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1 Introduktion 

Förutom revidering av texten skiljer sig den här versionen från 

”Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 4” (Wallin, Mesch & Nilsson, 

2012) på följande punkter: 

 

- @n  ändrat till @en 

- @zzz  ändrat till @z 

- @xxx  ändrat till @x 

- @r  ändrat till @rd 

- @h  ändrat till @hd 

- DHs_andra_hand ändrat till Artikulator_DH 

- NonDHs_andra_hand ändrat till Artikulator_NonDH 

- GLOSA^GLOSA utökat med GLOSA*GLOSA och GLOSA_GLOSA 

- @ca  ny tillkomst 

- Kapitlet om bakgrundsbetecknande element borttaget.  

Dessutom återfinns beskrivning om annotering av icke-manuella komponenter här.  

 

 

Konventionerna i bruksanvisningen avser annotering av texter med annoteringsverktyget 

ELAN (se vidare om verktyget i Mesch, 2011 och http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/). 

Syftet är att ge riktlinjer för annoteringsarbete inom projektet ”Korpus för det svenska 

teckenspråket”, 2009–2011, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (Mesch, Wallin, 

Nilsson & Bergman, 2012). Konventionerna kan även tjäna som modell för annoteringar 

utanför korpus som forskningsprojekt och undervisning. 

1.1 Om annoteringskonventionerna 

Utgångspunkten för annoteringskonventionerna är att annoteringen ska långt möjligt ske på 

ett sådant sätt att sökning av relevanta data underlättas i ELAN. ELAN är konstruerat så att 

annoterade 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 annoterats på ett så enhetligt sätt som möjligt, 

och att samma tecken annoteras med samma glosa oavsett sammanhang. 

 

Dessa annoteringskonventioner är en vidareutveckling av Bergman, 1982: ”Transkription 

av texter” i Teckenspråkstranskription (FOT-rapport X, s. 27-35). En del av 

konventionerna är också inspirerade av bl.a. Sign language transcription conventions for 

the ECHO Project (Nonhebel et. al., 2004. http://sign-lang.ruhosting.nl/echo), Auslan 

corpus annotation guidelines (Johnston, 2013) och CHILDES  (MacWhinneys, 2012. 

http://childes.psy.cmu.edu/manuals/CHAT.pdf ) 

 

http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/
http://sign-lang.ruhosting.nl/echo
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Beskrivningen av annotationskonventionerna är uppdelad i två delar. Den första delen 

beskriver konventioner för annotering av tecken, och den andra konventioner för 

annotering av icke-manuella komponenter.  

 

Vid annotering av tecken ska vi som ett första steg annotera vilka tecken som används, med 

vilken hand tecknet utförts (dvs. med dominanta eller icke-dominanta handen), vilken typ 

av tecken som används, med enkel artikulator (med eller utan manuellt läge) eller med 

dubbel artikulator. Vid annotering av icke-manuella komponenter ska vi annotera typ av 

ögonrörelser, huvudrörelser och kroppsrörelser. Annotering av t.ex. ordklasser eller 

syntaktiska funktioner är tänkt att inte ske i första steget, utan i andra steget eller 

nästföljande steg (jfr. Johnston, 2013, sid 6).  

 

Annoteringskonventionerna kan fungera dels som en instruktion för den som ska annotera 

korpusmaterial, dels som en vägledning i hur man ska läsa de annoteringsfiler som kan 

laddas ner från korpusens hemsida. Den som annoterar utanför korpusarbetet behöver 

naturligtvis inte följa konventionerna, men kan kanske få inspiration från dem.  

1.2 Var börjar och slutar ett tecken? 

En teckenspråkstext består av tecken som löper efter varandra. Händerna gör inga stopp 

mellan tecknen (utom vid pauser eller vid avslut) utan utför kontinuerlig rörelse med 

varierande tempo varefter tecknen produceras. Annotatörers uppgift blir att försöka 

fastställa vilka delar av rörelsen som utgör tecknens artikulation, dvs. var tecknen börjar 

och slutar, och vad som inte utgör tecknens artikulation utan istället utgör vad vi kallar för 

transportrörelse. Det är rörelsen från det att föregående teckens artikulation avslutats och 

nästföljande teckens artikulation påbörjas. Den kontinuerliga rörelsen består alltså av en 

kombination av omväxlande artikulationer och transportrörelser. (Se Figur 1). 

Artikulationernas tidslängd kan variera i olika grad från tecken till tecken, liksom 

transportrörelsernas tidslängd mellan tecknen. Artikulationens varierande tidslängder 

hänger samman med de enskilda tecknens fonologiska karaktär, att vissa tecken har en kort 

artikulation medan andra har en längre artikulation. Transportrörelsernas varierande 

tidslängder hänger samman med var i teckenrummet ett teckens artikulation avslutas och 

var nästföljande teckens artikulation påbörjas, dvs. om de realiseras nära eller längre bort 

från varandra.   

 

Utöver att fastställa var tecknet börjar och slutar ska annotatören även ta ställning till om 

tecknet utgörs av ett enkelt tecken eller om tecknet utgörs av ett översättningslån från ett 

sammansatt ord, dvs. att tecknet är en sammansättning av två eller flera tecken, beroende 

på det översättningslånade svenska ordet. Det sistnämnda fallet innebär att tecknet 

annoteras med motsvarande antal glosor för varje tecken, sammanbundna med ett 

cirkumflex (^) mellan glosorna, där annoteringscellen sträcker sig från början av det första 

tecknets artikulation till slutet av det sista tecknets artikulation (se Figur 2). En cell kan 
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alltså bestå av en eller flera glosor beroende på om tecknet är ett enkelt tecken eller ett 

översättningslån från ett sammansatt ord.
1
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Kontinuerlig rörelse med omväxlande artikulation och transportrörelse  

 

 
 

 

 

Figur 2. Exempel på ett enkelt tecken och ett översättningslån 

 

 

 

2 Annotering av tecken i Glosa_DH och 
Glosa_NonDH 

         
 

Tecken skrivs företrädesvis i raden Glosa_DH och i förekommande fall även 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-

                                                      
1 Mer om fler glosor i en cell, se kap 2.2.3 och 2.2.4. 

översättningslån 

artikulation 

transportrörelse 

enkelt tecken 
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dominanta handen, som är den andra handen (dvs. vänster hand hos högerhänta tecknande 

och höger hand hos vänsterhänta tecknande).
2
 

 

Hur avgör man vilken hand som är den tecknandes dominanta hand? Det gör man genom 

att titta på vilken hand som den tecknande normalt använder när denne utför ett tecken med 

en hand. Ett enhandstecken som SÅG (ID-nr 8752)
3
 utförs normalt med den dominanta 

handen (se Figur 3 och 4). Samma sak gäller för ett tvåhandstecken som SITTA (ID-nr 

8200), där vanligtvis den dominanta handen agerar mot den andra handen, som fungerar 

som manuellt läge (se Figur 5 och 6). I båda fallen där den högerhänta och vänsterhänta 

tecknande utför tecknen med den dominanta handen, skrivs tecknen i raden Glosa_DH.  

