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Temabojen i svenskt teckenspråk

Form och användning

Katarina Mårtensson

Sammanfattning
Det finns endast ett fåtal dokumenterade förekomster av temabojen i svenskt teckenspråk. Dessa 
förekomster har observerats i deskriptiva texter av monologtyp med en och samma informant.

Målet med studien är att, för det första, undersöka om det tecken som kallas temaboj förekommer mer 
utbrett i svenskt teckenspråk. För det andra, i så fall beskriva temabojens form och användning i dessa 
förekomster och jämföra dessa med de tidigare beskrivningar som finns gällande temabojen i 
amerikanskt, norskt och svenskt teckenspråk.

Bojar är tecken som utförs med den icke-dominanta handen och hålls kvar medan den dominanta 
handen samtidigt fortsätter att producera tecken. Bojarnas funktion är att vägleda lyssnaren i texten, att  
lyfta fram det centrala, att ge struktur och stöd i förståelsen av texten. Det finns ett antal olika bojtyper 
beskrivna, med olika egenskaper och användningssätt.

Temabojen är ett tecken som markerar ett viktigt tema i texten. Det kan till exempel vara en händelse, 
företeelse eller person som är central i sammanhanget. Temabojen är self-blending vilket innebär att 
när den utförs blir den en fysisk representation av det som den samtidigt markerar i texten.

Pekboj och punktboj beskrivs också eftersom formlikheten ibland kan göra att det svårt att avgöra 
vilken bojtyp som utförs.

Svensk teckenspråkskorpus används som material för studien. I sju av de fyrtiotre publicerade texterna 
förekommer tecken som efter analys bedöms vara exempel på temabojen. Dessa sju texter är dialoger. 
Av de tio informanter som deltar i dialogerna är det sex stycken som vid ett eller flera tillfällen, i en 
eller flera texter, använder temabojen. Detta resulterar i totalt tretton förekomster som dokumenteras 
och beskrivs i studien.

Slutsatsen är att temabojen används i svenskt teckenspråk på ett sätt som överensstämmer med tidigare 
beskrivningar. Vissa användningssätt som tidigare inte dokumenterats i svenskt teckenspråk har 
identifierats här. 

Gällande blickriktningens betydelse och gränsdragning mellan olika bojtyper skulle fördjupade studier 
behövas.
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1 Inledning
Under hösten 2012 publicerades Svensk teckenspråkskorpus på internet och ett stort antal 
teckenspråkstexter blev tillgängliga för alla som har intresse av att undersöka eller beskriva hur 
svenskt teckenspråk används. Tekniken möjliggör att göra sökningar i samtliga texter vilket underlättar 
att hitta det som är av intresse. Detta är något som inte funnits tidigare. 

Publiceringen av korpusmaterialet sammanföll med mina studier på Kandidatkursen i teckenspråk och 
jag ville ta vara på denna möjlighet i mitt uppsatsarbete. 

Fokus för den här studien är temabojen i svenskt teckenspråk. Bojar är tecken som utförs med den 
icke-dominanta handen samtidigt som den dominanta handen producerar ett eller flera andra tecken. 
Det var i amerikanskt teckenspråk som den här typen av tecken först dokumenterades och begreppet 
buoys myntades. Temabojen har konstaterats förekomma även i svenskt teckenspråk men det finns 
bara ett fåtal förekomster beskrivna, endast i deskriptiv text och med en och samma informant. 

Varken temabojen eller andra typer av bojar finns i Svenskt teckenspråkslexikon. För att ta reda på om 
temabojen används i svenskt teckenspråk, om den används av flera olika informanter och om dess 
form och användning överensstämmer med den beskrivning av temabojen som gjorts tidigare valde 
jag att genomföra denna studie. Svensk teckenspråkskorpus har varit en ovärderlig källa i det arbetet.

2 Bakgrund
I början på 2000-talet undervisade Brita Bergman en grupp studenter i kognitiv teckenspråksteori på 
Stockholms universitet. Man utgick från Scott K. Liddells beskrivning av amerikanskt teckenspråk 
och diskussionen kom in på de tecken som Liddell hade börjat kalla buoys1 (Liddell 2003, ss. 223). 
Den spontana reaktionen bland många av de teckenspråkiga studenterna var att det som Liddell 
kallade the THEME buoy inte hade någon motsvarighet i svenskt teckenspråk (Liddell, Vogt-Svendsen 
& Bergman 2007, s. 205; samt Nilsson, Anna-Lena, pers. kommunikation). 

Som språkbrukare är det inte lätt att svara på frågan om ett visst ord eller tecken finns i det egna 
språket, hur det används, om man själv använder det eller om andra gör det (Einarsson, 2009, s. 36; 
Liddell, Vogt-Svendsen & Bergman 2007, s. 205). För att besvara en sådan fråga krävs analys av 
naturligt producerade texter för att dokumentera hur språket faktiskt ser ut och används. 

Vid tillfället var temabojen inte beskriven för svenskt teckenspråk. Några år senare dokumenteras 
förekomsten av temabojen i svenskt teckenspråk i två artiklar (Nilsson 2007, s. 172; Liddell, Vogt-
Svendsen & Bergman 2007, s. 205). Endast ett fåtal förekomster med en och samma informant 
beskrivs i dessa artiklar och lämnar fortfarande en del frågetecken gällande temabojens användning 
och utbredning i svenskt teckenspråk.

1

1 Engelska termer som inte översatts markeras med kursivering. Det kan bero på att det, mig 
veterligen, inte finns någon etablerad svensk term eller att det syftar på termer som använts i texter 
skrivna på engelska.



2.1 Begrepp och definitioner
2.1.1 Mentala rymder

Tonvikten i den här studien ligger inte på teorier om mentala rymder eller kognitiv lingvistik men en 
viss grund är till hjälp för att förstå beskrivningarna av bojtyperna och deras olika användningssätt. 
När Liddell (2003) presenterar beskrivningen av olika bojar i amerikanskt teckenspråk gör han det 
inom ramarna för en modell förankrad inom kognitiv lingvistik och Fauconniers teori om mentala 
rymder (Fauconnier 1985, s. 16).

Real space är den mentala rymd som vi skapar från de sinnesintryck vi får här och nu (Liddell 1995, s. 
23). Det är min föreställning av hur min närmsta omgivning ter sig. 

Mina mentala bilder av saker jag sett, händelser jag upplevt, filmer jag sett, historier jag minns och 
erfarenheter jag gjort är alla olika mentala rymder men dessa bilder finns inte i vår här-och-nu-rymd 
och kan inte upplevas med våra sinnen.

Men om jag presenterar och gestaltar ett minne från min mentala rymd genom språk och 
kommunikation så blandas min mentala rymd (minnet) med real space, vår här-och-nu-rymd, och det 
kan skapas en real space blend (Liddell 2003, ss. 145-157). Om en berättare på teckenspråk beskriver 
en självupplevd bilfärd på en krokig väg så uppfattar mottagaren inte den flata handen som en hand 
som gungar fram och tillbaka i tomma luften utan som en bil på en krokig väg. Det som mottagaren 
faktiskt kan se här och nu i real space är ingen bil utan en hand. Någon bil på en väg kan mottagaren 
inte uppfatta med synen. Men i blenden blir handen en fysisk representation av bilen ur berättarens 
mentala rymd (minnet av bilfärden). 

