
Minnesanteckningar nätverksmöte Teckenspråksnätverket 
Datum: 19 augusti 2015 
Plats: Comwell hotel i Roskilde. 
 
 
Deltagare: Jette Kristoffersen (Dansk Tegnsprogsråd), Janne Boye Niemelä (Danske Døves 
Landsforbund), Katrin Næs (Málráðið), Janne Kankkonen, Leena Savolainen, Juhana 
Salonen (Språknämnden för finländska teckenspråk), Edny Poulsen (Teknmálstulkatænastan), 
Valgerður Stefánsdóttir, Kristín Lena Þorvaldsdóttir (Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 
heyrnarskertra), Lisa Marie Josefsen (Kalaallit Tusilartut Kattuffiat), Henriethe Malakiassen 
(Innarluutit Pillugit Ilisimasaqarfik Siunnersuisarfiutigisoq), Sonja Myhre Holten 
(Språkrådet i Norge), Charlotte Agerup (Statped), Tomas Hedberg, Tommy Lyxell 
(Språkrådet i Sverige). 
 
Nätverksmötet genomfördes dagen innan Nordiskt Språkmöte som hölls i Roskilde 20–21 
augusti. Ansvarig för nätverksträffen och för det praktiska arrangemanget kring mötet var 
Jette Kristoffersen, ledamot i Dansk Tegnsprogsråd. 
 
 
Tolkat möte 
 
Enligt tidigare beslut ska mötesspråken på nätverksmötena vara skandinaviska teckenspråk, 
men eftersom några deltagare inte behärskar teckenspråk så hade mötet beställt danska och 
norska teckenspråkstolkar, som översatte från skandinaviska teckenspråk till danska och 
norska. 
 
 
Mötets disposition 
 
Dagen inleddes med korta presentationer med nyheter från varje nordisk land. Under 
eftermiddagen avsattes det två timmar åt en genomgång av ”Handledning för översättning till 
teckenspråk” som Språknämnden för finländska teckenspråk tagit fram. Detta var mötets 
huvudtema. Därefter följde en efterföljande gemensam diskussion om vad som är bra 
teckenspråk som de finska representanterna ledde. Mötet avslutades med en diskussion om 
det framtida nordiska språksamarbetet som leddes av Tommy Lyxell, kontaktperson för 
teckenspråksnätverket. 
 
 
Nytt från Finland 
 
Det har hänt mycket i Finland under det gångna året. De finska representanterna, Leena 
Savolainen, Juhana Salonen och Janne Kankkonen, lyfte fram följande händelser: 
 
Nämnden har fått en ny sammansättning för perioden 1 juni 2015 till 31 maj 2018 och består 
av fem medlemmar för finskt teckenspråk och tre medlemmar för finlandssvenskt teckenspråk 
samt två sekreterare för finskt teckenspråk respektive finlandssvenskt teckenspråk 
 
Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? är titeln på en handledning som Språknämnden 
för finländska teckenspråk arbetat med under lång tid. Den blev klar under 2015. 
Nätverksmötet i Roskilde avsatte särskild tid åt en genomgång av denna handledning. 



 
Mitt eget språk – vår kultur heter en rapport som Finlandssvenska teckenspråkiga har gett ut. 
Den innehåller en kartläggning av det finlandssvenska teckenspråket. Antalet talare har 
minskat och beräknas vara 90 döva talare, de flesta är födda på 1950-talet eller tidigare. Det 
finns bara 10 tolkar som behärskar det finlandssvenska teckenspråket. 
 
Finlands regering har under 2015 beviljat 250 tusen euro för planering av en utbildning av 
finlandssvenska teckenspråksinstruktörer. Yrkeshögskolan Humak förvaltar pengarna, men 
det saknas ännu pengar för att genomföra utbildningen vilket man nu lobbar för att få fram. 
Teckenspråkiga biblioteket heter en webbplats som samlar olika filmer som producerats på de 
finländska teckenspråken. Finlands Dövas Förbund ansvarar för innehållet på webbplatsen 
som öppnades den 30 oktober 2014. 
 
Finlands Dövas Förbund är en av flera samarbetspartner som arbetat med att ta fram 
handboken Working Together – Manual for Sign Language Work within Development 
Cooperation. Handboken bygger på erfarenheter av biståndsarbete i Albanien och Kosovo. 
 
