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To communicate a narrative, and to have it 
understood, involves some basic principles 
involving the organization of linguistic 
mechanisms. These include: the sequencing of 
events, the creation of cohesion through explicit 
linguistic markers, the use of precise vocabulary to 
convey meaning without extralinguistic support, 
as well as achieving understanding of cause-and-
effect relationships; also, to structuring the 
narrative along the lines of a universal story 
schemata that will aid addressee comprehension. 
(Morgan 1998)

Buoys are signs produced by the non-dominant 
hand that are held in a stationary configuration as 
the dominant hand continues to produce signs. 
Semantically they help guide the discourse by 
serving as conceptual landmarks as the discourse 
continues. 
… they maintain a physical presence that helps 
guide the discourse as it proceeds. (Liddell 2003) 

„

„
„

““ “Listboj är en av bojfunktioner i FinSSL. De andra 
som har hittats är fragmentboj och pekboj. 
(Siltaloppi 2016)

“

Materialet:
• 10 diskussioner mellan två personer, blivande korpusmaterial från 

Teckenspråkscentrum vid Jyväskylä universitet
• Sammanlagt 92 min 53 sek
• 6 personer, 4 män, 2 kvinnor
• 29-69 år
• 29 listboj-helheter, 66 punkter varav 50 st. tecknas varav 12 st. 

upprepningar; 16 st. utelämnades

„

Listboj hjälper med begreppsmässiga associationer 
mellan varierande enheter, fungerar som episodisk 
och placerande markör. 
Listboj görs med den icke-dominanta handen i 
neutralt utrymme med en numerär morfem. 
(Siltaloppi 2016; Leeson & Saeed 2012; Saeed & 
Leeson 2004)

DH: FYRA                        ELEV ------------------------------------------------------------- pek^listboj JA ⏀
NDH: ⏀ ELEV                               LIST_BOJ_4 ------------------------------------------------------------------------------- FYRA

Översättning: [på min klass var det] fyra elever det stämmer, fyra elever.            

DH: kontakt_1                  JAG                            kontakt_2 [namntecken]                   kontakt_3                      [namntecken]                       kontakt_4
NDH: LIST_BOJ_1 ---------------------------- LIST_BOJ_2 --------------------------------- LIST_BOJ_3 --------------------------------------- LIST_BOJ_4

Översättning: Det var jag, [namntecknet], [namntecknet], [namntecknet] och…

DH: [namntecken]      HA/FINNS                      TRE                             MAN                                   EN                KVINNA --------------------------------------
NDH: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Översättning: … [namntecken], vi var tre män och en kvinna på min klass. 
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Tema – han kommer 
att berätta om fyra 
människor

NDH tar ”fyran” och gör den 
som markör; nu kan han 
berätta om dessa fyra enheter 
samt associationer mellan dem 

DH = dominant hand (eng.), den dominanta handen (sve)
NDH = non-dominant hand (eng.), den icke-dominanta handen (sve)

Blicken och pekningen 
mot bojan markerar 
att ”fyran” är en boj, 
inte enbart ”en fyra” Diskussionspartnern frågar om antalet 

klasskompisar, om det verkligen stämmer. Bojan 
hålls synlig under diskussionen (6 sekunder). 
Han lyfter upp ”fyran” som svar, antalet är fyra.

Med kontakt 
mellan den 
dominanta 
handens pekfinger 
och ett av 
fingrarna i bojan 
visar man vilken 
enhet man talar 
om. Här börjar 
han med den 
första i listan, 
vilken är han själv 
som elev. 

”Fyran” har blivit en 
”etta”

Han berättar om den andra eleven, pekar 
på långfingrets fingertopp, och NDH visar 
en ”tvåa”

NDH visar en ”trea”, pekar på 
ringfingret, sedan en ”fyra”, pekar på 
lillfingret.

Listboj är i FinSSL en markör som håller ihop diskursen. Informationen kommer i sekvenser men är bunden till en helhet. Onödig upprepning av 
tecken faller bort, diskursen blir strukturerad på ett meningsfullt sätt som gör att båda parter kan tyda innehållet på samma sätt. 
Exemplet ovan är en sluten typ av listbojarna, den andra typen är öppen – då vet åskådaren inte hur många enheter listbojan har i sin helhet 
förrän listan är klar. Effekten på koherens är dock likadan. 

Blicken används 
konsekvent 
tillsammans 
med kontakten 
mellan DH och 
NDH. Listbojan 
här är synlig 
hela tiden 
(statisk), den 
inleds med alla 
punkter synliga 
(sluten) och 
byggs sedan upp 
igen i sekvenser 
(sekventiell). 

Notera blickens 
riktning!

NDH deltar i 
tvåhandstecknet, 
men i boj-
handformen, 
notera tummens 
position.

Platsen för ”fyra” 
ändras, och tecknet 
betonas som svar –
funktionen som listboj
avbryts.