I teckenrummet kan vad som helst få en plats genom att vi mentalt, tankemässigt konceptualiserar det. 
Vi kan tänka oss att en entitet finns, agerar eller förhåller sig till andra entiteter. Liddell använder 
begreppet entity som här motsvaras av entitet. Det är en term som kan referera till vad som helst. Det 
kan vara en person, en levande varelse, ett ting, en händelse, en upplevelse, en idé, ett koncept eller en 
företeelse. Dessa representationer av entiteter från exempelvis berättarens minne kan vara synliga eller 
osynliga. I beskrivningar av blenden, den blandade rymden, markeras dessa representationer på detta 
vis |entitet|. Handen är en synlig representation av |bil| men i teckenrummet kan vi också föreställa oss 
en |väg| även om den inte har någon synlig representation.

2.1.2 Dominant kontra icke-dominant hand

I den här studien används termerna dominant respektive icke-dominant hand. I teckenspråk är det den 
dominanta handen som, oftast, fungerar som artikulator i enhandstecken och som artikulator i 
tvåhandstecken med enkel artikulator. Den icke-dominanta handen fungerar som artikulationsställe i 
tvåhandstecken med enkel artikulator. 

Men även då det inte finns något fonologiskt krav på att den icke-dominanta handen ska delta i 
produktionen av det tecken som den dominanta handen utför är den icke-dominanta handen sällan helt 
passiv. Den icke-dominanta handen deltar i språkproduktionen på många olika sätt. Nilsson (2007) 
visar att den icke-dominanta handen är helt passiv och vilar i tecknarens knä under endast 116 av de 
613 enhandstecken som finns i exempeltexten. Detta utgör 10 % av det totala antalet tecken, 1151st. 
Under större delen av texten är den icke-dominanta handen aktiverad på olika sätt, från att den hålls 
lyft, stilla i brösthöjd, till att den speglar den dominanta handens form, kopierar den dominanta 
handens form och rörelse, persevererar teckenfragment, agerar i ett tecken med dubbel artikulator eller 
att den självständigt producerar tecken oberoende av den dominanta handen. Bojar är en sådan 
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kategori av tecken som utförs med den icke-dominanta handen. Dessutom kan den icke-dominanta 
handen tillfälligt ta den dominanta handens roll i utförandet av ett tecken, dominance reversal. 

2.1.3 Olika typer av bojar

Liddell (2003, s. 223) beskriver tecken som han benämner buoys i amerikanskt teckenspråk. Dessa 
tecken utförs med den icke-dominanta handen samtidigt som den dominanta handen fortsätter 
producera tecken. Namnet buoys valdes eftersom dessa tecken ger mottagaren visuell vägledning och 
hjälp att navigera i texten. Deras funktion är att lyfta fram något viktigt i texten, rikta lyssnarens 
uppmärksamhet mot något specifikt och att guida lyssnaren i texten. Liddell (2003, ss. 223-260, 263) 
beskriver de olika typerna list buoy, THEME buoy, POINTER buoy, fragment buoy och depicting buoy 
för amerikanskt teckenspråk. Ytterligare en typ, point buoy, har beskrivits för norskt och svenskt 
teckenspråk (Vogt-Svendsen & Bergman 2007).

2.1.4 Termer

I den här studien används följande svenska termer för de bojtyper som nämns när de används om 
svenskt teckenspråk. 

Svenska  English  Transkription

Boj  Buoy  BOJ

Listboj  List buoy  EN-LISTA TVÅ-LISTA TRE-LISTA 
    FYRA-LISTA FEM-LISTA

Pekboj  POINTER buoy PEKBOJ

Punktboj  Point buoy  PUNKTBOJ(L) 

    PUNKTBOJ(J) 

Temaboj  THEME buoy  TEMABOJ

De engelska termerna är hämtade från Liddell (2003) med undantag av point buoy (Vogt-Svendsen & 
Bergman 2007). De svenska termerna är översatta från engelskan och används vid Institutionen för 
lingvistik på Stockholms universitet (Wallin, Mesch & Nilsson 2012, ss. 15-18). I kolumnen 
Transkription listas de glosor som används i Svensk teckenspråkskorpus (Mesch, Wallin, Nilsson & 
Bergman 2009-2011) och som också används i denna studie.

2.2 Forskning om bojar
2.2.1 Förekomsten av olika bojar i svenskt teckenspråk

För svenskt teckenspråk visar Nilsson (2007, ss.170-178) att Liddells (2003) beskrivning av 
bojtyperna list buoy, THEME buoy och POINTER buoy överensstämmer med formen och användning 
hos listboj, temaboj och pekboj i svenskt teckenspråk. Även i en tvärspråklig studie av Liddell, Vogt-
Svendsen och Bergman (2007) konstateras att list buoys, THEME buoys, POINTER buoys och 
fragment buoys förekommer såväl i amerikanskt som i norskt och svenskt teckenspråk och uppvisar 
starka likheter trots att de olika teckenspråken inte har historiskt släktskap. 
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2.2.2 Temaboj

Temabojen följer den grundläggande beskrivningen av vad som kännetecknar en boj. Det är ett tecken 
som utförs med den icke-dominanta handen och hålls kvar medan den dominanta handen samtidigt 
fortsätter att producera ett eller flera tecken (Liddell 2003, s. 223). 

I den första beskrivningen av detta tecken skriver Friedmann-Mintz och Liddell (1998, s. 256) ”he 
held his left hand ahead of his shoulder with an index finger pointing up in the left side of the signing 
space”. När Scott K. Liddell senare myntar begreppet buoys och bekriver de olika bojtyperna beskrivs 
temabojen med ”the form of a raised, typically vertical index finger” (Liddell 2003, s. 242). I Liddell, 
Vogt-Svendsen och Bergman (2007, s. 205) konstateras att de exempel från amerikanskt, norskt och 
svenskt teckenspråk som identifierats som temaboj alla har ”the index finger elevated from the 
horizontal”. Från dessa beskrivningar kan vi konstatera att temabojens handform är ’pekfingret’2. 
Riktningen eller lutningen på ’pekfingret’ kan tolkas på olika sätt. Antingen kan man tolka de olika 
beskrivningarna som att det helt enkelt bara är tre olika sätt att beskriva samma typ av tecken. Eller så 
kan man läsa beskrivningarna så att den tidigaste beskrivningen, ”pointing up”, är vag och undviker 
att specificera lutningen, medan Liddell (2003) försöker att generalisera när han beskriver riktningen 
med att temabojen i sin mest typiska form är vertikalt riktat. Därefter har beskrivningen i den tredje 
studien åter blivit mer försiktig och konstaterar egentligen enbart att temabojens riktning inte är 
horisontell utan lyft från det horisontella planet men inte mer specificerad än så. Slutsatsen blir att 
temabojens riktning kan variera men hittills har alla dokumenterade förekomster varit lyfta över 
horisontalplanet. 

Vridningen finns, mig veterligen, inte beskriven i text utan här är den bilddokumentation av när olika 
informanter utför temabojen den vägledning som finns. I dessa exempel är ’pekfingret’ aldrig vriden 
inåt men utöver det är det svårt att specificera vridningen (Liddell 2003, ss. 243, 244, 246, 247; 
Nilsson 2007, ss. 173, 174; Liddell, Vogt-Svendsen & Bergman 2007, 206, 207).