 

  

 

Figur 3. Högerhänt tecknande 

tecknar SÅG.4 

Figur 4.Vänsterhänt tecknande 

tecknar SÅG. 

 

 

  

 

Figur 5. Högerhänt tecknande 

tecknar SITTA   

Figur 6.Vänsterhänt tecknande 

tecknar SITTA. 

 

                                                      
2 Det förekommer att en tecknande varken är huvudsakligen högerhänt eller vänsterhänt. Då behöver 

man för annoteringen välja att om denne är högerhänt eller vänsterhänt. 

3 ID-nr refererar till tecknets nummer i Svenskt teckenspråkslexikon. 

4 Fotoillustrationerna är hämtade från Mesch, Rohdell & Wallin, 2012 och 2014. 
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Det kan förekomma mitt under teckenproduktionen att en tecknande växlar hand så att 

denne utför ett tecken med den icke-dominanta handen istället för den dominanta handen, 

dvs. med vänster hand för den högerhänte (se Figur 7 eller höger för den vänsterhänte (se 

Figur 8). Vid den typen av handväxling skrivs tecknet i raden Glosa_NonDH.  

 

Det kan också förekomma att två tecken utförs samtidigt eller överlappar varandra (se 

Figur 9). Då skrivs tecknet som utförts med dominanta handen i raden Glosa_DH och 

tecken som utförts med icke-dominanta handen i raden Glosa_NonDH.  

 

   

Figur 7. Högerhänt tecknande 

tecknar TRO med icke-dominanta 

handen, annoterat i raden 

Glosa_NonDH 

Figur 8. Vänsterhänt tecknande 

tecknar VARELSE(L)+KOMMA-

HIT@p5 med icke-dominanta 

handen, annoterat i raden 

Glosa_NonDH 

Figur 9. 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 dominanta handen i raden 

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

2.1 Val av ordform till glosa 

Ordet eller orden i Glosa-raderna ska inte ses som en översättning, utan som namn eller 

etiketter på tecknen. Ord som fångar tecknets grundläggande betydelse har valts. Samma 

ord eller glosa ska i görligaste mån användas för samma tecken, oavsett vad översättning 

till svenska kan resultera i. Tecknet med glosan KÄNNA-OLUST kan t.ex. översättas med 

’jobbigt’ eller ’inte kul’ beroende på sammanhanget. Däremot om två tecken med samma 

form har skilda betydelser, ska de naturligtvis annoteras med varsin glosa. T.ex. glossas 

tecknen för 'bord' (ID-nr 664) och 'golv' (ID-nr 12253) med BORD respektive GOLV. Eller 

om två tecken är betydelsebesläktade men skiljer sig i ordklasstillhörighet annoteras de 

                                                      
5 @p står för polysyntetiskt tecken, se 5.2 nedan. 
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också med varsin glosa. T.ex. glossas tecknen för 'jobb' (ID-nr 4920) och 'jobba' (ID-nr 

2063) med JOBB respektive JOBBA.
6
 

 

Orden i glosorna skrivs i versaler och ska i görligaste mån skrivas i sin grundform, utan 

böjningar. Det innebär att tecken som refererar till saker eller motsvarande, dvs. fungerar 

som substantiv, skrivs i singular och obestämd form, som STOL, oavsett om det i 

kontexten handlar om ’en stol’ eller ’flera stolar’. Tecken som uttrycker händelser och 

handlingar, dvs. klassas som verb, skrivs utan tempusböjning, som ÄTA, oavsett om det i 

kontexten handlar om nutid eller dåtid. Tecken som uttrycker en egenskap eller ett tillstånd, 

dvs. klassas som adjektiv, skrivs utan hänsyn till kongruens, som RÖD, oavsett om det 

handlar om ’rött’ som i ’huset är rött’ eller ’röda’ som i ’alla bilarna är röda’. 

 

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/)
7
. Andra 

exempel är att en del svenska ord skrivs mest i pluralform än i singularform. Exempel på 

dessa är föräldrar och byxor. Tecken för dessa begrepp annoteras lika, dvs. FÖRÄLDRAR 

(ID-nr 5787) och BYXOR (ID-nr 555).  

 

Om man är osäker på vilken ordform eller glosa man ska använda för ett tecken kan gå till 

Svenskt teckenspråkslexikon. Där finns det en glosa för varje tecken. Här nedan ges några 

exempel på hur glosor ska skrivas. 

 

2.2 Annoteringsformer 

Tecken ska generellt annoteras i versaler. Undantag är tecken som avbryts vid felsägning 

eller en rörelse som påminner om ett tecken men som inte säkert är det. Dessa fall skrivs 

istället med gemener (se vidare om gemener i kapitel 2.2.13).  

 

2.2.1 Enkla tecken 

Tecken annoteras med svenska ord i versaler: 

 

FRÅGA (ID-nr 4540)
8
 

RÄTT  (ID-nr 387) 

                                                      
6 Konventionen att annotera efter ordklasstillhörighet är under pågående diskussion. Det finns en syn 

att man ska annotera med samma glosa oavsett ordklasstillhörighet.  

7 Detta är två skilda tecken, vilket man märker i betydelseskillnaden 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. pga. otillräcklig synförmåga eller att en text är för 

liten. 

