
 

 

Minnesanteckningar nätverksmöte Nordiska teckenspråksnätverket  
i Vasa 31 augusti 2016  
 
 
Aktuella frågor från varje land 
Mötet inleddes med korta presentationer med nyheter från varje land. Se även respektive 
presentationer och anteckningar (bifogas). Följande personer presenterade:  
 
Danmark – Janne Boye Niemelä 
Finland – Leena Savolainen och Janne Kankkonen 
Island – Árný Guðmundsdóttir 
Norge – Sonja Myhre Holten 
Sverige – Thomas Hedberg 
 
 
Språktester i nordiska teckenspråk 
Ett uppdrag som kontaktpersonerna hade inför detta nätverksmöte var att ta reda på vilka 
typer av teckenspråkstester det finns i de nordiska länderna. Upprinnelsen till detta är 
diskussioner vid förra årets nätverksträff om teckenspråkskvalitet. För att kunna bedöma god 
teckenspråkskvalitet behöver man mäta teckenspråksfärdigheterna på något sätt. Här nedan 
kommer en kort sammanfattning av redovisningarna (se även presentationsbilder från 
respektive länder). 
 
Sverige 
Tommy Lyxell berättade om tester i teckenspråk som håller på att utvecklas i Sverige. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram bedömningsstöd för elevers 
teckenspråkskunskaper. Ett av dem är ett brittiskt test för yngre elever (6-13 år) som anpassats 
till svenskt teckenspråk och har normerats på ca 500 elever. Detta test gäller bara 
språkförståelse (perception). För bedömning av produktion har egna tester tagits fram.  
 
Det pågår arbete inom SPSM med att ta fram bedömningsstöd av teckenspråkskompetens hos 
personal inom dövundervisningen. Till grund ligger de kriterier som beskrivs i Europarådets 
Gemensam europeisk referensram för språk, CEFR.  
 
Teckenspråksforskare har anpassat ett amerikanskt test, ASL-SRT, som används för att snabbt 
kunna bedöma teckenspråksfärdigheter hos barn med CI (reproduktionstest). 
 
Norge 
Sonja Myhre Holten berättade om situationen i Norge. Det saknas teckenspråkstester i 
grundskolan. Däremot görs det kartläggningar av teckenspråkskompetensen utifrån elevernas 
läsförståelse, vilket anses vara olyckligt.  
 
Stiftelsen Signo har börjat använda CEFR vid sin teckenspråksundervisning. Men problemet 
är att man inte följer kriterierna på ett konsekvent sätt utan även använder egna 
bedömningsgrunder.  
 
Det finns två frågeställningar som behöver diskuteras när ett test genomförs: 1) Veta vad som 
är målet med testet, 2) Vem som genomför testet kan påverka resultatet. 
 



 

 

Danmark 
Janne Boye Niemelä berättade om situationen i Danmark. Två dövskolor har gjort 
anpassningar av det brittiska testet vad gäller förståelse (perception). Däremot har man 
utvecklat egna tester för bedömning av teckenspråksproduktion och teckenförråd. 
 
Island 
Árný Guðmundsdóttir berättade om språktester på barn (3-11 år). Dessa kan vara 
reproduktionstest (anpassning från BSL), enkätundersökningar, checklista som utvecklas för 
isländskt teckenspråk, språkförståelsetester av berättelser på teckenspråk.  
 
Det finns också språktester för teckenspråkstolkar, som utförs av Kommunikationscenter en 
gång per år. Det pågår arbete med att anpassa CEFR till isländskt teckenspråk. 
 
Det finns ingen modersmålsundervisning i isländskt teckenspråk för elever i grundskolan och 
det saknas tester av personal som arbetar med teckenspråkiga. 
 
Finland 
Leena Savolainen berättade att Finlands Dövas Förbund tog fram ett test redan på 1990-talet 
för att bedöma andraspråksinlärning i finskt teckenspråk på de två lägsta nivåerna. Dövas 
Förbund slutade erbjuda bedömningsstöd i år. Efter det har de arbetsgivare som vill testa sina 
medarbetares eller sökandes kvalifikationer i finskt teckenspråk använt andra lösningar, t.ex. 
köpt bedömningsstöd av ett institut som utbildar teckenspråkiga handledare. Tolkutbildningen 
har tidigare använt dövförbundets test, men har nu tagit fram sina egna tester 
(yrkeshögskolorna Diak och Humak har varsitt eget testbatteri). 
 
För elever i grundskolan saknas det ett gemensamt teckenspråkstest, men några skolor har 
tagit fram egna tester. På universitetsnivå finns det tester för dem som avlägger examen i 
finskt teckenspråk. Nationella centret för utbildningsutvärdering gjorde en utvärdering av 
ämnet teckenspråk som modersmål för elever i årskurs 7–9 första gången våren 2015. 
Resultatet publicerades i februari 2016. 
 