Temabojen hålls kvar i position medan den dominanta handen producerar ett eller flera tecken. Den 
kan avslutas för att den icke-dominanta handen istället deltar i ett tvåhandstecken. I amerikanskt 
(Liddell 2003, s. 245), och norskt teckenspråk (Liddell, Vogt-Svendsen & Bergman 2007, s. 207) finns 
även dokumenterade exempel då temabojen hålls kvar för att fungera som artikulationsställe i ett 
tvåhandstecken med enkel artikulator. Det finns ännu inget sådant exempel beskrivet i svenskt 
teckenspråk. Däremot finns ett exempel från svenskt teckenspråk där tecknaren vidrör temabojen, inte 
som artikulationsställe utan med en deiktisk pekning som refererar till det som temabojen 
representerar (Liddell, Vogt-Svendsen & Bergman 2007, s. 206).

Temabojen kan återkomma med samma referens efter ett avbrott då den icke-dominanta handen 
deltagit i teckenproduktionen. Det finns exempel då temabojen uppträder igen flera minuter senare i 
texten (Liddell 2003, s. 246).

Liddell (2003 s. 244) menar att temabojens riktning eller placering i rummet kan vara meningfull i 
betydelsen att den markerar olika entiteters placering i blenden som skapas i teckenrummet. Det är 
dock inte obligatoriskt.

Temabojen markerar att det är något viktigt och framträdande som tecknaren uttrycker. Temabojen 
betecknar ett viktigt ämne i diskursen som genom temabojen får en fysisk representation (Friedmann-
Mintz & Liddell 1998, s. 256). Temabojen är self-blending. Det innebär att den på en gång får en 
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citattecken på detta vis, ’pekfingret’. Utan denna markering syftar texten på ett specifikt finger. 



annan betydelse, den representerar något annat. Det vi ser är inte ett ’pekfinger’ eller en TEMABOJ. 
Istället är det en representation av händelsen, årtalet, personen, boken eller fenomenet (Liddell 2003, s. 
227). Eftersom temabojen blir en fysisk representation av något kan vi med den dominanta handen 
peka på detta genom att peka på temabojen. Andra tecken, som exempelvis verb eller prepositioner 
kan riktas mot temabojen (Liddell 2003, s. 246).

2.2.3 Pekboj

Pekbojens form är också ’pekfingret’. I amerikanskt teckenspråk beskrivs den oftast ha vridning nedåt. 
Riktningen varierar beroende på vad i teckenrummet pekbojen pekar ut. Pekbojen representerar 
ingenting utan refererar till något som fått en plats i teckenrummet genom att peka i den riktningen. 
Detta är den utmärkande skillnaden mellan temabojen och pekbojen. Den dominanta handen kan 
samtidigt peka i samma riktning som pekbojen men inte mot själva bojen. Den dominanta handen kan 
också rikta olika tecken mot det som pekbojen pekar ut, men dessa tecken kan inte riktas mot 
pekbojen. Dock finns exempel då pekbojen används som artikulationsställe till den dominanta handen 
i ett tvåhandstecken. Men tecknet är inte genom detta riktat mot pekbojen.

2.2.4 Punktboj

Punktbojen fungerar som en referenspunkt i tid eller rum som andra tecken förhåller sig till i 
teckenrummet. Punktbojen kan ha olika handformer. Såväl ’pekfingret’, ’flata handen’ och ’vinklade 
pekfingret’ har identifierats (Vogt-Svendsen & Bergman 2007, s. 218). I den här studien av temabojen 
är det punktbojen med handform ’pekfingret’, som är av intresse eftersom den i vissa positioner skulle 
kunna sammanblandas med temabojen på grund av formlikheten. 

Användningen av punktbojen skiljer sig från både temabojen och pekbojen. Punktbojen är inte en 
representation av något i kontexten. Den pekar inte heller mot någon tänkt entitet i teckenrummet. 
Istället anger den en fysisk referenspunkt i texten. Med den dominanta handen kan tecknaren uttrycka 
vad punktbojen anger. Det kan vara en plats eller en tidpunkt. Om den dominanta handen utgår från 
eller refererar till denna plats eller tidpunkt placeras pekfingrarnas fingertoppar nära eller till och med 
i kontakt med varandra (Vogt-Svendsen & Bergman 2007, ss. 217, 219).

Punktbojen med handform ’pekfingret’ transkriberas PUNKTBOJ(L). Den andra handen som placeras i 
relation till den referenspunkt som punktbojen anger transkriberas med REL (Wallin, Mesch & Nilsson 
2012, s. 14).
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3 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att undersöka om temabojen förekommer i svenskt teckenspråk. 

Används temabojen i svenskt teckenspråk?

Vilken form har temabojen i svenskt teckenspråk?

Hur används temabojen i svenskt teckenspråk?

Är detta överensstämmande med tidigare beskrivningar av temabojen i svenskt teckenspråk?

Är detta överensstämmande med tidigare beskrivningar av the THEME buoy i amerikanskt och norskt 
teckenspråk?

4 Material och metod
Som material för studien valdes Svensk teckenspråkskorpus som finns publicerad på webben (Mesch 
et al. 2012). Vid hämtningen av texterna 2012-11-14 fanns fyrtiotre texter på svenskt teckenspråk med 
tillhörande annoteringar publicerade. Total innebär det 3 timmar och 16 minuter teckenspråkstexter. 
För annoteringen har annoteringsverktyget ELAN3 (EUDICO Linguistic Annotator) använts (Crasborn 
& Sloetjes 2008). 

En första sökning på TEMABOJ gav träff i sex av texterna enligt annoteringarna som gjorts. Efter en 
sökning på TEMA hittades ytterligare en text där annoteringen TEMA-BOJ (sic!) förekom. Totalt tio 
förekomster av temaboj hittades på detta sätt. Samtliga sju texter är dialoger där två informanter har 
filmats då de samtalar med varandra i en studio.

Därefter gicks texterna igenom i sin helhet, dels för att bli bekant med texternas innehåll och dels för 
att leta efter andra eventuella förekomster av temabojen. Denna genomgång resulterade i ytterligare tre 
förekomster av temabojen. 

I bedömningen av om ett tecken kunde klassificeras som en temaboj eller inte ställdes ett antal frågor 
som utgår från de kännetecken temabojen har i Liddells beskrivning (2003). Frågorna som ställdes 
var:

• Utförs det med den icke-dominanta handen? 

• Är handformen ‘pekfingret’?

• Har tecknet som uppgift att framhäva något centralt tema?

• Representerar ‘pekfingret’ något i texten? Har ‘pekfingret’ smält samman med något i en blend? 
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4.1 Transkriptionskonventioner
S1 står för Signer 1 och används i alla texter som beteckningen på informanten som sitter till vänster 
från kameran sett, alltså riktad snett åt höger. Följaktligen används S2, Signer 2, om informanten som 
är placerad till höger från kameran sett och sitter vänd snett åt vänster. 

Riktningar beskrivs utifrån tecknarens perspektiv. 

Transkriptionerna av teckenspråkssekvenserna nedan beskrivs i tre rader där rad 1 beskriver 
tecknarens blinkningar och blickriktning med följande symboler:

v blinkning

-K ingen ögonkontakt med mottagaren

+K ögonkontakt med mottagaren

---- utsträckningen

I rad 2 transkriberas de manuella tecken som utförs med den dominanta handen. 

TECKEN  De glosor som representerar tecken skrivs med versaler  

----  används för att markera att tecken utförs samtidigt med en boj i de fall glosorna är 
 olika långa i bokstäver räknat. 

PRO>närv en pronominell pekning riktad mot samtalspartnern i betydelsen ’du’

PEK>temaboj en pekning är riktad mot temabojen och refererar till det som temabojen representerar

I rad 3 transkriberas de manuella tecken som utförs med den icke-dominanta handen som artikulator. 
Här anges även om den icke-dominanta handen ingår i ett tvåhandstecken. Om tvåhandstecknet har 
dubbel artikulator anges detta med ’da’ medan om den icke-dominanta handen fungerar som 
artikulationsställe anges det med ’ml’. 