8 Teckennummer refererar till tecken i Svenskt teckenspråkslexikon.  
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TRAFIK (ID-nr 1037) 

 

Om ett tecken behöver annoteras med en sekvens av två eller flera ord, separeras orden 

med bindestreck. Bindestreck symboliserar alltså ingen teckensekvens, utan ett enkelt 

tecken: 

 

FÅ-SYN-PÅ (ID-nr 1497) 

KOMMA-DIT (ID-nr 2830) 

 

Varje tecken ska ju så långt som möjligt annoteras med en unik glosa. Men det förekommer 

fall när två olika tecken uttrycker samma typ av begrepp. T.ex. finns det två tecken som 

båda uttrycker 'ensam'. Det ena är ett tecken som utförs med pekfingerhanden (ID-nr 2862) 

och det andra med tumhanden (ID-nr 2360). I det fallet annoteras de två tecknen med 

specificerad handform, tumhand med (B) och pekfingerhand med (L), som i följande 

exempel: 

 

ENSAM (B)  (ID-nr 2360) 

ENSAM (L)  (ID-nr 2862) 

 

Annat exempel är två olika tvåhandstecken som båda uttrycker begreppet 'fortfarande'. Här 

är det inte handformerna som skiljer dem åt, utan istället är det att ena tecknet utförs med 

båda händerna aktiva, dvs. dubbel artikulator (ID-nr 983), och andra tecknet utförs med ena 

handen vid den andra handen, dvs. enkel artikulator med manuellt läge (ID-nr 12317). Då 

annoteras de med specificerad typ av tecken: dubbel artikulator med (da) och enkel 

artikulator med manuellt läge med (ea_ml) som följande: 

 

FORTFARANDE(da) (ID-nr 983) 

FORTFARANDE(ea_ml) (ID-nr 12317) 

 

2.2.2 Översättningslån 

Teckenspråket översättningslånar en del sammansatta ord från det svenska språket. T.ex. 

'sommarjobb' uttrycks på teckenspråk med tecknet för 'sommar' SOMMAR (ID-nr 5072) 

följt av tecknet för 'jobb' JOBB (ID-nr 4919). För att markera att de tillsammans utgör ett 

översättningslån annoteras de i samma cell med en cirkumflexsymbol ”^” mellan tecknen, 

som följer: 

 

SOMMAR^JOBB  (ID-nr 5072; 4919) 
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2.2.3 Sammansmälta teckenfraser 

Det finns andra typer av teckenkombinationer som inte är översättningslån men som utförs 

som en sammansmält enhet eller fras. I den sammansmälta frasen brukar ett eller flera av 

tecknen utföras mer eller mindre annorlunda än samma tecken i fristående position. Om vi 

t.ex. tittar på teckenparet FÖRSTÅ (ID-nr 2570) och INTE (ID-nr 646), som tillsammans 

uttrycker 'förstår inte', utförs i fristående position FÖRSTÅ med pekfingerhand som förs 

framåt från pannan, och INTE med båda flata händerna som förs åt sidorna med 

handflatorna vända uppåt framför kroppen. I den sammansmälta frasen går tecknens 

artikulation in i varandra med pekfingerhanden som förs åt sidan från pannan med en 

vridrörelse och handformen förändras till flat hand i en enda följd (ID-nr 2567). 

Fortfarande finns tecknet för 'förstå' och tecknet för 'inte', men i ett annorlunda utförande. 

Sådana exempel på sammansmälta fraser annoteras i samma cell med aterisksymbol ”*” 

mellan tecknen som i följande exempel: 

 

FÖRSTÅ*INTE  (ID-nr 2567) 

 

2.2.4 Siffertecken 

Siffertecken är tecken som uttrycker tal, pengar, tider eller årtal. De annoteras inte med 

siffror, utan med bokstäver och i förekommande fall i sammansatt form. 

 

TJUGO^FEM 

EN^TUSEN^ÅTTA^HUNDRA 

NITTON^HUNDRA^SEXTIO^TRE 

 

2.2.5 Tecken för pronomen (PRO) och possessiv (POSS) 

Det svenska teckenspråket har en uppsättning tecken för personliga och possessiva 

pronomina, som visas i tabell 1. Uppsättningen delas in i två kategorier: tecken som har 

referens till den som tecknar (förstaperson), och tecken som har referens till övriga än den 

som tecknar (icke-förstaperson).
9
 Tecken som refererar till första person utgörs av att hela 

eller en del av artikulationen är riktad mot den tecknandes bröst och annoteras med en 

glosa följt av -1. Tecken som refererar till icke-första person utgörs av att ingen del av 

artikulationen är riktad mot den tecknandes bröst, utan allt är riktad bort från den tecknande 

mot närvarande eller icke-närvarande referenter, och annoteras enbart med en glosa.
 
 

 

                                                      
9 Annotationen av tecken för personliga och possessiva pronomina i svenskt teckenspråk är baserad på 

ett två-pronomen-system: första person och icke-första person. (Mer om pronomensystemet kan man 

t.ex. läsa i Nilsson, 2007.) 
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Tecken för pronomen utförs vanligtvis med pekfingret (men andra handformer kan 

förekomma) utom för tecken i dual som utförs med två fingrar och PRO-MULT-1 och 

PRO-MULT som utförs med tre, fyra eller alla fem fingrar samt OBJ- PRO-1 och OBJ-

PRO som utförs med böjda tumme och pekfinger.  

 

Tabell 1. Uppsättning tecken för pronomen (PRO) och possessiv (POSS) med ID-nr inom parentes. 

 

 Första person Icke-första person 

Singular PRO-1 (ID-nr 2798) PRO  (ID-nr 2817) 

 OBJ-PRO-1 (ID-nr 3622) OBJ-PRO (ID-nr 3639) 

 POSS-1 (ID-nr 187) POSS (ID-nr 2817) 

  POSS-EGENSKAP  

Dual PRO-DUAL-1 (ID-nr 5490) PRO-DUAL (ID-nr 11454) 

Flertal PRO-FLERTAL-1 (ID-nr 5491) PRO-FLERTAL 

 OBJ-PRO-FLERTAL-1 (ID-nr 4134; 5147) OBJ-PRO-FLERTAL  

 POSS-FLERTAL-1 (ID-nr 186) POSS-FLERTAL (ID-nr 2140) 

Multipel PRO-MULT-1 PRO-MULT 

 

Tecken för possessiv utförs vanligen med flata handen. POSS-EGENSKAP liknar POSS i 

formen manuellt men skiljer naturligtvis i betydelse. Det uttrycker motsvarande 'typiskt 

dig/honom/henne' istället för vad POSS uttrycker, 'din/hans/hennes'. Det kan vara svårt att 

skilja på dem, så man får vara uppmärksam på sammanhanget. Ibland kan man få hjälp av 

att POSS-EGENSKAP utförs med en munrörelse som går från stängd mun till öppen mun, 

eller /bilabial; stretched/.
10

 

 

Artikulationen i singular består av en enkel rörelse in mot den tecknandes bröst för PRO-1 

och POSS-1, samt ut i teckenrummet från den tecknade för PRO och POSS. I OBJ-PRO-1 

består artikulationen av en nedåtgående rörelse vid eller på kroppen och för OBJ-PRO i 

rummet framför den tecknade. Artikulationen i dual består av att rörelsen går mellan den 

tecknande och en närvarande person eller locus för en icke-närvarande person för 

förstaperson, och mellan två närvarande personer eller mellan två loci för icke-närvarande 

personer för icke-förstaperson. Artikulationen i flertal består brukligt, men inte alltid lika 

tydligt, av en svepande sidledsrörelse. Vid förstaperson avslutas eller touchas rörelsen vid 

den tecknades bröst. Artikulationen i multipel består av en cirkelrörelse nära den 

tecknandes kropp i förstaperson, och avsides i icke-förstaperson.  