Finlands Dövas Förbund arrangerar språkprov i finskt eller finlandssvenskt teckenspråk för 
döva invandrare som ansöker finskt medborgarskap och som behöver påvisa att hen kan 
kommunicera via tolk på finskt eller finlandssvenskt teckenspråk. 
 
 
Diskussion 
Efter presentationerna fanns det tid för diskussion. 
 
Något som kommit på frammarsch är Europarådets Gemensam europeisk referensram för 
språk, CEFR, som tagits fram för bedömning av språkfärdigheter inom undervisning. Många 
länder försöker anpassa kriterierna i CEFR till de nationella teckenspråken. Frågan är var man 
ska lägga ribban. För att få medborgarskap i Finland krävs det att man befinner sig på B1-nivå 
får att få medborgarskap. Motsvarande nivå gäller teckenspråkiga personers 
teckenspråksfärdigheter. När det gäller tolkars kompetens finns det de som menar att minst 
C1-nivå ska gälla. I Sverige diskuteras det att personal ska ligga på minst B2-nivå, men räcker 
det när man undervisar teckenspråkiga barn. Borde det inte vara C-nivå?  
 
Ett problem med språktester är att utformade med enspråkighet för ögonen. I själva verket är 
teckenspråkiga personer flerspråkiga. En del språkforskare menar att flerspråkighet ofta 



 

 

förbises när man gör språktester. En flerspråkig individ kan uppvisa en något lägre nivå i ett 
språk än en enspråkig individ. Detta framstår som avvikande när det i själva verket är 
normalt. I gengäld har flerspråkiga individer kompetens i ytterligare språk. Man behöver mäta 
individernas sammanlagda språkkunskaper, men idag finns det finns inga sådana tester. 
 
Diskussionen ledde fram till är att det är bra för språkvårdare att känna till dessa tester och vi 
behöver bevaka utvecklingen. Men det praktiska testningsförfarandet inte är något som 
Nordiska teckenspråksnätverket ska ägna sig åt. 
 
 
Skolundervisning om nordiska teckenspråk 
Hur arbetar dövskolorna/skolor med döva och hörselskadade elever med undervisning om 
nordiska teckenspråk? var en fråga som belystes. Kontaktpersoner från de nordiska länderna 
hade gjort undersökningar i respektive land. 
 
I Sverige är det inskrivet i kursplanen för ämnet ”Teckenspråk för döva och hörselskadade” i 
specialskolan åk 8–10 att det teckenspråkiga samarbetet i de nordiska länderna ska tas upp i 
undervisningen. Eleverna ska också lära sig andra länders teckenspråk. En fråga om hur 
undervisningen går till sändes de fem regionala specialskolorna. Två av dem svarade. Hur 
man arbetar med nordiska teckenspråk varierar. Båda skolorna uttryckte att det saknas 
material om de nordiska ländernas teckenspråk och det material som finns är föråldrat. 
 
 I Danmark är det bara en skola (av sju) som undervisar om de nordiska teckenspråken, främst 
norskt teckenspråk och svenskt teckenspråk. Två andra skolor tar upp respektive lands 
skriftspråk, men knappt något om teckenspråken. 
 
På Island lär sig döva elever att läsa och skriva danska och i vissa fall även svenska och 
norska om det finns familjeband i dessa länder. Äldre elever får någon form av introduktion 
om de nordiska teckenspråken. 
 
I Finland nämns inte nordiska teckenspråk i läroplanen för den grundläggande utbildningen 
och Finlands Dövas Förbund har ingen kännedom att det undervisas om detta i skolorna.  
 
 
Utbildningsmaterial om nordiska teckenspråk 
Mötet diskuterade den nyligen publicerades webbplatsen TegNorden, www.tegnorden.dk, 
som beskriver de nordiska teckenspråken. Webbplatsen har producerats av tre nordiska 
mediabolag som arbetar med teckenspråk. De flesta på mötet ansåg att materialet inte håller 
måttet och inte blev som vi hade hoppats på. Innehållet är tunt och det finns en del faktafel. 
En del av materialet handlar om jämförelser mellan de talade språken, inte de tecknade 
språken. På många sätt är Nordisk landsby, http://www.nordisklandsby.dk, som Danske 
Døves Ungdomsforbund tog fram 2010, bättre. Dessvärre är båda webbplatserna resultat av 
projekt vilket innebär att webbsidorna inte kommer att uppdateras. 
 
Det fanns ett samstämmigt syn på nätverksmötet att det behövs ett bättre 
undervisningsmaterial som uppdateras kontinuerligt. Ska utbildningsgruppen återuppstå och 
jobba vidare med den tidigare idén att ta fram en webbplats om nordiska teckenspråk? Risken 
är att det blir ytterligare ett material som inte uppdateras. Det behövs någon organisation som 
kan förvalta och utveckla en webbplats. Med tanke på att det finns ett uppdrag hos 



 

 

dövskolorna i flera länder att undervisa om vore det en bra idé att Teckenspråksnätverket 
samarbetar med respektive lands skolmyndighet.  
 