TEMABOJ Bojar eller andra tecken där icke-dominanta handen är artikulator skrivs med versaler

da dubbel artikulator

ml manuellt läge

I rad 4 anges en svensk översättning.

Transkriptioner och översättningar är författarens även om de grundas på de som finns i Svensk 
teckenspråkskorpus. 

Transkriptionen följer de konventioner (Wallin, Mesch & Nilsson 2012) som ligger till grund för 
annoteringarna i Svensk teckenspråkskorpus (Mesch et al. 2012).
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5 Resultat
Tretton förekomster av temabojen har identifierats i sju texter. Sex av de tio olika informanterna som 
deltar i de filmade dialogerna, använder temabojen vid ett eller flera tillfällen, i en eller flera dialoger. 
Se bilaga 1 för förteckning över texterna och förekomsterna av TEMABOJ. Texternas referensnummer 
anges också i bildtexterna tillsammans med sekvensens tidskod.

I de fall temabojen tillfälligt försvinner men återkommer med samma referens har detta räknats som en 
(1) förekomst. 

I de fall exemplen visas med två bilder med mellanrum visar dessa den första bildrutan när temabojen 
har kommit på plats samt den sista bildrutan innan temabojen försvinner. Detta presentationssätt har 
oftast valts när temabojen sammanfaller med endast ett eller ett par tecken. Sekvensernas längd 
varierar dock. När figuren består av en bildserie med flera bilder utan mellanrum har fler bildrutor i 
sekvensen tagits med för att lättare illustrera vad som sker i de sekvenser som är längre i tid och där 
temabojen sammanfaller med fler tecken.

5.1 Redovisning av förekomsterna
Samtliga förekomster av temabojen som identifierats och beskrivs utförs med informantens icke-
dominanta hand. Eftersom det finns både höger- och vänsterhänta informanter i materialet anger 
figurtexterna den aktuella informantens dominanta respektive icke-dominanta hand. 

Samtliga tretton dokumenterade förekomster av temabojen presenteras nedan med beskrivning, 
transkription och bild. De är numrerade i den ordning de presenteras.

5.1.1 Variationer i riktning och vridning

Temabojen har handformen ’pekfingret’ i samtliga förekomster medan riktning och vridning varierar. 
Variationen i form demonstreras här med exempel 1-5 men kan observeras i samtliga exempel.

Kameravinkeln och informantens placering samt häntheten inverkar på hur vridningen uppfattas i 
bilderna.

Exempel 1

I denna sekvens berättar S1 om en tidigare arbetsplats. När hon ska tala om hur länge hon arbetade där 
funderar hon ett tag. Hon bryter ögonkontakten med mottagaren, temabojen utförs under tiden som 
hon tecknar årtalen. 

−K--------------------------------------------------  +K---------
NÅGRA PRO-1 ÅTTIO^NIO NITTIO^FEM  FEM-ÅR
                          TEMABOJ---------------------
”Det blev ju några...åttionio-nittiofem fem år ungefär”
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Figur 1. Tecknarens icke-dominanta hand (vänster) hålls kvar med handform ‘pekfingret’, riktad uppåt, medan 
den dominanta handen tecknar ÅTTIO^NIO (övre raden) NITTIO^FEM (nedre raden). (SSLC01_082 
06:51.630-06:52.990)
 

Exempel 2 

S2 berättar hur hans teckenspråk utvecklats sedan han flyttat till Västanvik. I den sista satsen i sin 
berättelse säger han ”...och där kan man säga att mitt teckenspråk utvecklades otroligt mycket, jag 
upptäckte massor, jämfört med om jag stannat kvar.” 

Temabojen dyker upp tillsammans med det sista tecknet KVAR som genom sin riktning åt vänster sida 
i teckenrummet refererar till tidgare platser han bott och arbetat på. 

K+-------------------
ÄN KVAR----------
ml   TEMABOJ----

 
Figur 2. Första och sista bildrutan av temabojen (vänster hand) i exempel 2. (SSLC01_242 
03:52.750-03:53.040)
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Temabojen, tillsammans med de uppspärrade ögonen, markerar här att det handlar om en hypotetisk 
jämförelse mellan den faktiska situationen och den hur det skulle kunna ha blivit om situationen varit 
en annan. I exempel 2 håller S2 ögonkontakt med mottagaren.

Exempel 3

S1 berättar hur kommunikationen fungerade på släktträffarna när hon var barn. 

−K--+K---------v −K-+K-------------------------------−K----------+K---------------------------−K---------------
PEK  MORMOR EN PRO(4)-MULT-1 MYCKET MORMOR INTE NÅGON FARLIG STOR SLÄKT
         TEMABOJ------------------------------------------------------                                              da       da
”Det var mormor, det var ofta vi fyra, ja, mormor bara. Vi har inte någon stor släkt.”

 
Figur 3. Första bildrutan visar när TEMABOJ sammanfaller med MORMOR tillsammans med ögonkontakt. Andra 
bildrutan visar andra tillfället hon tecknar MORMOR, utan ögonkontakt. (SSLC01_021 
00:02:17.440-00:02:19.200)

Exempel 4

Samtalet handlar om olika faktorer som inverkar på trivseln på en arbetsplats. Efter att ha pratat om 
vikten av trevlig stämning och god social arbetsmiljö går samtalet vidare. Tecknaren gör mottagaren 
beredd på att han kommer att ta upp en andra faktor dels med en listboj, TVÅ-LISTA, och dels med en 
introduktion som beskriver skillnaden på deras respektive arbetsplatsers storlek. Transkriptionen 
nedan och figur 4 illustrerar det som S2 tecknar härnäst. Efter nick och blinkning utförs temabojen och 
hålls kvar medan han funderar en stund. Därefter tecknar han VARA med den dominanta handen (se 
figur 4). Detta sker utan ögonkontakt. Efter nickning och blinkning återupptas ögonkontakten, 
temabojen försvinner och han presenterar den andra faktorn. ”Jag har tänkt på en annan sak [...], och 
det är ledningsfrågan.”

v −K---------- v+K---------------------
           VARA    LEDNING FRÅGA
   TEMABOJ         da
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Figur 4. Temabojen (vänster hand) sammanfaller med tecknet VARA (höger hand). (SSLC01_004 
01:33.120-01:33.600)

Exempel 5

I inledningen av dialogen introducerar S1 ämnet de har blivit tilldelade på följande sätt: ”Hur mamma, 
eller, om mina föräldrar kan teckenspråk? Nej, de kan i princip inget teckenspråk alls.”

+K-- −K--------------------------------------------- +K-------------------------
HUR MAMMA(avbryts) OM FÖRÄLDRAR KAN TECKENSPRÅK
TEMABOJ-----------------------------------------                    da
”Hur mamma, eller, om mina föräldrar kan teckenspråk?”

Samtidigt som S1 inleder samtalet utförs en temaboj som hålls kvar under de första fyra tecknen. När 
hon tecknar KAN försvinner temabojen och den icke-dominanta handen anteciperar handformen ’flata 
handen’ som den icke-dominanta handen har i TECKENSPRÅK.

  

Figur 5. S1 introducerar samtalsämnet och utför temabojen med sin icke-dominanta hand (höger). Med den 
dominanta handen (vänster) tecknar hon HUR med ögonkontakt med S2. (SSLC01_021 00:04.270-00:05.300)

Detta är det enda exemplet i materialet där temabojen utförs i textens inledning vid presentation av 
samtalsämnet.