Korpusarbete för de finländska teckenspråken fortsätter. Arbetet är uppdelat på tre olika 
projekt:  

• Signbank, en lexikal databas som är samarbetsprojekt mellan Jyväskylä universitet, 
Finlands Dövas Förbund och FIN-CLARIN, 

• Annotering av filmade berättelser av döva som Jyväskylä universitet arbetar med, 
• Kipo 2010, ett korpus som Finlands Dövas Förbund arbetar med tillsammans med 

FIN-CLARIN. 
 

I övrigt gläds teckenspråkiga i Finland över att Teckenspråkslag (359/2015) äntligen trädde i 
kraft den 1 maj 2015, efter många års politiskt lobbyarbete. 
 
 
Nytt från Island 
 
Valgerður Stefánsdóttir från Island berättade om teckenspråksutskottets arbete. Något som 
försvårar arbetet är att endast 58 tusen DKK avsätts till teckenspråksarbetet och utskottets 
möten. 
 
Varje år den 7 juni presenterar teckenspråksutskottet en rapport om teckenspråkets status. 
Olika teman behandlas varje år. I 2015 års rapport fokuserade utskottet på faktorer som bidrar 
till att isländskt teckenspråk hotar att försvinna: kokleaimplantat hos döva barn, färre 
teckenspråksmiljöer för unga döva och att antalet teckenspråkstalare minskar. Det enda som 
bidrar till positiv utveckling är inflyttning av utländska döva, framför allt från Östeuropa, men 
de har andra nationella teckenspråk som modersmål. 
 
För att motverka den negativa trenden behöver regeringen arbeta för att döva barn får en 
tvåspråkig uppväxt, tillsätta en språkkonsulent, attitydkampanjer för att öka medvetenheten 
om teckenspråkets betydelse och upprätta en språkpolitik för isländskt teckenspråk. 
 
Arbetet med SignWiki Island fortsätter genom samarbete mellan Kommunikationscentret och 
Universitetet, både när det gäller insamling av tecken och utveckling av programmet. 
 



Det isländska teckenspråkets dag firas varje år den 11 februari. Varje år har man ett tema. I år 
arrangerades en kulturfestival med olika uppträdanden och utställningar. Det isländska 
teckenspråket lyftes fram och kända personligheter framförde inövade fraser på teckenspråk i 
videoinspelningar. 
 
 
Nytt från Grönland 
 
Lisa Josefsen berättade om situationen på Grönland.  
 
Det finns 25 döva som har teckenspråk som modersmål på Grönland, men om man räknar 
med hörselskadade och personer med CI så är det omkring 40 personer. De teckenspråkiga 
bor utspridda runtom Grönland. I huvudstaden Nuuk finns det 7 döva inklusive Lisa Josefsen. 
De flesta talar danskt teckenspråk och använder vissa tecken som är grönländska. Den 
språkliga variationen är stor, framför allt mellan äldre och yngre döva. I familjerna blir det 
mest hemmagjort teckenspråk, och ofta får familjemedlemmar ställa upp som tolk.  
 
Eftersom internet fortfarande är dyrt på Grönland är det svårt för döva att hålla kontakt med 
varandra. Grönlands Dövas Förening (Kalaallit Tusilartut Kattuffiat) och IPIS (Innarluutit 
Pillugit Ilisimasaqarfik Siunnersuisarfiutigisoq) har därför försökt förhandla med 
mobilnätsleverantören Tele om att få en lägre kostnad för internet, men samtalen har ännu 
inte lett någonstans.  
 
Grönlands Dövas Förening har sökt pengar hos Nunafonden för att köpa smarttelefoner, då 
det möjliggör videosamtal mellan döva. Hittills har man kunnat köpa in 17 telefoner, men det 
fattas fortfarande 6 innan alla har fått varsin. 
 
 
Nytt från Danmark 
 
Jette Kristoffersen berättade om det nyligen inrättade Danskt Tegnsprogsråd, som är knutet 
till Dansk Sprognævn. 
 
