
Minnesanteckningar från Nordiskt nätverksmöte för teckenspråk i Stockholm 10 

december 2018  

 

Deltagare: Jane Boye Niemelä (Dansk Sprognævn); Annika Aalto (Finlands Dövas Förbund); 

Leena Savolainen (Finlands Dövas Förbund); Hjördis Anna Haraldsdottir (Málnefnd um 

íslenskt táknmál); Tommy Lyxell (Språkrådet i Sverige) och Tomas Hedberg (Språkrådet i 

Sverige). 

 

Diskussioner om barns rätt till teckenspråk 

Sverige: Hur kan hörselvården ge information om teckenspråk till föräldrar. 

Det handlar inte bara om hörselteknik. Hur kan man nå döva barns föräldrar? 

 

Finland:  Det är svårt att mäta hur många teckenspråkstalare är. På grund av 

sekretess, kan man inte mäta exakt hur många teckenspråkstalare eftersom barn 

under 20 års ålder inte omfattas i undersökningen. 

 

Uppföljningsindikatorer för uppföljning av de språkliga rättigheterna 

Annika Aalto redogör vad som ingår i ett häfte om uppföljningsindikatorer för 

de språkliga rättigheterna, som Justitieministeriet har utgett. 

Uppföljningsindikatorerna grundar sig på FN:s mänskliga rättigheter. Kruxet är 

dock att Utbildnings- och kulturministeriet inte är involverade i fråga. Det finns 

tre delar i uppföljningsindikatorerna: strukturindikator, processindikator och 

slutresultatsindikator. De strukturella indikatorerna används i förhållande till 

befintliga lagar och förordningar; processindikatorerna beskriver vilka åtgärder 

som har använts för att tillgodose rättigheterna i fråga; slutresultatsindikatorerna 

beskriver hur rättigheterna som ska följas upp i praktiken, har tillgodosetts ur 

individens eller den språkliga gemenskapens perspektiv. Språkberättelsen görs 

vart fjärde år.  

 

Utkast till uttalande /dokument från nordiska teckenspråksnätverket 

Vilka målgrupper som omfattas i ett gemensamt uttalande är: döva och 

hörselskadade barn i teckenspråkiga förskolor/dövskolor; döva och 

hörselskadade barn i integrerade skolor, döva och hörselskadade barn som har 

teckenspråkiga hörande föräldrar, döva och hörselskadade barn som har icke-

teckenspråkiga föräldrar; hörande barn till döva föräldrar (CODA) och hörande 

syskon till döva personer (SODA). 

 

Mötet diskuterade vad som är bäst: att koncentrera sig på enbart döva och 

hörselskadade barn eller att även inkludera CODA och SODA som också är 

teckenspråkiga. Villkoren skiljer sig åt mellan målgrupperna. 

 

Leena Savolainen och Annika Alto hade tagit fram ett förslag till struktur på 

uttalandet (bilaga 1): 

 

• 1. Inledning. Problematiken framförs. Konventionerna berör alla 

 nordiska länder och vilka riktlinjer man vill ta med. 

• 2. Artiklar med konkreta exempel på hur man fullföljer dem i  

 praktiken och kollar om artiklarna kan sammansättas. 

• 3. Slutord. Kontaktuppgifter, nätverket och en kontaktperson 

 



Ett förslag är att göra ett gemensamt uttalande i korthet om barns rättighet till 

teckenspråk med respektive förslag från nordiska länder, eftersom varje land har 

sin egen lagstiftning. Man tittar på vad som står i lagtexter som staten har 

skyldigheter att skydda och främja teckenspråk. (bilaga 2). 

 

Ett krux är när man kommer till är föräldrars val. 

 

 

Fortsatta diskussioner  

 

”Hørselhemmede barns og unges opplæringsmessige og sociale vilkår i 

barnehage og skole” (2018) av Patrick Kermit togs upp under diskussioner. 

Målgruppen är hörselskadade och döva barn med CI. Några nyckelord i 

rapporten är inkludering, stigmatisering och ”passing” (att försöka att framstå 

som någon annan än man är, eftersom det uppfattas som mindervärdigt).  

 

Tommy Lyxell summerade innehållet i rapporten. Problemet är att ett 

spänningsfält mellan dessa två principer är för stort: Inkludering handlar om att 

alla människor har lika värde, enligt FN:s konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (CPRD). Men inkludering passar inte för alla 

barn, eftersom varje barn är unikt och har en individuell utvecklingspotential 

(Taylor 1992). När det gäller stigmatisering, används hörseltekniken för att 

anpassa hörselskadade barn till den ”typiska” eleven. Assistansen gäller enbart 

för den hörselskadade eleven, så det handlar alltså inte för hela gruppen i 

klassrummet. Stigmatisering är alltså en kontinuerlig kränkning genom att tala 

om för eleven: ”Du är så duktig på att hänga med” (lägre förväntningar på 

eleven), ”Äh det var inget speciellt” (eleven utesluts från samtalet). 

Stigmatisering leder också till känsla av mindre värde. Passing är 

energikrävande.  

 

Praktiska saker 

• Nätverksmöten 2019-2022 

Nästa nätverksmöte ska hållas den 14-17 februari i Reykjavik på Island som ett 

förberedelsemöte, eftersom Dövas Nordiska Råd (DNR) även ska hållas där 

samtidigt. Kontaktperson för DNT är Petter Noddeland, generalsekreterare på 

Norges Døveforbund. Föreslås också att Patrick Kermit kan inbjudas dit för att 

föreläsa om sin forskning. Möjligen kan han ta hand om en rapport om barns rätt 

till teckenspråk. Under mötet ska det också diskuteras om planer om 

verksamhetsplan för nordiskt nätverksmöte för teckenspråk i fem år. 

Man har också diskuterat om att nästa nätverksmöte för teckenspråk kan hållas i 

slutet av augusti 2019, möjligen i Oslo. Ämnet kan vara ”Språkteknologi”. Sonja 

Myhre Holten anser att man måste hänga med utvecklingen av språkteknologi, 

såsom artificiell intelligens (AI). 

 

• Administration och ekonomi 

Eftersom det finns 70.000 kr kvar från det här budgetåret, kan man flygbiljetter 

som förskottsköp. Hjördis ska kolla med en kontaktperson på om 

förvaltningsansvaret för nätverkets medel. 

 

Minnesanteckningarna, förda vid mötet av Tomas Hedberg 


