGENSKAP, eftersom de till formen är mycket 
lika. Man får då vara uppmärksam på betydelseskillnaden när man ska välja. Är man 
osäker kan man alltid lägga till ett @xxx, dvs. POSS@xxx eller POSS-
EGENSKAP@xxx.14 

3.10 PEK-DÄR, PEK-HÄR 
PEK-DÄR skiljer sig från PEK när det gäller artikulationen. I PEK-DÄR förs handen 
uppåt, som i figur 26, eller framåt i armbågsleden, som i figur 27. Med PEK-HÄR 
annoteras tecken där pekfingerhanden istället förs nedåt, ibland med upprepning.15 

                                                        
13 Tilläggsglosan FLERTAL för tecken utförda med en svepande rörelse kan användas även för andra 
tecken än de som beskrivits ovan, t.ex. FRÅGA-FLERTAL, SÄGA-TILL-FLERTAL 

14 Se vidare om @xxx i avsnitt 5.7. 

15 Beskrivningen PEK-DÄR och PEK-HÄR är inspirerad av Bergman (2002). 
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Figur 26. PEK-DÄR Figur 27. PEK-DÄR Figur 28. PEK-HÄR 

3.11 REL 
När en tecknande ska beskriva t.ex. den geografiska relationen mellan Jönköping och Lund 
kan inledningsfasen se ut som i den första bilden i figur 29. Den dominanta handen (här 
höger) intar positionen bredvid den icke-dominanta handen (här vänster), vars position 
representerar Jönköping. Efter inledningsfasen förflyttar sig den dominanta handen neråt 
och avslutar i en position som visas i den andra bilden i figur 29. Den positionen 
representerar nu Lund. Händernas positioner i avslutningsfaserna visar relation mellan 
orterna, dvs. att Lund ligger söder om Jönköping.16 
 

  

 

Figur 29. Tecknande beskriver geografiska relationen mellan                                                              

orterna Jönköping och Lund. 

 

Vogt-Svendsen & Bergman (2007) presenterar en liknande beskrivning av norskt och 
svenskt teckenspråk, med fokus på den icke-dominanta handen. De beskriver detta som 
användning av en ’point buoy’ (här försvenskat till punktboj), som ”används för att 
visualisera temporala och spatiala relationer mellan två entiteter” (översatt från ibid.). Den 

                                                        
16 Relationen visar i sammanhanget även avståndet mellan orterna, att det är längre mellan Jönköping 
och Lund än mellan Jönköping och Vänersborg, vilket den tecknande momentet innan beskrev på ett 
liknande sätt, men med kortare artikulation. 
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icke-dominanta handen bildar en utgångspunkt i rummet, som den dominanta handens 
agerande förhåller sig till.  

I transkriptionen annoteras den dominanta handen med glosan REL, för relation. REL 
betyder att den dominanta handen beskriver en relation tillsammans med punktbojen.17 

4 Specialglosor II (Glosa_NonDH) 

Nedan listas ett antal tecken som huvudsakligen produceras med den icke-dominanta 
handen. Gemensamt för dem är att de typiskt hålls i stationär position medan den 
dominanta handen utför tecken. 

4.1 Listboj 
Figur 30 visar ett exempel på en listboj (från eng. ’list buoy’) (jmf. Liddell 2003, Liddell, 
Vogt-Svendsen & Bergman, 2007, Nilsson, 2007) utförd med den icke-dominanta handen 
(vänstra) med en handform med pekfinger och långfinger åtskilda. Handformen liknar ett 
siffertecken för grundtalet ’två’. Karaktäristiskt för listbojarna är att de antar handformer 
som liknar siffertecken för grundtal, men med handen mer lutad och mer centralt framför 
kroppen än dem. 
 