 

                                                      
10 Bergman & Wallin (2001) 
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2.2.6 Andra pekningar än PRO 

Det förekommer pekningar som riktas utåt som inte annoteras med PRO. Det är tecken som 

uttrycker motsvarande 'där' och annoteras med PEK-DÄR. Tecknet PEK-DÄR utförs med 

en rörelse framåt i armbågsleden. Andra exempel på pekningar är PEK-HÄR, som utförs 

med en rörelse ner, ibland med upprepning, samt PEK-UPP och PEK-NER.
11

 Ytterligare 

ett exempel med pekning är när man pekar på kroppsdelar. Då annoteras pekningarna med 

PEK> följt av kroppsdelen eller så här: 

 

PEK>knä 

 

Mer om pekningar kan läsa i kapitlet om listboj där man pekar på andra handens fingrar.  

 

2.2.7 Bokstaverade tecken (@b) 

Både bokstaverade tecken och bokstaveringar av ord och namn annoteras med @b efter 

glosan enligt följande:  

 

NYA@b 

MER@b 

LIRARE@b 

 

2.2.8 Polysyntetiska tecken (@p) 

Polysyntetiska tecken (Wallin, 1994)
12

 utgör en grupp tecken med komplicerat innehåll 

som avbildar en situation med tillstånd, handlingar och händelser. Ett typexempel på 

annotering av ett polysyntetiskt tecken kan se ut så här: 

 

VARELSE(Ω)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p 

 

Tecknet avbildar en händelse som består av en person som går längst med en vägg 

(dominanta handens dubbelkrokhand föres åt vänster med början vid icke-dominanta 

handens flat hand).
13

 Annoteringen visar på tre betydelsebärande delar, VARELSE(Ω), 

FÖRFLYTTA, och ENTITET(J). VARELSE(Ω) (representerad av dominanta handen) 

refererar till personen som går längst med väggen, FÖRFLYTTA (representerad av föres) 

till händelsen 'går längst med', och ENTITET(J) (icke-dominanta handen) till väggen.  

                                                      
11 Beskrivningen PEK-DÄR och PEK-HÄR är inspirerad av Bergman (2002). 

12 Teckenkategorin beskrivs i Simper-Allen (2013) som avbildande verbkonstruktioner.  

13Mesch, Wallin, Nilsson & Bergman (2012): SSLC01_007 (00.04:45.830-00.04:46.150). 
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Polysyntetiska tecken annoteras efter tecknets inherenta betydelsedelar som en enhet med 

”+” mellan betydelsedelarna följt av kategorimarkören @p (förkortning för polysyntetiska 

tecken).  

Att annotera polysyntetiska tecken är mer komplicerat än att annotera lexikala tecken. 

Konventionen är jämförelsevis inte helt färdig, utan fortfarande under bearbetning. För att 

underlätta annoteringen kan man börja med att annotera dominanta handens (eller 

händernas) semantiska innehåll.  

Om ni tittar i bilaga 1 ser ni en lista på olika semantiska innehåll, uppdelade i tre 

huvudgrupper med rubrikerna substitutor, manipulator och deskriptor.
14

 De under 

substitutor väljs när polysyntetiska tecknet uttrycker situationer av befintlighet, 

egenförflyttning eller rörelser. ENTITET är en samlingsbeteckning för fordon, verktyg, 

böcker, frukt, etc. VARELSE är en samlingsbeteckning för människor och djur. 

KOLLEKTIV avser en grupp människor eller djur som förflyttar sig. BEN, FOT, 

VÄTSKA och ÖGON säger sig självt vad de betecknar. De under manipulator väljs när 

polysyntetiska tecken uttrycker när vi handskas med föremål. KÄFTGREPP väljs när 

föremål hålls med munnen/käften. Slutligen väljs de under deskriptor för form- och 

storleksbeskrivande tecken. 

 

2.2.9 Persontecken och egennamn (@en) 

Persontecken annoteras med personens fulla namn. Namntecken annoteras med namnet.
15

 

Samma gäller tecken för egennamn på organisationer, företag, fordon, länder, städer, etc. 

Glosan följs av kategorimarkören @en (förkortning av egennamn). Några exempel: 

 

LARS-WALLIN@en 

ANDERS@en 

HEPHATA@en 

 

Skulle tecken för egennamn utgöras av bokstavering, skrivs @b direkt efter glosan följt av 

@en som följande exempel: 

 

ÖSK@b@en 

SAAB@b@en 

 

                                                      
14 Beteckningarna substitutor, manipulator och deskriptor är hämtade från Simper-Allen (2013). 

15 Mer om persontecken och namntecken kan läsa i Hedberg (1989). 
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2.2.10 Reduplicerade tecken (@rd) 

Det förekommer fall när tecknet utförs i reduplicerad form, dvs. att tecknets rörelsecykel 

upprepas ett antal gånger.
16

  Det ska ej blandas ihop med tecken som har upprepning i sin 

grundform. Reduplicerade tecken annoteras med glosa (efter grundtecknet) följt av 

kategorimarkören @rd (förkortning av reduplikation). Några exempel: 

 

FRÅGA-TILL@rd 

HÄNDA@rd 

 

2.2.11 Gestliknande tecken (@g) 

Det förekommer några teckenutföranden som ännu inte är lexikalt bestämda. Ett av dem 

utgörs av att handen/händerna hålls framför kroppen med handflatan (om en hand) eller 

handflatorna (om båda händerna) vanligtvis vända uppåt (Figur 10). Det annoteras som en 

gest med glosan PU (en förkortning av engelskans ”palms up”) följt av kategorimarkören 

@g (förkortning för gest).
17

 Ett annat teckenutförande utgörs av att båda händerna hålls på 

huvudnivå, ovanför axlarna, med fingrarna riktade uppåt och handflatorna vända framåt 

(Figur 11). Det annoteras med glosan med PF (en förkortning av engelska ”palms 

forward”) följt av kategorimarkören @g.  

