
Protokoll	  nätverksträff	  för	  Nordiska	  teckenspråksnätverket	  
	  
Tid	  och	  plats:	  onsdagen	  den	  27	  augusti	  2014	  på	  Elite	  Hotel	  Marina	  Tower,	  Saltsjöqvarns	  Kaj	  25,	  
Nacka,	  Sverige.	  
	  
Deltagare	  	  
Danmark:	  Jette	  Kristoffersen,	  Janne	  Boye	  Niemelä	  
Finland:	  Janne	  Kankkonen,	  Leena	  Savolainen	  
Island:	  Hjördis	  Anna	  Haraldsdottir,	  Kristin	  Lena	  Thorvaldsdottir	  
Sverige:	  Tomas	  Hedberg,	  Tommy	  Lyxell,	  Johanna	  Mesch	  
Norge:	  Sonja	  Myhre	  Holten,	  Hege	  Roaldstveit	  Lønning,	  Mette	  Eid	  Løvås,	  Charlotte	  Agerup,	  Siri	  
Antonsen	  
	  
	  
	  
Beslut	  som	  togs	  på	  mötet	  
	  
1.	   Vilka	  organisationer	  ska	  ingå	  i	  nätverket?	  
	   	  

Beslut:	  De	  språknämnder	  som	  har	  anställda	  språkvårdare	  i	  respektive	  lands	  teckenspråk.	  
Om	  sådana	  personer	  saknas	  i	  språknämnderna	  kan	  intresseorganisationer	  som	  arbetar	  med	  
språkvård	  eller	  språkpolitik	  ingå	  i	  nätverket.	  
	  
I	  dagsläget	  innebär	  det	  att	  Teckenspråksnämnden	  (Finland),	  Teckenspråksnämnden	  
(Island),	  Språkrådet	  (Norge),	  Språkrådet	  (Sverige)	  och	  Dansk	  Sprognævn	  (Danmark)	  ska	  
ingå	  i	  nätverket.	  Grönland	  och	  Färöarna	  utser	  sina	  representanter	  senare.	  

	  
2.	   Kontaktperson	  för	  teckenspråksnätverket	  inom	  Nordisk	  språkkoordination	  
	  
	   Beslut:	  Hittills	  har	  Tommy	  Lyxell	  fungerat	  som	  kontaktperson.	  Han	  omvaldes	  som	  
	   kontaktperson	  för	  ett	  år.	  
	  
	  
3.	   Kontaktpersoner	  från	  varje	  land	  
	  

Beslut:	  Varje	  språkvårdsorganisation	  från	  respektive	  nordiskt	  land	  fick	  i	  uppdrag	  att	  utse	  
en	  kontaktperson	  i	  det	  nordiska	  teckenspråksnätverket	  och	  meddelar	  detta	  till	  Tommy	  
Lyxell	  senast	  den	  30	  september.	  

	  
4.	   Ansvar	  för	  bloggen	  Nordiska	  teckenspråk	  
	   	  
	   Beslut:	  Tommy	  Lyxell	  fortsätter	  att	  vara	  ansvarig	  för	  bloggen	  för	  ytterligare	  ett	  år.	  
	  
5.	   Värd	  för	  nästa	  nätverksmöte	  
	  

Beslut:	  Eftersom	  nästa	  Nordiska	  språkmöte	  äger	  rum	  i	  Danmark	  nästa	  år,	  får	  Dansk	  
Sprognævn	  i	  uppdrag	  att	  planera	  nästa	  nätverksmöte.	  Eftersom	  en	  språkvårdare	  i	  danskt	  
teckenspråk	  ännu	  inte	  har	  anställts,	  utsågs	  Jette	  Hedegaard	  Kristoffersen	  till	  ansvarig	  för	  
nästa	  nätverksmöte.	  	  

	  
När	  det	  gäller	  mötesspråk	  bör	  de	  nordiska	  teckenspråken	  användas.	  Målet	  är	  att	  genomföra	  
mötena	  utan	  tolkar.	  
	  

	  



	  
Information	  från	  arbetsgrupperna	  som	  bildades	  2012	  
	  

• Korpusgruppen:	  Arrangerade	  ett	  nordiskt	  korpusseminarium	  för	  tecknade	  språk	  i	  
Köpenhamn	  den	  12–13	  december	  2013.	  Anser	  därmed	  att	  uppdraget	  är	  avslutat.	  En	  
uppföljning	  av	  detta	  seminarium	  kommer	  att	  ske	  i	  Jyväskylä	  den	  8	  december,	  men	  det	  är	  
Jyväskylä	  universitet	  som	  är	  arrangör,	  inte	  korpusgruppen.	  

	  
• Informationsgruppen:	  Arbete	  med	  projektansökan	  pågår,	  men	  det	  är	  uppehåll	  i	  arbetet	  

eftersom	  en	  av	  deltagarna	  är	  tjänstledig	  för	  annat	  arbete	  under	  hösten	  2014.	  
	  