 
Figur 30. Exempel på listboj, annoterad TVÅ-LISTA i NonDH-raden.18 

 
 

 

 

                                                        
17 Mer om punktbojen, se avsnitt 4.3. 

18 Annotationerna ’<>’, ’@h’ och ’@nh’ finns närmare beskrivna i avsnitt 5.9-5.11. 
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Listbojarna annoteras enligt följande: 
 

EN-LISTA  (pekfinger) 

TVÅ-LISTA (pek- och långfinger) 

TRE-LISTA (pek-, lång- och ringfinger) 

FYRA-LISTA (alla fingrar exkl. tummen) 

FEM-LISTA (alla fingrar inkl. tummen) 

 

Det är vanligt att den dominanta handen riktas mot listbojens fingrar. I figur 30 riktas 
pekfingerhanden mot listbojens långfinger. Det utförandet annoteras med en 
riktningsangivelse ’>’ efter glosan för den dominanta handen följt av numret på långfingret 
som är ’två’: PEK>två (se rad 36 efter det röda märket i figur 30). Varje finger har ett 
nummer: ’en’ för pekfingret, ’två’ för långfingret, ’tre’ för ringfingret, ’fyra’ för lillfingret 
och ’fem’ för tummen.  

4.2 Pekboj 
Figur 31 visar ett exempel på en pekboj (från eng. ’POINTER buoy’) (jmf. Liddell 2003, 
Nilsson, 2007) utförd med den icke-dominanta handen (här vänster) med en pekfingerhand 
som pekar framåt.19 Kännetecknande för en pekboj är att den pekar mot ett element i 
texten. Pekbojar transkriberas med PEKBOJ. Observera att den icke-dominanta handen 
även kan utföra en pronominell pekning eller vanlig pekning, som då ska transkriberas med 
PRO som i figur 32 eller PEK. Är man osäker på om man ska annotera med PEK, PRO 
eller PEKBOJ kan man alltid lägga till ett @xxx, dvs. PRO@xxx, PEKBOJ@xxx eller 
PEK@xxx.20 

 

                                                        
19 Bergman (2002) beskriver ett liknande tecken som TEMA-PEK i svenskt teckenspråk. 

20 Se vidare om @xxx i avsnitt 5.7. 
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Figur 31. Exempel på en pekboj, annoterad PEKBOJ i      
NonDH-raden. 

Figur 32. Den icke-dominanta 
handen utför tecknet PRO. 

4.3 Punktboj 
Som beskrivits i avsnitt 3.11 visar figur 33 exempel på en punktboj utförd med den icke-
dominanta handen (här vänster) bestående av en handform med böjt pekfinger. Fingret kan 
också vara utsträckt, beroende på hur handen hålls i rummet. Punktbojen transkriberas med 
glosan PUNKTBOJ följt av (L), dvs. PUNKTBOJ(L). Handformen kan också bestå av flat 
hand (Vogt-Svendsen & Bergman, 2007) och annoteras då med tillägget (J), dvs. 
PUNKTBOJ(J).   
 

 
Figur 33. Exempel på punktboj, annoterad PUNKTBOJ(L) i NonDH-raden. 

4.4 Temaboj 
Figur 34 visar exempel på en temaboj (från eng. ’THEME buoy’) (jmf. Liddell 2003, 
Nilsson, 2007) utförd med den icke-dominanta handen (här vänster). Den består av en 
handform med ett vanligtvis uppåtriktat pekfinger. Temabojens närvaro lyfter fram ämnet 
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som avhandlas eller ska avhandlas i texten.21 Temaboj transkriberas med glosan 
TEMABOJ. 
 

 
Figur 34. Exempel på en temaboj, annoterad med TEMABOJ i NonDH-raden. 

4.5 AVGRÄNS 
Den icke-dominanta handen utför i figur 35 ett exempel på det vi annoterar med glosan 
AVGRÄNS. Handformen utgörs vanligen av alla fingrar, som kan variera både med 
avseende på om de är samlade eller lätt åtskilda, och om de är böjda eller utsträckta. 
Kännetecknande för AVGRÄNS är att den ofta utförs när man berättar att man t.ex. bor i 
den inre delen av en by, eller att man kastar något mot ett begränsat område (som i figur 35 
är ett hål i mitten på ett bord). Den dominanta handen utför då tecken innanför den icke-
dominanta handen, dvs. vid den icke-dominanta handens handflata. AVGRÄNS används 
också när man berättar t.ex. att någon står utanför ett hus, som visas i figur 36. Då utför den 
dominanta handen tecken utanför den icke-dominanta handen.  
 