 

  

 

Figur 10. Exempel på PU@g. Figur 11. Exempel på PF@g   

 

2.2.12 Uppfattat tecknet rätt? (@z) 

Det kan ibland hända att man inte riktigt uppfattar vad informanten tecknat. Man ser 

tecknet, men man är osäker på om man uppfattat tecknet rätt. Då kan man lägga till 

kategorimarkören @z efter glosan, som alltså ska tolkas som att viss osäkerhet råder vad 

                                                      
16 Mer om reduplikationer kan läsa i Bergman (1990), Bergman & Dahl (1994) eller Börstell (2011).  

17 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). 
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som tecknats. Men om man inte alls lyckats klurat ut vilket tecken som tecknats, kan man 

som nödlösning välja att skriva ZZZ@z. Med ZZZ@z kan man återkomma för ett nytt 

försök eller låta någon annan annotatör titta på det. 

 

2.2.13 Avbrutet tecken och tankepaus (@&) 

När den tecknande är på väg att producera ett tecken men avbryter det, t.ex. vid felsägning, 

annoteras det med en glosa i gemener (om man vet tecknet) eller med zzz (om man inte kan 

uttyda tecknet) följt av @& efter glosan, dvs. glosa@& eller zzz@&.  

Ibland kan den tecknade stanna upp med handen eller händerna i luften eller med spelande 

fingrar för att fundera eller söka efter nästa tecken. Dessa fall annoteras med tp@&. 

 

2.2.14 Kroppsligt beteende (@ca) 

Med kroppsliga beteende avses när den tecknade imiterar ett beteende, t.ex. som när man 

ropar (Figur 12), agerar målvakt (Figur 13) eller poserar (Figur 14). De påminner om vad 

forskningslitteraturen kallar constructed action, eller förkortat CA, (t.ex. Metzger 1995). 

Vid den typen av beteende annoterar man typen av beteendet följt av @ca. 

 

   
Figur 12. ROPA@ca Figur 13. MÅLVAKT@ca Figur 14. POSERA@ca 

 

2.2.15 Dubbel annotering av icke-dominanta handen (@nh) 

Tecken som utförts med den icke-dominanta handen annoteras inte bara i raden 

Glosa_NonDH utan även i Glosa_DH med tillägget @nh (förkortning av ”non-dominant 

hand”) efter glosan som PRO-1@nh och LITEN@nh i Figur 15.  
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Figur 15. Annotering av tecknen PRO-1 och LITEN i nedre raden Glosa_NonDH och i övre raden Glosa_DH 

med @nh efter. 

 

Anledningen till denna dubbla annotering har att göra med studiet av hur ett visst bestämt 

tecken förekommer tillsammans med andra tecken och hur det används i olika kontexter. 

Gör man en sökning i korpusen kan man få upp en konkordansvy som kan se ut som i Figur 

16. Vyn består av en uppsättning rader med annoteringar som visar hur det sökta tecknet 

LITEN används i olika kontexter. Annoteringarna är hämtade enbart från raden med 

Glosa_DH i olika teckenspråkstexter. Den gröna raden visar samma annoteringar som i 

övre raden Glosa_DH i Figur 15.  

 

 
Figur 16. Konkordansvy med det sökta tecknet LITEN i fetstil. 

 

Vi gör nu ett litet experiment. Vi gör om annoteringen i Figur 15 genom att plocka bort 

annoteringarna med @nh i raden med Glosa_DH som i Figur 17 och gör en ny sökning 

som resulterar i en uppdaterad  konkordansvy, som visas i Figur 18. Om man räknar antalet 

rader i FFigur 18 ska man finna att antalet är minskat med ett, tretton rader i Figur 16 mot 

tolv i Figur 18. Skillnaden är att tecknet LITEN som utförts med icke-dominanta handen 

inte kommer med i Figur 18, dvs. det som i Figur 16 är annoterat med LITEN@nh. 
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Figur 17. Annotering av tecknen PRO-1 och LITEN i enbart nedre raden Glosa_NonDH. 

 

 

Figur 18. Uppgraderad konkordansvy med det sökta tecknet LITEN i fetstil. 

 

Därför gör vi denna dubbla annotering, för att säkerställa att även tecken som utförs med 

icke-dominanta handen kommer med i konkordansvyn. 

 

2.2.16 Annotering av två tecken som överlappar varandra (<>) 

Dubbel annotering görs också vid tillfällen när två tecken överlappar varandra. Ett exempel 

på överlappning visas i Figur 19. Samtidigt som den dominanta handen (här vänsterhanden) 

producerar tecknet LYSSNA, producerar den icke-dominanta handen (här högerhanden) 

tecknet PEK. Överlappningen annoteras med markören ”<>” mellan glosorna, dvs. efter 

glosan för dominanta handens tecken och före glosan för icke-dominanta handens tecken.  

Anledningen är samma som i 2.2.15. Med dubbel annotering får vi i Figur 20 en 

konkordandsvy som visar att överlappning råder, markerat i grönt, som vi annars inte skulle 

se utan dubbel annotering. Istället skulle vi bara få se dominanta handens tecken LYSSNA 

och missa överlappningen.  
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Figur 19. Den tecknande tecknar LYSSNA 

med den dominanta handen samtidigt som 

han utför tecknet PRO med den icke-

dominanta handen.  

Figur 20. Konkordansvy med det sökta tecknet 

LYSSNA i fetstil. 

 

 

2.2.17 Ena handen i stationär position (@hd) 

Det förekommer att den ena handen hålls i en stationär position medan den andra handen 

producerar flera tecken, som i Figur 21. Medan den icke-dominanta handen (PRO) hålls i 

den stationära positionen, producerar den dominanta handen två tecken: HÖRA och BRA. 

Då kompletteras annoteringen för andra tecknet BRA med ett @hd (förkortning för ”hold”) 

framför @nh, dvs. @hd@nh. Här upphörde överlappningen efter BRA. Skulle 

överlappningen däremot fortsätta annoteras de överlappande tecknen med @hd tills 

överlappningen upphör. Med den annoteringen kan man i konkordansvyn utläsa att icke-

dominanta handen förekommer i stationär position medan dominanta handen producerar 

tecken.   

 

 

 

Figur 21. Den tecknande tecknar BRA med den 

dominanta handen samtidigt som han håller tecknet PRO 

i stationär position med den icke-dominanta handen. 
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Det förekommer att den dominanta handen också hålls i stationär position medan den icke-

dominanta handen producerar tecken som i Figur 22. Efter att dominanta handen utfört 

tecknet SJUA hålls handen i stationär position, annoterad med @hd, medan icke-dominanta 

handen utför tecknen PRO-1, OMÖJLIG, HA*INTE och PRO-1.  

