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Språknämnden för finländska teckenspråk 
(Institutet för de inhemska språken) 
•  3 möten, september 2016 – augusti 2017 
•  medlemmar: 

•  5 / finskt teckenspråk  (av vilka en medlem är 
dövblind) 

•  2 / finlandssvenskt teckenspråk 
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Behandlat ärenden: 
•  Kvalitetsbedömning av teckenspråkiga videor 

•  beställningsarbete för Befolkningsregistercentralen 

•  Utvärderingen gjordes med hjälp av en blankett för 
kvalitetsbedömning som utarbetats utifrån 
publikationen Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut?  

•  FPA och teckenspråkstolkning för dövblinda (FPA 
= Folkpensionsanstalten) 

•  Ansökan: finskt teckenspråk till Unesco:s Atlas of 
the World’s Languages in Danger 
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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, paus under 2015, har nu 
långsamt fortsatts 

•  nuvarande skedet: man har en större grupp av 
modersmålsanvändare som jobbar för att hitta jämn 
kvalitet till värdering (två veckoslut) 

•  färdiga examina 2019–2020(?) 
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Teckenspråkigt undervisningsmaterial 
produceras av undervisningsministeriet 

•  material 1: finskt teckenspråk som 
modersmål 

•  material 2: finska via finskt teckenspråk 
•  klassar 1–2 
•  format: dataspel 
•  färdig 2018 (?) 
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Kurkistus korpuksiin ja kieltoilmauksiin 
”En titt på korpusar och negationer. Introduktion till att 
använda korpusar för att undervisa teckenspråk som 
modersmål.” 
•  Publicerat i december 2016 

•  Över 90 video på finskt teckenspråk 

•  Producerat för att lämpa undervisning i  

 teckenspråk som modersmål på årskurserna 7–9. 

•  Under arbetsprocessen har grunderna för den nya läroplanen beaktats 

och manuskriptet har också kommenterats av lärare som undervisar i 

teckenspråk som modersmål. 

 
 
 

Kurkistus korpuksiin 
ja kieltoilmauksiin 

 
Tutustumispaketti korpusten 
hyödyntämiseen viittomakieli 

äidinkielenä -opetuksessa 
 
 

Kuurojen Liitto ry  
2016 

 
versio 15.12.2016 
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Lev i vårt språk – Livs-projekt 2015–2017 
http://livs.humak.fi/ 

 

 

 

 

 

 

•  instruktörutbildning i finlandssvenskt teckenspråk, 
Humanistiska yrkeshögskolan Humak 

•  financiering: Undervisnings- och kulturministeriet 
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De utexaminerade 



Material publicerad i SignWiki 
•  Berättelser och samtal  

Vad händer nu, efter Livs-projekt? 
Hoppningsvis Humak får resurser för att starta en 
tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk  
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