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Sammenfatning	  av	  presentasjonene	  fra	  de	  enkelte	  
land1	  
	  
Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet (Norge) 
 
I løpet av en lang ettermiddag på seminarets første dag har vi opplevd presentasjoner av 
tegnspråksituasjonene i de ulike landene. I et svært mangespråklig arbeidsmiljø, og med 
viktige bidrag fra dyktige tolker, har vi lært nærmere å kjenne en språklig virkelighet som 
ikke har stått på en felles nordisk språknemndsagenda tidligere. 
 
De presentasjonene som er gitt, vitner om at det er til dels betydelige forskjeller landene 
imellom hva angår tegnspråkenes status og den generelle situasjonen for tegnspråkbrukere i de 
enkelte nordiske landene. Samtidig ser vi at vi har en del felles utfordringer og 
problemstillinger som gjør det svært nyttig og interessant å utveksle erfaringer på den måten 
som er gjort på dette seminaret. 
 
De nordiske landene er uensartet på mange måter, ikke minst i befolkningsstruktur. Disse 
forskjellene gir seg store utslag for tegnspråkmiljøene og deres utfordringer. På den ene siden 
har vi de relativt store, befolkningsrike landene Danmark, Finland, Norge og Sverige, med 
tilsvarende store tegnspråkmiljøer. På den andre siden er tegnspråk-miljøene på Færøyene, 
Grønland og Island små og sårbare. Bildet er likevel mer komplekst enn befolkningsstørrelsen 
i det enkelte land tilsier. Et viktig eksempel er at finlandssvensk tegnspråk i Finland et 
utrydningstruet språk, selv om Finland totalt sett har et stort antall tegnspråkbrukere. Også 
hva gjelder storsamfunnets formelle og reelle anerkjennelse av det eller de respektive 
tegnspråkene som en del av kulturarven, er det forskjeller landene imellom som ikke lar seg 
forklare ut fra landenes størrelse. 
 
Vi må også konstatere at det ikke er fullt samsvar mellom faglitteraturen og gruppen som har 
deltatt på København-seminaret, om hvor mange og hvilke tegnspråk som tradisjonelt brukes i 
Norden. Mens dansk, finlandssvensk, finsk, islandsk, norsk og svensk tegnspråk ser ut til å 
være vel etablerte størrelser som det er enighet om å snakke om, er det større usikkerhet 
knyttet til situasjonen på Færøyene, på Grønland og i de samiske områdene. Presentasjonen 
fra Færøyene tyder på en kompleks og interessant språksituasjon der dansk tegnspråk brukes 
mest blant eldre tegnspråk-brukere, mens et eget færøysk tegnspråk har vokst fram blant de 
yngre og er i aktiv bruk blant dem. Deltakerne fra Grønland karakteriserer tegnspråket som 
brukes der, som dansk tegnspråk med noen spesifikt grønlandske tegn. Tegnspråk i de 
samiske områdene har ikke vært diskutert på seminaret, men rapporteringen i Hoyer & 
Alanne (2008) tyder på at samiske tegnspråkbrukere bruker sine lands respektive tegnspråk, 
dog med et innslag av spesifikt samiske tegn. Det er utvilsomt et behov for forsknings-messig 
dokumentasjon av tegnspråksituasjonen i de ulike nordiske land. Det samme gjelder de 
historiske relasjonene og graden av gjensidig forståelighet mellom de nordiske tegnspråkene. 
 
Til tross for forskjellene mellom landene og usikkerheten om det nøyaktige inventaret av 
språk vi har med å gjøre, har presentasjonene vist at mange utfordringer er felles på tvers av 
landene. Flere av presentasjonene har for eksempel vist til at viktige tegnspråklige arenaer for 
barn er truet eller allerede forsvunnet. I flere land er det snakk om nedleggelse av egne skoler 
for tegnspråklige barn som en følge av synkende elevtall. Et felles tema for nordisk samarbeid 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Jeg vil takke Tommy Lyxell i Språkrådet (Sverige) for gode innspill til denne sammenfatningen. 
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på tegnspråkområdet kan derfor være å tenke ut og prøve ut andre og kanskje helt nye 
modeller for hvordan tegnspråklige barn og unge kan komme sammen og utvikle sin 
tegnspråkkompetanse. 
 
Et annet tema som har vært berørt av flere deltakere på seminaret, er den kompliserte 
relasjonen mellom tegnspråkbruk og hørselsnedsettelse. Riktignok ser tegnspråkenes 
historiske tilblivelse ut til å være knyttet til grupper av barn med nedsatt hørsel som vokser 
opp i kommunikasjon med hverandre. Men et eksisterende tegnspråk er like tilgjengelig og 
har samme språklige potensial for en normalthørende person som for en døv. En viktig del av 
informasjonen vi bør spre til våre respektive storsamfunn, er informasjon om at den kulturelle 
verdien av, og den kommunikative kraften i, et tegnspråk ikke er knyttet til hørselsstatusen til 
den som bruker språket. I vår sammen-heng er det derfor viktig å understreke at 
tegnspråkbrukere kan være både døve, tunghørte og normalthørende. Ikke minst bør det 
løftes fram at det finnes grupper av normalthørende barn som vokser opp med et tegnspråk 
som sitt hjemmespråk, og som har sine legitime rettigheter og behov som alle andre 
språkbrukere. Det er samtidig viktig å synliggjøre at tegnspråkbrukerne også på andre måter 
utgjør uensartede grupper av mennesker. 
 
I presentasjonene fra de landene som allerede er kommet i gang med tegnspråk innenfor 
rammene av språkråds-/språknemndsarbeidet, har det meldt seg interessante og viktige 
spørsmål om grunnlaget for tegnspråklig språkrøkt, eller arbeid med språkets korpus i vid 
forstand. Viktige eksempler på språkbruksområder der råd etterspørres, er tegnspråklige TV-
programmer og informasjon på tegnspråk på offentlige nettsteder. Hva skal være grunnlaget 
for våre anbefalinger om tegnspråklige formuleringer? Hva slags kriterier skal gjelde for god 
kvalitet i en tegnspråklig tekst av en viss sjanger? 
 
På samme måte som råd om språkbruk på tale- og skriftspråk er avhengig av kunnskap om 
hva som er vanlig og akseptert språkbruk, er også tegnspråkrådgivning vanskelig å forankre 
uten tilgang til et elektronisk søkbart korpus av videotekster. Felles utfordringer og erfaringer 
med å bygge opp korpus som er tilrettelagt for språkrådgivning, kan derfor forventes å bli et 
meget viktig tema for det framtidige nordiske samarbeidet på tegnspråkfeltet. (På seminaret 
snakket vi også om forskjellen mellom minst to betydninger av ordet korpus: I vid forstand er 
et språks korpus alle ord/tegn og andre bestanddeler av språket og bruksmåtene av dem, samt 
den eventuelle formelle og uformelle normering som har skjedd i løpet av språkets historie. I 
snevrere forstand er et korpus en samling av tekster – i vår sammenheng videotekster – som er 
gjort elektronisk søkbare gjennom transkripsjon, tagging og/eller på andre måter. Når det kan 
være tvil, kan det være lurt å spesifisere hva en mener med korpus.) 
 
Mye av etterspørselen fra den tegnspråklige allmennheten til en språkrådgivnings-tjeneste i en 
språknemnd kan forventes å handle om terminologi. Tegnspråkene historie som 
kommunikasjonsspråk på ulike spesialiserte fagfelter er gjerne kort, og det foreligger ofte 
ikke noen allment akseptert terminologi på det enkelte fagfelt. Det nordiske samarbeidet kan 
være et viktig sted for diskusjon og erfaringsutveksling også på dette feltet.  
 
Alt i alt har seminarets første dag vist at det er et stort behov for et nordisk samarbeid på 
tegnspråkområdet. Det gjelder både hva angår språkenes status og bruk i samfunnet, og hva 
angår deres korpus og grunnlaget for rådgivning om godt språk. Selv om enkelte land har 
flere års erfaring med tegnspråkarbeid i språknemndssammenheng, er feltet fortsatt nytt og 
har behov for å utvikles. Det nordiske samarbeidet på området bør naturligvis omfatte 
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erfaringsutveksling, men kan også med fordel være mer offensivt, med felles prosjekter og 
andre initiativer. 
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Minnesanteckningar	  från	  Nordisk	  arbetsseminarium	  
för	  språkvårdare	  i	  teckenspråk	  
 
Fört av Karin Hoyer, Finland 
 
Datum och tid: 22 mars (kl. 13:00–17:15) och 23 mars (kl. 9:00–15:00), 2012 
Plats: Dansk Sprognævns lokaler, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Köpenhamn V. 
 
Deltagare:  
Danmark 
Janne Boye Niemelä, Danske Døves Landsforbund; Jette Hedegaard Kristofersen, Center for 
Tegnsprog, UCC (Den Danske Tegnordbog); Sabine Kirchmeier-Andersen Dansk sprognævn;  
Ole Ravnholt, Dansk sprognævn; till en del även Bodil Aurstad, Nordisk Sprogkoordination  
Finland 
Kaisa Alanne, Finlands Dövas Förbund; Karin Hoyer, Finlands Dövas Förbund (gjorde 
minnesanteckningarna); Leena Savolainen, Finlands Dövas Förbund; Tomas Uusimäki, 
Kyrkostyrelsen  
Färöarna 
Edny Poulsen, Teknmálstulkatænastan; Eyðgunn Hansen, Teknmálstulkatænastan  
Grönland 
Henriethe Malakiassen, Naalakkersuisut; Jakob Petrussen, Kalaallit Tusilartut Kattuffiat 
(Grønlands døveforbund)  
Island 
Hjördís Anna Haraldsdóttir, Málnefnd um íslenskt táknmál; Valgerður Stefánsdóttir, 
Málnefnd um íslenskt táknmál  
Norge 
Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet; Sonja Myhre Holten, Språkrådet  
Sverige 
Sebastian Embacher, Språkrådet; Tomas Hedberg, Språkrådet; Tommy Lyxell, Språkrådet  
 
Bakgrund till seminariet: 
Målet med seminariet var att gemensamt diskutera inledandet av ett nordiskt samarbete 
mellan de språkvårdande organen för de nordiska teckenspråken. Ett utvecklat nätverksarbete 
finns för de talade språken i Norden. Att utveckla ett liknade samarbete även för 
teckenspråken ansågs viktigt. Ett konkret mål med arbetsseminariet var att göra en 
lägesbeskrivning av de nordiska teckenspråken, gällande språkens ställning och utmaningar 
och även att diskutera framtida projekt. Nordisk Sprogkoordination (Nätverket för de nordiska 
språknämnderna) hade beviljat pengar för seminariet och både det svenska Språkrådet och 
Dansk Sprognævn hade andel i det praktiska arrangörsuppdraget. Arnfinn Muruvik Vonen 
fungerade som moderator och diskussionsledare på seminariet. Tolkar för danskt, finskt, 
norskt och svenskt teckenspråk var närvarande under seminariet. De talade språk som 
användes var de skandinaviska språken.  
 
Teckenspråken är en del av språken i Norden. De är nordiska språk – en del av allas vårt 
språk- och kulturarv. De är livskraftiga språk som klarat av många kriser under historiens 
gång och de är värda att tilldelas deras rättmätiga status. Den andra seminariedagen inföll på 
50-årsdagen av undertecknandet av Helsingforsavtalet. Detta sågs som ett symboliskt 
sammanträffande i linje med det nygrundade nätverkets målsättning – att utveckla det 
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nordiska samarbetet till att innefatta även samarbete mellan de nordiska språkvårdsaktörerna 
för teckenspråk. 
 
Diskussion om behov och utmaningar:  
 
Seminariets första dag ägnades åt presentationer av teckenspråkens ställning och 
språkvårdsarbetet i de nordiska länderna. Den andra dagen var vikt för allmänna diskussioner 
om framtida nätverksarbete och mer specifika diskussioner om kommande projektidéer som 
kunde främja de nordiska teckenspråken. Efter torsdagens presentationer stod det klart att en 
del av utmaningarna och behoven i de nordiska länderna är likartade. De traditionella 
teckenspråksmiljöerna blir färre och språken kan till och med ses som hotade på sikt. Ett 
mycket angeläget tema som är nära sammanknippat med detta är de kokleaimplanterade 
barnens rätt till teckenspråk. Ett negativt attitydklimat i förhållande till teckenspråk inom 
hörselvården är speciellt tydligt i Danmark – men liknande tendenser finns även på andra håll. 
I många länder är nedläggning av dövskolor ett faktum eller kommer att ske inom en snar 
framtid. Det konstaterades att (tillgång till) språk inte är en medicinsk fråga, och därmed inte 
ligger endast inom hörselvårdens ansvarsområde. Det behövs en ny språkpolitik grundad på 
barnets rätt till språk som lyfter fram teckenspråksvårdarnas roll som språkpolitiska aktörer. 
Diskussioner fördes om hur språkvården kunde göra en åsiktsyttring i frågan om (döva) barns 
språkliga rättigheter, till exempel med hänvisning till den nordiska språkdeklarationen. 
 
Ett gemensamt behov på det nationella planet är därmed att etablera nya teckenspråkiga 
arenor där språken aktivt kan användas och överföras. Också behovet att diskutera de termer 
som används togs upp: hur definieras teckenspråkig och vilka identitetsfrågor stiger till ytan 
då man diskuterar vem som hör till teckenspråksgemenskapen? En stor del av dem som har 
teckenspråk som förstaspråk är hörande (barn). Också deras behov av och rättighet till sitt 
modersmål bör tas i beaktande. 
 
Språkvårdstermer (så som språkvård, språkplanering, språkpolitik) som skiljer sig mellan de 
olika nordiska talade språken diskuterades kort. De redan etablerade termerna är ofta 
språkspecifika och är inte alltid direkt överförbara till teckenspråk.  
 
Diskussion om framtida nätverksarbete och beslut om projektidéer: 
 
Finland, Island, Norge och Sverige presenterade idéer för framtida projekt. Många idéer var 
likartade: behov av information och material om de nordiska teckenspråken (deras situation, 
ställning och historiska förändring), behov av korpusar för språkvårdsarbete, och önskan om 
nätverksträffar för teckenspråksvårdare även i framtiden. Bodil Aurstad gav information om 
projektansökningarnas art och om möjliga finansieringskällor. När det gäller till exempel en 
idé om ett nordiskt seminarium för föräldrar, eller lärare som har döva elever i klassen, 
konstaterade Bodil Aurstad att regionala arrangemang av typen ”road show”, ett 
omkringresande seminarium som åker runt i de olika nordiska länderna, bättre når fram och 
blir ekonomiskt mindre krävande.  
 
Utgående från de projektidéer som diskuterades valde arbetsseminariet tre arbetsgrupper som 
ska skriva projektansökningar kring tre olika teman.  
 
 1) Informationsmaterial om de nordiska teckenspråken: i gruppen medverkar Sebastian 
Embacher (kontaktperson), Karin Hoyer och Valgerður Stefánsdóttir. Som grund för arbetet 



 8 

kan arbetsgruppen ha rapporten Teckenspråken och teckenspråkiga i Norden 2008 (utarbetad 
av Karin Hoyer & Kaisa Alanne på uppdrag av Nordens språkråd).  
 
2) Undervisningsmaterial om de nordiska teckenspråken: Hjördís Anna Haraldsdóttir 
(kontaktperson), Sonja Myhre Holten och Janne Boye Niemelä blev invalda som medlemmar 
i denna grupp. I en del länder ingår i skolans läroplan undervisning om andra länders 
teckenspråk, och att producera sådant undervisningsmaterialet skulle därmed fylla ett 
existerande behov.  Materialet skulle öka kännedom om varandras språk och öka 
möjligheterna till kommunikation på ett nordiskt teckenspråk bland de teckenspråkiga i 
Norden. Ökad grannspråksförståelse är enligt Bodil Aurstad för tillfället även en av Nordiska 
ministerrådets politiska prioriteringar bland projekt för barn och ungdomar. Detta projekt är 
därmed i linje med denna prioritering. 
 
