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Inledning
Denna utredning om teckenspråkens ställning i Norden är sammanställd i mars 2008
på uppdrag av Nordens språkråd, och är avsedd att fungera som stöd för rådets
arbete med revideringen av den nordiska språkkonventionen.
Uppgifterna i utredningen är insamlade genom ett frågeformulär om de tecknade
språkens ställning i de olika nordiska länderna och i de självstyrande områdena som
författarna till utredningen sammanställt och skickat ut. Uppgiftslämnarna
representerar organ och institutioner med sakkunskap i teckenspråk och språklig
intressebevakning, exempelvis dövförbund, institutioner vid universitet och
språknämnder. Frågorna behandlade teman så som hur etablerade de tecknade
språken är, språkanvändarnas antal och spridning, teckenspråkens juridiska ställning,
brister och problem inom olika språkanvändningsområden, attityder till tecknade
språk och teckenspråksanvändningen i nordiska sammanhang. Se det utskickade
frågeformuläret i bilaga 1.
Utredningen är tematiskt uppställd, och möjliggör därmed ett jämförande perspektiv
på de olika nordiska tecknade språken. För att även en översikt över varje land och
självstyrande område skall vara möjlig är de inkomna sju svaren bifogade i sin helhet
i bilagorna 2–8. Svarens längd varierar och är omkring 5 sidor per land. I svaret från
Finland redogörs det för två olika teckenspråk och det finländska svaret är därför
längre. Svaren återges i utredningen i den form de inkommit, de enda ändringarna
som gjorts är typografiska.
Denna utredning är på intet sätt uttömmande. Den fungerar närmast som en
introduktion till situationen för teckenspråken i Norden. Sammanfattningsdelen är
endast ett kort referat av svaren i bilagorna. De fullständiga svaren i bilagorna
innehåller informativa och relevanta källhänvisningar för den som behöver mer
detaljerad information.
Av svaren på frågorna att döma är situationen för teckenspråken som
minoritetsspråken mycket mångfasetterad och komplex. I jämförelse med många
talade språk har de tecknade språken låg status i samhället. Denna låga status
hänger ihop med att teckenspråken länge inte ens ansågs vara språk. Det är skäl att
minnas att den oralistiska tiden, dvs. då dövundervisningen baserade sig på
talmetoden och teckenspråken var bannlysta i dövskolorna, inte ligger mer än 50 år
bakåt i tiden. De första språkvetenskapliga forskningsrönen som påvisade att
teckenspråken är naturliga språk lades fram så sent som på 1960-talet.
Vilka teckenspråk används i Norden?
I vart land används huvudsakligen ett teckenspråk, förutom i Finland där det finns två
teckenspråk, det finska teckenspråket och det finlandssvenska teckenspråket. I
Sverige används svenskt teckenspråk, i Norge norskt teckenspråk, på Island isländskt
teckenspråk medan det danska teckenspråket används i Danmark, på Färöarna och på
Grönland. Både Färöarna och Grönland uppger dock att många tecken i deras
teckenförråd skiljer sig från motsvarande tecken i det danska teckenspråket. På
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Färöarna kan man säga att det handlar om en färöisk dialekt av det danska
teckenspråket.
I Sverige och i Finland använder de samiska teckenspråkiga svenskt respektive finskt