5.1.2 Olika teman markeras

Temabojen förekommer på olika platser i texterna och vad som lyfts fram varierar. Det kan vara ämnet  
för hela samtalet som i exempel 5 men det kan också vara något som är av vikt i en kortare sekvens. 
Det kan vara en tidpunkt eller period som i exempel 1 och 6, en person som i exempel 3 och 7 eller 
något annat samtalsämne som en film, en händelse eller ett minne. 
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Exempel 6

S1 utför i figur 6 en temaboj med sin icke-dominanta hand (vänster) medan hon tecknar NITTIO^NIO 
med den dominanta handen. Blickriktningen är svår att avgöra eftersom hon kisar och till och med 
stundtals blundar.

+K v--------------  +K-------------------
JA NITTIO^NIO START STUDERA
     TEMABOJ---   ml            da
”Jo, det var -99 jag började plugga”

 
Figur 6. Första och sista bildrutan av temabojen i exempel 6. Den dominanta handen (höger) tecknar 
NITTIO^NIO. (SSLC01_082 07:54.060-07:54.420)

Exempel 7

I ett samtal om filmer och tv-program försöker S1 minnas handlingen i en film och vad som hände 
huvudpersonen. Temabojen hålls kvar som en representation av denna person. 

+K--------------------------- −K--------------------------------------- +K-----
SJÄLVMORD PRO>närv DÖD ANNAN SORG KOMMA-DIT DÖD
          TEMABOJ---------------------------------------------------------------
”...begick självmord...du, hur var det...han dog, den andra sörjde...åkte dit...dog...”

Figur 7. Temabojen representerar en filmkaraktär. (SSLC01_085 07:31.480-07:36.640)
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Exempel 8

Från samma text som exempel 7 kommer följande sekvens. De pratar om tv-serien Lilla huset på 
prärien och olika karaktärer. S1 säger följande om huvudpersonens pappa:

+K-------------------v
PAPPA PEK KLOK
TEMABOJ-
”Pappan var så klok”

Sekvensen är under en sekund i tid och temabojen hålls egentligen aldrig helt stilla utan börjar sänkas 
igen så snart den höjts till högsta läget. 

Figur 8. Icke-dominanta handen (vänster) höjs till högsta läget, bildruta 4, och sänks direkt igen. (SSLC01_085 
00:09:56.440-00:09:57.120)

5.1.3 Pekning mot temaboj

Temabojen används för att göra mottagaren uppmärksam på något viktigt i sammanhanget. Temabojen 
blir samtidigt en representation av det centrala genom self-blending (Liddell 2003, s. 244). Vid ett 
tillfälle i materialet förekommer det att informanten pekar på temabojen som en fysisk representation 
av det de talar om just då.

Exempel 9

I samtalet om filmer finns ytterligare en förekomst av temabojen. I den här sekvensen pratar 
samtalsdeltagarna om filmen Grease med John Travolta. Därefter tecknar S1: 

+K-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J-O-H-N   T-R-A-V-O-L-T-A   PRO>närv   SE   PRO>närv   ANNAN   FILM   PEK>temaboj 
                                                               TEMABOJ----------------------------------------------------
”På tal om John Travolta, har du sett den där andra filmen han var med i? Vad tyckte du om den? 

+K--------------------- −K-- +K----
FILM  PEK>temaboj  EN  BABY
--------------------------------    da
Den där med en baby.” 
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Vid två tillfällen pekar S1 direkt på temabojen med referens till en film som John Travolta medverkat 
i. Pekningen syftar inte på tecknarens pekfinger som sådant. Inte heller till temabojen som tecken utan 
på det som temabojen här representerar (se figur 9).

Figur 9. S1 pekar med dominanta handen (höger) på temabojen (vänster hand) som här representerar en 
specifik film. (SSLC01_085 05:21.400-05:24.120)

5.1.4 Temaboj som artikulationsställe

I exempel 9, som beskrivs ovan, finns även två tillfällen då temabojen hålls kvar trots att den 
dominanta handen tecknar FILM. Tecknet FILM är ett tvåhandstecken med enkel artikulator. 
Grundformen utförs med dominanta handen i form av en vänsterriktad och inåtvänd ’hållhand’ som 
förs i framåtgående cirklar bredvid den uppåtriktade och högervända ’flata handen’ (Svenskt 
teckenspråkslexikon ID: 03839). I det här fallet, se figur 10, fungerar alltså temabojen med handform 
‘pekfingret’ som artikulationsställe istället för ’flata handen’.4

Figur 10. FILM, ett tvåhandstecken med enkel artikulator, utförs här med bibehållen temaboj (vänster hand) 
som artikulationsställe istället för ‘flata handen’. (SSLC01_085 05:21.400-05:24.120)
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4 Vid ventileringen av uppsatsen uppstod en diskussion om att en möjlig variant av tecknet FILM är att 
det utförs som ett enhandstecken. Det går inte att veta vilken variant tecknaren avsåg att utföra och 
heller inte om temabojen i detta fall faktiskt ersätter 'flata handen' som artikulationsställe. 



I exempel 10 redovisas ytterligare ett tillfälle då temabojen fungerar som artikulationsställe för 
artikulatorn i ett tvåhandstecken. Skillnaden är att där utförs tecknet TILL i kontakt med TEMABOJ (se 
figur 12).

Exempel 10

I ett samtal om olika arbetsplatser ställer S1 frågan: 

+K----------------−K---------------- +K---------------------------------------------
HUR PRO>närv  KOMMA-DIT TILL SKÅNE DÖVA UNGDOM R-Å-D 
                             TEMABOJ-----------   ml                                          da
”Hur var det då, att börja arbeta för Skånes dövas ungdomsråd, för där arbetade det ju många döva?” 

Satsen inleds med HUR och en pronominell pekning mot S1, PRO>närv, därefter bryts ögonkontakten 
och blickriktningen följer artikulatorns bana i tecknet KOMMA-DIT samtidigt som temabojen hålls 
kvar. Bildserien i figur 11 visar TEMABOJ samtidigt som KOMMA-DIT utförs med den dominanta 
handen i en båge från tecknarens högra sida till den vänstra. 

Figur 11. Tecknet KOMMA-DIT utförs med den dominanta handen (höger) i en båge som startar framför 
tecknarens högra axel och avslutas framför den vänstra axeln. Temabojen (vänster hand) hålls framför vänster 
axel. (SSLC01_082 07:09.230-07:10.230)

Nästa bildserie i figur 12 följer direkt på bildserien i figur 11. Temabojen hålls fortfarande kvar när 
den dominanta handen lyfts en aning, dess handform förändras från ’pekfingret’ till ’vinkelhanden’ 
och utför sedan tecknet TILL med temabojen som artikulationsställe. TILL är ett tecken som i sin 
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grundform utförs med den icke-dominanta handen som artikulationsställe i form av ’flata handen’ som 
är framåtriktad och högervänd (Svenskt teckenspråkslexikon ID: 00328). 

 
Figur 12. S2 använder temabojen som artikulationsställe i tecknet TILL. (SSLC01_082 07:09.230-07:10.230)

Figur 13 visar hur S2 därefter lyfter den dominanta handen samtidigt som temabojen försvinner och 
den icke-dominanta handen förändras för att fungera som artikulationsställe ‘flata handen’ i tecknet 
SKÅNE.