3) Korpusar för språkvård i de nordiska teckenspråken: i denna grupp ingår Tomas Hedberg, 
Jette Hedegaard Kristofersen, Tommy Lyxell och Leena Savolainen (kontaktperson). Man 
konstaterade att breda korpusar är grunden för språkvårdens arbete. Språkforskningen och 
språkvården har olika behov för typen av korpus. Lexikografin och språkvårdarna har 
däremot likartade behov när det gäller till exempel att korpusen även ger information om hur 
språket utvecklats. 
 
Arbetsgrupperna blev uppmanade att i sina projektansökningar beakta Grönlands 
specialsituation och -behov. Internet är inte tillgängligt på Grönland för alla teckenspråkiga av 
olika orsaker så därför borde elektroniskt material även utarbetas i DVD-format. Tidtabellen 
för projektansökningarna sattes på ett år, men Bodil Aurstad konstaterade att de helst borde 
vara gjorda inom 2012, av den anledningen att det nordiska språksamarbetet är under 
evaluering under år 2013. Tommy Lyxell kommer att som representant och kontaktperson för 
nätverket för teckenspråksvårdare att delta i det ordinarie nätverksmötet för de nordiska 
språknämnderna i augusti 2012. Där kommer han att ge information om hur arbetsgruppernas 
arbete framskrider, så arbetsgrupperna uppmanades starta sitt samarbete snarast möjligt. 
Arbetsgrupperna kan vara i direkt kontakt med Bodil Aurstad som ger tips och råd om 
finansieringskällor. 
 
Diskussionen om framtida nätverksarbete var mycket livlig. Alla var eniga om att det nätverk 
som skapats i och med detta arbetsseminarium borde fortsätta sammankomma på regelbunden 
basis – helst en gång om året. Både nätverksträffarnas form, möjlighet till finansiering och 
nätverkets förhållande till Dövas Nordiska Råd diskuterades. Man beslutade utreda 
möjligheterna till att träffarna antingen skulle ske som en del av det årligen återkommande 
redan etablerade ordinarie nätverksmötet för talade språk, som en parallell session till 
nätverksmötet – men som ett skilt eget möte –, eller i samband (en dag före eller en dag efter) 
med ett arrangerat seminarium öppet för allmänheten eller riktat till yrkesfolk. Det har ett 
värde i sig att teckenspråksvårdarna syns i samma forum som språkvården för talade språk. 
Man beslutade kontakta Nordiska ministerrådets sekretariat med en förfrågan om möjligheten 
till att utvidga språkvårdsarbetet till att innefatta även nätverksträffar för representanter för de 
nordiska teckenspråken. 
 
På seminariet kom man överens om att Tommy Lyxell och Bodil Aurstad vidareutvecklar 
idén om en bloggsida för nätverket för de nordiska teckenspråken och diskuterar 
ansvarsfrågor för att upprätthålla sidan. På nätverksbloggen fortsätter man sedan hålla att 
kontakt med varandra och diskutera framtida samarbete. 
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Danmark	  
	  

Tegnsprogets stillning i Danmark 
Jette Hedegaard Kristoffersen 
 
Dansk tegnsprog er førstesprog for ca. 4000 danskere - dvs. for  lidt under en promille af den 
danske befolkning. Vi regner med at ca. 20.000 mennesker dagligt anvender sproget enten 
privat eller i professionel sammenhæng. 
 
I Danmark taler vi meget om at dansk tegnsprog ikke er anerkendt. 
 
Vi kan skelne mellem forskellige former for anerkendelse af sproget: 
 1. Formel anerkendelse af dansk tegnsprog, hvor der ikke nødvendigvis   
  medfølger nogen rettigheder for døve og ingen forpligtelser for det offentlige:   
  
 Danmark har ikke nogen sproglov og har derfor ingen steder hvor man  
 kan skrive at dansk tegnsprog er et af de danske sprog. Der har flere  
 gange været forslag om at få en sproglov i Danmark, men det er blevet  
 afvist af et flertal hver gang. 
 
 2. Reel anerkendelse, hvor staten giver en række rettigheder og støtter  
  tegnsprogets stilling:  

 
 Vi har en statsunderstøttet tolkeuddannelse i Danmark og har haft det 

fra 1986 – uddannelsen varer tre et halvt år og bliver fra 2012 en 
professionsbachelor. 

 
 Døvefilm finansieres af Socialministeriet og producerer udsendelser på 

  dansk tegnsprog.  
 

 Daglige nyhedsudsendelser, dokumentarprogrammer og f.eks. 
valgudsendelser bliver tolket til tegnsprog. De tekniske problemer som 
er nævnt i rapporten fra 2008 har fundet sin løsning. De tolkede 
udsendelser sendes på en særlig tegnsprogskanal og det betyder at 
tolkene fylder det meste af billedet – i stedet for at indtage et lille hjørne 
af skærmen. 

 
 Man har ret til tolk på sin arbejdsplads 
 Man har ret til tolk på sin uddannelse efter folkeskolen 
 Man har ret til tolk til selvvalgte sociale begivenheder – dog kun ganske 

få timer årligt. 
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 Ordbog over dansk tegnsprog er udviklet på en offentlig bevilling 
 Der er gudstjenester på tegnsprog, og indtil for nyligt skulle præster 

have bestået første år af tegnsprogstolkeuddannelsen før de kunne 
tiltræde et døvepræst-embede. 

 
 En officiel oversættelse af biblen er under udarbejdelse 
 Tegnsprog er et fag på døveskolerne men.. 

 
 
.. stort set alle døve børn bliver i dag CI-opereret i Danmark, og døveskolerne har meget få 
børn og er truet af lukning. I Danmark frarådes forældre til døve børn at anvende visuel 
kommunikation af nogen art, og tegnsproget opfattes i dag som et truet sprog, og døveskolerne 
er lukningstruede.  
 
Ordbog over dansk tegnsprog var oprindeligt et offentligt finansieret projekt, men modtager i 
dag kun private midler.  
 
To af hovedmålene er lige nu at få dansk tegnsprog anerkendt som et af de danske sprog, og at 
sikre at beskrivelsen af dansk tegnsprog kan videreføres. 
 
I Danmark er tegnsproget ikke som i de øvrige nordiske lande, et af de sprog som vores 
sprognævn skal tage sig af – endnu. 
 
Dansk sprognævn har en normativ rolle i forhold til dansk retskrivning, og har pligt til at 
udarbejde den danske retskrivningsordbog. 
 
Sprognævnet har en deskriptiv rolle i forhold til dansk i øvrigt, og registrerer og rådgiver 
omkring hvordan det danske sprog bruges og udvikler sig. Til dette brug har sprognævnet bl.a. 
en stor samling af teksteksempler. 
 
Den sidste del varetages for dansk tegnsprogs vedkommende af ordbog over dansk tegnsprog, 
men da der ikke har været offentlige bevillinger til dette arbejde siden 2009, er det meget lidt 
nyt beskrivelsesarbejde, der er blevet råd til. 
 
Center for tegnsprog har siden 1976 undersøgt og rådgivet om dansk tegnsprog, og dette 
rådgivningsarbejde foregår stadig i ordbogsregi. Vi rådgiver kun på baggrund af viden vi kan 
finde i vores data, og har på ingen måde en normerende rolle – det er langt fra den danske 
tradition at være normerende om andet end stavning. Vi giver således heller ikke råd om 
dannelsen af nye tegn. 
 
Der er nu søgt penge til at lave et egentligt korpus over dansk tegnsprog, således at man i 
højere grad kan finde svar på hvordan sproget tales og udvikler sig. 
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Siden 2000 har Danske Døves Landsforbund i samarbejde med Center for tegnsprog arbejdet 
for at dansk tegnsprog blev en del af de sprog som Dansk sprognævn beskæftigede sig med 
Dansk tegnsprog er også et af de danske sprog, og det ville være godt om Danmark fulgte i de 
nordiske landes fodspor og lod sprognævnet tage sig af dansk tegnsprog også. Og heldigvis er 
vi på vej i den retning. 
 
Regeringen har iværksat en kampagne der hedder Gang i sproget. Det er Dansk sprognævn der 
kører den, bl.a. i samarbejde med den statslige radio- og tv-kanal DR, og dansk tegnsprog har 
fået en plads i kampagnen. Der vil optræde indslag og fakta om tegnsprog på kampagnens 
hjemmeside, og Bo Hårdell – der er døv lingvist og skuespiller - var med til at åbne 
kampagnen med sin tale om sin kærlighed til tegnsprog på åbningskonferencen. 
 
Dansk sprognævn og Ordbog over dansk tegnsprog er indgået i et samarbejde, og sprognævnet 
er også at finde både i Danske Døves Landsforbunds nye tegnsprogsudvalg og i den 
vejledende ekspertgruppe bag det nye korpusprojekt i Danmark. Det er et håb at samarbejdet 
mellem Dansk sprognævn, ordbogen og DDL kan bidrage til at få dansk tegnsprog officielt 
anerkendt som et af de danske sprog, og vi ser frem til at dette nyetablerede samarbejde 
mellem de nordiske landes sprognævn kan bidrage til at også dansk tegnsprog får sin officielle 
anerkendelse. Lad ikke blot dansk tegnsprog være en del af Danmarks historie, lad det også 
blive en del af Danmarks fremtid. 
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Finland	  
 
Teckenspråkens ställning i Finland 
Karin Hoyer 
 
Enligt 17 § i Finlands grundlag om språkliga och kulturella rättigheter ska rättigheterna för 
dem som använder teckenspråk tryggas genom lag. Förutom Finlands nationalspråk finska 
och svenska är det tre andra språk som nämns på grundlagsnivå; samiska, romani och 
teckenspråk. Trots att lagen inte definierar vilka teckenspråk som avses, är det juridiskt 
rimligt att anse att det gäller de etablerade teckenspråken i vårt land, d.v.s. det finska och det 
finlandssvenska. 
 
Teckenspråk har använts i Finland i åtminstone 160 år. I Finland använder majoriteten av 
teckenspråksbrukarna finskt teckenspråk medan en minoritet använder finlandssvenskt 
teckenspråk. Båda språken är historiskt sett lika etablerade. Som en följd av invandringen 
används också andra teckenspråk; den största gruppen är användare av ryskt teckenspråk. 
 
Teckenspråkens ställning är tryggad på grundlagsnivå och teckenspråk nämns i flera lagar och 
förordningar. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
lyfter fram teckenspråkets betydelse. Finlands regering har som avsikt att ratificera denna 
konvention under pågående regeringsperiod. Utbildningsmöjligheterna på 
teckenspråksområdet har förbättrats: bland annat utbildas teckenspråkstolkar, teckenspråkiga 
klasslärare och teckenspråkshandledare. Allt detta innebär emellertid inte att 
teckenspråkens ställning i Finland är stark eller att språkens framtid är tryggad. Det 
finns fortfarande olösta frågor – bland annat är det möjligt att antalet personer som använder 
teckenspråk som förstaspråk minskar.  
 
De rättigheter som gäller användningen av teckenspråk definieras inte direkt utan indirekt i 
grundlagen: lagstiftarna förpliktas att beakta teckenspråk då författningar stiftas för de olika 
förvaltningsområdena. För tillfället finns författningarna om teckenspråk och 
teckenspråksanvändning inte samlade i en och samma lag, utan de är spridda och erbjuder 
många möjligheter till tolkning. En särskild teckenspråkslag är den enda möjliga metoden 
att avhjälpa bristerna i den nuvarande lagstiftningen. Vidare bör staten tillsätta en 
delegation för teckenspråksärenden för att övervaka tillämpningen av denna lag och den 
övriga lagstiftning som berör de språkliga rättigheterna. (Se "Källor" en lista av de lagar, som 
nämner teckenspråk.) 
 
Enligt förvaltningslagen är myndigheter skyldiga att ordna tolkning och översättning för 
förvaltningens kunder så att de förstår de ärenden som behandlas av myndigheterna. I 
förvaltningslagen stadgas att det för teckenspråkiga ska arrangeras tolkning och 
översättning till teckenspråk om de teckenspråkiga inte förstår det språk, finska eller 
svenska, som används vid myndigheten. För teckenspråkets del finns det inga särskilda 
stadganden om behörigheten eller språkkunskapskraven för tolkar som används i kontakten 
med myndigheter eller för personer som översätter officiella dokument. 
 
För tillfället genomgår lagen om likabehandling en lagreform. I denna process är de 
teckenspråkigas intressebevakningsorganisation aktivt engagerad. Teckenspråksanvändarna 
är den enda språkgruppen som nämns i grundlagen som saknar ett uppföljningsorgan 
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utsett av statsmakten med uppgift att garantera att de teckenspråkigas språkliga 
rättigheter tryggas.  
 
En delegation för språkärenden är tillsatt av statsrådet för att följa upp de språkliga 
rättigheterna. Delegationen verkar under justitieministeriet och granskar huvudsakligen de 
språkliga förhållandena för finskan och svenskan. Delegationen bistår justitieministeriet då 
detta en gång per valperiod bereder statsrådets berättelse om tillämpningen av 
språklagstiftningen för riksdagen. I statsrådets berättelser om tillämpningen av 
språklagstiftningen 2006 och 2009 konstateras att även om det har gjorts framsteg i de 
språkfrågor som berör teckenspråkiga så finns det fortfarande brister på flera områden: i den 
grundläggande utbildningen för finlandssvenska teckenspråkiga barn, i den allmänna 
undervisningen och produktionen av läromedel för teckenspråkiga, i den offentliga 
förvaltningen, i tolktjänsterna, i dagvården, i mentalvårdstjänsterna, etc. 
 
I Justitieministeriets betänkande Teckenspråkigas språkliga rättigheter (24/2011) konstateras 
att när det gäller utvecklingen av teckenspråkigas rättigheter finns det tydliga skillnader 
mellan förvaltningsområdena. Inom vissa sektorer har det i lagstiftningen intagits positiva 
reformer, som dock inte nödvändigtvis alltid har verkställts enligt grundlagens anda. I en del 
av frågorna som tas upp i rekommendationerna har det däremot inte skett några större 
ändringar under de senaste femton åren. Dessutom verkar de rättigheter och tjänster som 
tillhandahålls teckenspråksgemenskapen ofta grunda sig enbart på det funktionshinder som 
förknippas med dövhet, inte på att dessa hör till en språklig och kulturell grupps rättigheter. 
 
Antalet teckenspråkiga i Finland kan uppskattas ur olika perspektiv och med olika 
beräkningsmetoder. Finlands Dövas Förbund rf, har länge definierat språk- och kulturgruppen 
ur minoritetens eget perspektiv: det finns 4 000–5 000 döva och personer med nedsatt hörsel 
som använder teckenspråk. Antalet hörande teckenspråksanvändare har uppskattats till 6 000–
9 000. De finlandssvenska teckenspråkiga består av ca 300 personer, varav hälften är döva. 
Det finns en stor grupp finlandssvenska teckenspråkiga även i Sverige. 
 
