
Referat Nordisk nettverksmøte for tegnspråk august 2018 – Færøyene 

Sted: Hotel Færøyar 

Deltagere: Høgni L.Højgaard (Færøyene), Lisa Josefsen (Grønland), Leena Saivolainen (Finland), 
Annika Aalto (Finland), Janne Niemelä (Danmark), Tommy Lyxell (Sverige), Hjördís Anna 
Haraldsdottir (Island) og Sonja Myhre Holten (Norge). 

 

Del 1- Referat – Annika Aalto 

Møtet i Nordisk nettverk for tegnspråkene i Norden. I forkant og ved planlegging av møtet ble det bestemt 
å gripe fatt i tegnspråklige barn og unges tilgang til sine tegnspråk med utgangspunkt i den Nordiske 
språkdeklarasjonen, der det blant annet pekes på nordboeres sproglige rettigheter  som ” å bevare og 
utvkle deres morsmål og sitt nasjonale minoritetsspråk[ ]”. Dette fokuset er også valgt generelt i Norden 
fordi siste perioden har man vektlagt barn og unge i Norden.  

Hver nordiske representant fikk i forkant av møtet i oppgave å  si noe om sitt lands premisser for 
tegnspråklige barns tilgang til tegnspråk. 

Språksituasjonen for barns tilgang til tegnspråk: 

Färöarna: 

- Förr fanns det c. 150 döva på Färöarna men många har flyttat till Danmark. Nu finns det c. 30 döva 
kvar. 

- Döva barn får CI och familjerna styrs till att använda talat språk 
- Det finns ingen forskning om barnens situation på Färöarna 
- 1 person arbetar med SignWiki ordboksarbete, som startades för 5 år sedan 
- 1962 har grundats en skola för handikappade men i dagens läge finns där inga tecknande barn 
- Barn med CI integreras 
- Färöarna följer Danmarks Socialministeriets forløbsbeskrivelse til kommunerne: Rehabilitering og 

undervisning af børn med tidligt konstateret høretab 
- Det finns två tolkar på Färöarna 

 

Grönland: 

- Döva är utspridda på Grönland. Man kan inte flytta till huvudstaden Nuuk, utan måste ansöka om 
lov och kön kan vara upp till 20 år. Internet är dyrt vilket innebär att det är svårt för döva att hålla 
kontakt. 

- För tillfället finns det inte döva teckenspråkiga barn eller ungdomar på Grönland. Teckenspråkiga 
personer är från åldern 20 uppåt. 

- Rehabiliteringen koncentrerar sig på  alla får CI och familjerna vägleds till att använda talat språk.  
- Finns ett daghem(barnhage) på Grönland där det används tecken som stöd 
- Finns inte tolkar på Grönland 
- Grönland har som målsättning att få finansiering för en kartläggning av teckenspråkets situation på 

Grönland 
 



 
Island :  
 
Finland: 

- Teckenspråkslagen trädde i kraft år, 2015. Lagen nämner både finska och finlandssvenska 
teckenspråket och gäller alla teckenspråkiga, det vill säga även hörande personer. 

- Lag om småbarnspedagogik trädde i kraft år 2018. Teckenspråk nämns inte i själva lagtexten, men 
i regeringens proposition nämns att småbarnspedagogik kan ordnas på teckenspråk eller romani. 

- Reform av handikapplagstiftningen (Social- och hälsovårdsministeriet) är på gång. Lagberedningen 
inleddes 2016 och avsikten är att lagen träder i kraft år 2020. Utgångspunkten är att förbättra 
delaktigheten och jämlikheten för människor med funktionsnedsättning. 