teckenspråk, medan de teckenspråkiga samerna i Norge använder ett norskt
teckenspråk med påverkan från samiskan. För bokstavering använder de norska
samerna ett samiskt handalfabet som skiljer sig från både det norska enhands- och
tvåhandsalfabetet.
Teckenspråkiga invandrare eller etniska minoriteter finns det enligt uppgift på Island, i
Norge, Sverige, Danmark och Finland. På Island bor det ca 40 döva invandrare, vilket
är en stor grupp i relation till det totala antalet teckenspråkiga. Sverige uppger att
teckenspråkiga invandrare övergår till att använda svenskt teckenspråk då de
integrerats i samhället. I teckenförrådet hos etniska och religiösa minoriteter
förekommer specifikt kulturbundna tecken, konstateras det i det danska svaret. I
Finland använder ryska teckenspråkiga, som är den största gruppen teckenspråkiga
invandrare, ryskt teckenspråk sinsemellan men tar del av teckenspråkig samhällelig
service på finskt teckenspråk.
Hur etablerade är teckenspråken i Norden? Hur länge har teckenspråken
använts?
Det finns skriftliga belägg för att teckenspråk använts redan på 1700-talet i Sverige,
Finland och Norge. Det är emellertid först i och med grundandet av dövskolor som
teckenspråken blev etablerade och riksomfattande. Uppkomsten av en teckenspråkig
miljö och därmed ett dövsamfund hänger ofta samman med grundandet av just en
dövskola. Undantag utgör teckenspråk som spontant uppkommit i familjer, släkter och
samfund med många döva medlemmar. Förr var skolstarten ofta den första kontakten
med teckenspråk för många döva barn eftersom majoriteten av de döva barnen föds
till icke-tecknande hörande föräldrar. I skolmiljön inlemmades eleverna i
teckenspråket, deras kulturella identitet formades och de ingick efter avslutad
skolgång i ett dövsamfund, där dövföreningar och dövförbund var centrala
knutpunkter.
Den första dövskolan i Danmark grundades 1807 i Köpenhamn. Det danska
teckenspråket utvecklades och etablerades i denna skolmiljö. Den första dövskolan i
Norge grundades 1825 av en döv man som varit elev vid skolan i Köpenhamn. Den
första dövskolan på Island grundades 1867, före det blev de isländska döva barnen
utbildade i skolan i Danmark. På motsvarande sätt avlade döva barn från Färöarna
och Grönland sin skolgång i Danmark, vilket förklarar användningen av danskt
teckenspråk på Färöarna och på Grönland. Efter att en dövskola grundats på Färöarna
år 1962 är det många döva som väljer att stanna kvar. I Sverige grundades den
första dövskolan år 1809 i Stockholm, och på motsvarande sätt som i fallet ”Danmark
– Norge” grundades den första skolan i Finland 1846 av en döv man som varit elev i
skolan i Stockholm. Släktskapet mellan det svenska, finlandssvenska och det finska
teckenspråket kan härledas till denna skolbakgrund.
De nordiska teckenspråken har alltså bevisligen använts i 150–200 år och är en
etablerad del av den språkliga mångfalden i Norden.
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Hur många teckenspråksanvändare finns det i Norden?
På basis av svaren på frågorna i frågeformuläret kan man dela in det uppskattade
antalet teckenspråksanvändare i Norden enligt följande tabell:
Danmark
Alla
teckenspråksanvändare
Varav döva
teckenspråksanvändare
Totalt antal
döva personer