De främsta sakkunniga när det gäller teckenspråk i Finland är Finlands Dövas Förbund 
rf, Institutet för de inhemska språken (teckenspråksnämnden) och Teckenspråkscentret inom 
Institutionen för språk vid universitetet i Jyväskylä. Vid universiteten i Åbo och Helsingfors 
kan man erlägga lingvistiska studier i teckenspråk inom ämnet allmän språkvetenskap. 
Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf bevakar teckenspråkiga barns intressen. För 
teckenspråkstolkutbildningen i Finland svarar yrkeshögskolorna HUMAK och Diak. För det 
finlandssvenska teckenspråkets del är de sakkunniga föreningen Finlandssvenska 
teckenspråkiga rf, Nordica (Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen) vid Helsingfors 
universitet samt Döva och Hörselskadade Barns Stödförening rf. 
 
Situationen för det finlandssvenska teckenspråket är mycket kritisk. Språkets framtid är 
osäker och språkbrukarna lever i ständig kontakt med bl.a. det mer använda finska 
teckenspråket. Bland myndigheter finns det fortfarande bristfällig kännedom om att ett skilt 
finlandssvenskt teckenspråk existerar. 
  
Det finlandssvenska teckenspråkets ställning diskuterades första gången officiellt då 
statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen förbereddes år 2005. 
Finlandssvenska teckenspråkiga rf tog då ståndpunkt till och definierade den språkliga 
varieteten som ett eget språk. Detta föregicks av ett gemensamt forskningsprojekt mellan 
Finlands Dövas Förbund rf och Forskningscentralen för de inhemska språken (i dag Institutet 
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för de inhemska språken). Forskningsprojektet ökade medvetenheten om den finlandssvenska 
gemenskapens egna språk- och kulturidentitet. Andra orsaker som bidrog till att språket 
definierades som ett eget språk var nedläggningen av dövskolan i Borgå 1993 och den stärkta 
språkliga intressebevakningen som startade i och med att Finlandssvenska teckenspråkiga rf 
grundades 2002.  
 
Problem och utmaningar förknippade med det finlandssvenska teckenspråkets ställning 
tas upp i det Språkpolitiska programmet för teckenspråken i Finland (2010) och i 
Justitieministeriets memorandum om teckenspråkigas språkliga rättigheter (24/2011). Det 
finns stor brist på tolkar som kan finlandssvenskt teckenspråk och svenska eftersom det inte 
finns en skild tolkutbildning för språket. Grundutbildning för finlandssvenska teckenspråkiga 
saknas nästan helt och bristen på lärare, läromedel och forskning i språket är stor. Det har 
varit rätt vanligt att finlandssvenska döva under åren har flyttat till Sverige bland annat på 
grund av fortsatta studier. Detta har lett till att språkbrukarnas antal i Finland minskat. 
 
Det har uppskattats att utan snabba och effektiva åtgärder finns det en reell risk att det 
finlandssvenska teckenspråket försvinner. Ifall man vill rädda språket är det skäl att skapa 
en heltäckande strategi. I strategin borde man studera språket från olika synvinklar: hur man 
kan bevara språket, hur barn kan lära sig språket, hur man kan försäkra sig om service (bl.a. 
tolkutbildning) och forskning i språket samt stärka språkets ställning i lagstiftningen. 
 
Det finlandssvenska teckenspråket nämns i 

- lagen om ändring av medborgarskapslagen (579/2011) och 
- Regeringens proposition till riksdagen om lag om Institutet för de inhemska språken 

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+97/2011&base=erhe&palvel
in=www.eduskunta.fi&f=WORD och kulturutskottets betänkande  4/2011  
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/sivm_4_2011_p.shtml. De två 
sistnämnda dokumenten styr tolkningen av lagen och förordningen om Institutet för de 
inhemska språken. Dokumenten finns endast på finska. 

 
 
Språkvårdsarbete för teckenspråken i Finland 
 
Språkplanering och språkvård 
 
En diskussion om språkvårdstermer för teckenspråk behövs. Även före den etablerade och 
institutionaliserade språkvårdens uppkomst har många teckenspråksgemenskaper idkat 
språkplanering2 på olika nivåer (terminologin i användning varierar: 
statusplanering/språkvalsplanering, korpusplanering/ord- och grammatikvård, 
inlärningsplanering och attitydplanering…). 
 
Teckenspråksnämnden vid Institutet för de inhemska språken 
 
För den teckenspråkiga språkvården på Institutet för de inhemska språken svarar 
teckenspråksnämnden. Till nämndens ansvarsområde hör både det finska och det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Enligt Språkvårdsgruppen syftar språkplanering ”på verksamhet med att beskriva och utveckla språk framför 
allt i språksamhällen där den politiska situationen har förändrats” (Språkvårdsbegrepp 2010). Språkvårdsgruppen 
är ett samarbetsorgan för organisationer i Sverige och Finland med språkvårdande uppgifter som hänför sig till 
svenskan. 
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finlandssvenska teckenspråket. Teckenspråksnämndens uppgift är att ge principiella och 
allmänna rekommendationer om finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Företrädesvis ger 
nämnden rekommendationer och råd om allmänspråket, men den kan också ta sig an speciella 
stilarter som kyrkligt språk, poesi och sångtexter. Med utgångspunkt i nämndens diskussioner 
är det klart att det finska teckenspråket har en allmänspråklig form, trots att det saknar eget 
skriftspråk. Den allmänspråkliga formen kännetecknas av att satsbyggnaden är klar, tecknen 
artikuleras väl och talaren undviker dialektala och vardagliga tecken. Teckenspråkets 
allmänspråkliga form är dock inte reglerad eller etablerad på samma sätt som t.ex. det svenska 
eller finska standardspråket. De svenska och de finska standardspråken faller tillbaka på en 
stark skriftspråkskultur, och standardspråket lärs ut i skolan. Modersmålsundervisningen i 
teckenspråk är däremot fortfarande småskalig eller saknas i vissa fall helt. 
 
Nämndens verksamhet inleddes den 1.6.1997. Nämnden har hittills haft sju medlemmar, och 
den har sammanträtt ungefär fyra gånger per år. Nämnden använder sig i stor utsträckning av 
videoinspelat material. Mötesprotokollen finns på finskt teckenspråk och finska. Nämndens 
arbete har främst fokuserat på finskt teckenspråk, men i och med den nya lagen om Institutet 
för de inhemska språken (1403/2011) kommer arbetet i framtiden även att innefatta 
finlandssvenskt teckenspråk. Antalet medlemmar kommer att stiga till åtta. 
 
Andra aktörer vid Institutet för de inhemska språken som har ansvar för Finlands nationella 
teckenspråk är direktören (Pirkko Nuolijärvi), chefen för finska språkvårdsavdelningen (Salli 
Kankaanpää) och den språkpolitiska koordinatorn (Matti Räsänen). 
 
Vad har nämnden gjort hittills? 
  
Under de första åren gjorde nämnden mycket grundläggande utredningsarbete och utarbetade 
metoder för sin verksamhet. Detta var nödvändigt, eftersom det inte fanns någon färdig 
modell för språkvård på teckenspråk, och den praxis som gäller finsk och svensk språkvård 
inte som sådana passar in på ett språk som saknar skriftspråk. Då grunden för 
språkvårdsarbetet var lagd kunde nämnden börja behandla språkmaterial. Som exempel på 
frågor som har behandlats kan nämnas att nämnden har gett rekommendationer om tecken för 
ord som bl.a. euro, cent och mobiltelefon, och behandlat översättningsförslag av 
kyrkohandbokens texter och olika typer av ordboksmaterial. Nämnden har också fört 
omfattande diskussioner om tecken för olika länder och städer, och gett rekommendationer 
om dessa. Se den bifogade listan över teman som diskuterats under årens lopp. Dessa teman 
är länkade till respektive teckenspråkiga mötesprotokoll på nätsidan för Institutet för de 
inhemska språken. 
 
Vid sidan av att nämnden behandlar språkmaterial deltar nämnden i diskussionen om 
teckenspråkets ställning och kan göra uttalanden i anknytning till ämnet. 
 
Övriga offentliga aktörer vars verksamhet inbegriper en språkvårdande aspekt 
 
- Den evangelisk-lutherska kyrkans (Kyrkostyrelsens) översättning av bibeltexter (såsom 
evangelium) och kyrkliga förrättningar (t.ex. veckomässa, dop och begravning) till finskt och 
finlandssvenskt teckenspråk 
- De teckenspråkiga nyhetssändningarna vid YLE (Rundradion i Finland) på finskt 
teckenspråk 
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Övriga aktörer vars verksamhet påverkar teckenspråksbruket och alltså har en roll i 
språkplaneringsarbetet 
 
- Se bilaga 1: Teckenspråksarbete i Finland 
 
Allmänna språkexamina 
 
På uppdrag av Utbildningsstyrelsen genomförde man vid Dövas folkhögskola år 2011 en 
förutredning vars syfte var att identifiera sådana åtgärder som skulle leda till att det finska 
teckenspråket kunde inkluderas i de allmänna språkexaminas examenssystem. 
Förutredningens stödgrupp föreslog att man borde skapa ett enspråkigt test för teckenspråket i 
likhet med examen i finska. På så sätt skulle examen i teckenspråk vara lämplig för att mäta 
kunskaper i teckenspråk både hos döva invandrare och hörande finländare eller hörande 
personer som annars behärskar finska. Information om de allmänna språkexamina finns på 
Jyväskylä universitets webbsida https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki/svenska. 
 
Problem 
 

- Ingen språkkorpus 
- Väldigt lite forskning i det finska teckenspråkets grammatik, ingen i det 

finlandssvenska teckenspråket 
- Väldigt lite undervisningsmaterial om finskt och finlandssvenskt teckenspråk 
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Källor: 
 

- Finlands Dövas Förbund rf www.kl-deaf.fi/sv-FI/  
- Hoyer, Karin & Kaisa Alanne, 2008 (red.). Teckenspråkens och teckenspråkigas 

ställning i Norden 2008. http://www.kotus.fi/index.phtml?s=98  
- Hoyer, Karin, 2012. Dokumentation och beskrivning som språkplanering – perspektiv 

från arbete med tre tecknade minoritetsspråk. 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29202?show=full  

- Institutet för de inhemska språken www.kotus.fi/svenska  
- Justitieministeriet: Teckenspråkigas språkliga rättigheter 24/2011 

www.om.fi/sv/Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkist
o/Mietintojajalausuntoja2011/1302672090988  

- Reagan, Timothy G., 2010. Language policy and planning for sign languages. 
Washington, DC: Gallaudet University Press. 

- Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering 
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/sv.jsp  

- Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland (Finlands Dövas Förbund rf & 
Forskningscentralen för de inhemska språken), 2010. www.kl-deaf.fi/sv-
FI/Sprakpolitiskt-program  

- Språkvårdsbegrepp, 2010. Språkvårdsportalen. 
http://www.svenskaspraket.nu/hoger/sprakvardsbegrepp.htm  

- Statsrådets berättelser om tillämpningen av språklagstiftningen (2006 och 2009) 
www.om.fi/7100.htm  

- Östman, Jan-Ola (red.), 2005. FinSSL – Finlandssvenskt teckenspråk. Nordica. 
Helsingfors: Universitetstryckeriet. 

- Hoyer, Karin & Monica Londen & Jan-Ola Östman (red.), 2006. Teckenspråk: Sociala 
och historiska perspektiv. Nordica. Helsingfors: Universitetstryckeriet. 

 
Teckenspråk nämns i följande lagar: 

- Finlands grundlag 731/1999 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1999/19990731  
- Förvaltningslag 434/2003 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030434  
- Lag om grundläggande utbildning 628/1998 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628  
- Gymnasielag 629/1998 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980629   
- Lag om yrkesytbildning 630/1998 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980630  
- Lag om Institutet för de inhemska språken 1403/2011 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111403  
- Statsrådets förordning om Institutet för de inhemska språken 1566/2011 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111566  
- Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab 746/1998 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1998/19980746  
- Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/2010 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100133  
- Förundersökningslag 449/1987 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1987/19870449 
- Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1987/19870449 
- Medborgarskapslag 359/2003 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2003/20030359  
- Lag om ändring av medborgarskapslagen 579/2011 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110579  
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- Språklag 423/2003 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2003/20030423  
- Statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen 433/2004 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040433  
- Lag om ändring av upphovsrättslagen 821/2005 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2005/20050821  
- Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen 389/2008  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080389  
- Lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen 841/2006 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20060841 
- Häktningslag 768/2005 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050768 
- Fängelselag 767/2005 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050767 

 
Bilaga 1 
Teckenspråksarbete i Finland 
 
Två nationella teckenspråk: det finska och det finlandssvenska teckenspråket 
 
Finlands Dövas Förbund rf 
 

- http://www.kl-deaf.fi/sv-FI/  
 
Finlandssvenska teckenspråkiga rf 
 

- Finlands Dövas Förbunds medlemsförening www.dova.fi/  
 
Institutet för de inhemska språken 
 

- www.kotus.fi/svenska  
- Officiellt ansvarig för språkvård för teckenspråk fr.o.m. 1997 
- Teckenspråksnämnden (8 medlemmar; före juni 2012: 7 medlemmar) 
- Protokoll: www.kotus.fi/index.phtml?l=sgn&s=487  

 
Jyväskylä universitets teckenspråkscentrum 
 

- https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/viittomakielenkeskus 
 
Ämnen: 

- Finskt teckenspråk 
- Lärarutbildning (för att bli lärare som använder teckenspråk), nya studerande tas inte 

längre emot 
- Kommande ämnet ”Deaf Studies” 

 
Personal: 

- Ritva Takkinen, professor 
- Jaana Keski-Levijoki, universitetslärare 
- Elina Tapio, universitetslärare 
- Tommi Jantunen, docent, post-doc forskare 2010-2012 
- Danny De Weerdt, doktorand 
- Ulla-Maija Haapanen, tolkkoordinator 
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- Eija Jääskeläinen, teckenspråkstolk 
- Virpi Sipilä, teckenspråkstolk 
- Tuija Wainio, teckenspråkstolk  

 
Teckenspråkstolkutbildningar 

- HUMAK, Humanistiska yrkeshögskolan, Kuopio och Helsinfors  
www.humak.fi  

- Diak, Diakoniyrkeshögskolan, Åbo  
www.turku.diak.fi/viittomakielentulkki   

 
Utbildning av teckenspråkshandledare (viittomakielen ohjaaja) 

- Åbo kristliga insitut 
- www.turunkristillinenopisto.fi   

 
Teckenspråkstolktjänster 

- Erbjuds av folkpensionsanstalten FPA 
- www.fpa.fi  

 
Ordboksarbete  

- Finlands Dövas Förbund och Institutet för de inhemska språken 
- fr.o.m. 2012: Finlands Dövas Förbund 
- Suvi (nätordbok för finskt teckenspråk) http://suvi.viittomat.net  
- redaktion: Pia Taalas och Leena Savolainen 
 
Andra ordböcker och ordlistor: 
- www.viivi.fi/terveydenhoito/terveydenhoito.html  
- www.viivi.fi/lastensanakirja_uusi/index.htm  
- www.viivi.fi/lastenviittomasanakirja/lastenviittomasanakirja_web_content.html  
- www.viivi.fi/ruoanvalmistusviittomia/index.htm 
- www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/viittomat;jsessionid=A09E363962D355489CEB

0B689127F01A  
 
Rundradion  

- http://yle.fi/uutiset/viittomakieliset_uutiset/ 
- Dagliga nyheter på finskt teckenspråk (7 x 5 minuter / vecka) 
- ”Veckan på teckenspråk” (10 minuter / vecka) 

 
Kyrkostyrelsens teckenspråkiga översättningsarbete  

- Lukasevangeliet, Johannesevangeliet, Fader vår, mm.  
- Översättare: Tomas Uusimäki och Tarja Sandholm 
- Finskt teckenspråk http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content4DBDAB 