- Finland kommer att vara Europeiska rådets ordförande juli–december 2019 och har en nationell 
handlingsplan för grundläggande och mänksliga rättigheter för åren 2017-2019. Handlingsplanens 
punkt 2.5.6 låter: Syftet med projektet är att via olika politiska medel utvidga diskussionen om 
teckenspråkets ställning och konkret verka bland annat för en bättre tillgänglighet till tjänster på teckenspråk 
i länder där tillgängligheten i nuläget är ytterst begränsad. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79278/OM_10_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 

- Minst 90 % av alla döva barn får CI och det varierar runt landet hurdant stöd familjen får för språkval, de 
flesta vägleds till att enbart använda talat språk. Personalen på hörselcentralerna anser dock ganska ofta att 
användning av tecken som stöd (AKK) är godtagbart men stöder inte användning av teckenspråk.a kunna ske 
till 100%. Samma utmaning gäller även inom s 

- Annat Finland tog upp: 
o European Accessibility Act. http://www.edf-feph.org/european-accessibility-act-1 
o WFD position paper on the language rights of deaf children. http://wfdeaf.org/news/wfd-

position-paper-language-rights-deaf-children/ 
o Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk. Medlemsstaterna i Europarådet 

anser att rätten att använda landsdels- och minoritetsspråk i det privata och offentliga livet 
är en omistlig rättighet. https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan 

 
Sverige:  
 

- 8 av 21 förskolor teckenspråkiga (2010) 
- Klöverängens förskola (tidigare Kattungen) i Örebro ska ”säkerställa att pedagogerna har kunskaper 

i svenskt teckenspråk, dövkultur och hörselvetenskap”. 
- SPSM teckenspråksvecka: Teckenspråksundervisning på specialskolor (1 v per termin), 

för hörande barn och syskon till döva, från 1:a klass till gymnasieskolan, Omkring 400 elever 
inskrivna 

- Endast specialskolor tvåspråkig undervisning 
- Riksgymnasium i Örebro för döva och hörselskadade 
- Nytt försök att bilda en friskola i Stockholm pågår. 
- Stort utbud av program för barn och unga. 
- Tolkade program upp 650 %  2017 
- Hörselvården; Ansvar för habilitering barn och ungdomar 0–20 år. Stödet ser olika ut hos 

landstingen. 
 



 
 
Danmark:  
- Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse ”Rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret 

høretab” indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelser af indsatser 
til børn og unge i målgruppen, sier  bl.a.: 

- ”… Stadigt færre lærer tegnsprog. Det tilskrives udviklingen i de høreteknologiske muligheder, og at 
de fleste børn med høretab i dag tilegner sig familiens sprog som modersmål.” og ” Børn, som ikke 
opnår at kunne høre talelyde med høreteknologi, tilbydes en tegnsproglig indsats.” 

- Anbefaler en tidlig talesproglig indsats til alle børn med høretab, ser tilegnelsen af dansk tegnsprog 
som et potentielt problem i forhold til talesproglig udvikling, skolelederen tager en beslutning om 
barnet får undervisning i tegnsprog, ser ikke dansk tegnsprog som et hjælpemiddel. 

- Nævner FN’s handicapkonvention. 
- Nævner Instituttet for menneskerettigheders rapport (2014). 
- Nævner www.sproget.dk om dansk tegnsprog. 
- Nævner om døve børn af døve forældre: ”(...) Disse børn bliver tosprogede. Døve forældre bør 

tilbydes rådgivning og vejledning om mulighederne for yderligere indsatser, der kan bidrage til at 
stimulere udviklingen af barnets talesprog i hverdagen.” 

  
Norge:  

-  En landsdekkende oppvekstarena og 6 kommunale tegnspråkarenaer av varierende kvalitet og 
størrelse. 

- Statped tilbyr Deltidsundervisning i og på tegnspråk i sine regioner. 
- Døvekirken har barne- og ungdomsarenaer 
- For lave krav til kompetanse hos voksne som skal arbeide med barn på NTs arenaer ( 30/60sp) 
- Utfordring får med morsmålskompetanse  
- Fremmedspråksinnlærere er førstespråksmodeller for de som skal ha NTS som førstespråk– 

paradoks! 
- Hovedmål i norsk språkpolitikk og Nordisk deklarasjon er alle skal ha rett til språk og få utvikle og 

bruka sitt eige morsmål eller førstespråk, inkludert teiknspråk. 
- Salamancaeklæringen 1994 om inkludering art 21:  "[e]ducational policies should take full account 

of individual differences and situations. The importance of sign language as the medium of 
communication among the deaf, for example, should be recognized and provision made to ensure 
that all deaf persons have access to education in their national sign language. Owing to the 
particular communication needs of deaf and deaf/blind persons, their education may be more 
suitably provided in special schools or special classes and units in mainstream schools."  

