
Förslag till skrivelsestruktur om barns rätt till teckenspråk 
 
Vid nätverksmötet i Stockholm den 10 december 2019 diskuterades strukturen till en 
skrivelse/uttalande från Nordiska teckenspråksnätverket angående barns rätt till 
teckenspråk.  
 
Eftersom varje land har sin egen lagstiftning ansåg mötet att det är det kanske bäst att varje 
land beskrivs var för sig. Språknämndernas uppdrag skiljer sig också åt. En del länder kan 
tänka sig att även framföra rekommendationer till åtgärder medan andra länder nöjer sig 
med en problembeskrivning, utan att lägga till rekommendationer. 
 
Det finns delade meningar om vilka målgrupperna är: Ska det handla endast om 
döva/hörselskadade barn eller även hörande barn eller syskon till döva? Någon menar att de 
barn som drabbas värst är döva och hörselskadade barn. Därför är det viktig att lyfta fram 
denna grupp. Det finns en risk att om alla målgrupper tas upp så uppmärksammas inte döva 
och hörselskadade barn tillräckligt mycket. Dessa barn är de som drabbas värst.  
 
Andra menar att det är bra att ta upp alla målgrupper eftersom det visar att tillgång 
teckenspråk inte bara angår döva och hörselskadade barn. Det är ett sätt att bryta 
orsakssambandet dövhet–teckenspråk som annars är stark hos allmänhetens. Det finns de 
som tänker: Om man ”botar” dövheten så ”behövs” inte teckenspråket. Att föra in hörande 
barn i diskussionen kan bryta upp detta tankemönster. 
 
En möjlig lösning är att ha en hierarkisk beskrivning av målgrupperna, där döva och 
hörselskadade barn nämns först och ges det största utrymmet i texten, därefter hörande 
barn till döva och sist syskon till döva. 
 
Ett förslag till skrivelsestruktur: 
 
 

 
 

Uttalande som kort sammanfattar barns rätt till teckenspråk (1 sida). 

 
 

Gemensam problembeskrivning. Villkoren för döva och hörselskadade 
barn samt hörande barn till döva är på många sätt likartad runtom i 
världen, så även i Norden (2-3 sidor). 

 

Separata beskrivningar för respektive nordiskt land, som lyfter fram de 
villkor som gäller och lagskydd som finns i landet. De separata 
beskrivningarna kan ha samma rubriker som: förskola, skola, i hemmet, 
föräldrautbildning, hörselvårdens ansvar, tolkning etc. (2-3 sidor per 
land) 
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