 

                                                        
21 I sammanhanget diskuterar den tecknande en filmskådespelare och hans medverkan i olika filmer 
och temabojen representerar skådespelaren. 
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Figur 35. Exempel på AVGRÄNS, annoterad i 
NonDH-raden, med dominanta handen framför 
handflatan. 

Figur 36. Exempel på AVGRÄNS, annoterad i 
NonDH-raden, med dominanta handen framför 
handryggen.  

 
AVGRÄNS är en preliminär glosa, då alla förekomster ännu inte har analyserats. 
Anledningen till namnvalet är just intrycket att tecknet har ett samband med avgränsning 
mellan ”inre” och ”yttre” element, som ’innanför – utanför’. 

4.6 Bakgrundsbetecknande element 
Den tecknande i figur 37 inleder produktionen av ett polysyntetiskt tecken (Wallin, 1994), 
som beskriver en situation när en pojke hoppar ner från en sten.22 Den dominanta handen 
representerar ’figur’ i situationen, dvs. pojken som hoppar, och den icke-dominanta handen 
representerar ’bakgrund’, dvs. stenen.23 När den icke-dominanta handen i ett polysyntetiskt 
tecken betecknar ett bakgrundselement annoteras detta bakgrundselement ensamt i raden 
Glosa_NonDH. Samma typ av glosa som beskrivs i avsnitt 5.2 med tillägget @p används. 

 

                                                        
22 Den dominanta handen föres från icke-dominanta handen ner och rörelsen avslutas framför icke-
dominanta handen.  

23 Wallin (1994) använder termerna ’figure’ och ’ground’ i sin beskrivning av liknande situationer. De 
svenska termerna har hämtats från Vogel (2011). 
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Figur 37. Exempel på bakgrundsbetecknande element, annoterad                             

ENTITET(J)@p i NonDH-raden 

5 Kategorimarkören @ 

5.1 GLOSA@b 
Både bokstaverade tecken och bokstaveringar av ord och namn annoteras med @b efter 
glosan enligt följande:  

 

NYA@b 

MER@b 

LIRARE@b 

5.2 GLOSA@p 
Polysyntetiska tecken (Wallin, 1994) annoteras med @p framför glosan enligt följande: 
 

VARELSE(L)@p-KOMMA 

GREPP(S)@p-HÅLLA 

5.3 GLOSA@g 
Tecken vars utförande liknar en gest annoteras med @g efter glosan som LÅTA-VARA@g 
(figur 38). Två gestformer vars innehåll vi ännu inte är säkra på, som vi inte heller vet om 
de har en enda eller flera olika betydelser, har fått egna glosor. Den ena utgörs av att 
handen/händerna hålls framför kroppen med handflatan/handflatorna vanligtvis vänd/vända 
uppåt (figur 39). Vi transkriberar den gestformen med PU (en förkortning av engelskans 
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’palms up’).24 Den andra utförs ganska högt, med fingrarna riktade uppåt och handflatorna 
vända framåt (figur 40). Den transkriberas med PF (en förkortning av engelska ’palms 
forward’). 
 

   
Figur 38. Exempel på 
gesttecknet LÅTA-VARA 

Figur 39. Exempel på 
gesttecknet PU.  

Figur 40. Exempel på 
gesttecknet PF. 

5.4 glosa@& 
När den tecknande är på väg att producera ett tecken men avbryter det, t.ex. vid felsägning, 
annoteras det med @& efter glosan i gemener enligt följande:25 
 

färdig@& 

fråga@& 

 

Om det avbrutna tecknet utgörs av bokstavering, tillfogas @& efter @b enligt följande: 
 

korp@b@& 

typ@b@& 

5.5 GLOSA@n 
När ett tecken utgör namn på personer, företag, platser, föreningar eller dylikt annoteras 
tecknet med @n efter glosan enligt följande: 
 
 

                                                        
24 Den engelska förkortningen har valts för att underlätta internationellt samarbete. Ett liknande 
tecken, med likartad funktion/betydelse, verkar finnas i flera tecknade språk (se exv. Roush, 2007). 