- Anvendelse av termen «segregering» om språkgrupper som samles, er en misforstått bruk av 
ordets betydning. Det å samle et visst antall språkbrukere av et språk, er et språkstyrkingstiltak. 

- CRPD- Ratifisert 2013 i Norge, lite kjent 
- FNs CRPD-komité kommentar nr. 6, mars 2018: «[t]o ensure equality and non-discrimination for 

deaf children in educational settings, they must be provided with sign language learning 
environments with deaf peers and deaf adult role models. The lack of proficiency in sign language 
skills of teachers of deaf children and inaccessible school environments exclude deaf children and 
are thus considered discriminatory». (General comment (2018) on equality and non-discrimination – Advance Unedited 
Version, Adopted by the Committee at its nineteenth session (14 February – 9 March 2018), CRPD_C_GC_6_8649_E (2))  



- Utfordringer for å kunne få gode tegnspråkarenaer for barn og unge: nærskoleprinsippet, negative 
språkholdninger, myter og fordommer (NTNU -Kermit 2018, Nordisk metastudium, få lærere kan 
tegnspråk på morsmålsnivå 

 

Del 2: Referat  – Janne Boye Niemelä 

En gjennomgang av NMRs rapport om Nordisk språksamarbeid og høringssvar og samarbeidsrutiner med 
NSN og informasjon fra NSNs nettverksmøte eventuell organisering i Norden  

Tommy Lyxell deltog i mødet med Nordiske Sprognævn (NSN) dagen før dette møde.  

I fjor sendte vi et forslag til Nordisk Ministerråd om muligheden for at det nordiske tegnsprogsnetværk 
(NTN) kunne organiseres som en arbejdsgruppe under NSN. NSN lavede derefter en udtalelse hvori de 
skrev at de mente at NTN skulle være en selvstændig gruppe ved siden af NSN. Der er derfor brug for en 
afklaring af hvordan samarbejdet mellem NSN og NTN foregår.  

Nordisk Ministerråd (NMR) bevilger penge hvert år. Bevillingsperioden er 2014-18 og løber derfor snart ud.  

Der er ingen der ved hvordan organisationen for NSN og NTN i den kommende fremtid ser ud. Sandsynligvis 
får vi besked den 20. september. Fornemmelsen er dog at den fremtidige bevilling bliver reduceret i forhold 
til 2014-2018-bevillingen. EKU (embedsmandskomiteen for utbildning) foreslår at Nordisk 
Sprogkoordination (NOSK) nedlægges og ansvaret for sprog og midler flyttes til sekretariatet under NMR.  

Det blev i NSN besluttet at afholde nordisk sprogmøde hvert andet år og NSN’s interne netværksmøder 
hvert andet år – på skift. 

Man enedes om at det nordiske sprogsamarbejde i de sidste år ikke har været godt. Man ønsker en 
bevilling som gælder i længere tid frem for et år ad gangen.  

NOSK har 4 fokusområder som NSN og NTN prøvede at rette sig efter, fx børn og unge, men det har ikke 
været let. Man ønsker flere forskellige fokusområder.   

Hvad NSN’s økonomi angår, er der ingen der ved om NTN får penge for 2019. Det bliver som nævnt overfor 
besluttet den 20 sept. Vi blev dog enige om at vi forsøger at planlægge et møde i 2019. Vi har ca. 90.000 kr. 
tilbage af 2017- og 2018-bevillingerne. Tommy Lyxell kontakter Bodil Aurstad og spørger om de resterende 
penge kan overføres til 2019. (Efter dette møde blev vi enige om, at vi skal forsøge at arrangere et møde i 
december måned, eftersom vores arbejde om børns ret til tegnsprog skal være færdigt snart. Mødet finder 
sted i Stockholm, og Tommy Lyxell sørger for gennemførelse af mødet.)    

Der blev udtrykt et behov for bedre samarbejde mellem NSN og NTN. Det blev i NSN besluttet at NSN altid 
cc’er til NTN’s kontaktperson. Tommy forventer ikke at deltage i NSN’s møder hver gang. Det er vigtigt at 
NTN’s mødereferater bliver sendt til NSN. Hidtil har de kun været sendt til NMR.  