(på finska) 
- Finlandssvenskt teckenspråk 

http://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/4A869F9B79C39D4DC22576DA003067A8?Open
Document&lang=SV (på svenska och finlandssvenskt teckenspråk) 

 
Teater Totti 

- Sedan 1987 
- Finansieras av Finlands Dövas Förbund och undervisnings- och kulturministeriet 
- http://www.teatteritotti.fi/sv-FI/  
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Dövas museum 

- Har flyttat från Finlands Dövas Förbund till Arbetarmuseet Werstas i Tammerfors 
fr.o.m. 1.1.2012 (www.werstas.fi) 

 
Dövas Servicestiftelse 

- http://www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fin/pa_svenska/ 
 
Dövas folkhögskla 
 

- http://www.kuurojenkansanopisto.fi/   
 
Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf 
 

- http://www.klvl.org/   
 
Lapci ry – Förening för barn med kokleaimplantat  

- http://www.lapci.fi/  
 
Bilaga 2: Svensk översättning av listan över teman som diskuterats på teckenspråksnämndens 
möten (översättningar är gråmålade). 
 
på Internet: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sgn&s=4191  
 
Viittomisto (ei nimistö) – Teckenförråd (inte namnbestånd) 
Virtuaalikoulu – Virtuell skola  
    9.6.97 / 8. §  viittomakielellä (På teckenspråk): katsele (titta) lataa (ladda) suomeksi (på 
finska): pdf 48,6 Kt 
 
euro ja sentti – euro och cent 
 
käsipuhelin, kännykkä – mobiltelefon  
 
Turun seudulla käytettävät sormiaakkosiin pohjautuvat viittomat: SEMINAARI, RISKI, 
RUSINA, ROOLI ja RAHKA  
– tecken baserade på handalfabetet som används i Åbotrakten: SEMINARIUM, RISK, 
RUSSIN, ROLL och KVARG  
 
yksikätinen 1 1/2 ja 2 1/2 vai kaksikätinen 1 1/2 ja 2 1/2, kummat ovat sopivampia 
viittomakielisissä uutisissa käytettäväksi?  
– 1 1/2 och 2 1/2 med en eller två händer, vad lämpar sig bättre för användning i de 
teckenspråkiga nyheterna? 
  
avaruussukkula Discovery – rymdskytteln Discovery 
 
homonymia suomalaisessa viittomakielessä sekä käsitteet "tuntomerkki”, ”tunnusmerkki", 
"rauhoitettu", "luonnonvarainen", "johtaja" ja "alainen"  
– homonymer i det finska teckenspråket samt begreppen ”kännetecken”, ”signalement”, 
”fridlyst”, ”vild” (om växter, icke-odlad), ”ledare” och ”underlydande”  
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Numeraalit ja numeraalijohdokset -julkaisun aineisto – materialet i publikationen Räkneord 
och deras avledningar  
 
Mikkelin ”Matemaattisia viittomia” -cd-rom – St. Michels cd-rom "Matematiska tecken"  
 
sivistyssanojen ja erikoisalojen termien asema suomalainen viittomakieli – suomi -sanakirjan 
vastineissa (myös yleisesti suomenkielisten vastineiden valinnasta)  
– vilken ställning har främmande ord och specialbranschers termer i ekvivalenterna i 
ordboken finskt teckenspråk – finska (och även allmänt om val av finska motsvarigheter) 
 
Kuurojen Liiton biologian sanastotyö – laaja keskustelu uudisviittomien 
muodostusperiaatteista – Finlands Dövas Förbunds arbete med en biologisk vokabulär – 
omfattande diskussion om principer för hur nybildningar (neologismer) bildas 
 
keskustelu uudisviittomien muodostustavoista – diskussion om hur neologismer 
(nybildningar) uppstår 
 
globalisaatio, digitaalinen, portaali, virtuaalinen, laajakaista – globalisering, digital, portal, 
virtuell, bredband 
 
kaksi PELI-viittomaa ja viittoma OTTELU – två SPEL-tecken och tecknet MATCH 
 
Sopiiko viittoma KOHTA arkikielen ohella myös yleiskieleen? – lämpar sig tecknet SNART 
förutom för vardagsspråket också för allmänspråket? 
 
curling – curling 
 
Suomessa lähivuosina valmistuneiden viittomakielen sanakirjojen tarkastelu – granskning av 
teckenspråksordböcker som färdigställts i Finland de senaste åren 
 
oikeustieteellisten termien viittomavastinetyö – rättsvetenskapliga termers 
teckenmotsvarighetsarbete 
 
Viittomakielen kuvasanakirjan digitaalinen versio – den digitala versionen av den 
teckenspråkiga bildordboken 
 
Viittomakielen sanastohanke, "viittomapankki" – teckenspråkigt vokabulärprojekt, 
"teckenbank" 
 
 
 
Nimistö – namnbestånd  
suositus YLEn Viittomakielisille uutisille eri tavoista viittoa ihmisten, tuotteiden ja maiden 
nimiä – rekommendationer för YLE:s Nyheter på teckenspråk: olika sätt att teckna 
människors, produkters och länders namn 
 
Linux – Linux 
 
Kuurojen Palvelusäätiön Kotiväylä-palvelu –Dövas Servicestiftelses "Hempassagen"-tjänst 
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Kauniainen – Grankulla  
 
YLEn "maiden ja kaupunkien nimiviittomien keruuhanke" – YLE:s "länders och städers 
namnteckens insamlingsprojekt"  
 
Australia ja Portugali – Australien och Portugal 
 
Suomalaisen viittomakielen paikannimien kielenhuolto – millaisia periaatteita siinä 
noudatettaisiin? – Språkvård av det finska teckenspråkets ortnamn – hurudana principer ska 
man följa? 
 
Kotuksen nimiviittoma – Focis (Forskningscentralen för de inhemska språken) namntecken 
 
viittomakieliset paikannimet vuoden 2007 teemana – Teckenspråkiga ortnamn temat för år 
2007  
 
poliittisten puolueiden nimet – Politiska partiers namn  
 
palvelukeskus Sampolan nimenvaihdos – Servicecentret Sampolas namnbyte 
 
Viitottujen kokonaisuuksien tarkastelu – Granskning av tecknade helheter  
 
YLEn Viittomakielisissä uutisissa käytettävän viittomakielen tarkastelu kokonaisuutena – 
Granskning av teckenspråket som används i YLE:s teckenspråkiga nyheter i sin helhet 
 
Maamme-laulu – Sången Vårt land 
  
kalevalaiset runot – Kalevaladikter 
 
Kuurojen Liiton Hely-projektissa tuotetun viittomakielen aineiston tarkastelu – granskning av 
det teckenspråkiga material som producerats av Finlands Dövas Förbunds "Hely"-projekt 
 
viittomakielten kirjallistuminen Suomessa – de finländska teckenspråkens litteraritet 
 
äidinkielisen viittojan kääntäjän- ja viittomistaidon arvioiminen – tapaus Kelan 
viittomakieliset www-sivut – bedömning av kunskaper i översättning och tecknande av en 
person med teckenspråk som modersmål – fallet FPA:s webbsidor på teckenspråk 
 
 
Kirkkohallituksessa tehty käännöstyö – Kyrkostyrelsens översättningsarbete 
 
Isä meidän -rukouksen käännösehdotus – översättningsförslag till bönen Fader vår. 
 
Herran siunauksen ja kastekäskyn käännösehdotukset – översättningsförslag till Herrens 
välsignelse och dopformulär 
 
Uskontunnustuksen ja kymmenen käskyn käännösehdotukset – trosbekännelsen och de tio 
budorden 
 
Kymmenen käskyn käännösehdotus – de tio budorden  
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Luukkaan evankeliumi – Lukasevangeliet  
 
Kirkon toimituksissa käytettävä viittomakieli, laaja yleiskeskustelu – omfattande allmän 
diskussion om teckenspråket i kyrkliga förrättningar 
 
Viittomakielisten pöytäkirjojen kielenhuolto ja muu kehittäminen  
– Språkvård och annan utveckling av teckenspråkiga protokoll 
 
Kohtaamiset kieliyhteisön kanssa – Möten med språkgemenskapen 
keskustelutilaisuus Valtakunnallisessa viittomakieliseminaarissa 20.–21.9.1997  
– Diskussion under det riksomfattande teckenspråksseminariet 1997  
 
Valtakunnallinen viittomakieliseminaari 26.10.03, keskustelutilaisuus YLEn 
Viittomakielisten uutisten kielestä  
– Riksomfattande teckenspråksseminarium 2003, diskussion om YLE:s teckenspråkiga 
nyheters språk 
 
Kuurojen kulttuuripäivät 26.–28.5.06, kilpailu Kotuksen nimiviittomasta – Dövas kulturdagar 
2006, tävling om Focis namntecken 
 
viittomakielinen novelli –kilpailu – Teckenspråkig novelltävling 
 
Kielipolitiikka – Språkpolitik 
Kotuksen kielipoliittisen ohjelman vaikutus lautakunnan työskentelyyn – Inverkan av Focis 
språkpolitiska program på nämndens arbete  
 
Viittomakielisten kielipoliittinen ohjelma – Teckenspråkigas språkpolitiska program 
 
suomenruotsalaisella viittomakielellä tiedottamiseen liittyvät kielipoliittiset linjaukset  
– Språkpolitiska linjedragningar gällande information på finlandssvenskt teckenspråk 
 
Periaatekeskustelut lautakunnan kielenhuoltotyöstä – Principdiskussioner om nämndens 
språkvårdsarbete 
 
Laajoja periaatekeskusteluja käytiin myös kahdessa lautakuntaa ennakoivan työryhmän 
kokouksessa  
– Omfattande principdiskussioner fördes också i två av den tidigare arbetsgruppens möten  
 
Muut asiat – Övriga ärenden  
Finskt teckenspråk vai finländskt teckenspråk viittaamaan käsitteeseen "suomalainen 
viittomakieli"? – "Finskt teckenspråk" eller "finländskt teckenspråk" för att syfta på  
Kotuksen eri kielilautakuntien roolit ja työskentelytavat – Focis olika språknämnders roller 
och arbetssätt 
 
Voiko valokuvassa näkyvien talojen sijaintiin tai olemassaoloon viitata käyttämällä 
paikallistavaa (lokatiivista) viittomaa, jonka käsimuoto on "kaikki viisi sormea harallaan ja 
koukussa"?  
– Kan man syfta på läget eller existensen av hus på ett fotografi genom att använda ett 
platsbestämmande tecken vars handform är "alla fem finger åtskilda och böjda"? 
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Færøerne	  -	  Føroyar	  
	  
Oplæg til nordisk samarbejde omkring tegnsprog 
EdnyPoulsen og Eyðgunn Hansen 
 
I slutningen af oktober 2011 blev den Færøske Døveforening, Deyvafelag Føroya kontaktet af 
det færøske sprognævn, Málnevndin, med forespørgsel omkring deltagelse i nordisk sam-
arbejde vedrørende tegnsprog. Døveforeningen henviste videre til tegnsprogstolketjenesten, 
TeknmálsTulkatænastan (os) om vi ville indgå i dette samarbejde. 
 
Málnevndin havde ikke nogen særlig fagkundskab til tegnsprog og var først for nylig blevet 
bekendt med, (og vidste ikke) at det lå under sprognævnene i de andre nordiske lande. 
Málnevndin så sig ikke værende i stand til, hverken økonomisk eller resursemæssigt at kunne 
påtage sig opgaven. Men de syntes dog, at det ville være en skam ikke at deltage. og derfor 
henvendte de sig til os (TT), som de anså, at besidde en ekspertise indenfor tegnsprogsfaget. 
 
Efter lidt korrespondance frem og tilbage mellem Málnevndin, Døveforeningen, og TT 
indvilligede vi i at påtage os opgaven at være repræsentanter for Færøerne. Vores foreløbige 
formål er at finde ud af hvad samarbejdet indebærer og i den forbindelse, hvilke 
muligheder/resurser vi skal regne med herhjemme. Vi ser det også som en selvfølge, at vi har 
god rygdækning i det færøske sprognævn og kulturministeriet, som vi kan referere tilbage til, 
og som har mandat til at gennemføre eller behandle de eventuelle resultatater, et nordisk 
samarbejde ville give, så udviklingen af området ikke stoppede her hos os, men fortsatte med 
sprogmyndighederne og os som aktører i et konstruktivt og resultatorienteret samarbejde. 
 
På det tidspunkt var der lige kommet en invitation fra Norge om deltagelse i et uformelt møde 
med delegerede fra de nordiske lande allerede i november. Med vores deltagelse på omtalte 
møde, fik vi så vores debut på området. 
 
Mødet i Norge resulterede i, at vi barslede med nogle ideer om hvordan vi ville gribe dette an, 
når vi kom tilbage til Færøerne. 
 
Vi besluttede os for i første omgang at få fat i de forskellige instanser, som vi mener, har en 
forpligtelse at komme på banen og påvirke samfundet i den rigtige retning angående 
bevarelse, beskyttelse og udvikling af det færøske  tegnsprog. Dette vil i første omgang 
udmønte sig i et opsøgende og  informerende arbejde fra vores side, da vi ikke kan forvente, 
at disse instanser ligger inde med faklig viden om dette område. 
 
Vores mål i første omgang var at få møder med: 

1) Føroysku Málnevndina (Det færøske sprognævn) 
2) Landsstýrismannin í mentamálum (Kulturministeren) 
3) Deyvafelag Føroya (Færøernes Døveforening) 
4) Nám, som administrerer en stor del af vores undervisningsområde, når det drejer sig 

om f.eks. forlagsvirksomhed, Skole IT, kurser for undervisere o.s.v. 
 

Til møderne vil vi først informere om vores situation, derpå efterlyse efter hvilken holdning, 
bemyndigelse og planer, de har i henhold til dette emne. 
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Vedr. 1) Havde i januar et meget positivt møde med Málnevndina. Vi forklarede om vores 
tilknytning til det færøske tegnsprog, hvorpå de forklarede hvordan deres struktur 
var, hvad de arbejdede med, deres ressourcer o.s.v. Mødet resulterede i, at 
Málnevndin udfærdigede et notat til kulturministeren angående hvilken stilling 
tegnsprog har og hvilke fremtidsplaner kulturministeriet har på området. 

Vedr. 2)  Har bedt om møde med kulturministeren og venter på mødeaftale.  
Vedr. 3) Har aftalt møde med Døveforeningen onsdag 7/3 
Vedr. 4)  Vil også bede om møde med Nám, men afventer først resultat af møde med 

kulturministeriet. 
 
Tegnsprogsmateriale på Færøsk: 
 
Hvar er Flekk (Hvor er Plet)?:  Børnebog (nordisk samarbejde) 
Tekn til børn.(Tegn til Børn):  Bog med ca. 700 tegn, især grundtegn (oversat fra Dansk) 

dog med 60 færøske tegn 
Stavraðið. (Alfabetet):  Plakat med det færøske tegnalfabet 
Teknmál. (Tegnsprog):  CD med 3000 færøske tegn. 
 
I øjeblikket er der sendt en ansøgning til NordPlus om samarbejde omkring en net-
tegnordbog: “SignWiki” et evt. samarbejde mellem Island, Norge og Færøerne, dette 
afhænger dog af, om der bliver bevilget midler til projektet. 
Afslutningsvis så skal nævnes, at dette er helt nyt for os, og vi ser frem til at få en masse gode 
forslag og ideer med os hjem, efter at have tilbragt to dage sammen med jer og modtaget 
mange input om hvordan vi kan arbejde videre . 
 