Dansk teckenspråksråd består av fem medlemmar, som representerar olika organisationer: 
Dansk Sprognævn (Elisabet Engberg-Pedersen, Ole Ravnholt), Danske Døves Landsforbund 
(Bo Hårdell), Socialstyrelsen (Hanne Langeland) och Uddannelse- og forskningsministeriet 
(Jette Kristoffersen). Ordförande i rådet är Elisabeth Engberg-Pedersen.  
 
Teckenspråksrådets uppgifter är att 

• utarbeta principer och riktlinjer för att följa och dokumentera det danska 
teckenspråket, 

• ge råd och upplysningar om danskt teckenspråk, 
• samarbeta med intressegrupper och institutioner inom teckenspråksområdet. 

 
Tonvikten ligger på information och dokumentation. 
 
Teckenspråksrådet har hunnit ha tre möten och arbetet har den första tiden varit inriktad på att 
anställa två teckenspråkiga språkvårdare till Dansk Sprognævns sektretariat. På 
nätverksmötet tillkännagavs det att Janne Boye Niemelä, anställs på halvtid från och med den 
1 oktober. Hon kommer att växla mellan sina uppdrag som ordförande för DDL och 



språkvårdare på Dansk Sprognævn. Den andre medarbetaren kommer att vara hörande 
teckenspråkig, också på halvtid. Det är ännu inte klart vem det blir.  
 
Strategin för teckenspråksarbetet i Dansk Sprognævn kommer att behandlas vid en konferens 
någon gång i höst efter det att båda tjänsterna är tillsatta. 
 
Nytt från Färöarna 
 
Katrin Næs representerade språknämnden på Färöarna.  
 
Katrin berättade att det på Färöarna finns omkring 100 talare av teckenspråk, varav 40 har det 
som modersmål. Det färöiska teckenspråket bygger på det danska teckenspråket med inslag 
av egna tecken som utvecklats på Färöarna. Bland de yngre finns det också kunskaper i 
amerikanskt teckenspråk som används i internationella sammanhang. 
 
Färöarna deltar i SignWiki-samarbetet och har skapat en webbplats för det färöiska 
teckenspråket. 
 
Färöiskt teckenspråk visas i televisionen. 
 
Det pågår arbete med att få det färöiska teckenspråket erkänt som ett officiellt språk av 
lantdagen (parlament). Kulturdepartementet är positivt men regeringen är avvaktande. I år är 
det val i lantdagen den 1 september vilket kanske påverkar. Hur det parlamentariska läget är 
efter valet återstår att se. 
 
 
Nytt från Norge 
 
Sonja Myhre Holten hade mycket att berätta om situationen i Norge och de projekt som 
Språkrådet är involverade i. Här är ett urval av informationen. 
 
Språkpakken är ett samarbete mellan Språkrådet, Kulturdepartementet och Norges 
Døveforbund och består av flera delprojekt: 

• Teckenpilot 
• Teckenordbok för yrkestecken 
• Ramverk för norskt teckenspråk 
• Ekonomiskt bidrag till lärare och förskolepersonal 

 
På tolkområdet sker det flera saker: 

• Ett fackråd för teckenspråk och tolkning är inrättat inom universitetsvärlden, vilket 
stärker ämnets status. 

• En tolkutredning pågår och ska vara klar i januari 2016. Förhoppningen är att en 
tolklag stiftas. 

• Ett projekt för att ta fram en utbildning för döva tolkar pågår. För närvarande går en 
döv person på andra året på tolkutbildningen vid Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

 
Det finns ännu ingen språklag i Norge. Men ett viktigt dokument är Stortingmelding nr 35, 
som beskriver det strategiska språkpolitiska arbetet som bedrivs i Norge. Ett kapitel handlar 
om norskt teckenspråk, vilket är utgångpunkten i Sonjas arbete. 
 



Ett korpusprojekt har påbörjats och håller på att ta fram litet teckenspråkskorpus med 
inspelningar på äldre döva. 
 
Anpassning av det europeiska ramverket för språk har utarbetats för norskt teckenspråk av 
Vox (nationellt fackorgan för kompetenspolitik). Det handlar om kriterier för att mäta och 
värdera teckenspråksfärdigheter hos elever och personal inom skolan och för tolkar. 
 