Tommy Lyxell berättade lite kort bakgrund om Nordiska språkdeklarationen och om de avsnitt som berör 
teckenspråken. I deklarationen tilldelas de nordiska språken i olika roller: samhällsbärande (språk som 
används inom samhällets alla områden), statsbärande språk (nationalspråken), nordens språk (t.ex. 
teckenspråken) samt utomnordiska språk. 

  



Språkdeklarationen delas in i olika arbetsområden: 1) språkförståelse och språkkunskap, 2) 
parallellspråkighet, 3) Mångspråkighet och flerspråkighet och 4) Norden som språklig föregångsregion. De 
nordiska teckenspråken kopplas till det tredje området: mångspråkighet och flerspråkighet, där det står: 
”Det är viktigt att även teckenspråken tillerkänns en stark ställning”. 
  
I Nordiska Rådets sessioner har de nordiska teckenspråken lyfts fram två gånger: ”Det er vigtigt, at også 
tegnsprogene får en stærk position” (2009), ”Udvalget mener, at det er vigtigt at styrke samarbejde og 
netværk for døve og tegnsprog i Norden” (2013). 
  
Vi diskuterade på vilket sätt detta kan tillämpas på teckenspråkigas barns rätt till språk.  
  
Til fremtidige nordiske sprogmøder kan NTN komme med forelæserforslag. Vi bør prøve at påvirke de 
fremtidige møders temaer. Det kan selvfølgelig ikke garanteres at vores forslag bliver godtaget hver gang.  

I 2014 diskuterede man i NSN den nordiske sprogdeklaration. Der blev udtrykt et ønske om revision af 
sprogdeklarationen, men man indså at tiden ikke var moden til det. Man var urolig for højreekstremisme. 
Man tog også den nordiske sprogkonvention op.  

Med hensyn til dokumentet om børn og unges ret til tegnsprog, så kan vi som er kontaktpersoner i TNT 
tage diskussioner med respektive sprognævn om hvordan man bedst løfter spørgsmålet om barns ret til 
tegnsprog.  

 

Del 3: Referat – Hjördís Anna Haraldsdóttir  

Idéer / Diskussion 

Teckenspråkskorpus. NSN har språkteknologi som tema.  För till exempel engelska påverkar danska. 
Teknikutveckling i framtiden. NTN kan föreslå en föreläsare från Hamburgs universitet som 
använder teckenspråkskorpus för att bygga upp en teckenspråksordbok. 

Viktigt att teckenspråkskorpus är närvarande före tekniken är kommande. 

Diskussion om teknik vs teckenspråk. Till exempel, översätt teckenspråk till text och vice versa och 
basen är korpus men teckenspråket ligger långt efter språket. 

Tomas Hanke, Hamburgs universitet, trolig föreläsare på teknik mot teckenspråk eller Johanna 
Mesch, Stockholms universitet 

Grönland, 

När det gäller ett brev till en teckespråk kommitté från Grönland. Bud efter support och hjälp med 
leverans av brev. Se brev från Lisa Josefsen 

Tommy Lyxell berättade att Grönlands språknämnd är positiva till att arbeta med teckenspråk när 
han träffade dem på NSN nätverksmöte. 

Tommy Lyxell, Janne Boye Niemelä och Lisa Josefsen ordnar ett möte med en representant från 
Grönlands språknämnd för att diskutera ett bättre förhållande för det grönländska teckenspråket. 

 



Representant för Finlandssvenskt teckenspråk 

År 2015 genomfördes en kartläggning av finlandssvensk teckenspråk: Mitt eget språk - vår kultur. 
Grönland kunde ha nytta av en liknande kartläggning. 

Det är svårt att beräkna hur många som använder  finlandssvenskt teckenspråk, men enligt 
kartläggningen är det cirka 90 döva som använder finlandssvenskt teckenspråk i Finland.. Syftet 
med kartläggningen var att visa det finns behov av finansiering för revitalisering av språket. . 
Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga rf, ansökte om bidrag för kartläggninen av  Svenska  
kulturfonden.  

Diskussion om döva status i Grönland, en månadskostnad på 1 200 kr för internet gör att 
videoprojektprojektet är svårt att genomföra. Döva har försökt få en subventionerad Internetavgift, 
men det vägrades. 