Dette er en skitse over det vi kommer til at sige om situationen ang. tegnsprog her på 
Færøerne. Der kommer muligvis lidt mere i forbindelse med de møder vi kan nå inden vi 
mødes i Danmark. 
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Grønland	  –	  Kalaallit	  Nunaat	  
	  
Præsentation 
Jakob Petrussen og Henriethe Malakiassen 
 
Jakob Petrussen – 58 år – født i Kap Hope ved Scoresbysund – og bor sammen med Rita 
Mathæussen. 
 
Uddannet Byggetekniker i Horsens 1980 – nuværende arbejdsplads er Kommuneqarfik 
Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Arealmyndighed. 
 
Min indgangsvinkel til døve 
Mødte Rita Mathæussen, som er svagthørende for 6 år siden i Nuuk.  
 
Jeg har tidligere ikke haft nært tilknytning til døve eller til svagthørende, en som alle andre 
mennesker. 
 
Har ikke haft undervisning i tegnsprog – men har lært og lærer stadigvæk tegnsprog gennem 
Rita. Mulighederne for at lære tegnsprog er minimalt, hvis jeg skal går til undervisning, må 
jeg selv betale udgifterne. 
 
Døves kontakt med hinanden 
Døve bor meget spredt på Grønland, lige fra Qaanaaq i nord til Qaqortoq i syd og Tasiilaq i 
Østgrønland. Afstanden svarer til fra Skagen i nord til Sicilien i syd og fra Paris i vest til 
Sortehavet i øst. 
 
Fleste døve bord alene i en by med deres nærmeste familie og deres venner uden hjælp fra en 
døvekonsulent. 
 
Kontakten mellem døve er ellene gennem deres mobiltelefoner. Nogle få har internet, men er 
også begrænset på grund af prisen. Alene af den grund er kontakten meget begrænset. 
 
Døvekonsulent på Grønland 
Grønland har 1 døvekonsulent, som betjener ca. 50 døve på Grønland. Rejseudgifter til at 
betjene døve på Grønland er temmelig stort, ja tænk på en rejse for konsulenten fra Skagen til 
Sicilien, fra Paris til Sortehavet. 
 
Oprettelse af Døveforeningen Siuteq 
Efter mit møde med Rita og døvevenner fra Nuuk, har vi drøftet, hvorfor der ikke er en 
forening for døve i vores hjemby Nuuk. Foreningen kunne arrangere møder, sammenkomster 
og kammeratlige samvær. 
 
Under et af møderne arrangeret af døvekonsulenten blev der fremsat et forslag om at starte en 
forening. 
	  
Men hvordan hele valget skal foregår, har døve desværre ingen kendskab til, jeg snakkede 
derfor med Rita om at jeg måtte står op og forklare samlingen af døve, svagthørende og deres 
nærmeste familie, hvordan fremgangsmåden måtte være for at starte en forening. 
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Jeg bad forsamlingen om navne. Vi fik navnene op og står, så valget af kommende 
medlemmer kunne vælges ved skriftlig afstemning. 
 
Vi fik endeligt stiftet en ny forening for døve med hjemsted i  
Nuuk den 27. april 2010. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med følgende medlemmer: 
Formand  Lisa Marie Josefsen, døv 
Næstformand Lulu Reimer Geisler, døv 
Sekretær  Jakob Petrussen, hørende 
Kasserer  Aqqalu Kristensen, hørende 
Bestyrelsesmedlem Rita Mathæussen, døv 
  Miki Fly Høegh, døv 
 
Foreningen blev døbt: Døveforeningen Siuteq (som betyder ”Øre”) 
 
Kontingensens størrelse er fastsat til 100,00 kr. om året. 
 
På grund af graviditet af vores formand og næstformandens og kassererens rejse fra Nuuk, har 
foreningen ikke været aktiv. 
 
Der har været et par gange, hvor vi har indkaldt til et møde i foreningen, hvor der alene kom 2 
døve med 3 medlemmer fra bestyrelsen – formand, sekretær og bestyrelsesmedlem. 
 
Motivationen for at samle kommende medlemmer har desværre ikke været til stede. Men vi 
prøver nu endnu engang at samle kommende medlemmer til at holde et møde. Jeg synes ikke 
vi skal opgive forsøget, men prøver at komme videre. 
 
Kalaallit Tusilartut Kattuffiat – KTK (Grønlands Døves Landsforbund) 
Der har hidtil ikke været en Landsforening for Døve på Grønland. Landsforeningen blev 
stiftet 9. september 2010 under døvetræf i Sisimiut. 
 
På vegne af foreningen Siuteq, blev jeg inviteret til at fortælle om foreningen. Jeg 
præsenterede foreningen og snakkede om vi ikke kunne stifte en landsforening for døve på 
Grønland. De var heldigvis opbakning til tanken. 
 
Der var aktivitet hele ugen under døvetræffet.  
	  
Tiden kom den sidste dag, under afskedsmiddagen, hvor jeg stod op under middagen og 
fortalte om, hvordan valget kunne foregår. 
 
Valget blev gennemført og nye bestyrelse holdt deres konstitution med følgende medlemmer: 
Formand  Jakob Petrussen, Nuuk 
Næst formand Rita Mathæussen, Nuuk 
Sekretær  Mikkel Larsen, Tasiilaq 
Kasserer  Lulu Geisler Reimer, Sisimiut 
Suppleant 1 Søren Villadsen, Miniitsoq 
Suppleant 2 Suersaq Kristensen, Nuuk  (Fratrådt selv) 
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Landsforeningen har endnu ikke holdt deres bestyrelsesmøde. Foreningen har ansøgt fonde, 
så vi kunne holde bestyrelsesmøde i København i april-maj måned. Samtidigt med 
bestyrelsesmøde i København, kunne Landsforeningen holde et møde med DDL. 
 
KTK har visioner om hvordan landsforeningen kunne være til hjælp for døve på Grønland. 
 
Bl.a.: 

1. Tilskud til indkøb af mobiltelefoner med 3G. 
2. Tilskud til indkøb af daglige hjælpemidler i hjemmet. 
3. Tilskud til rejseudgifter ved døvetræf. 
4. Tilskud til undervisning af tegnsprog. 
5. Tilskud til kursus både på Grønland og i Danmark. 
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Island	  
	  
Teckenspråkets status i Island 
Valgerður Stefánsdóttir 

Isländskt teckenspråk 

Den 27 maj 2011 godkände det isländska parlamentet, Alltinget, lagen som klargjorde det 
isländska språkets och det isländska teckenspråkets status. Lagen blev stiftad den 7 juni. 

 

Det isländska teckenspråket är enligt lag numera jämställt med isländska i all kommunikation. 

Lagens syfte 

Att genom lagstiftning fastställa det isländska språkets status, med hänsyn till bevarande, 
utveckling användning och tillgänglighet. Att tydliggöra det isländska teckenspråkets status, 
som dövas första språk, och att det är jämställt med det isländska språket i kommunikation 
emellan människor. 
Enligt lagens 3. §. är Isländska teckenspråket - det första språket för alla som har behov av 
teckenspråk för uttryck och kommunikation, samma gäller deras barn. De ska ges möjlighet 
att lära sig det och använda så fort språktillägnandet börjar eller från den tid som dövhet, 
hörselskada eller dövblindhet upptäcks. Samma rättigheter har de närmaste anhöriga. Det är 
myndigheternas ansvar att skydda och stödja det isländska teckenspråket. 

Om språkpolicyn säger i lagens 5. § att den isländska staten och kommunerna skall bidra till 
utveckling, forskning, undervisning och spridning av isländskt teckenspråk och stödja och 
främja kultur, utbildning och information för döva, hörselskadade och dövblinda.  Avseende 
språkpolicyn och det isländska teckenspråkets ställning skall den utformas i samarbete med 
språknämnden för det isländska teckenspråket. 
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Ministern för utbildning och kultur utnämner fem ledamöter att sitta i språknämnden för 
det isländska teckenspråket under fyra år i taget och lika många suppleanter. Vid utnämningen 
av kommittén skall samråda med Humanistiska fakulteten vid Islands Universitet, Dövas och 
hörselskadades kommunikationscenter, Intresseorganisation för döva och hörselskadade samt 
det isländska kommunförbundet. Ministern väljer en ordförande och en viceordförande. I 
språknämnden för det isländska teckenspråket i perioden 28 oktober 2011 -  31 oktober 2015 
sitter: 

Ordförande Valgerður Stefánsdóttir Dövas och hörselskadades kommunikationscenter, 
viceordförande Ari Páll Kristinsson, Arni Magnusson Institutet för isländska studier, Heiðdís 
Dögg Eiríksdóttir Dövas förening, Hjördís Haraldsdóttir, Hlíðaskóli och Rannveig 
Sverrisdóttir Islands Universitet 

Den isländska språknämnden för teckenspråk har som uppgift att vara rådgivande för 
isländska myndigheter avseende alla aspekter av isländskt teckenspråk och bidra till att 
stärka det isländska teckenspråket och dess användning i det isländska samhället. 
Språknämnden i teckenspråk har kontor i Arni Magnusson Institutet för isländska studier. 
Ministern reglerar verksamheten för språknämnden för det isländska teckenspråket.  

I 13. § preciseras ansvaret stat och kommun har för det isländska teckenspråkets ställning.  
Stat och kommuner ska se till att alla som så behöver ska ha tillgång till tjänster på isländskt 
teckenspråk. Stat och kommun är ansvariga för att värna om teckenspråket, utveckla och bidra 
till att främja användningen av det. Tonvikten skall läggas på att teoretiska begrepp 
inom olika områden av det isländska teckenspråket kan utvecklas och användas. Isländskt 
teckenspråk är jämställt isländska som uttrycksform i kommunikation mellan människor och 
det är inte tillåtet att diskriminera personer beroende på vilket språk de använder.  

Utbildnings- och kulturministeriet följer upp hur lagen genomförs och kan kräva 
att enstaka administrativa institutioner rapporterar om detta. 

 
Den isländska språknämnden för teckenspråk uppgifter  

• att ge råd till regeringen när det gäller alla aspekter av isländska teckenspråket 
• att bidra till att främja isländska teckenspråket och dess användning i det  

isländska samhället 
• att beskriva läget för isländska teckenspråket 
• att utveckla språkpolitik och åtgärder  
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Läget för isländska teckenspråket 

Språknämnden har för uppgift att beskriva läget för det Isländska teckenspråket.   
Teckenspråkiga döva  hävdar att islandska teckenspråket har låg status och svag ställning, de 
känner stora skillnader mellan det isländska språket och isländska teckenspråket 
(Stefansdottir, 2005).  Språket definieras som traditionellt minoritetsspråk. Det används av en 
liten grupp, det förväntas att omkring 2000 döva och hörande människor använder 
teckenspråk i sin dagliga kommunikation. Isländskt teckenspråk är icke standardiserat och det 
finns ingen språkbeskrivning av språket. Det har inget skriftspråk och det finns inte 
mycket publicerad litteratur, främst isländska barnböcker översatta till isländskt teckenspråk. 
Många döva med tilläggshandikapp får inte tillgång till teckenspråk eller i mycket begränsat 
utsträckning. Man känner till 15 personer med utvecklingsstörning som inte får tillgång 
till teckenspråk men behöver det.  Det förväntas att ännu fler människor med funktionshinder 
har behov av teckenspråk. Hörselskadade söker sig inte undervisning i teckenspråk.  

Rätt till att lära sig teckenspråk  

Man uppskattar att en realistisk siffra om hur många har rätt till undervisning i teckenspråk 
och är intresserade, kan vara 500-600 personer. Enbart barn till döva föräldrar i ålder 0-18 år 
är 86. Föräldrar och anhöriga till döva och hörselskadade barn, som bör ha tillgång till 
undervisning i isländskt teckenspråk kan vara upp till 54, baserat på information om barn med 
hörselnedsättning.  

Under de senaste åren har 10-15 döva och hörselskadade barn fått undervisning i teckenspråk 
av centret. Det är känt att fler barn behöver undervisning. Familjer som får någon 
teckenspråksservice från kommunikationscentret är 21, men endast 8 familjer deltar 
regelbundet i kurser i teckenspråk. Totalt kan man räkna att 700-800 döva och hörselskadade 
individer har rätt till teckenspråksundervisning och 5000-6000 anhöriga. Idag får 13 döva och 
hörselskadade individer undervisning och 52 anhöriga. 

Historien om teckenspråk  

Historien om teckenspråk och teckenspråkets ursprung är litet känd. Man vet att skolan blev 
stiftad år 1867.  Om man kan dra slutsatser av det har isländskt teckenspråk börjat utvecklas i 
1867. Undervisningens syfte3 var att eleverna förstod skriftspråk och kunde göra 
sig förstådda genom skriven text. Metoden för undervisning i skriftspråk var att 
använda fingeralfabet och gester (teckenspråk) och bokstavera sig igenom texten. På 
kommunikationscentret (SHH) finns en beskrivelse av språket som en döv man född 1883 
använde. Språket beskrivs som fingeralfabet med mimik, gäster och enstaka tecken. Det finns 
också videofilm av en kvinna som är född år 1900 som berättar om undervisningen på 
dövskolan omkring 1908. Hennes språk beskrivs likadant som fingerspråk och består av 
bokstaverade ord eller orddelar samt enstaka tecken. Man ser också att icke manuella signaler 
används istället för adjektiv och att de används grammatiskt på samma sätt som i nuvarande 
teckenspråk.   

Språktillägnande och utbildning  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Alþingistíðindi 1871 bls 187-188 
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De flesta barn som föds får snäckimplantat och fokus ligger på att de lär sig isländska. Barnen 
är integrerade i daghemmen med hörande barn, döva barn och coda barn.  Föräldrar får lära 
sig teckenspråk på veckoslutskurs en gång i månaden och har inte rätt till att lära 
sig teckenspråk under arbetstid. 

Det finns ingen dövskola är i Island men en grundskola, Hlíðaskóli, har specialiserat sig som 
tvåspråkig med teckenspråkslinje (táknmálssvið). De flesta döva barn (17) är inskrivna på 
teckenspråkslinjen i Hlíðaskóli och är alla integrerade i hörande klasser antingen helt eller 
delvis.  Några barn går i kommunal skola med tolk. Språkmiljön för alla dessa barn är 
otillräcklig, blandat språk av isländska och teckenspråk. Språkbruket är inte konsekvent och 
målinriktat, tonvikten är på isländska. Läroplanen år 1999 erkänner teckenspråk som ämne 
men språket har inte status som modersmål inom grundskolan. Det finns inga formella krav 
på utbildning i teckenspråk för lärare av barn som använder det isländska teckenspråket för att 
kommunicera, varken på daghem eller i grundskolan.  

Högre utbildning och forskning 

På universitetet i Humanistiska fakulteten är utbildning i teckenspråk och tolkning på BA-
nivå. Teckenspråkslinjen och Kommunikationscentret (SHH) har formellt samarbete om 
forskning i teckenspråk inom Center för forskning i isländskt teckenspråk. Nu forskar man i 
syntax och variationer samt med utveckling av språktester i isländska teckenspråket. 
Döva studenter är på väg genom universitetet i diverse program och utvecklar nya områden 
i språket. 

Teckenwiki 

Numera utvecklas en SignWiki som är öppen tillgång till läromedel på ITM så som 
ITM grammatik för döva, ordbok, information om diverse aspekter av teckenspråk och 
kommunikation, korta kurser i teckenspråk samt material till barn. Wikien är tillgänglig med 
smarttelefoner, surfplattor och vanliga datorer.  

Tolkning  

Tolkning är tillgänglig på de flesta områden. Tolktjänsten räckte för att möta efterfrågan på 
tolktjänster i 98 % av alla tillfällen för året 2011. Tolkningen i skolan var 49 % av 
tolkuppgifterna, sociala tolkuppgifter var 44% och inom hälsovård 7%. 