Ökat intresse för teckenspråkskurser hos föräldrar och hörselvårdspersonal. Det har skett ett 
trendbrott vad gäller intresset att lära sig norskt teckenspråk. Fler föräldrar till döva barn går 
kurser i föräldrautbildningen Se mitt språk. 100 fler föräldrar går nu på teckenspråkskurser på 
Ål folkehøyskole. Rikshospitalets ci-team har sökt till teckenspråkskurser. 
 
 
Nytt från Sverige 
 
Tommy Lyxell och Tomas Hedberg berättade om vad Språkrådet gjort det senaste året och 
andra viktiga språkpolitiska händelser. 
 
Språkrådet har publicerat en webbaserad grammatikbeskrivning av svenskt teckenspråk. Den 
vänder sig till språkintresserade som har lite djupare kunskaper om språk.  
 
Språkrådets ordlista för samhällstecken har utökats med tecken från föreningslivet. 
 
Ett arkivbeständigt teckenspråksarkiv har skapats inom den myndighet som Språkrådet 
tillhör. 107 timmar videoinspelningar på äldre döva har digitaliserats och ett register med 
metataggar och innehållsdeklarationer håller på att skapas. Inspelningarna ska bli tillgängliga 
för forskare och studenter och kan användas i korpusar. 
 
Örebro kommuns beslut att flytta den teckenspråkiga förskolan Kattungen vållade stora 
protester bland teckenspråkiga, som är oroliga för att flytten innebär försämrad 
teckenspråksmiljö för döva barn. Manifestationer i Örebro har fått uppmärksamhet i media 
och hos politiker, men det påverkade inte beslutet. Döva vill nu bilda en ny förskola som drivs 
av döva. Insamling av pengar (crowdsourcing) pågår. 
 
Döva elever är missnöjda med teckenspråkskvaliteten i dövskolorna. En videofilm på 
Youtube som gjorts av elever på Birgittaskolan i Örebro har skapat debatt om lärarnas 
teckenspråkskompetens. Den bristande kommunikationen leder till sämre måluppfyllelse, 
säger eleverna i filmen. 
 
En ettårig tolk- och översättarutbildning för döva startar hösten 2015. Det är en 
pilotutbildning som drivs av Sveriges Dövas Riksförbund. Samtidigt planerar Stockholms 
universitet att nästa år ge en tolkutbildning som också vänder sig till döva. Den kommer att 
vara mer akademiskt inriktad.  
 
 
 



Kvaliteten på teckenspråksöversättningar 
 
Två timmar av mötet viktes åt temat kvalitet på teckenspråksöversättningar. De finska 
representanterna informerade om arbetet med den handledning som Språknämnden för 
finländska teckenspråk tagit fram och på svenska har titeln Hur ser en bra teckenspråkig 
översättning ut? Handledningen kan läsas i sin helhet på Finlands Dövas Förbunds webbplats 
och finns på fyra språk: finskt teckenspråk, finlandssvenskt teckenspråk, finska och svenska. 
 
Handledningen innehåller följande delar: 

1) Översättningsprocessen 
2) Målgruppen, språkets register och textarter 
3) Språkliga lösningar i tecknandet 
4) Att tänka på när man översätter till finlandssvenskt teckenspråk 
5) Att spara översättningen 
6) Översättarens kompetens och utbildning 

 
Efter presentationen följde en diskussion om kvaliteten i teckenspråksöversättningar med 
frågor som de finska representanterna hade förberett.  
 
Språkets förändring 

• Borde vi försöka bevara våra teckenspråk? 
o Internationell påverkan 
o De talade språkens påverkan 

• Kan bra översättningar bevara språket? 
 

Hur ska man översätta långa texter? 
• Använda mellanbild och inslag 
• Redigera texten till korta videor 
• Andra lösningar? 

 
Diskussionerna gick fram och tillbaka mellan frågorna. En del frågor hade självklara svar men 
skälen till dem kunde variera. 
 
Här är några tankar som lyftes fram. 
 

• Språk förändras ständigt, även teckenspråken. 
• Teckenspråken påverkas såväl av de nationella skrivna språken som andra nationella 

teckenspråk. 
• Viktigt att aktivt bevara språkliga variationer inom teckenspråken. Det finns inte bara 

ETT korrekt sätt att teckna. 
• Viktigt att göra en tydlig distinktion mellan teckenstöd och teckenspråk. Allmänheten 

har ofta en ytlig och oklar uppfattning om teckenspråk. 
• Helhetsöversättningar kräver mer arbete än ettords-översättningar. 
• Översättaren uppdrag är inte att förklara betydelsen hos tecknen, även om det ibland 

kan vara motiverat. 
• Att använda bilder istället för text i prompter kan göra att översättningarna inte styrs 

av skriftspråkets struktur. 