25 Detta förutsätter att man kan se vilket tecken den tecknade personen tänker utföra. Annars kan man 
välja att skriva XXX@&. 



22 
 

LARS-WALLIN@n 

HEPHATA@n 

 
Om ett sådant tecken består av bokstavering, tillfogas @n efter @b enligt följande: 
 

ÖSK@b@n 

SAAB@b@n 

5.6 GLOSA@zzz 
När man är osäker på om man har valt rätt glosa för tecknet, eller om det inte finns någon 
glosa för det tecknet men man har ett förslag, kan man tillfoga @zzz. På det viset kan man 
sedan gå tillbaka och kontrollera om det är rätt glosa, eller om förslaget var bra. 
 

SKIFTA@zzz 

DYLIK@zzz 

5.7 GLOSA@xxx 
När man ser den tecknande utföra ett tecken, men är osäker på vilket tecken det är, eller om 
man tycker sig se att ett tecken har utförts men inte är säker på det, kan man tillfoga @xxx 
till glosan. På det viset kan man gå tillbaka och kontrollera om det var rätt tecken eller om 
tecknet verkligen utfördes. 
 
PRO-1@xxx 
UMGÅS@xxx 

5.8 GLOSA@r 
När ett tecken till formen genomgår den morfologiska processen reduplikation (Bergman, 
1990), dvs. att artikulationen upprepas i cykler, markerar man tecknet med @r enligt 
följande: 
 

FRÅGA-TILL@r 

HÄNDA@r 

5.9 GLOSA@nh (Glosa_DH) 
Tecken som utförts med den icke-dominanta handen transkriberas inte bara i raden 
Glosa_NonDH utan även i Glosa_DH, då med tillägget @nh som i figur 41. Detta är för att 
vid en enkel eller snabb konkordanssökning (dvs. när man vill studera vilket eller vilka 
tecken som kommer före eller efter ett sökt tecken) få med dem i resultatet av sökningen. 
Vi exemplifierar med ett fall utan och med den extra annotationen, för att se skillnaden vid 
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konkordanssökning. Vi inleder med transkriptionen i figur 42, utan den extra annotationen. 
Vi ser i transkriptionen att mellan tecknen PRECIS och OFTA, utförda med den dominanta 
handen, har den icke-dominanta handen utfört tecknen PRO-1 och LITEN. Vi gör en 
konkordanssökning på PRECIS med transkriptionen i figur 42 som källa. Resultatet visas i 
figur 43, där vi kan utläsa att det tecken som kommer direkt efter det sökta tecknet 
PRECIS26 är OFTA. Men detta är missvisande, egentligen är det PRO-1 utfört med den 
icke-dominanta handen. Vi gör en ny konkordanssökning, men med transkriptionen i figur 
41 med den extra annotationen som källa. Resultatet visas i figur 44, där vi utläser att det 
tecken som kommer direkt efter PRECIS är PRO-1, fast utfört med den icke-dominanta 
handen, vilket visas med markören @nh. Detta motsvarar vad transkriptionen i figur 41 
(och även i figur 42) säger, att det tecken som utförts direkt efter PRECIS är PRO-1 utfört 
med den icke-dominanta handen. 
 

 
Figur 41. Transkription av tecknen PRO-1 och LITEN i raden Glosa_DH med tillägget                                   

@nh och i raden Glosa_NonDH utan detta tillägg. 

 

 
Figur 42. Transkription av tecknen PRO-1 och LITEN  enbart i raden Glosa_NonDH. 

 

                                                        
26 PRECIS i fetstil i figur 43 markerar att tecknet är det sökta.  
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Figur 43. Resultat efter konkordanssökning, baserad på transkriptionen i figur 42. 