Medier 

Vissa webbplatser har teckenspråksgränssnitt.  
 

 

Ett barnprogram visas på RÚV Tinna táknmálsálfur. Det handlar om 
en teckenspråkig älvflicka som hamnar i många äventyr. Två 
teckenspråkiga skådespelare spelar rollerna. 
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Ruv (statliga televisionen) sänder ut dagligen nyheter på 
teckenspråk i 7 min utan bilder. 

 

 

Årligen håller man julkonsert i en kyrka med döva och hörande solister och körer.  

Attityder till teckenspråk är i allmänhet positiva och intresset för teckenspråkskurser är stort. 
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Norge	  
 
Språkrådet i Norge 
Sonja Myhre Holten 
 
Språkrådet er underlagt Kulturdepartementet og er statens fagorgan i språkspørsmål. 
Hovedmålet for arbeidet i Språkrådet er at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet 
også i framtiden – og ikke bli tilsidesatt av engelsk. For å gi det offentlige, næringslivet og 
folk flest tro på at norsk språk duger, arbeider vi for å øke kunnskapen om norsk språk. 
Språkrådet skal også ta hensyn til den totale språksituasjonen i landet og de språklige 
interessene til nordmenn med samisk eller minoritetsspråklig bakgrunn eller tilknytning. 
 
Styret i Språkrådet er oppnevnt av kulturministeren og består av ni medlemmer. Direktøren, 
Arnfinn Muruvik Vonen, er leder for 33 ansatte og er også oppnevnt av kulturministeren. 
Språkrådet har fire fagråd med medlemmer fra hele samfunnet. Fagrådene gir innspill og råd 
om saker på sine fagfelter. Følgende fagråd finnes i Språkrådet: Samfunn og høyere 
utdanning, skole og offentlig forvaltning, normering og språkobservasjon, og terminologi og 
fagspråk. 
 
I den senere tid har Språkrådet utvidet arbeidsfeltet til flere språk enn norsk og skal uttale seg 
om spørsmål som gjelder andre språk enn norsk, og engasjere seg mer aktivt i slike spørsmål, 
på best mulig informert grunnlag og så langt som mulig på dokumentert kunnskap.   Da 
Stortinget våren 2009 gav sin tilslutning til St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining . Ein 
heilskapleg språkpolitikk,  ble ny kurs staket ut den offisielle språkpolitikken i Norge.  Med 
dette dokumentet ble norsk tegnspråk anerkjent som et likestilt språk på linje med de andre 
språkene i Norge. Et konkret forslag til tiltak var å bevilge penger til en ny stilling i 
Språkrådet som har norsk tegnspråk som sitt arbeidsområde. Målet med denne stillingen var/ 
er å styrke bruken og heve statusen til norsk tegnspråk i Norge. Videre ble det bestemt at 
norsk tegnspråk skal inngå som en del av en ny allmenn språklov. 
 

 
Tegnspråk i Norge i dag  
 I følge St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining er det 16.500 tegnspråkbrukere i Norge.   
Det er geografiske varianter, hovedsakelig mellom Oslo og Trondheim. Det finnes også 3 
håndalfabetvarianter. Foreløpig har vi ikke kjennskap til om en kan si at det eksisterer et eget 
samisk tegnspråk. Imidlertid bruker samiske døve norsk tegnspråk, og vi vet at det skjer lån 
fra samisk mht kulturspesifikke termer og begreper. Samene har et eget samisk håndalfabet. 
 
St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining slår fast at: 

”Alle skal ha rett til språk, å få utvikla og tileigna seg det norske språket, bokmål og 
nynorsk, å få utvikla og bruka sitt eige morsmål eller førstespråk, inkludert tegnspråk, 
sitt eige urfolksspråk eller nasjonale minoritetsspråk, og alle skal få høve til å læra seg 
framande språk.” (s. 24, vår utheving) 
 

Og videre at: 
”(…) teiknspråk har ein grunnleggjande verdi i seg sjølv, mellom anna som 
identitetsmerke og ekte kulturuttrykk for ein språkleg minoritet i det norske 
samfunnet. Det norske teiknspråket er også eit genuint norsk språk, ein del av den 
norske kulturarven og ikkje minst ein del av det språklege mangfaldet i landet som vi 
alle har ei særleg plikt til å ta vare på.  (s. 233, vår utheving) 
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St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining (s.13) viser til at den og St.meld. nr. 23 (2007-
2008) Språk bygger broer. Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne må 
sees i sammenheng. Dette må også gjelde for tegnspråkområdet. 
 
 Ifølge §§ 2-6 og 3-9 i opplæringsloven har elever som har tegnspråk som førstespråk, rett til 
opplæring i og på tegnspråk.  Elever med opplæring i og på tegnspråk har egne læreplaner. 
Imidlertid er det ikke formelle krav til kompetanse for å undervise i og på tegnspråk i dag.  
I den allmenne læreplanen er det ingen uttalte kompetansemål der kunnskap om den 
tegnspråklige minoritetsgruppen i Norge er formulert, dette i motsetning til den samiske 
minoriteten. 
 
I juni 2011 ble det vedtatt i Stortinget  at tre av de fire  statlige døveskoler skal nedlegges i 
2014. Argumentet er synkende elevtall. I tillegg til de statlige skolene finnes det også flere 
interkommunale, kommunale og fylkeskommunale tilbud.  
 
For tiden arbeider vi med Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet  – der vi har 
diskusjonsmøter om tolketjenester for hørselshemmede ved offentlige arrangementer. Videre 
er det dialogmøter med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet om hva slags 
virkemidler som kan fremme norsk tegnspråk i skolen.  
 
Opplæring 
Tegnspråk- og tolkeutdanning foregår ved tre høyskoler. Disse er Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen.  Det er et treårig fulltids 
studium som gir en bachelorgrad. Det er også mulig å ta egne årsenheter som kan kombineres 
med andre utdanninger. Disse tilbudene gis både på heltid og deltid med samlinger, men ikke 
alle tilbys hvert år. Høgskolen i Oslo og Akershus har også et tilbud til morsmålsbrukere av 
norsk tegnspråk. 
 
Foreldre til hørselshemmede barn 
Opplæringsprogrammet ”Se mitt språk!” er et modulbasert 40 ukers opplæringstilbud for 
foreldre til hørselshemmede barn i alderen 0-16 år. Det ble initiert i 1994 da Norsk 
Fjernundervisning (nå VOX) fikk i oppdrag av Kirke- utdannings og forskningsdepartementet 
å utvikle et opplæringsprogram og en læremiddelpakke i norsk tegnspråk til bruk i opplæring 
for foreldre til døve og sterkt tunghørte barn. Dette utviklingsarbeidet var et ledd i 
”Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-1997”. Det startet opp i 1996. Fire 
statlige spesialpedagogiske kompetansesenter for hørselshemmede gjennomfører 33 av de 40 
ukene.  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve gjennomfører 7 av de 40 ukene. Søknad om 
opptak formidles via audiopedagogtjenesten i foreldrenes hjemfylke til kompetansesenteret 
for hørselshemmede eller via rådgivere ved de utadrettede avdelingene ved samme type 
senter. Programmet er delt opp i to hoveddeler: tegnspråk og tema. Tegnspråkdelen består av 
858 timer tegnspråkundervisning. Temadelen omfatter 6 hovedemner som tar for seg 
foreldreveiledning og døves kultur og historie. Undervisningen er tett knyttet opp til barnets 
alder. Det var pr. 1.2.2011 647 foreldre som deltok på ”Se mitt språk” (Statped 2011). Dette 
programmet er unikt i verdenssammenheng og har ved siste evaluering utført av Rambøll 
(2011) og Statped (2011) fått svært gode tilbakemeldinger. 
 
Dette programmet hatt stor betydning for familielivet og foreldrenes mulighet til å 
kommunisere og følge opp sitt døve barn. I tillegg har dette ført til nettverksbygging. 
Dette språkprogrammet er viktig med hensyn til vitaliteten til tegnspråk i Norge, også fordi 
det bøter noe på den interne språkoverføringen mellom generasjonene, selv om dette 
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programmet jo ikke gir de samme språkferdigheter som førstespråksbrukere besitter.  Det er i 
stor grad tilfeldig hvorledes foreldre får kjennskap til opplæringsprogrammet ” Se mitt 
Språk!” og muligheten til å møte voksne tegnspråkbrukere. 
 Opplæring i tegnspråk for foreldre kan sies å være under press fra kurs i norsk med tegnstøtte 
(NMT), tegn som støtte. Kunnskapen om og i tegnspråk blant profesjonelle tjenesteytere er 
ofte lav. 
 
Døveforeningene bidrar til kjennskap til norsk tegnspråk gjennom sine voksenopplæringskurs. 
Disse er dessverre blitt færre med årene og er også av varierende kvalitet. 
 
Tegnspråkforskning 
Det er lite forskning som gjøres på tegnspråkområdet og tilstøtende felt som forskning på 
døves historie og kultur. For øyeblikket er det rundt 8 personer som har eller holder på å ta en 
doktorgrad knyttet til emnet.  Det er behov for mer kunnskap om norsk tegnspråks struktur 
enn det vi har i dag. 
 
Døvekirken  
Døvekirken består av fem menigheter spredt over hele landet (Oslo, Trondheim, Møre, 
Bergen og Stavanger) med døvekirker i Oslo, Trondheim, Tromsø (eid av menigheten i 
Trondheim), Bergen og Stavanger. Det er en pågående prosess om å anskaffe ny døvekirke i 
Sandefjord eller Tønsberg. Døvekirken er organisert under Den norske Kirke og Oslo 
bispedømme og har en fast representant i Oslo bispedømmeråd siden 2005. Døvekirken 
begynte sin virksomhet i 1894 da De norske døvstummes forening i Kristiania 1878 (nå Oslo 
Døveforening) kjøpte den første Døvekirken i Dalsbergstien, Oslo. I 1995 kom prøveliturgien 
på tegnspråk og Lukas-evangeliet ut i tegnspråkoversettelse i 2004 (Bibelselskapet). 
Døvekirkenes Fellesråd og Oslo bispedømmeråd har fra 2008 satt tegnspråkarbeidet høyt på 
dagsorden, og jobber med å utvikle tegnspråk i kirken ved at for eksempel tegnspråklige 
liturgier skal utvikles og Bibelen skal oversettes til tegnspråk. Det er nå vedtatt en 
tegnspråkhandlingsplan, og en gudstjenestereform i Døvekirken.  
 
 
Teater Manu  
Teater Manu er det eneste profesjonelle tegnspråklige teater i Norge. Teater Manus formål er 
ifølge teaterets strategidokument ” […]et turnerende teater som spiller på tegnspråk for barn, 
ungdom og voksne”. Overordnet mål for Teater Manu er at det ”skal styrke og utvikle 
tegnspråk som scenespråk gjennom forestillinger av høy kvalitet” og ”Teater Manu skal øke 
interessen for tegnspråkteater og synliggjøre døves kultur”.  Teater Manu er dermed en viktig 
institusjon for videreutvikling og bevaring av norsk tegnspråksom språk og den tegnspråklige 
kultur. 
 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 

Stiftelsen Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve er en frilynt skole og landets eneste 
folkehøyskole for døve. Skolen ble opprettet i 1974 av Norges Døveforbund. 
Skolens mål er å være et senter for livslang læring der tilbudene er konsentrert omkring de 
behov døvesamfunnet har.  
Skolen formidler kunnskap om emner som er knyttet til tegnspråkliges kultur og historie, og 
skaper holdninger som er til beste for tegnspråklige som språklig og kulturell minoritet. 
Skolen gir døve og hørende tilbud i et aktivt og utfordrende tegnspråkmiljø. All undervisning 
foregår på tegnspråk. 
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I tillegg til folkehøyskole driver Ål også en omfattende kursvirksomhet både til foreldre med 
hørselshemmede barn og døve foreldre og andre kurs rettet mot den tegnspråklige minoritet.. 

 
Tegnspråk i det offentlige rom 
Det er lite tilgang til offentlig informasjon på  norsk tegnspråk. For øyeblikket er det kun 
Statens pensjonskasse  som har oversatt sine hjemmesider til norsk tegnspråk. Videre blir det 
laget mye tegnspråkmateriell ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.  Tegnordboken lages 
også ved dette senteret. Språkrådet ønsker at denne på sikt blir nærmere knyttet til et 
språkvitenskapelig og leksikografisk miljø.  Den statlige TV-kanalen NRK1 sender 
tegnspråklige programmer ukentlig i ca. 14 min.  Disse produseres av Døves Media. Høsten 
2011 har det vært et debattprogram i samarbeid med produksjonsselskapet fabelaktiv, 
”Snakkis”, som fikk svært god mottakelse i tegnspråkmiljøet.  NRK 1 sender også 
”Tegnspråknytt” hver dag (mandag-fredag) i ca 4 minutter. NRK har også etablert en egen 
kanal som heter NRK Tegnspråk. Denne kanalen sener tegnspråktolkede programmer fra både 
NRK 1 og NRK2 og NRK3 ut fra hva som er på samfunnets dagsorden, for eksempel store 
sportsbegivenheter. Vanligvis varer sendingene fra kl 18-22 hverdag. Men dersom det er 
sendinger i NRK1 som er ekstraordinære, som for eksempel dekningen av terroren som 
rammet Norge 22. juli 2011, eller rettsaken som pågår knyttet til denne hendelsen, tolkes det 
på dagtid også. 
 
Tegnspråk i Språkrådet 
I september 2011 tiltrådte en person i en rådgiverstilling knyttet til tegnspråk.  Med den nye 
språkpolitikken skal Språkrådet uttale seg om spørsmål som gjelder andre språk enn norsk og 
engasjere seg mer aktivt i slike spørsmål forankret i best mulig informert grunnlag og så langt 
som mulig på dokumentert kunnskap.  Arbeidet skal være forankret hos tegnspråkbrukerne. 
Det skal samarbeides med fag- og interesseorganisasjoner som arbeider med tegnspråk. 
Primært er følgende interesseforeninger samarbeidsparter: Norges Døveforbund, Foreningen 
norsk tegnspråk (FONTS), Foreningen Norges Døvblinde, CODA-Norge og Landsforbundet 
for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde. Det skal også samarbeides med 
høyskolene, Statped, Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve, Teater Manu, Stiftelsen Signo 
og Døvekirken. Det besvares språkspørsmål om tegnspråk og på tegnspråk, foreløpig er dette 
lite kjent. Videre skal det informeres om og på tegnspråk til det offentlige og private, og det 
skal informeres om tegnspråkbrukeres språklige rettigheter. 
Styret i Språkrådet har vedtatt et strateginotat over hva som haster og hva som må gjøres på 
lengre sikt.  Disse er listet opp her: 

Haster:	  	  
1) Synliggjøring	  og	  oppmuntring	  til	  bruk	  av	  norsk	  tegnspråk	  i	  norske	  statsorganer,	  

og	  på	  de	  største	  tegnspråklige	  arbeidsplassene	  
	  

2) Informasjonsarbeid	  
3) Etablering	  av	  et	  nettverk	  mellom	  Språkrådet	  og	  tegnspråkbrukernes	  

interesseorganisasjoner	  i	  Norge	  samt	  andre	  fagmiljøer.	  
4) Utdanning:	  

-‐Bidra	  til	  at	  kunnskap	  om	  norsk	  tegnspråk	  og	  døves	  kultur	  og	  historie	  blir	  en	  del	  
av	  kompetansemålene	  i	  den	  nye	  læreplanen	  i	  norsk	  som	  skal	  utarbeides	  for	  
grunnskolen	  til	  2013.	  
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-‐Bidra	  til	  å	  fremme	  tilbudet	  innen	  tegnspråk	  i	  grunnopplæringen	  som	  førstespråk	  
og	  andrespråk	  og	  fremmedspråk	  til	  hørselshemmede	  barn,	  pårørende/	  
familiemedlemmer	  og	  andre	  interesserte.	  
-‐Bidra	  til	  at	  det	  blir	  etablert	  gode	  permanente	  utdanningsløp	  i	  tegnspråk	  i	  høyere	  
utdanning.	  
-‐Bidra	  til	  å	  etablere	  nye	  tegnspråklige	  arenaer	  der	  barn	  både	  under	  og	  i	  
skolepliktig	  alder	  kan	  møte	  kompetente	  voksne	  tegnspråkbrukere.	  
	  