• Har växt fram en syn hos översättare vad som är bra teckenspråk. Ofta tar man bort 
prepositioner och munrörelser och inlånade konstruktioner från skriftspråket. Men 
inlåningar är en del av teckenspråkens utveckling. 

• Vems är ansvaret att påtala ”dåligt teckenspråk”. Frågan är känslig, men sociala 
medier kan vara lämpliga forum. 

• Översättningen måste anpassas till målgruppens. 
• Använda prompter eller memorera längre textstycken, vad är bäst? Att lägga in 

illustrationer i översättningen kan korta ner avsnitten och göra det lättare att komma 
ihåg texten. 

 
 
Bloggen Nordiska teckenspråk 
Tommy Lyxell visade besöksstatistik för bloggen för det gånga året. De flesta besökarna är 
från Sverige, långt därefter Norge och sedan Danmark, följt av besökare från andra länder. Ett 
skäl till detta kan vara att nästan allt innehåll är skrivet på svenska. I dag är det Tommy som 
skriver nästan alla inlägg. Tommy önskar att det skrivs på fler skandinaviska språk än svenska 
och önskar att fler i nätverket bidrar med nyheter och information. Det som skrivs på bloggen 
snappas upp av journalister och språkintresserade vilket gör att de nordiska teckenspråken 
sätts på kartan. 
 
Leena Savolainen tror att det är bra att information och nyheter även tecknas i videofilmer. 
Tommy ska undersöka om det går att anpassa bloggen till teckenspråksfilmer.  
 
Mötet beslöt att Tommy Lyxell tillsammans med kontaktpersonerna i de nordiska länderna 
diskuterar hur man kan få en bredare nordisk representation på bloggen och utarbeta rutiner 
för detta. Tommy återvaldes till ansvarig för bloggen. 
 
 
Det framtida samarbete inom teckenspråksnätverket 
 
Mötet beslöt att Tommy Lyxell fortsätter som kontaktperson för teckenspråksnätverket inom 
Nordisk Språkkoordination (NOSK) ett år till, och att kontaktpersoner inom nätverket för de 
nordiska länderna är densamma som tidigare år: Tommy Lyxell (Sverige), Valgerður 
Stefánsdóttir (Island), Sonja Myhre Holten (Norge), Leena Savolainen (Finland), Zakaris 
Svabo Hansen (Färöarna). Ny kontaktperson för Danmark är Janne Boye Niemelä som börjar 
arbeta på Dansk Sprognævn den 1 oktober 2015. Lisa Josefsen valdes till kontaktperson för 
Grönland. Janne Niemelä föreslog att det nästa år väljs representanter för två år i taget. 
 
Tommy Lyxell informerade att teckenspråksnätverket har fått 200 tusen DKK av Nordiska 
ministerrådet för att etablera samarbetsformer för teckenspråknätverket under 2014–2015. 
Idag ses teckenspråksnätverket som en av de centrala aktörerna inom NOSK. För att få 
ytterligare medel är det viktigt teckenspråksnätverket kan presentera förslag på konkreta 
samarbetsprojekt. Att träffas en gång per år är förvisso viktigt men nätverksmötena måste 
också leda till något mer, inte bara vara informationsträffar. 
 
Ifjol diskuterade nätverket olika idéer till framtida samarbeten. Men ligger dessa idéer i linje 
med de fokusområden som Nordiska ministerrådet har formulerat i den strategiska planen för 
2014–2018? 
 

• De fyra arbetsområdena i språkdeklarationen 



• Stärka barn och ungas språkförståelse 
• Hörförståelse 

 
För att få pengar behöver samarbetsprojekten ha beröringspunkter med dessa fokusområden. I 
fjol kom det upp många förslag, men alla ligger inte helt i linje med fokusområdena. 
 