• Utbildningsgruppen:	  Arbetet	  har	  stannat	  av	  på	  grund	  av	  svårigheter	  att	  skriva	  en	  
ansökan.	  Det	  har	  uttryckts	  en	  önskan	  att	  få	  stöd	  i	  detta	  arbete	  av	  en	  utomstående	  expert.	  
Nätverksmötet	  föreslog	  utbildningsgruppen	  att	  ta	  kontakt	  med	  Statped	  i	  Norge	  och	  
Specialpedagogiska	  skolmyndigheten	  i	  Sverige	  för	  att	  diskutera	  samarbete.	  Projektet	  
handlar	  om	  att	  ta	  fram	  ett	  pedagogiskt	  material	  som	  ska	  användas	  i	  dövskolor,	  så	  det	  bör	  
finnas	  ett	  intresse	  hos	  dessa	  skolmyndigheter	  om	  ett	  material	  om	  de	  nordiska	  
teckenspråken.	  

	  
	  
	  
Möjliga	  samarbetsfrågor	  
	  
Nätverksmötet	  diskuterade	  vilka	  samarbetsfrågor	  som	  kan	  ske	  på	  nordisk	  plan.	  Följande	  frågor	  
prioriteras	  högt:	  
	  

• Information	  om	  rättigheter	  och	  lagskydd	  
Hur	  ser	  lagskyddet	  ut	  i	  respektive	  nordiskt	  land?	  Behövs	  en	  samlad	  bild.	  
Informationsarbetsgruppen	  jobbar	  med	  denna	  fråga.	  

	  
• Mediaspråkets	  kvalitet	  

Hur	  ser	  det	  teckenspråk	  ut	  som	  produceras	  i	  televisionen	  eller	  på	  myndigheternas	  
webbplatser?	  Förstår	  tittarna	  allt	  som	  sägs?	  Diskussioner	  om	  översättningsarbetet.	  
	  

• Språkbedömning	  av	  språkkompetens	  
Hur	  bedömer	  man	  ett	  ”bra”	  teckenspråk?	  Särskilt	  viktigt	  inom	  olika	  utbildningar	  
(dövundervisning,	  tolkutbildning	  etc.),	  men	  också	  för	  bedömning	  av	  mediaspråk.	  
Nätverket	  kan	  också	  vara	  delaktig	  i	  det	  europeiska	  samarbetet	  CERF	  for	  Signed	  
Languages	  som	  också	  diskuterar	  dessa	  frågor.	  
	  

• Attitydförändringar	  
Kunskaper	  om	  de	  teckenspråkiga	  är	  ofta	  låg	  hos	  myndigheter.	  Även	  
språkvårdorganisationer	  som	  Nordisk	  språkkoordination	  har	  ytliga	  kunskaper	  om	  de	  
tecknade	  språken,	  vilket	  behöver	  fördjupas.	  Även	  attityder	  hos	  språkbrukarna	  av	  
tecknade	  språk	  behöver	  belysas.	  Hur	  ser	  man	  på	  sitt	  eget	  språk?	  Ska	  det	  ses	  som	  ett	  
resultat	  av	  funktionsnedsättning	  eller	  är	  det	  en	  etnisk	  markör	  (vilket	  också	  öppnar	  upp	  
för	  hörande	  språkbrukare)?	  
	  

• Påverkan	  från	  andra	  språk	  
Hur	  påverkar	  tolkarnas	  språkbruk	  de	  tecknade	  språken?	  Hur	  stort	  inflytande	  har	  ASL	  på	  
de	  nordiska	  teckenspråken?	  Detta	  är	  några	  frågor	  att	  titta	  närmare	  på.	  

	  
	  



	  
Även	  nedanstående	  frågor	  ansåg	  mötet	  det	  vara	  viktigt	  att	  samarbeta	  kring:	  
	  

• Ökad	  förståelse	  av	  nordiska	  teckenspråk	  hos	  yngre	  generationer	  (som	  ofta	  använder	  ASL	  
istället).	  Utbildningsgruppen	  arbetar	  med	  denna	  fråga.	  

• Kursplaner	  för	  ämnet	  teckenspråk	  
• Språkutveckling	  i	  teckenspråk	  i	  tidig	  ålder	  (0-‐6	  år)	  
• Samarbeten	  med	  andra	  myndigheter	  
• Samhällets	  ansvar	  för	  tecknade	  språk	  
• Terminologiarbete	  
• Korpusarbete,	  anonymisering	  av	  språkmaterial	  
• Förhållandet	  mellan	  språkvård–språkpolitik	  
• Grammatiska	  beskrivningar	  av	  de	  tecknade	  språken	  
• Crowd	  sourcing	  

	  
	  
	  
	  
Tomas	  Hedberg	  och	  Tommy	  Lyxell	  skrev	  protokoll	  	  
	  
Tack	  till	  Leena	  Savolainen	  och	  Hege	  Roaldstveit	  Lønning	  för	  stödanteckningar	  