5) Etablering	  og	  videreutvikling	  av	  et	  nordisk	  nettverk	  for	  tegnspråk	  
	  

Strategiske og langsiktige mål  
 

Lærings- og holdningsmål:  
Sikre at voksne som skal arbeide med tegnspråklige barn og unge, har kunnskap i og 
om tegnspråk  
Støtte opp under interesseorganisasjonenes eget arbeid med opplæring i norsk 
tegnspråk som fremmedspråk for voksne  
Sørge for tilgang til etter- og videreutdanning/ kompetanseheving i tegnspråk for 
tegnspråklærere  
Forskerutdanning knyttet til norsk tegnspråk og døves kultur, brukere og historie  
Styrke kunnskapen og bevisstheten om norsk tegnspråk hos hørselshemmede og 
hørende fagpersoner som arbeider med hørselshemmede. 
Kontakt med redaktør- og journalistorganisasjoner for å bidra til økt kunnskap og 
bevisstgjøring om norsk tegnspråk og tegnspråkbrukerne.  
Utarbeide større profesjonelle reklame- og holdningskampanjer basert på film for 
eksempel hvert 3 år (etter mønster fra f.eks. holdningskampanjer i Helsedirektoratet).  

Korpusmål:  
Bidra til kvalitetssikring av tegnspråkordboken, som i dag utvikles i det statlige 
spesialpedagogiske støttesystemet, og til å forankre den i et relevant 
språkvitenskapelig miljø  
Bidra til innsamling av tegn av ulike kategorier, blant annet personnavn, stedsnavn 
(inkl. landsnavn) og dialektspesifikke tegn  
Bidra til å finne samarbeidspartnere for etablering av tekstdatabase til forskning  
Etablere en arbeidsgruppe for tegnspråklig terminologi på ulike fagområder  

Statusmål:  
Kartlegging av situasjonen for norsk tegnspråk  
Dokumentasjon av tegnspråkliges liv i Norge  
Alminneliggjøring av tospråklighet i norsk tegnspråk og norsk som en del av det 
språklige mangfoldet i Norge  
Overvåking av språklige rettigheter  
Etablering av tegnspråksentra i store byer der en kan ha et levende og naturlig 
språkmiljø 
 

Bidra til at det skapes insitament for å bruke norsk tegnspråk 
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Sverige	  
 
Språkvården i Sverige 
Tommy Lyxell 
 
I min presentation kommer jag tala om hur vi jobbar med språkvården i Sverige och mot 
slutet tala om språklagen och vilken betydelse det kan ha för teckenspråkssamhället. 
 
Språkvård inom Språkrådet 
Språkvård ett ord som i Sverige används för såväl statusvård som korpusvård. Statusvården 
beskriver den språkliga utvecklingen och språkets uppgift i samhället och föreslår åtgärder – 
det som också kallas för språkpolitik. Korpusvården vårdar och styr skrift- och talspråket, 
teckenspråket, språkstrukturen, ordförrådet och namnfrågor. 
 
Språkrådet är en ny statlig språkvårdsorganisation som bildades 2006, och är en avdelning 
inom myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet är en sammanslagning av 
tidigare verksamheter som bedrivits i Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden, 
Klarspråksgruppen inom Regeringskansliet. Även språkteknologi och lexikografiskt arbete 
för invandrarspråk är något som Språkrådet ansvarar för. Att Språkrådet bildades beror på att 
riksdagen antog ett språkpolitiskt program 2005, som bygger på den statliga utredningen Mål 
i mun (SOU 2002:27)*. Denna utredning pekade på behovet av en samlad språkpolitik för det 
svenska språket och ett förslag till språklag lades fram, men av det blev det inget. Frågan var 
då för känslig. Även behovet av korpusvård i svenskt teckenspråk nämndes i denna utredning. 
År 2007 anställdes två språkvårdare i svenskt teckenspråk som de första åren delade på en 
tjänst: Tomas Hedberg (döv) och Tommy Lyxell (coda). Sedan år 2011 är vi tre 
heltidsanställda. Ytterligare en person har anställts: Sebastian Embacher (döv). 
 
I dag är vi omkring 25 personer på Språkrådet. De språk vi arbetar med är svenska, finska, 
romska och svenskt teckenspråk. I vårt uppdrag ingår också meänkieli och jiddisch samt de 
omkring 150 språk som används i Sverige. 
 
För svenska språket är språkrådgivningen en central del av verksamheten. Varje år får 
Språkrådet omkring 10 tusen frågor via telefon och e-post. Språkrådgivning i svenskt 
teckenspråk är av naturliga skäl inte lika omfattande. Språkrådets teckenspråksavdelning 
svarar på mellan 50 och 100 frågor per år, de flesta är relaterade till språkpolitik och 
språklagen. Men sett till antalet språkbrukare i svenskt teckenspråk så är frågefrekvensen 
jämförbar med den svenska språkrådgivningen. Frågeställarna vill ofta veta vilken juridisk 
styrka språklagen har och hur språklagen kan tillämpas i praktiken. Men vi får även en del 
frågor om språket i sig, framför allt från översättare och tolkar som jobbar professionellt med 
det svenska teckenspråket.  
 
 
 



 40 

Några andra arbetsområden som vi ägnat oss åt den senaste tiden är: 
 

• Minigrammatik 
• Teckenspråksarkiv (korpusarbete) 
• Barns tillgång till språk 

 
Jag ska här kortfattat förklara varför vi valt att arbeta med just dessa områden. 
 
Minigrammatik 
Ordboksarbete i svenskt teckenspråk har historiskt sett bedrivits av SDR och Stockholms 
universitet. I dag är det framför allt Stockholms universitet som bedriver lexikografiskt arbete. 
Det har inom Stockholms universitet länge funnits planer att ge ut någon form av 
grammatikbok, men av olika skäl aldrig blivit av.  
 
Språkrådet bestämde sig för att ta fram en minigrammatik för det svenska teckenspråket, 
vilket förhoppningsvis kommer att publiceras på Språkrådets webbplats under 2012. 
Målgruppen är språkintresserade människor som har grundläggande kunskaper om 
grammatik. Det har varit en stor utmaning att förena de spridda forskningsrönen till en 
sammanhållen minigrammatik. Framför allt har kategoriseringen varit svår att göra. 
Språkrådet kommer även publicera minigrammatikor för finska och jiddisch. 
 
Teckenspråksarkiv 
Det finns på olika håll videoinspelningar av teckenspråkiga personer som använder sitt språk 
– det svenska teckenspråket. Det är viktigt att ta hand om dessa videoband innan de 
försvinner. Magnetband åldras och löses upp med tiden. Det gäller att digitalisera 
videobanden innan det är för sent. Det finns mediearkiv med teckenspråkigt material inom 
Sveriges Television och Sveriges Dövas Riksförbund. Sveriges Dövas Riksförbund saknar i 
dag resurser och kunskaper för att sköta ett videoarkiv, så därför har Språkrådet har kommit 
överens med Sveriges Dövas Riksförbund överta deras video- och fotoarkiv. Språkrådet har 
tillgång till temperatur- och luftfuktighetsstyrda arkivlokaler inom myndigheten. Kunskapen 
om arkivskötsel finns inom myndigheten. 
 
I första steget handlar det om att ta vara på materialet. Nästa steg handlar om att digitalisera 
materialet och så småningom kan en del av materialet användas i teckenspråkskorpusar. 
Historiska samlingar av språkligt material är viktiga för språkvården. Språkvården behöver se 
språkliga utvecklingslinjer i språkbruket; hur ser språkbruket ut i dag jämfört med tidigare 
generationers språkbruk? Tanken är att även privatpersoner ska kunna donera videomaterial 
till Språkrådets arkiv. 
 
Barns tillgång till språk 
Antalet döva och hörselskadade barn minskar såväl i dövskolan som i teckenspråkiga 
förskolor. Det finns god statistik över elever inom dövskolan och vilka kunskapsmål som 
uppfyllts, något som Specialpedagogiska skolmyndigheten tar fram. Vi kan se att elevantalet i 
dövskolorna har minskat med en tredjedel under en tioårsperiod. Ännu har det inte gått så 
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långt att dövskolor läggs ner, men det kanske bara är en tidsfråga. Utvecklingen har gått 
snabbare i Danmark och i Norge.  
 
Ett viktigt skäl till nedgången är att föräldrar till döva barn med kokleaimplantat väljer andra 
skolformer för sina barn. Det innebär inte nödvändigtvis att föräldrarna är emot teckenspråket. 
Faktum är att vi inte ser någon nedgång i deltagande i teckenspråksutbildning för föräldrar 
(TUFF). Däremot har vi fått signaler om att föräldrarna avbryter sina studier när barnets 
talspråk fungerar tillräckligt tillfredsställande för kommunikation inom familjen.  
 
Däremot saknas central myndighet som samlar statistik för teckenspråkiga förskolor, vilket är 
en allvarlig brist. Ansvaret för förskoleverksamheten ligger hos kommunerna som ofta har 
begränsade kunskaper om döva och hörselskadade barn. Förskoleåldern är en kritisk tid för 
barnens språkutveckling. Språkrådet gjorde en undersökning 2010, som redovisade 
Språkrådets omvärldsanalys för 2010, som visade en viss minskning av teckenspråkiga 
förskolor. Men eftersom det saknades historiska data gick det inte att säga något säkert om 
trenden. Hörselskadades riksförbund gjorde en undersökning 2007 som visade att cirka 35 % 
barn i åldern 0-5 år, som är registrerade inom hörselvården, går i anpassade hörselanpassade 
förskolor där bland annat det svenska teckenspråket används. Vår undersökning visade 
ungefär 20 % av barnen gick i anpassade förskolor 2010. Så det har skett en påtaglig 
minskning på bara tre år. Däremot bedömde vi att endast omkring 10 % av barnen möter goda 
språkliga förebilder i svenskt teckenspråk i förskolan. Istället är det vanligt att tal med 
teckenstöd används i förskoleverksamheten, vilket inte är tillfredställande ur språklig 
synvinkel. Med tanke på att de flesta barnen inte har tillgång till goda språkliga förebilder i 
teckenspråk i hemmet är det illavarslande. Det är också oroande att de språkliga arenor där det 
svenska teckenspråket av tradition har utvecklats håller på att försvinna, och vi ser inte att 
alternativa arenor skapas. Språk utvecklas i samspel mellan människor. Det är därför viktigt 
att barnen får träffa andra teckenspråkiga barn. 
 
En annan stor grupp barn som behöver få utveckla teckenspråket i tidig ålder är hörande barn 
(coda). De behöver få stimulans i teckenspråk utanför hemmet, i förskola och skola. Men man 
gör inte samma ”behovsbedömning” för hörande barn som döva och hörselskadade barn. 
Hörande barn lär ju sig det svenska språket utan besvär, och teckenspråket ses inte som en 
resurs. Att inte fler hörande barn till teckenspråkiga deltar i den teckenspråkiga världen kan 
bero på att dessa barn inte får stöd och positiv återkoppling på sitt modersmål – det svenska 
teckenspråket. Användningen reduceras till kontakt med föräldrarna. I många fall stelnar 
språkbruket eller utvecklas till någon form av hemmagjort språk. 
 
Barnens hörselstatus för språkutveckling är egentligen ovidkommande. Språkutveckling sker 
såväl på tecknade som på talade språk. Språk utvecklas i hjärnan, inte i örat. Däremot måste 
man ta hänsyn till barnets fysiska förutsättningar att tillägna sig språk. 
 
Svenska språklagen och det svenska teckenspråkets ställning 
Sveriges riksdag erkände språket 1981 vilket ledde till en tvåspråkig undervisning infördes i i 
läroplanen för dövskolan 1983. En särskild utredning, Teckenspråk och teckenspråkiga – 
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översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54), kartlagde de teckenspråkigas situation i 
det svenska samhället. Denna utredning beskrev barnomsorgen, skolan, äldrevården, 
utbildning för invandrare, arbetslivet för teckenspråkiga samt teckenspråkets status. 
Teckenspråkiga definierades som döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och 
språkstörda. Däremot ingick inte hörande i denna definition. Utredningen lyfte även fram 
behovet av ett starkare lagskydd för det svenska teckenspråket. 
 
I utredningen Värna språken (SOU 2008:26) föreslogs en ny språklag och att det svenska 
teckenspråket skulle ges en starkare ställning. Statusmässigt skulle det svenska teckenspråket 
likställas med de nationella minoritetsspråken. Språklagen (2009:600) trädde i kraft den 1 juli 
2009 och kan beskrivas som en skyldighetslag och ramlag. Skyldighetslag innebär att 
myndigheter och andra offentliga organ är skyldiga att följa lagen. Med ramlag menas att 
lagen anger riktning för hur myndigheter ska handskas med språkfrågor och är 
sektoröverskridande, d.v.s. gäller för alla offentliga verksamheter. Språklagen innehåller två 
bestämmelser som direkt påverkar det svenska teckenspråket: paragraf 9 och 14. 
 
9 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. 
 
14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 
svenska. Därutöver ska […]  
2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges 
möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. 
 
Paragraf nio innebär att samhället inte bara ska skydda utan även aktivt verka för att det 
svenska teckenspråket utvecklas i det svenska samhället. I paragraf 14 har orden lära sig, 
utveckla och använda en central betydelse. Det går inte att bara lära ut ett språk, det måste 
också finnas möjligheter att använda det så att det språkkunskaperna kan utvecklas. Det är 
särskilt viktigt vad gäller det svenska teckenspråket. Det måste finnas språkmiljöer i förskola 
och skola där språket kan utvecklas. 
 
Språkrådet har fått i uppdrag av regeringen att följa språklagens tillämpning i det svenska 
samhället. Det innebär att vi gör omvärldsanalyser och föreslår åtgärder för att uppfylla 
språklagens intentioner. Under åren 2009–2010 höll vi många föredrag runtom i Sverige för 
att förklara vad språklagen kan innebära för det svenska teckenspråket.  
 
Bland teckenspråkiga fanns det ett tidigt misstroende mot lagen eftersom det inte är en 
rättighetslag eller innehåller några sanktionsbestämmelser att hänvisa till när myndigheter inte 
följer lagen. Istället tenderar dövrörelsen att hänvisa till Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionshinder. Det är lite synd, för språklagen ger möjligheter att ändra 
perspektivet på döva från funktionshindrade till fullvärdiga individer med ett annat språk. 
Språklagen ligger också till grund till andra lagar och bestämmelser, och vi börjar se 
utredningar med lagförslag som hänvisar till språklagen, bland annat Tolktjänstutredningen 
(SOU 2011:83). 
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Lite kort om annan lagstiftning som berör det svenska teckenspråket. Verksamhet i förskolan 
och skolan (även dövskolan) regleras i skollagen (2010:800). I dagsläget är skyddet för de 
nationella minoritetsspråken starkare än för det svenska teckenspråket. Men språklagen kan 
på sikt se till att det svenska teckenspråket får samma ställning som det nationella 
minoritetsspråken. Även modersmålsundervisning för hörande barn till teckenspråkiga döva 
föräldrar regleras i skollagen. 
 
