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Språknämnden för finländska teckenspråk 
(Institutet för de inhemska språken) 1.6.2015–
31.5.2018 
 
•  fyra möten årligen 
•  mötesreferat på finskt eller finlandssvenskt 

teckenspråk görs efter varje möte 
•  medlemmar: finskt teckenspråk (5, av vilka en 

medlem är dövblind), finlandssvenskt 
teckenspråk (2) 
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Nationella centret för utbildningsutvärdering har 
utvärderat teckenspråk som modersmål 
http://karvi.fi/sv/2016/teckensprak-som-modersmal-utvarderat-for-forsta-gangen-en-timme-i-veckan-inte-alltid-tillrackligt/ 

!  19 elever deltog, årskurs 7–9 

!  pojkarna bättre än flickor 

!  Brister i 

•  läromedel och antalet undervisningstimmar  

•  lärarnas utbildning 

•  användningen av videoinspelning i undervisningen (68 
% hade aldrig eller mycket sällan spelat in på video när 
de tecknar 
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Införande av finskt teckenspråk i allmänna 
språkexamina 
  
•  Ansvarig institution: Solki (Centret för tillämpad 

språkforskning), Jyväskylä universitet 

•  https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki/svenska 

•  http://oph.fi/utbildning_och_examina/sprakexamina/allmanna_sprakexamina 

•  arbetet påbörjades 2014 och fortsätts nu 2016  (paus 
under 2015) 
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FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning  
  
•  Finland har ratificerat konventionen och den har  
trätt i kraft den 10 juni 2016 
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Stödmaterial i teckenspråk och litteratur, 
Utbildningsstyrelse 
http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/modersmal_och_litteratur/lp2016_ovriga_modersmal/teckensprak_och_litteratur  

 

Teckenspråkiga elever i grundskolan -publikation 
http://www.oph.fi/download/177259_teckensprakiga_elever_i_grundskolan.pdf  
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Finlandssvenskt teckenspråk 
 
•  Lev i vårt språk (Livs) http://livs.humak.fi/ 

2015–2017, Humanistiska yrkeshögskolan 
•  instruktörutbildning i finlandssvenskt 

teckenspråk 
•  financiering: Undervisnings- och 

kulturministeriet 
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Karoliina Nikula: 
Promoting The Good of The Child. A Social-Ethical 
Analysis of Cochlear Implants in Children Born 
Deaf, University of Helsinki (doktorsavhandling, på 
finska) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157048  

 

31.8.2016 Leena Savolainen 8 



Teckenspråkslagen finns på justitieministeriets 
YouTube-kanal 

•  på finlandssvenst teckenspråk 
https://www.youtube.com/watch?v=bzWXhk01qCA&feature=youtu.be  

•  på finskt teckenspråk 
https://www.youtube.com/watch?v=e-NOR5FxTb0&feature=youtu.be  
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På kommande: 
•  Utbildningsstyrelsen ska påbörja produktion av 

teckenspråkigt undervisningsmaterial 
(teckenspråk och litteratur, matematik) 

•  Undervisnings- och kulturministeriet ska 
tillsammans med Finlands Dövas Förbund 
kartlägga antalet av coda-barn som har behovet 
till undervisning i teckenspråk som modersmål 
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