Av de tidigare tillsatta samarbetsgrupperna så ligger Utbildningsgruppens uppdrag i linje med 
att stärka nordisk språkförståelse hos barn och unga. Janne Boye Niemelä berättade att det nu 
pågår ett samarbetsprojekt mellan dövmedia i nordiska länder om att öka förståelse för de 
nordiska teckenspråken. Sonja Myhre Holten berättade att det i läroplanen för dövskolan i 
Norge finns det redan möjligheter att lära sig svenskt och danskt teckenspråk. Om det finns 
andra samarbeten på detta område finns det ingen anledning att teckenspråksnätverket 
(språknämnderna) prioriterar detta arbete, tycker Tommy.  
 
Den största språkpolitiska oron i de nordiska länderna tycks vara att teckenspråksmiljöerna 
försvinner som ett resultat av att döva barn integreras i den reguljära skolan. Eleverna 
kommer inte i kontakt med teckenspråk. Ska man lära sig ett grannlands teckenspråk måste 
man först ha en grund i sitt nationella teckenspråk. Så för att slå vakt om 
grannspråksförståelse måste man värna om de nationella teckenspråken. Det är två sidor av 
samma mynt, menar Tommy. 
 
En annan fråga som är aktuell är lärarnas färdigheter i teckenspråk, vilket har bland annat har 
uppmärksammats i Sverige. Om inte lärarna inte behärskar teckenspråk, hur ska då barnen 
språkförståelse stärkas? Lärarnas språkfärdigheter påverkar elevernas skolresultat i alla 
ämnen. Här kan ett nordiskt teckenspråkssamarbete utvecklas inom Det gemensamma 
europeiska ramverket för språk (CEFR). 
 
Så inom fokusområdet Stärka barn och ungas språkförståelse finns det en hel del att göra. 
Tidigare var Norden en föregångsregion vad gäller tvåspråkig undervisning för döva. Här 
behöver de nordiska länderna göra insatser ifall man fortfarande vill vara en föregångsregion i 
världen, vilket är ett av målen i Språkdeklarationen. 
 
NOSK önskar att de centrala aktörerna bidrar till att skapa debatt i språkfrågor och är synliga i 
internationella sammanhang. Genom att var synliga sätter vi språkfrågorna på dagordningen 
vilket kan leda till mer anslag. Här har teckenspråksnätverket något att komma med.  
 
Några ytterligare idéer till samarbeten som väcktes på mötet 
 

• Nordiskt samarbete liknande EU-projektet Signs2Cross, som handlar om att sprida 
kunskaper om internationella tecken på olika nationella teckenspråk. 

• Språklig kvalitet i offentliga översättningar 
• Skriva gemensamma debattartiklar som teckenspråkens ställning i Norden. 
• Språklig påverkan av andra teckenspråk (nordiska men också andra teckenspråk) 
• Släktskapsforskning om de nordiska teckenspråken 
• Samarbeten mellan olika dövskolor i Norden. Elever talar med varandra på sina 

respektive teckenspråk via Skype. 
• Strategiskt arbete med attitydplanering 
• Språkbedömning och språkkompetens inom utbildning (CEFR) 

 



Eftersom tiden var knapp föreslog Tommy att om det finns pengar över från anslaget från 
Nordiska ministerrådet, så ordnas ett extra möte senare i höst för kontaktpersonerna inom 
teckenspråksnätverket för att konkretisera idéerna som kom upp på nätverksmötet. Tommy 
skickar ut mer information om detta när det ekonomiska läget är klart. 
 
Nästa år ska Nordiskt Språkmöte hållas i Finland, vilket betyder att Språknämnden för de 
finländska teckenspråken ansvarar för nästa nätverksmöte. Tommy bad de finska 
representanterna att se till att mötet inte krockar med mötet som Nätverket för 
språknämnderna i Norden har. Då kan nämligen teckenspråksnätverkets kontaktperson vara 
med på båda mötena. 
 
Mötet avslutades med att Jette Kristoffersen och Tommy Lyxell tackades för sitt arbete med 
att ordna året nätverksträff. 
 
 
 
Minnesanteckningarna sammanställdes av  
Tommy Lyxell  
 
med hjälp av stödanteckningar från Valgerður Stefánsdóttir, Jette Kristoffersen, Sonja Myhre 
Holten och Charlotte Agerup. 