Figur 13. Från att temabojen har fungerat som artikulationsställe i tecknet TILL ändras den icke-manuella 
handens handform till ’flata handen’ i SKÅNE. (SSLC01_082 07:09.230-07:10.230)

5.1.5 Riktad temaboj

I de flesta fall utförs temabojen med armen i en avslappnad position med överarmen längs 
kroppssidan. Den rumsliga placeringen har då inte någon innehållslig innebörd. 

Dock kan placeringen vara motiverad och utnyttjas i diskursen, vilket noteras i några förekomster. I 
figur 9 visas hur temabojen fysiskt representerar filmen de pratar om. Där har S1 lyft armen en aning 
och placerat TEMABOJ till vänster i teckenrummet.

Även i exempel 11 riktas temabojen i teckenrummet. 
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Exempel 11

Samtalet handlar om teckenspråkiga tv-program. S2 säger:

                         neg5--------
+K--------------------------------------------------------------------- −K ---------- +K------------------------------------
FINNS MASSA T-V PROGRAM I TECKEN^SPRÅK MEN  T-V--------- SE^UT FLESTA SE^PÅ DATOR
                                           ml                ml             ml       da    TEMABOJ                   da             ml    ml
”Det finns massor av teckenspråkiga tv-program men det verkar som att de flesta ser dem på datorn, inte på 
tv:n.”

När S2 samtidigt tecknar T-V och TEMABOJ har han händerna lyfta och båda tecknen utförs i 
ansiktshöjd (se figur 14). Detta tecknas utan ögonkontakt och med en negation i form av en 
huvudskakning.

 
Figur 14. S2 utför en temaboj med sin icke-dominanta hand (vänster) i ansiktshöjd, samma höjd där den 
dominanta handen (höger) tecknar T-V. (SSLC01_003 04:33.280-04:33.510)

5.1.6 Temabojen återkommer med samma referens

Temabojen avslutas eller försvinner på olika sätt i texterna. Den kan avslutas för att det som temabojen 
representerar inte längre är aktuellt i kontexten. Den kan också försvinna för att den icke-dominanta 
handen får en annan uppgift och deltar i produktionen av ett tvåhandstecken. I vissa fall kan temabojen 
försvinna under en kortare eller längre sekvens för att återkomma med samma referens. Detta 
förekommer vid två tillfällen i materialet. Det ena tillfället visas i exempel 12. Där deltar icke-
dominanta handen i ett tvåhandstecken med dubbel artikulator innan den åter utför en temaboj. Det 
andra tillfället är i exempel 13.

Exempel 12

Samtalet handlar om idrott, träning och hälsa. Vid ett tillfälle pratar S1 om människans åldrar och 
använder trappan som en metafor för hur människan utvecklas och står på toppen av sin fysiska 
kapacitet vid femtio års ålder. Temabojen hålls kvar när dominanta handen (vänster) tecknar TRETTIO 
och FYRTIO därefter försvinner temabojen en kort stund medan han tecknar ALLTID TRAPPA. I 
tecknet TRAPPA deltar båda händerna som artikulatorer, därefter återkommer temabojen i samma 
position medan han fortsätter beskriva människans klättring i ålderstrappan upp till toppen. (Se figur 
15)
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−K-----------------------+K---------------------- −K-----------------------------------------+K----−K------------------
SA  TRETTIO  FYRTIO  ALLTID  TRAPPA  VARELSE(Ω)@p-GÅ-UPPFÖR  FEMTIO  PUNKTBOJ(L)
  TEMABOJ----------------                   da          TEMABOJ-------------------------------------------  N-U
”Som jag sa, man blir 30, sen 40, livet är ju som en trappa man går uppför, vid 50 är man på toppen, och då...”

Figur 15. Temabojen utförs med den icke-dominanta handen (höger) under beskrivningen av ålderstrappan 
med ett kort uppehåll. I bildruta 3 och 4 försvinner temabojen medan han tecknar ALLTID TRAPPA. Därefter 
återkommer temabojen igen. (SSLC01_162 11:09.120-11:11.760)
I bildruta 7, 8 och 9 byter han handdominans. En punktboj, utförd med dominanta handen, markerar toppen på 
ålderstrappan. Se fotnot 6.
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6 Punktbojen, precis som andra bojar, utförs i normalfallet med icke-dominanta handen. När han 
tecknat FEMTIO är hans icke-dominanta hand fortfarande upptagen i TEMABOJ. Han väljer då att 
utföra en punktboj med sin dominanta (vänstra) hand. Därefter försvinner temabojen och den icke-
dominanta handen blir artikulator i det efterföljande N-U. Därefter rörs pekfingret i en snett 
nedåtgående trappliknande bana i förhållande till punktbojen, som en visuell beskrivning av hur 
människan efter femtio går nerför trappstegen på andra sidan i ålderstrappan. Pekfingrets bana är 
relaterad till punktbojens position och transkriberas REL (Wallin, Mesch & Nilsson 2012, s. 14).
Handbytet gör det möjligt för honom att fortsätta använda ålderstrappan som metafor.

−K-----------------------+K----------
PUNKTBOJ(L)----------------------
REL(rörs i en trappliknande bana)

Detta visas i bildruta 7, 8 och 9 i figur 15.



Efter FEMTIO försvinner temabojen men det är intressant att se hur han byter handdominans för att 
fortsätta använda ålderstrappan som metafor (se fotnot 6).

Exempel 13

Texten är densamma som exempel 5 är hämtat från (SSLC01_021). I denna sekvens berättar S1 om 
hur kommunikationen med föräldrarna går till. Bildserien visar hur temabojen tillfälligt försvinner då 
hon tecknar NOLL med den icke-dominanta handen (höger) för att sen återkomma med samma 
referens.

−K---------+K----v+K-----------−K---------+K----------------------------------------
PAPPA-----             NÄR VILL FÖRSTÅ MAMMA TOLKA VAD PAPPA SA
TEMABOJ NOLL TEMABOJ------------                       ml         da      
”Med pappa blir det ingen kommunikation alls, ska jag förstå honom brukar mamma tolka vad han säger”

Figur 16. Temabojen återkommer efter att S1 tecknat NOLL med den icke-dominanta handen (höger). 
(SSLC01_021 00:01:30.920-00:01:32.840)

6 Diskussion
Två studier har tidigare, dock med viss försiktighet, visat på att temabojen förekommer i svenskt 
teckenspråk (Liddell, Vogt-Svendsen & Bergman 2007, s. 205; Nilsson 2007, s. 173). Syftet med den 
här studien är att undersöka om fler förekomster från fler informanter kan dokumenteras.  

6.1 Form och användning
6.1.1 Temabojens riktning och vridning

De redovisade tretton förekomsterna som härstammar från sex olika informanter visar att temabojen 
förekommer mer utbrett i svenskt teckenspråk än vad som tidigare kunnat beskrivas. Handformen är 
’pekfingret’. När det gäller artikulatorns riktning och vridning ser vi från exemplen att den varierar en 
del och är svår att beskriva på ett specifikt och enhetligt sätt. Vissa förekomster kan beskrivas som 
riktade uppåt eller vertikalt medan några exempel har varierande grader av lutning. Det man möjligen 
kan konstatera är att ‘pekfingret’ är vinklat upp från horisontalplanet, precis som Liddell, Vogt-
Svendsen och Bergman (2007, s. 205) beskriver det ”the index finger elevated from the horizontal”.