 

 

 

Figur 22. Den tecknande håller den dominanta handen i stationär position 

medan den icke-dominanta handen utför tecknen PRO-1, OMÖJLIG, 

HA*INTE och PRO-1. 

 

3 Annotering i Artikulator_DH och 

Artikulator_NonDH 

                   
 

Raderna Artikulator_DH och Artikulator_NonDH utgör en underordnad rad
18

 till 

Glosa_DH respektive Glosa_NonDH. Här annoteras information om vilken typ av tecken 

som utförts. Tecken som utförts med en hand vid olika lägen utom vid andra handen, som 

t.ex. BRA (ID-nr 85) annoteras som enkel artikulator eller förkortat ”ea” (Figur 23). 

Tecken som utförts med en hand vid andra handen, som t.ex. SÄKER (ID-nr 388), 

annoteras som enkel artikulator med manuellt läge, eller förkortat ”ea_ml” (Figur 24). 

                                                      
18 Man skiljer på överordnade eller oberoende rader (på engelska parent tier) och underordnade eller 

beroende rader (på engelska child tier) 
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Tecken som utförts med båda händerna aktiva, som t.ex. BETYDA (ID-nr 8226), annoteras 

som dubbel artikulator, eller förkortat ”da” (Figur 25). 

 

 
  

Figur 23. Enkel artikulator 

 

Figur 24. Enkel artikulator med 

manuellt läge 

Figur 25. Dubbel artikulator 

 

 

När ett tecken annoteras med en cirkumflexsymbol eller en asterisksymbol i Glosa-raderna, 

annoteras också båda symbolerna i Artikulator-raderna, som i Figur 26 och 27. I Figur 26 

utläses att första tecknet i sammansatta tecknet utförts med enkel artikulator (utan manuellt 

läge) och andra tecknet med dubbel artikulator. I Figur 27 utläses att båda tecken utförs 

med enkel artikulator (utan manuellt läge).  

 

  

 

Figur 26. Sammansatt tecken Figur 27. Sammansmält tecken  
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4 Annotering av bojar i 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 28 visar ett exempel på en listboj (från eng. ”list buoy”) (jfr. 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. 

 

 

 

Figur 28. Exempel på listboj, annoterad TVÅ-LISTA i NonDH-raden.  

 

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 28 riktas 

dominanta handens PEK mot listbojens långfinger. Det utförandet annoteras med en 

riktningsangivelse ”>” efter glosan för den dominanta handen följt av numret på långfingret 
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som är ’två’: PEK>två (se rad 36 efter det röda märket i Figur 28). Varje finger annoteras 

med ett nummer: "en" för pekfingret, "två" för långfingret, "tre" för ringfingret, "fyra" för 

lillfingret och "fem" för tummen.  

4.2 Pekboj 

Figur 29 visar ett exempel på en pekboj (från eng. ”POINTER buoy”) (jfr. 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 annoteras med PEKBOJ. Observera att pekbojen kan vara förvillande lik 

den pronominella pekningen PRO när den utförs med icke-dominanta handen, som i 

tidigare Figur 19 och 21. Skulle man hamna i osäkerhet, kan man alltid ta till nödlösningen 

att lägga till ett @z efter.  

 

 

 

Figur 29. Exempel på en pekboj, annoterad PEKBOJ i 

NonDH-raden. 

 

4.3 Temaboj 

Figur 30 visar exempel på en temaboj (från eng. ”THEME buoy”) (jfr. 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 

som avhandlas eller ska avhandlas i texten.
20

 Temaboj annoteras med glosan TEMABOJ. 

 

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

20 I sammanhanget i exemplet diskuterar den tecknande en skådespelare och hans medverkan i olika 

filmer och temabojen representerar skådespelaren. 
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Figur 30. Exempel på en temaboj, annoterad med TEMABOJ i NonDH-

raden. 

 

4.4 Punktboj 

Figur 31 visar 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 annoteras 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). Från punktbojen 

gör dominanta handen förflyttningar i rummet. Figur 31 och 32 visar tillsammans 

dominanta handens förflyttning neråt. Utförandet annoteras med REL (förkortning för 

relation). Dominanta handens förflyttning visar en relation mellan två punkter. I 

sammanhanget beskriver informanten sträckan mellan Göteborg, som representeras vid 

punktbojen i Figur 31, och Lund, som representeras vid förflyttningens slut i Figur 32.  

 

 

 

Figur 31. Exempel på en punktboj, annoterad 

PUNKTBOJ(L) i NonDH-raden. 

Figur 32. Visar slutet på dominanta handens 

förflyttning. 
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4.5 AVGRÄNS 

Den icke-dominanta handen utför i Figur 33 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 

33, där den tecknande visar ett hål i mitten på ett bord). Den dominanta handen utför då 

tecken innanför den icke-dominanta handen. Dominanta handen kan också utföra tecken 

framför den icke-dominanta handen som i Figur 34. 

 

  
Figur 33. Exempel på AVGRÄNS, annoterad i 

NonDH-raden, med dominanta handen 

innanför icke-dominanta handen. 

Figur 34. Exempel på AVGRÄNS, annoterad i 

NonDH-raden, med dominanta handen framför 

icke-dominanta handen.  

 

AVGRÄNS är en preliminär glosa, då alla förekomster ännu inte har analyserats. 

Anledningen till namnvalet är intrycket att tecknet har ett samband med avgränsning 

mellan ”inre” och ”yttre” element, som ’innanför – utanför’. 

5 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 35. 
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Figur 35. Exempel på översättning i Översättningsraden. 

6 Annotering av icke-manuella 

komponenter 

Texten om annotering av icke-manuella komponenter är en kopia av Wallin, Mesch och 

Nilsson (2011). Konventionerna har inte bearbetats eller utvecklats i samma grad som 

konventionerna för manuella delen. Så konventionerna för den icke-manuella delen är 

fortsatt huvudsakligen preliminära. Endast Figurerna och Figurhänvisningar har bearbetats. 

6.1 Ögon 

Annotering av vad ögonen gör är uppdelad i två rader: blickriktning och öppningsgrad. I 

raden för blickriktning noteras aktiviteter hos ögonen, dvs. åt vilket håll den tecknande 

riktar blicken. I raden för öppningsgrad noteras aktiviteter hos ögonlocken, såsom när man 

blinkar eller kisar.  