 
 

Figur 44. Resultat efter konkordanssökning, baserad på transkriptionen i figur 41. 

5.10 GLOSA1<>GLOSA2@nh (Glosa_DH) 
Denna annoteringsform används i raden Glosa_DH när två tecken överlappar varandra, 
som i figur 45. Samtidigt som den dominanta handen (här vänster) producerar tecknet 
LYSSNA, producerar den icke-dominanta handen (här höger) tecknet PEK. Detta framgår i 
detalj i transkriptionen men inte vid en konkordanssökning (figur 46). Av 
annoteringsformen med ’<>’ i figur 46 kan man utläsa att de två tecknen överlappar, men 
däremot inte när överlappningen sker. Vill man veta det får man till transkriptionen eller 
titta i filmen. Glosan före markören representerar den dominanta handens tecken, och 
glosan efter markören den icke-dominanta handens tecken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 45. Den tecknande tecknar LYSSNA 
med den dominanta handen samtidigt som 
han utför tecknet PRO med den icke-
dominanta handen.  

Figur 46. Resultat efter konkordanssökning 
baserad på transkriptionen i figur 45. 

5.11 GLOSA@h (Glosa_DH) 
Det förekommer att den ena handen hålls i en stationär position medan den andra handen 
producerar flera tecken, som i figur 47. Medan den icke-dominanta handen (PEKBOJ) hålls 
i den stationära positionen, producerar den dominanta handen tre tecken PRO, HÖRA och 
BRA. Då kompletteras @nh i annoteringen för HÖRA och BRA med ett framförställt @h, 
dvs. @h@nh, om överlappningen fortsätter över nästföljande tecken. Vi markerar med @h 
av samma orsak som vi använder @nh, dvs. för att underlätta uttolkningen av resultatet 
efter en konkordanssökning (figur 48). Av resultatet i figur 48 kan man utläsa av @h i 
annoteringen för HÖRA att överlappningen är en fortsättning från ett tidigare tecken (dvs. 
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PRO), där annotering @h inte förekommer. Alla tecken som produceras medan den icke-
dominanta handen hålls i den stationära positionen annoteras med @h, ända tills 
överlappningen upphört. Liksom @nh säger @h enbart att överlappningen är bibehållen, 
men inte något om dess längd, dvs. om den slutar under BRA eller senare. För att få veta 
det måste man gå till transkriptionen eller filmen.  
 
 

 
Figur 47. Den tecknande tecknar BRA med den dominanta handen samtidigt                                                 

som han håller tecknet PEKBOJ i stationär position med den icke-dominanta                                            

handen. 

 

 
Figur 48. Resultat efter konkordanssökning baserad på transkriptionen i figur 47. 

 
Den dominanta handen kan också hållas i stationär position medan den icke-dominanta 
handen producerar tecken. Ett exempel på detta visas i figur 49 och figur 50, där @h 
annoterats efter SJUA i fyra annoteringar. Detta markerar att den dominanta handen hålls i 
stationär position från tecknet SJUA, som utfördes momentet innan, medan den icke-
dominanta handen utför tecknen PRO-1, OMÖJLIG, HA^INTE och PRO-1. Sen fortsätter 
dominanta handen med tecknet PLUS. Även här måste man gå in i filmen och titta för att få 
veta om den stationära positionen avslutats samtidigt med att PRO-1 utförts eller tidigare. 
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Figur 49. Den tecknande håller den dominanta handen i stationär position medan den                            
icke-dominanta handen utför tecknet OMÖJLIG. 

 
 

Figur 50. Resultat efter konkordanssökning baserad på transkriptionen i figur 49. 

6 Översättningsrad 

 
 
I översättningsraden annoteras en svensk översättning av texten. Man får då dela upp texten 
i celler i lämpliga längder, baserade på bl.a. fraser och satser eller meningar, och skriva 
översättningen som i figur 51. 
 

 
Figur 51. Översättningsraden. 
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