Artikulatorns vridning verkar också kunna variera från framåtriktad, som i figur 17 a, till kontralateralt  
riktad i olika grad, i figur 17 b, till i det närmaste inåtriktad, som i figur 17 c. Figur 17 a, b och c visar 
bilder tagna med en kamera placerad i taket. 
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Figur 17 a. Visar hur temabojen riktas framåt i exempel 3 (SSLC01_021 00:02:17.680) samt i exempel 1 
(SSLC01_082 00:06:51.710)

Figur 17 b. Temabojen riktas kontralateralt i olika grad i exempel 2 (SSLC01_242 00:03:52.790) och exempel 5 
(SSLC01_021 00:00:04.460)

Figur 17 c. I exempel 4 riktas temabojen i det närmaste inåt. (SSLC01_004 00:01:33.240)

Temabojen har ingen tillhörande munrörelse eller munbild. I samtliga exempel är munbilden kopplad 
till de tecken som dominanta handen utför eller sammanhanget.
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6.1.2 Olika teman

De olika berättarna använder temabojen för att markera ett viktigt tema i sammanhanget. Det kan vara 
ämnet för hela samtalet som i exempel 5. Det kan också vara ett tema eller en entitet som är centralt i 
en sats eller i ett stycke. 

6.1.3 Pekning mot temaboj

Figur 9 visar ett tillfälle i materialet då informanten pekar mot temabojen. I exempel 9 representerar 
temabojen en specifik film. Pekningen syftar då på filmen.

6.1.4 Temaboj som artikulationsställe

Att temabojen kan hållas kvar och fungera som artikulationsställe i ett tvåhandstecken har tidigare inte 
dokumenterats för svenskt teckenspråk. I materialet finns två exempel där temabojen hålls kvar trots 
att den icke-dominanta handen skulle haft en annan handform, riktning och vridning om 
tvåhandstecknet utförts med båda händerna i sin grundform. 

I figur 10 tecknar S1 FILM med dominanta handen samtidigt som temabojen hålls kvar av den icke-
dominanta handen. I sin grundform utförs tecknet FILM med icke-dominanta handen med handform 
’flata handen’ uppåtriktad, vriden åt höger (Svenskt teckenspråkslexikon ID: 03839). (Se fotnot 4 för 
diskussion om teckenvarianter.)

Figur 12 visar ytterligare ett tillfälle då temabojen hålls kvar och fungerar som artikulationsställe åt 
artikulatorn. När tecknet TILL utförs i sin grundform har dominanta handen kontakt med handflatan på 
icke-dominanta handen (Svenskt teckenspråkslexikon ID: 00328). I detta fall sker kontakten istället på 
handryggen av temabojen.

6.1.5 Riktad temaboj

Liddell (2003, s. 244) menar att temabojen kan riktas i teckenrummet och att riktningen i 
sammanhanget har betydelse men att det inte är ett måste. Det kan ibland vara svårt att avgöra om 
placeringen har valts med avsikt. 

I materialet finns dock några tydliga exempel på där temabojens artikulationsställe är valt utefter det 
som temabojen representerar och var den entiteten är konceptualiserad. I exempel 9 där temabojen 
hålls kvar under en längre sekvens pekar S1 på temabojen som utförs i vänstra delen av teckenrummet.

I exempel 11 placeras både temaboj och tecknet T-V i ansiktshöjd vilket tydligt konstrasterar ’att titta 
på tv’ från ’att titta via datorn’. 

6.1.6 Temabojen återkommer med samma referens

Tidigare dokumentation har påvisat tillfällen då temabojen återkommit med samma referens efter flera 
minuter. Något sådant exempel har inte hittats här men det finns sekvenser där temabojen återkommer 
efter ett kort uppehåll.

6.2 Gränsdragning mellan olika bojtyper
6.2.1 Temaboj eller pekboj

Pekbojens form är ’pekfingret’ och dess riktning varierar eftersom den pekar ut någon entitet som 
förekommer i texten. Det kan handla om en faktiskt närvarande entitet men kan också vara något som 
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vi pratar om som om det faktiskt finns någonstans i teckenrummet eller i en viss riktning. Så om 
pekbojen pekar ut något som befinner sig högt upp skulle pekbojen få en riktning uppåt. Detta gör att 
några exempel varit svåranalyserade. 

Exempel 10 

I exempel 10 har jag bedömt att S2 utför TEMABOJ med sin icke-dominanta hand. Här stämmer min 
analys inte överens med den annotering som fanns i korpusen vid hämtningen. Där har man valt att 
transkribera tecknet med PEKBOJ@ xxx7. 

Temabojen markerar något centralt i texten, i detta fall att S1 bytte jobb och kom till en teckenspråkig 
arbetsplats och S2 undrar hur den här flytten och förändringen upplevdes av S1. Om tecknet hade varit  
en pekboj skulle den pekat i riktningen för |den nya arbetsplatsen| och KOMMA-DIT skulle riktats åt 
samma håll. Men här utförs temabojen med riktning snett uppåt (se figur 11). S2 bryter ögonkontakten 
med S1 och tittar snett åt vänster istället. Det som försvårar analysen här, förutom att det alltid är svårt 
att bedöma blickriktningar i film och bilder är att temabojen successivt sjunker under tiden hon 
tecknar. Det kan kanske också bero på att hon använder den som artikulationsställe och fysiskt berör 
den. 

Men om det är en pekboj som pekar ut |den nya arbetsplatsen| borde även tecknet KOMMA-DIT riktats 
mot och avslutats vid |den nya arbetsplatsen|. Man skulle kunna tänka sig att även blicken i det här 
fallet skulle riktats dit. I exempel 10 är bojen, blickriktning och övriga tecken inte samstämmiga i sina 
riktningar.

Det som talar för att det istället handlar om en temaboj är utförandet och riktningen på tecknet 
KOMMA-DIT. TEMABOJEN refererar till |upplevelsen av att byta arbetsplats| inte till själva                   
|arbetsplatsen|. KOMMA-DIT utförs medan temabojen hålls kvar, S2 följer arikulatorns bana med 
blicken och KOMMA-DIT avslutas bredvid/bakom den icke-dominanta handen. Genom sitt utförande 
pekar KOMMA-DIT ut var |den nya arbetsplatsen| finns i teckenrummet. Detta visas i sista bildrutan i 
figur 11 men även här i figur 19.

Om KOMMA-DIT avslutats en bit framför vänstra handens pekfingertopp så att både KOMMA-DIT och 
icke-dominanta handens riktning sammanfallit och indikerat samma område eller riktning i 
teckenrummet hade det kunna vara argument för att analysera bojen som en pekboj.

Figur 18. Tecknet KOMMA-DIT avslutas snett bakom TEMABOJ. (SSLC01_082 00:07:09.650)
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Exempel 13

S1 pratar om hur hon kommunicerar med sina föräldrar. Vid referens till mamman riktar hon tecken, 
pekningar och blick snett uppåt vänster men även riktat rakt fram (KOMMUNICERA). När hon i den 
här sekvensen pratar om sin pappa riktar hon blicken till höger om mottagaren men det finns ingen 
tydlig överensstämmelse med riktningen av pekfingret i det som jag analyserat som TEMABOJ, inte 
heller med tecknet NOLL som hon riktar åt höger där temabojen placeras. Med viss försiktighet menar 
jag ändå att det handlar om en temaboj. Att NOLL riktas åt samma håll som temabojen kan analyseras 
som att eftersom temabojen här representerar pappan, kan egenskapen ”att inte kunna något 
teckenspråk alls”, uttryckt genom tecknet NOLL, riktas mot själva bojen. Medan om det varit en 
pekboj borde NOLL vara riktad åt samma håll som bojen pekar. 