Val av kontakpersoner och bloggansvarigg: 

Sverige: Tommy Lyxell 

Danmark: Janne Boye Niemelä 

Grönland: Lisa Josefsen 

Island:  Oklart, Island meddelar vem som är kontaktperson i september / okt. 

Färöarna: Høgni L Højgaard är kontaktperson tills vidare. 

Finland: Leena Savolainen. 

Bloggen - Tommy Lyxell fortsätter att vara ansvarig för bloggen. 

Kontaktperson till Nordiska ministerrådet: Mötet bestämde att Tommy Lyxell fortsätter vara 
kontaktperson fram till 2019, men att uppdraget byts mellan länderna under de kommande tre 
åren. År 2019 är Island ordförande för NSN. Island kommer att vara kontaktperson med Nordiska 
ministerrådet. Frågan om en ledamot på isländska språknämnden kommer att vara detsamma som 
ordförandeskapet.  

 

Mötet bestämde att det finns en representant från varje nordisk teckespråkkommitté för vilken nätverket 
betalar. Om det finns en annan som vill delta som observatör, får de betala för sig själva. 

Nästa nätverksmöte blir på Grönland om vi följer planen som NSN har. Men innan dess kommer ett möte 
hållas i Stockholm i 10 december 2018, eftersom det finns pengar kvar på anslaget. En representant från 
varje land deltar.  

 

  



Andra frågor som diskuterades på mötet: 

 
Samiskt teckenspråk 
Anne Kirste Aikio, finska Sametingets kieliturvasihteeri (fri översättning) ”sekreterare för språkförvar och 
säkerhet”, kontaktade Finlands Dövas Förbund om samiska dövas teckenspråksbruk. Hon frågade om det 
finns någon samisk form av teckenspråk. Hon hade hört att det fanns ett projekt angående detta i Norge. 
  
Mötet diskuterade detta och kom fram till att döva teckenspråkiga personer med samisk bakgrund är så få 
att det i praktiken inte är möjligt att ett samiskt teckenspråk kunde bildas, även om man tänker på Finland, 
Sverige och Norge som en helhet. Språk utvecklas för det finns ett behov för kommunikation med andra 
individer. För samiska döva innebär det att de tillägnar sig och använder det nationella teckenspråk som 
redan används i deras hemland. 
  
Om det finns tecken i finskt, svenskt eller norskt teckenspråk för begrepp som hör till de samiska språken är 
det möjligt att inspela och spara in tecknen i en ordbok. Dessa begrepp/tecken kan besparas i respektive 
teckenspråkens ordböcker. Det är även möjligt att bilda nya tecken för samiska begrepp till finska, svenska 
och norska teckenspråken. Om man bildar nya tecken bör det ske i en arbetsgrupp som består av personer 
med kompetens inom samisk kultur och är sakkunniga inom språkvård i respektive lands teckenspråk samt i 
lexikon-/teckenarbete(ordboksarbete). 
  
I kartläggningen ”Teckenspråk och teckenspråkigas ställning i Norden (2008)” innehåller en liten 
sammanfattning av samiskt teckenspråk.  Mötet diskuterade behovet av att uppdatera rapporten inom en 
snar framtid. Barns och ungdomars rätt till teckenspråk bör vara i fokus. 

 

Digitaliserade äldre teckenordböcker 

Danska språknämnden önskar att varje land skickar  äldre versioner av teckenordböcker till dem, helst  
skannade teckenspråksordböcker som kan läggas ut på webben. Om det inte går att skanna så vill danska 
språknämnden köpa böckerna. 

 

Spela in berättelser på olika teckenspråk 

En förslag är att Nordiska teckenspråksnätverket gör något roligt, till exempel historier som Little Red 
Riding Hood historia. 

 

Samkväm med döva på Färöarna 

Efter mötet träffades några döva från Färöarna. Situationen på Färöarna diskuterades och det 
konstaterades att den "yngsta" teckenspråkiga personen på ön är ungefär 20 år gammalt. Samma med 
Grønland. 

 

Sammenstilling av referat Sonja Myhre Holten 

Oslo, 5. desember 2018 