Det beslöts att Tommy Lyxell undersöker med Specialpedagogiska skolmyndigheten i 
Sverige och Sonja Myhre Holten med Statped i Norge om det finns ett intresse av att utveckla 
ett undervisningsmaterial om de nordiska teckenspråken. Finns det intresse från dessa 
skolmyndigheter, kan Teckenspråksnätverket fungera som en samarbetspartner och bistå med 
kunskaper och råd. Eventuellt kan några av de nordiska språknämnderna ingå i ett fördjupat 
samarbete. 
 
 
KOLON, nordisk språk- och kulturfestival 18–22 september 2017 
Århus i Danmark är utsedd till europeisk kulturhuvudstad 2017. Nordisk språkkoordination 
har initierat en språk- och kulturfestival i Århus den 18–22 september. Det finns möjlighet för 
de centrala aktörerna att ordna olika aktiviteter under denna festival. Aktörerna måste själva 
finansiera sin medverkan. 
 
Det finns fyra spår som man kan delta i: Meta (föreläsningar om teckenspråk), Puls (kulturella 
aktiviteter), Röst (språkpolitik, debatter) och Junior (för barn). 
 
Mötet tyckte det var en god idé att det nordiska teckenspråknätverket medverkar på något sätt. 
Olika idéer kom fram under mötet, t.ex.  
 

• Bjuda in Teater Manu från Norge 
• Lättsam föreläsning om teckenspråkig identitet 
• Minikurser i t.ex. handalfabetet, tecken för samma begrepp på olika nordiska 

teckenspråk 
• Frågesporter, t.ex. genom den elektroniska tjänsten Kahoot 
• Samaktiviteter med de nordiska språknämnderna 

 
Förslag till aktiviteter ska sändas in till NOSK senast den 1 november och bestå av högst 500 
ord. Förslagen lämnas in till Tommy Lyxell innan oktober månads utgång, som han sedan 
vidarebefordrar till NOSK. Finansiering av aktiviteterna får diskuteras med NOSK. Ett möte 
med de centrala aktörerna är planerat den 3 nov. 
 
 
Samarbete mellan teckenspråksnätverket och Dövas Nordiska Råd 
Kaisa Alanne deltog som representant för Dövas Nordiska Råd, DNR. Det finns en önskan 
hos DNR att ha närmare samarbete med Teckenspråksnätverket. Kaisa berättade att ett av 
DNR:s huvudmål är att stärka teckenspråkens roll i de nordiska länderna, bland annat för 
barns tillgång till teckenspråk, översättningar, förändringar av lagtexter som påverkar döva. 
DNR har varit aktiva för att få till stånd ändringar i den nordiska språkkonventionen, som 
idag inte tar upp teckenspråken. Det är dock oklart om det kommer ske en översyn av 
konventionen på grund av politiska orsaker. 
 
Det finns många gemensamma nämnare mellan Nordiska teckenspråksnätverket och Dövas 
Nordiska Råd, och att många tycker det är naturligt med samarbete. Men vi har olika roller. 
Teckenspråksnätverket är i huvudsak ett samarbete mellan myndigheter och institutioner, 
även om intresseorganisationer från vissa länder ingår i nätverket. DNR arbetar 



 

 

intressepolitiskt. Detta hindrar dock inte från att ha ett samarbete. Mötet beslöt att vid 
kommande nätverksmöten alltid bjuda i en representant för DNR. 
 
 
Val av representanter för teckenspråksnätverket 
Följande val gjordes (samtliga 1 år): 
 
Kontaktperson för teckenspråksnätverket inom Nordisk språkkoordination: Tommy Lyxell 
Kontaktpersoner för varje land: 

Janne Boye Niemelä (Danmark) 
Leena Savolainen (Finland) 
Katrin Næs (Färöarna) 
Lisa Josefsen  (Grönland) 
Valgerður Stefánsdóttir (Island) 
Sonja Myhre Holten (Norge) 
Tommy Lyxell (Sverige) 
 

Ansvar för bloggen Nordiska teckenspråk: Tommy Lyxell 
 
Värd för nästa nätverksmöte: Kunde inte bestämmas eftersom det behöver stämmas av med i 
Nätverket för språknämnderna i Norden. (Kommentar: I efterhand blev det klart att Nätverket 
för språknämnderna i Nordens nätverksmöte ska ha sitt nätverksmöte i Århus i Danmark). 
 
De beslöts att de pengar som inte förbrukades på nätverksmötet i Vasa kan användas till ett 
extramöte för kontaktpersonerna inom nätverket. 
 
 
Tommy Lyxell sammanställde minnesanteckningarna 
 
med hjälp av stödanteckningar från Paal Rickard Peterson, Anne Kjærgaard och Leena 
Savolainen. 