Exempel 3

Även i denna sekvens är det svårt att fastställa vilken typ av boj som används. Min försiktiga analys är 
att även detta är en temaboj, precis som i exempel 13. Transkriberingen i korpusen delar upp det i två 
tecken PEKBOJ och PEK@xxx medan jag analyserar det som en temaboj utan avbrott 
(02:17.440-02:19.200).

Exempel 8

Detta är ytterligare ett exempel där gränsdragningen mellan temaboj och pekboj är svår att göra. 
Tecknaren har i denna sekvens ögonkontakt med mottagaren. En nominalfras, bestående av PAPPA 
och en bestämdhetspekning i den riktning pappan är tänkt att befinna sig, utförs med den dominanta 
handen. Bedömningen som är svår att göra från bildmaterialet är om bojen och pekningen är riktade i 
samma riktning. Är de det skulle det kunna vara fråga om en pekboj. Min analys är att de inte riktigt 
sammanfaller. Men eftersom sekvensen endast är 68 hundradelar lång samt att bojen i princip aldrig 
hålls stilla utan höjs upp till läge och sänks sedan igen, kan man ställa sig frågan hur exakt man kan 
förvänta sig att tecknen förhåller sig till varandra.

6.2.2 Temaboj eller punktboj

I texterna förekommer också tillfällen då det kan vara svårt att avgöra om det är en temaboj eller en 
punktboj. Exempel 12 är en sådan sekvens. Punktbojen är en markering, en referenspunkt i tid eller 
rum. Det innebär dock inte att så fort det handlar om tid eller plats är det alltid en punktboj som 
används. (Se exempel 1 och 6) Det som gjorde att analysen landade i att det är en temaboj är att 
pekfingrets topp inte visar startpunkten för ålderstrappan. 

Som jämförelse visas i figur 19 en annan sekvens ur samma text där analysen istället landade i att hon 
utför punktbojen ett antal gånger. I en 40 sekunder lång sekvens använder hon punktbojen ett tiotal 
gånger för att referera till olika veckodagar och träningspass. Punktbojarna i den här sekvensen 
placeras på olika platser framför tecknaren i ett tänkt schema med måndag längst till vänster och 
söndag längst till höger, dagtid högre upp och kvällstid längre ner. I närheten eller i förhållande till 
fingertoppen placeras dominanta handen med en pekning eller det som punktbojen markerar till 
exempel TISDAG och ONSDAG.
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Figur 19. Enstaka bildrutor som visar punktbojen utföras av icke-dominanta handen (vänster). (SSLC01_162 
07:59.480-08:39.520)

6.2.3 Temaboj eller listboj

Listbojen har samma form som siffrorna 1-5 medan riktningen kan vara mer lutande. Listbojen som 
utgörs av endast ett sträckt pekfinger, EN-LISTA, är till sin form lik temabojen. Annoteringen för 
tecknet i figur 5 var EN-LISTA@xxx i Svensk teckenspråkskorpus vid hämtningen 2012-11-14. Trots 
att vridningen är ovanlig har jag valt att analysera det som en temaboj. Som jämförelse kan nämnas att  
temabojen i figur 4 har en liknande vridning. Sekvensen i exempel fem är det allra första som S1 
tecknar i text SSLC01_021 och hennes händer är redan lyfta i första bildrutan efter övergången från 
svart. Eftersom hon inte börjar från viloposition är det omöjligt att veta om hon tidigare tecknat något 
som gör att detta ska uppfattas som en listboj.

Det som stöder argumentet att detta är en temaboj är att den sammanfaller med att S1 introducerar 
ämnet för samtalet. Temabojen markerar att detta är det viktiga i texten och i det här fallet vad hela 
samtalet kommer att handla om, om föräldrarna kan teckenspråk. 

En listboj måste inte bestå av en komplett uppräkning på alla fingrar från ett till fem så att det i det här 
fallet inte kommer någon tvåa, trea och så vidare är inget bevis i sig på att det handlar om en temaboj. 
Det kan bara konstateras att om det är en listboj bygger tecknaren inte vidare på den.

6.3 Blickriktning
6.3.1 Ögonkontaktens betydelse

I exemplen har ögonkontakten noterats. I många av exemplen utförs temabojen i sekvenser där 
tecknaren bryter ögonkontakt med mottagaren. Ibland följer blickriktningen artikulatorn (exempel 10, 
11 och 12). I några fall verkar det som att ögonkontakten bryts för att tecknaren funderar och markerar 
att hen behöver tänka men vill behålla ordet (exempel 1, 4, 6 och 7). I dessa situationer verkar 
temabojens funktion vara att hålla kvar fokus på samtalsämnet, att inte tappa tråden. Detta är intressant 
men har fallit utanför den här studiens målsättning.
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7 Slutsatser
Studiens syfte var att undersöka temabojens förekomst i svenskt teckenspråk. De förekomster som 
dokumenterades skulle därefter beskrivas och jämföras med tidigare beskrivningar och dokumentation 
gällande temabojen i amerikanskt, norskt och svenskt teckenspråk. 

Sökningen i Svensk teckenspråkskorpus resulterade i tretton förekomster av temabojen. Sex olika 
informanter använder sig av temabojen och det går att konstatera att temabojen är ett tecken som 
förekommer mer utbrett i svenskt teckenspråk än vad som tidigare dokumenterats. 

Temabojens form har här visat sig vara mer varierande i vridning och riktning än vad Liddell (2003), 
Liddell, Vogt-Svendsen & Bergman (2007) samt Nilsson (2007) tidigare har beskrivit. 

Användningen av temabojen överensstämmer med de tidigare beskrivningarna. Tillfällen då 
temabojen används som artikulationsställe har inte tidigare dokumenterats i svenskt teckenspråk men 
har konstaterats förekomma i materialet.

Det som tidigare inte kommenterats är de olika bojtypernas likhet. Det har ibland gjort det svårt att 
veta vilket tecken som utförs och skulle vara intressant att undersöka djupare.

Ögonkontaktens och blickriktningens betydelse är också ett område som skulle kunna studeras 
närmare.
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Bilaga
Tabell 1. Tabell över de 13 förekomsterna av temabojen, vilken informant som tecknar, hur länge temabojen 
hålls kvar, hur många tecken som produceras under tiden, vilken text exemplet är hämtat från samt textens 
totala längd.

Temaboj Inform
ant

Längd i 
tid 

(sek)

Antal tecken 
med DH

Ursprungstext Textens totala 
längd 

(min:sek)

Exempel 
1

S009 1,36 2 SSLC01_082 9:01

Exempel 
2

S026 0,290 1 SSLC01_242 7:53

Exempel 
3

S003 1,760 5 SSLC01_021 8:33

Exempel 
4

S002 0,480 1 SSLC01_004 6:27

Exempel 
5

S003 1,030 4 SSLC01_021 8:33

Exempel 
6

S009 0,360 1 SSLC01_082 9:01

Exempel 
7

S009 2,720 5 SSLC01_085 10:25

Exempel 
8

S009 0,680 2 SSLC01_085 10:25

Exempel 
9

S009 5,160 7 SSLC01_085 10:25

Exempel 
10

S010 1,000 2 SSLC01_082 9:01

Exempel 
11

S002 0,230 1 SSLC01_003 6:12

Exempel 
12

S017 2,640 4 SSLC01_162 13:00

Exempel 
13

S003 1,920 4 SSLC01_021 8:33
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