 

6.1.1 Blickriktning 

I en dialog är blicken normalt riktad mot samtalspartnern. Vad som är höger eller vänster 

och upp eller ner är avhängigt av var den tecknande har sin normala blickriktning mot 

samtalspartnern. Därför är det väsentligt att man själv har lagt märke till den normala 

blickriktningen, som i Figur 36, och sedan utifrån den annoterar när blickriktningen avviker 

från normalläget åt sidorna eller upp och ner, som i Figur 37–40. 
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Figur 36. Blicken är riktad mot adressaten. 

 
 

. 

   

Figur 39. Blicken är riktad uppåt. Figur 40. Blicken är riktad 

neråt. 
Figur 41. Blicken riktad höger och 

neråt. 

 
         

När den tecknande har blicken riktad åt t.ex. höger och ner, som i Figur 41, annoteras 

riktningen med kombinationen hö-ner. 

 

Sammanfattningsvis annoteras blickriktningen enligt följande: 

adr blicken är riktad mot adressaten 

hö blicken är riktad till höger om adressaten 

vä blicken är riktad till vänster om adressaten 

ner blicken är riktad neråt 

upp blicken är riktad uppåt 

 

  

Figur 37. Blicken är riktad till 

höger om adressaten. 
Figur 38. Blicken är riktad till vänster 

om adressaten 
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6.1.2 Öppningsgrad 

Annoteringen av ögonens öppningsgrad utgår från hur den tecknande har sina ögonlock i 

normalläge. Det varierar mellan personer. En del har smala ögon och andra mer öppna 

ögon. Därför ska man innan annoteringen försöka lägga märke till ögonlockens normalläge, 

som i Figur 42. Utifrån det annoterar man när ögonlocken ändras från normalläget, såsom 

vidgas (Figur 43) och kisar (Figur 44).  

 

Det finns ytterligare två tillfällen där öppningsgraden annoteras. De är blink (Figur 45) och 

sluten (Figur 46). Blink väljs när ögonen är slutna upp till fyra eller fem bildrutor. Är 

ögonen slutna längre än fem bildrutor annoteras det som slutna, vilket kan vara en långsam 

blinkning eller att den tecknande blundar. 

 

Ögonlocken i normalläge annoteras normalt inte. 

 

 

 

Figur 42. Den tecknandes ögonlock i normalläge.  

 

 

 

 

Figur 43. Den tecknande har 

vidgade ögon.            

Figur 44. Den tecknande har 

kisande ögon.
21

                     

 

 

                                                      
21 Kisning kombineras vanligen med kinderna rör sig uppåt (se Figur 44). 
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Figur 45. Den tecknande blinkar.               Figur 46. Den tecknande har 

slutna ögon. 

 

 

Sammanfattningsvis annoteras öppningsgraden enligt följande: 

 

bl blink 

sl slutna 

vid vidgade 

kis kisande  

6.2 Ögonbryn 

I ögonbrynsraden noteras aktiviteter hos ögonbrynen. Inför annoteringen ska man försöka 

lägga märke till var den tecknande har sina ögonbryn i normalläge, som i Figur 47. Utifrån 

normalläget annoterar man när ögonbrynen ändras från normalläget, som i Figur 48 och 49, 

huruvida de höjs eller sänks. Det är dessa två händelser man noterar i ögonbrynsraden. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en förändring har skett. Ett tips är att se om det har 

bildats rynkor i pannan eller vid näsroten.  

 

 

 

Figur 47. Den tecknandes ögonbryn i 

normalläge. 
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Figur 48. Ögonbrynen i höjt läge.              Figur 49. Ögonbrynen i 

sänkt läge. 

 

 

Ögonbrynen i normalläge annoteras inte. 

 

Ögonbrynen annoteras alltså enligt följande: 

 

höjda ögonbrynen i höjt läge  

sänkta ögonbrynen i sänkt läge 

6.3 Näsa/Kinder 

I raden för kind och näsa kan man notera aktiviteter hos kinderna och näsan. 

 

  

 

Figur 50. Kinderna går upp.                   Figur 51. Den tecknande 

rynkar på näsan. 

 

 

Kinderna annoteras med:            

upp kinderna går upp    

 

Näsan annoteras med: 

rynk rynkar på näsan 

6.4 Huvud 

I huvudraden noteras huvudets aktiviteter, som beskrivs i två plan. Huvudet gör dels 

vridrörelser åt sidorna och dels böjningsrörelser framåt och bakåt, eller åt sidorna. Detta är 

nog den jämförelsevis mest komplicerade icke-manuella delen att annotera. Det är ofta tätt 
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mellan olika aktiviteter och det blir en avvägningsfråga när någon aktivitet ska noteras. Det 

händer att den tecknande gör små huvudrörelser utan att allt nödvändigtvis ska noteras. 

Riktlinjen kan då sägas vara att en vridning eller en böjning bör gå över minst tio bildrutor 

för att noteras.  

 

Utgångspunkten för notering av huvudets aktiviteter är hur den tecknande normalt har sitt 

ansikte (eller näsan) riktat mot samtalspartnern som i Figur 52. Utifrån detta noterar man 

sedan de olika aktiviteterna som i Figur 53–57.  

 

 

 

Figur 52.  De tecknandes normalposition med 

ansiktet vänt mot samtalspartnern. 

 

 

Vridning är en huvudrörelse i horisontalled, dvs. vridning åt vänster eller åt höger, som i 

Figur 53. Upprepas vridrörelserna kontinuerligt (som när man negerar med huvudet) 

noteras aktiviteten som skakning.  

 

 

  

Figur 53. Huvudet vrids åt höger.   

 

Böjning är en huvudrörelse i vertikalled, som att böja huvudet framåt eller bakåt eller åt 

sidorna som i Figur 54–55. Dessutom har vi nick (en kort huvudböjning fram och åter). 

 

  

 

Figur 54. Huvudet böjs framåt. Figur 55. Huvudet böjs bakåt.  
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Det finns ytterligare två huvudrörelser att notera. Det är när huvudet förs framåt så att 

hakan närmast sticker ut (Figur 56) eller förs bakåt så att hakan förs in mot halsen (Figur 

57). 

 

  

 

Figur 56. Huvudet förs framåt. Figur 57. Huvudet förs bakåt.  

            

Ibland förekommer det att huvudet böjs åt höger och vrids åt vänster samtidigt. Då får man 

kombinera noteringar med t.ex. böj-hö_vrid-vä. 