Hörande föräldrar till döva och hörselskadade barn har rätt att få betald undervisning i det 
svenska teckenspråket, upp till 240 timmar. Detta regleras i en särskild förordning: 
Förordning (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. 
Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst är förvisso låg, men det kostar inget för föräldrarna 
att delta i kurserna.  
 
I december 2011 lämnade Tolktjänstutredningen (SOU 2011:83) sitt betänkande och man 
föreslår att tolktjänsten ska överföras från landstinget (hälso- och sjukvården) till en ny statlig 
myndighet. Ett skäl som anges är att flytta perspektivet från det medicinska till det språkliga, 
vilket får ses som ett trendbrott mot den habiliteringssyn som vunnit terräng när det gäller 
döva och hörselskadade barn. 
 
Framtidsuppgifter 
Vad Språkrådet vill ägna sig åt i framtiden är: 
 

• Stimulera diskussioner om det svenska teckenspråket 
• Attitydförändringar, frigöra språkbruket från funktionshindret 
• Korpusarbete 
• Göra undersökningar 

 
Skapa språkdiskussioner 
Det som gör ett språk starkt är samhällets medvetenhet om språket. Medvetenhet skapas 
genom att hålla diskussioner om språksystemet levande. En trolig förklaring till varför 
Språkrådet inte får så många språkfrågor om det svenska teckenspråket är att det saknas en 
tradition att diskutera det svenska teckenspråket som språksystem i skolan. Teckenspråk blev 
ett ämne i dövskolan först 1994. Men det betyder inte att det inte saknas intresse för det egna 
språket bland de teckenspråkiga. Äldre döva teckenspråkiga tycker det är intressant att 
diskutera gamla tecken som användes på olika dövskolor, och professionella tolkar och 
översättare funderar ofta på hur man kan översätta svenska och teckenspråkiga ord och 
tecken. Hörande barn till teckenspråkiga föräldrar behöver också få diskutera sitt modersmål i 
skolan och göra jämförelser med svenskan.  
 
Det saknas etablerade forum för att diskutera det svenska teckenspråket. Språkvården har 
därför en viktig roll att fylla när det gäller att väcka intressanta språkdiskussioner kring det 
svenska teckenspråket. Är intresse för språket stort påverkar det också språkets status. 
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Frigöra språkbruket från funktionshindret 
Språkutveckling är inte en medicinsk fråga. Ändå avgörs språkfrågan för barn påfallande ofta 
inom hörselvården, trots att man saknas djup kompetens på detta område. Inom hörselvården 
reduceras ofta det svenska teckenspråket till en rehabiliteringsfråga. Det svenska 
teckenspråket behandlas som ett hjälpmedel, vilket beror på resonemanget: döv -> hör inte 
talspråk -> behöver hörselteknik -> om tekniken inte fungerar -> teckenspråk. Teckenspråket 
blir ett alternativ först i slutet av kedjan. Hörselvården träffar inte hörande barn till 
teckenspråkiga föräldrar, som också är tvåspråkiga. Läkare och specialpedagoger har därför 
mycket begränsade erfarenheter om hur tvåspråkig utveckling sker hos barn som lär sig både 
ett tecknat och ett talat språk. Så när läkare ger råd om att inte använda teckenspråk till döva 
barn som opererats med kokleaimplantat talar de mot bättre vetande. Alla barn kan lära sig 
flera språk samtidigt.  
 
Det finns även andra grupper hörande som lär sig teckenspråk, t.ex. föräldrar, personer som 
arbetar med teckenspråkiga, språkintresserade hörande. Tillsammans är hörande som 
använder teckenspråk fler än antalet döva och hörselskadade teckenspråkiga är. Ändå 
förknippas teckenspråket oftast med döva och hörselskadade. 
 
Det behövs ett attitydarbete som flyttar perspektivet från funktionshindret till språkbruket, det 
som också kan kallas attitydplanering (Hoyer 2012, s. 26). Något som försvårar detta är de 
inarbetade benämningarna döva, hörselskadade, barn med ci och hörande. Språkvården måste 
utveckla ett medvetet språkbruk. Är det nödvändigt att alltid referera till funktionshindret när 
vi talar om teckenspråket eller kan vi istället säga teckenspråkiga? Språkvården behöver bli 
en tydlig motvikt till hörselvården. På längre sikt kan det behövas göra strukturella 
förändringar av föräldrastödet. 
 
Korpusarbete och språkteknologi 
Språkvården har ett stort behov av ”referenslitteratur”. För att kunna göra goda språkliga 
analyser och ge god språkrådgivning behöver vi emellanåt språkliga källor att vända oss till. 
Den språkliga intuitionen kan svikta. Därför behöver vi tillgång till teckenpråkskorpusar. 
 
Korpusarbete för teckenspråk är ett relativt nytt fenomen. Det finns ett samarbete mellan flera 
forskningsinstitutioner i Europa. Språkrådet följer denna utveckling och deltar på seminarier. 
Det är inte alltid säkert att språkvårdens behov är densamma som för forskningen, och det är 
därför viktigt att språkvården deltar i detta arbete. Forskningen kan ett större behov av att 
kunna göra strukturella analyser medan språkvården behöver följa utvecklingslinjer och göra 
frekvensberäkningar på ett stort material. Hur man taggar materialet påverkar möjligheten att 
söka i korpusar. Det behöver tas fram gemensamma taggningskonventioner, anpassade 
korpusverktyg för teckenspråken etc., som även passar språkvårdens behov. 
 
Språkrådet har initierat arbete med att utveckla en nationell språkbank som bland annat ska 
kunna användas för att ta fram språkteknologiska lösningar, även för det svenska 
teckenspråket. Forskning om teknik för talade språk har funnits sedan 1945. Teknikutveckling 
för teckenspråken befinner sig ännu bara i startgroparna. Men någonstans måste man börja.  
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Undersökningar 
En uppgift som vi behöver ta på allvar är att ta fram sifferunderlag som rör det svenska 
teckenspråket. Hur många talare av svensk teckenspråk finns det? Hur många hörande barn 
får modersmålsundervisning i grundskolan? Hur många integrerade barn får tillgång till 
svenskt teckenspråk? Även enkätundersökningar behöver göras. Hur tänker föräldrar till döva 
och hörselskadade barn? Vilka faktorer påverkar beslutet om skolplacering? 
 
 
 
 
 
* SOU står för statens offentliga utredningar. 
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Projektidéer	  -	  Finland	  
	  

1) Ett projekt för att sammanställa information om alla de nordiska teckenspråken och 
varieteterna för Nordisk Sprogkoordinations webbplats 
(http://nordisksprogkoordination.org/). Det finns ett behov av tillgång till information om de 
nordiska teckenspråkens situation, lagstiftning, hurdant språkligt material som finns för de 
olika teckenspråken, och information om t.ex. språkvård och språklig service av olika slag – 
inte minst för att kunna idka en aktiv språkpolitik för teckenspråkens del på ett nordiskt plan.  

 

Man bör föra diskussion om vilket slag av information som tas med på denna webbplats (för 
att undvika dubbel information som redan finns tillgänglig på andra nätsidor), vem den 
egentliga målgruppen är och på vilka språk informationen framförs. För att kunna genomföra 
detta projekt behövs det tekniska personalresurser och personer som ansvarar för innehåll och 
för det teckenspråkiga genomförandet. 

 

2) Ett nordiskt seminarium kring temat ”Språkvård för teckenspråk – vad, hur, vem…?”. För 
att språkvårdarna för teckenspråk i de olika nordiska länderna skall kunna lära av varandra 
och kunna sammanställa ”Best practices” för språkvård i teckenspråk bör man ordna ett 
seminarium/seminarier i ämnet. Följande frågor kunde dryftas: 

- Vad innebär språkvård för ett icke-standardiserat språk som saknar skriven form? 
- Hur ser arbetsfördelningen inom språkvård och språkplanering ut i de olika nordiska 

länderna? 
o statligt finansierad språkvård på myndighetshåll 
o teckenspråkigas egen språkplanering 
o ordboksarbete och språkforskning (beskrivande grammatik) 
o produktion av läromedel 
o översättare, tolkar, redaktörer 

- Vad skall den statligt finansierade språkvården fokusera sig på? 
- Vad baserar sig riktlinjerna för språkvården för teckenspråk på? Baserar den sig på 

motsvarande språkvård för talade språk (Institutet för de inhemska språken, 
Språkråden) eller uppstår riktlinjerna i dialog med andra aktörer och har 
teckenspråksgemenskapen en aktiv insats? 

 

Teckenspråksnämnden i Finland har till största delen fokuserat på språkstrukturella fenomen 
(enskilda tecken i teckenförrådet, ordböcker och principer för namnvård) och teckenspråkiga 
texter. På senare tid har språknämnden mer aktivt deltagit även i den språkpolitiska debatten 
om teckenspråken i Finland. 

 

3) Ett nordiskt seminarium kring temat ”De nordiska teckenspråken – språk, varietet eller 
dialekt”. Som en följd av olika faktorer – nedläggningen av den enda grundskolan för 
finlandssvenska döva (1993), det finlandssvenska teckenspråksprojektet (1998–2002) och 
grundandet av föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga rf (2002) – har de finlandssvenska 
teckenspråkiga definierat sin varietet som ett eget språk. Som en parallell till denna situation 
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finns teckenspråken på Färöarna och Grönland – vars status i förhållande till danskt 
teckenspråk vore intressant att veta mera om. Hur syns språkgemenskapernas förhållande till 
Danmark i teckenspråket och hur avspeglar sig färöiskan och grönländskan i teckenspråken? 
Även teckenspråksanvändningen inom Sápmi i de olika nordiska länderna är högst antagligen 
påverkad av de samiska språken och den samiska kulturen. Ett seminarium som tog upp dessa 
frågor kunde vara av mer allmänt intresse för många av de nordiska länderna. 
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Projektidéer	  –	  Island	  
	  

1. Arbeta tillsammans material om betydelse av teckenspråk för döva och hörselskadade 
barn. Syftet är att skriva lika mycket om teckenspråkets betydelse och nu kommer ut 
om teknik, medicin, talterapi och att lära sig lyssna. Tillgängligt för allmänheten. 

a.  t.ex. om språkinlärning på teckenspråk, språkstimulering i förskolan, 
tvåspråkighet, att läsa för barn på teckenspråk o.s.v. Lägga vikt på 
teckenspråkets nyttan.  

2. Att bygga strukturer och processer kring dövas och hörselskadades 
barns språkinlärning (i teckenspråk). Strategier för tidig intervention. Vad behövs för 
att teckenspråk kan stå som modersmål (ett av två modersmål)? 

3. Ta bort språkbarriärer i de nordiska länderna för teckenspråkiga i Norden (tolkning).  
Teckenspråkets ställning i den nordiska språkkonventionen 

4. Ta fram informationsmaterial om teckenspråkens ställning och respekt för teckenspråk 
a. enkelt informationsmaterial/webbplats 
b. information om teckenspråk och teckenspråkssamhället 
c. Motverka villfarelser och verka för att teckenspråk får status som språk 

i människors medvetande. Teckenspråket är inte ett hjälpmedel, är inte 
detsamma som tecken med tal. 

5. Ta fram samnordisk språkpolicy för de nordiska teckenspråken. Upprätthållande av 
teckenspråken i Norden (se nedan) 

Velferdsstaten i et nordisk perspektiv 

Norsk formannskapsprogram 
i Nordisk ministerråd 2012  
 
Språk 
Den nordiske språkforståelsen hviler nå som før mye på kontakt mellom folk. Derfor er det 
viktig å involvere nye nordiske borgere og skape forståelse og engasjement for fortsatt 
nordisk samarbeid. Det som har gjort det nordiske språkfellesskapet spesielt, er den politiske 
viljen til å holde det ved like. 
 
Med de mange nye språkpolitiske utfordringene Norden som region møter i en globalisert 
verden, er den nordiske språkforståelsen i dag mindre enn før. 
 
Nyere undersøkelse viser at nabospråkforståelsen er svekket. Når nabospråkforståelsen 
går tilbake, blir opplevelsen av et nordisk fellesskap svekket. 
 
Å fremme det nordiske språkfellesskapet er et mål også i dette formannskapsåret. 
Formannskapet vil videre bidra til at de nordiske språkene må være synlige både innen 
utdanningssystemet, i media, i tv, film og andre audiovisuelle medier. Nordiske språk bør 
gjøres lettere tilgjengelige i skrift og tale, i litteratur og i utøvende kunst. 
 
I handlingsplanen for det nordiske kultursamarbeidet (2010–2012) har styrking 
av den nordiske språkforståelsen og satsning på barn og unge vært prioriterte 
områder. Formannskapet vil arbeide for å videreføre og styrke satsningen på disse områdene. 
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Projektidéer	  -	  Norge	  
	  
Korpusprsjekt? 
Nordisk tegnordboksamarbeid? 
Dokumentasjon av tegnspråkliges liv? 
  Dette kan dokumentere – språkhistorie 

-gamle tegn. Kan gi rom for diakron lingvistisk 
forskning – viktig med datamateriale 
-dialekter 
-Tidligere status til døve 
 

Kartlegging av tegnspråkliges levekår i Norden og hvilke utfordringer de lever under? 
 
Kartlegging av tegnspråkbruk i det offentlig i Norden? 
 
Etablering av et formelt nordisk nettverk? Finansiering? 
 
Nordisk holdningsundersøkelse 
  Tegnspråkliges syn på eget språk? 
  Majorietetssamfunnets holdning til de nasjonale nordiske 
tegnspråk? 
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Projektidéer	  -	  Sverige	  
	  

• Korpus till vårt språkvårdsarbete.  

Det behövs en korpus till vårt arbete, särskilt med tanke på språkrådgivning. Syftet 

med detta är att man kan söka efter ett specifikt tecken i kontexten för att kunna dra 

några slutsatser. Det finns ett korpusarbete vid Stockholms universitet som har haft ett 

projekt gällande 2009-2011. De bestod av nyinspelningar av berättelser och samtal på 

teckenspråk. Det som nu behövs är inspelade från nyhetstecken, läromedel, 

teckenspråksfilmer på webben, som i sin tur kan matas i korpusen. På det sättet kan 

man också finna dem i kontexten. 

 

• Nätverksträff för språkvårdarna i teckenspråk i Norden. 

Det finns en regelbunden mötesverksamhet i nätverket för språkvårdare i Norden. Det 

är nödvändigt att ha en motsvarande mötesverksamhet för möten regelbundet inom 

språkvårdarna i de nordiska teckenspråken för att kunna utbyta erfarenhet och 

utveckla språkvårdsarbete och språkrådgivning. Vid sidan om sådana möten inom 

teckenspråksspråkvårdarna kan de också delta i ett gemensamt samarbete när det 

gäller övriga nordiska språk. 

 

• Nordisk barnordbok i teckenspråk 

Det finns ett liknande projekt bland talade nordiska språken. 

 

• Ökad kunskap om andra nordiska länders teckenspråk i dövskolorna. 

I kursplanen för specialskolor i Sverige står det att barnen bör ha kunskap om de andra 

nordiska teckenspråken förutom sitt eget teckenspråk som första språk. Därför behövs 

det framställas material om och på nordiska teckenspråken. 

 

• Ökad kunskap om andra nordiska länders teckenspråk i grundskolan. 

Man bör även ha kunskap om teckenspråk i kursplanen för grundskolan, förutom de 

talade inhemska språken i Norden. Syftet med detta är att få ökad förståelse/kunskap 

om teckenspråken. 