 

Huvudrörelser noteras sammanfattningsvis enligt följande: 

 

vrid-vä  huvudet vrids åt vänster 

vrid-hö  huvudet vrids åt höger 

böj-fram huvudet böjs framåt 

böj-bak  huvudet böjs bakåt 

böj-vä  huvudet böjs åt vänster 

böj-hö  huvudet böjs åt höger 

fram  huvudet förs framåt 

bak  huvudet förs bakåt 

skak  skakar på huvudet eller gör upprepade vridrörelser 

nick  nickar eller huvudet böjs kort fram 

nick-bak huvudet böjs kort bak 

nick-uppr nickar upprepade gånger 

6.5 Kropp 

I kroppsraden noteras aktiviteter hos kroppen. Med kroppen avses här den del av kroppen 

som är från axlarna och ner till höften. Liksom med huvudet kan aktiviteterna beskrivas i 

två plan. Kroppen gör dels vridningar åt sidorna och dels lutningar framåt och bakåt eller åt 

sidorna (jfr. huvudrörelserna). Dessutom gör kroppen eller axlarna en rörelse uppåt. Det 

blir här också en avvägningsfråga när kroppsrörelserna ska noteras. Det händer att den 

tecknande gör små kroppsrörelser utan att allt nödvändigtvis ska noteras. Riktlinjen kan 
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sägas vara att kroppsförändringen bör vara bibehållen över flera bildrutor för att noteras. 

Man annoterar när kroppsförändringen har någon grammatisk funktion.  

 

Det vanliga utgångsläget eller riktlinjen för noteringar av kroppens olika rörelser är att den 

tecknande sitter relativt upprätt, med hela framsidan vänd mot samtalspartnern, som i Figur 

58. Men andra kroppspositioner kan förekomma och då får man ta ställning till vad som är 

normalposition och utifrån den annotera när kroppen ändras från normalpositionen. 

 

 

 

Figur 58. Den tecknandes kropp i 

normalposition. 

 

 

Figur 59–61 visar några exempel på kroppsrörelser som noteras utifrån normalpositionen i 

Figur 58. 

 

   

Figur 59. Kroppen böjs bakåt. Figur 60. Kroppen vrids åt höger. Figur 61. Kroppen böjs åt 

höger.22 

 

Kroppsrörelser noteras som följande: 

 

vrid-vä  kroppen vrids åt vänster 

vrid-hö  kroppen vrids åt höger 

fram  kroppen böjs framåt 

bak  kroppen böjs bakåt 

vä  kroppen böjs åt vänster 

                                                      
22 Den tecknandes normala kroppsposition är ungefär som den i Figur 58. 
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hö  kroppen böjs åt höger 

axel-upp axlarna rör sig uppåt 

axel-ryck rycker på axlarna eller axlarna rör sig kort uppåt 

6.6 Mun 

Det har observerats flera typer av munrörelser. En av dem är munrörelser som är lånade från 

svenska ord, exv. i tecken för ’billig’ (ID-nr 3377), ’brist’ (ID-nr 1690) eller ’tom’ (ID-nr 453). En 

andra är teckenspråkets egna munrörelser eller genuina munrörelser, som beskrivs dels som lexikala 

munrörelser och dels som orala adverb. Exempel på förstnämnda är tecken för ’pinsam’ (ID-nr 

170), ’lyckas’ (ID-nr 1553) eller ’leda till’ (ID-nr 1818). Orala adverb är munrörelser som uttrycker 

något om storleken, såsom stor eller liten, ansträngdhet, såsom lätthet eller ansträngande, eller vikt, 

såsom lätt eller tung. Andra typer är munrörelser som imiterar aktiviteter som tugga, spotta, blåsa 

eller bita eller munrörelser som uttrycker förvåning med gapande mun eller besvikelse med snörpt 

mun. Mer om munrörelse kan läsa i t.ex. Bergman & Wallin, 2001 och Boyes Braem & Sutton-

Spence, 2001.  

 

Utifrån att det förekommer olika typer av munrörelser, annoteras munrörelserna med typ av 

munrörelser i munraden som följer: 

 

lån svensklånade munrörelser (inkl. lån från andra talade språk) 

lex lexikala munrörelser 

adv adverbiella munrörelser 

imit munrörelser imiterar oral aktivitet 

uttr munrörelser uttrycker känslor 

uppb munrörelser signalerar uppbackning 
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Bilaga 1 

Substitutor 
 

BEN(L)@p 

BEN(Lböjd)@p 

 

ENTITET(måtthand)@p 

ENTITET(5böjd)@p 

ENTITET(8böjd)@p 

ENTITET(8sluten)@p 

ENTITET(G)@p 

ENTITET(J)@p 

ENTITET(L)@p 

ENTITET(Ltum)@p 

ENTITET(N)@p 

ENTITET(S)@p 

ENTITET(∆öppen)@p 

ENTITET(∑)@p 

ENTITETER(4)@p 

ENTITETER(5)@p 

ENTITETER(5böjd)@p 

 

FOT(J)@p 

FOT-DJUR(JJ)@p 

 

HAND(5)@p 

HAND(G)@p 

HAND(Jvinkel)@p 

HAND(L)@p 

 

KOLLEKTIV(55böjd)@p 

 

VARELSE(L)@p 

VARELSE(N)@p 

VARELSE(V)@p 

VARELSE(Ω)@p 

VARELSER(4)@p 

VARELSER(5)@p 

VARELSER(5böjd)@p 

 

VÄTSKA(5)@p 

 

ÖGON(8böjd)@p 
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Manipulator 
 

GREPP(5böjd)@p 

GREPP(8böjd)@p 

GREPP(A)@p 

GREPP(G)@p 

GREPP(H)@p 

GREPP(J)@p 

GREPP(Jböjd)@p 

GREPP(Jtum)@p 

GREPP(Jvinkel)@p 

GREPP(S)@p 

GREPP(hållhand)@p 

GREPP(tumvinkel)@p 

GREPP(∆öppen)@p 

 

KÄFTGREPP(8böjd)@p 

 

 

Deskriptor 
 

FORM(5)@p 

FORM(5böjd)@p 

FORM(8böjd)@p 

FORM(Aöppen)@p 

FORM(B)@p 

FORM(G)@p 

FORM(H)@p 

FORM(J)@p 

FORM(Jböjd)@p 

FORM(Jvinkel)@p 

FORM(L)@p 

FORM(Lböjd)@p 

FORM(O)@p 

FORM(S)@p 

FORM(måtthand)@p 

FORM(∆)@p 

FORM(∆öppen)@p 

FORM(∑)@p 
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