80 000

Sverige
30 000

5 000

Norge
16 500

5 000
10 000

Finland
finskt ts

finl.sv. ts

14 000

300

5 000

150

Island

Grönland

Färöarna

200

35

30

50

I uppgifterna från Danmark, Sverige, Norge och Finland ingår även hörande
teckenspråksanvändare i gruppen Alla teckenspråksanvändare. I de inkomna svaren
definierades inte alltid om alla döva även är teckenspråksanvändare, därav två rader
(Varav döva teckenspråksanvändare och Totalt antal döva personer) i tabellen.
När det gäller spridningen av teckenspråksanvändarna uppger Danmark, Norge och
Finland att teckenspråksmiljöerna främst finns i storstäderna. Också på Island bor de
flesta teckenspråksanvändarna i huvudstadsregionen. I Finland bor de flesta
finlandssvenska teckenspråksanvändarna i Svenskfinland, det vill säga längs kusten.
Enligt uppgift bor det tre vuxna döva teckenspråksanvändare på det självstyrande
Åland, medan uppgifter om antalet teckenspråkiga döva barn på Åland inte fanns
tillgängliga.
Vilken juridisk ställning har teckenspråken? Hur ser lagstiftningen ut?
På Grönland nämns teckenspråk överhuvudtaget inte i lagstiftningen, och är alltså inte
erkänt som minoritetsspråk. I Färöarnas folkskolelag nämns dövas rätt till
undervisning i och på teckenspråk. I isländsk lagstiftning finns en lag om dövas och
hörselskadades kommunikationscenter som har till uppgift att forska i teckenspråk
och undervisa i teckenspråk och teckenspråkstolkning. Teckenspråkstolkning nämns
också i annan lagstiftning. I en lag om grund- och lekskola stipuleras det att
teckenspråkiga barn skall få tvåspråkig undervisning i teckenspråk och isländska. En
motion om ett juridiskt erkännande av teckenspråk och teckenspråkigas rättigheter
har lämnats in till det isländska alltinget fyra gånger, första gången år 2003 och fjärde
gången i november 2007 1 .
I Danmarks lagstiftning finns inget allmänt erkännande av danskt teckenspråk.
Teckenspråk nämns i olika lagar, som tar upp teckenspråkstolkning, utbildning av
teckenspråkstolkar och teckenspråk som ämne i folkskolan. Det norska teckenspråket
erkändes som språk i en stortingsmelding från 1984-85. I norsk lagstiftning stipuleras
det om rätt till teckenspråksundervisning i Opplæringsloven och tillgång till tolkservice
och hjälpmedel i Folketrygdloven. I Norge väntas en stortingsmelding om norsk
Information om motionerna har erhållits av Valgerður Stefánsdóttir, se motionen
http://www.althingi.is/altext/135/s/0012.html
1
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språkpolitik våren 2008. Då skall också det norska teckenspråkets ställning tas upp.
Även ett förslag till en antidiskrimineringslag som kommer att få konsekvenser för
döva kommer att presenteras 2008. Teckenspråkigas intresseorganisation arbetar i
Norge för att det norska teckenspråket skall bli ett officiellt språk.
Det svenska teckenspråket erkändes officiellt som dövas modersmål i Sveriges riksdag
1981 men har inget starkt stöd i lagstiftningen. Enligt läroplanen för specialskolan ska
undervisningen vara tvåspråkig och undervisningsspråket är i första hand
teckenspråk. År 2000 blev fem nationella minoritetsspråk erkända i Sverige, men
svenskt teckenspråk var inte ett av dem. En statlig utredning om en ny språklag
pågår just nu i Sverige. Lagen kommer att behandla svenskans status och även det
svenska teckenspråket kommer att omnämnas. Lagen beräknas träda i kraft tidigast
2009.
Enligt Finlands grundlag (17 § om språkliga rättigheter) ska rättigheterna för dem
som använder teckenspråk tryggas genom lag. Förutom Finlands nationalspråk finska
och svenska är det tre andra språk som nämns på grundlagsnivå; samiska, romani
och teckenspråk. Trots att lagen inte definierar vilka teckenspråk som avses, är det
juridiskt rimligt att anse att det gäller de etablerade teckenspråken i vårt land, det vill
säga det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Teckenspråk nämns i ett stort
antal finländska lagtexter, t.ex i förvaltningslagen (434/03), lagen om grundläggande
utbildning (628/98), förordningen om grundläggande utbildning (1435/01),
gymnasielagen (629/98), lagen om forskningscentralen för de inhemska språken
(591/1996), förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken (758/96),
lagen om yrkesutbildning (630/98), lagen om Rundradion Ab (746/98), lagen om
service och stöd på grund av handikapp (380/87), förordningen om service och stöd
på grund av handikapp (759/87), förundersökningslagen (449/87) och lagen om
klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/00).
Allmänt kan man säga att det fortfarande finns brister i all nuvarande lagstiftning som
berör teckenspråk och teckenspråkiga i Norden. Det finns ett behov att precisera det
allmännas skyldighet att ordna utbildning, tolkning och översättning och trygga
tillgång till information för teckenspråkiga. I sina svar på denna fråga tog både Norge
och Finland upp att en framtida ratificering av den nya FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionshinder kommer att ha följder för den nordiska
lagstiftningen. Denna konvention erkänner dövas språkliga rättigheter och poängterar
tillgång till information och utbildning på teckenspråk, och erkännandet och
främjandet av teckenspråk. I konventionen nämns även vikten av tillgång till
professionell teckenspråkstolkning och vikten av att stöda dövsamfundets kulturella
och språkliga identitet. Dessutom innehåller konventionen en definition av
teckenspråk som språk, och som jämställda sådana i förhållande till de talade
språken.
Finland framhåller att också Europarådets konvention om regionala språk och
minoritetsspråk eventuellt kommer att ha konsekvenser för teckenspråkens juridiska
ställning. Inget land har ännu godkänt teckenspråk som ett minoritetsspråk enligt
denna konvention men bland annat den europeiska dövunionen EUD lobbar starkt för
att även tecknade språk kunde omfattas av minoritetsspråkskonventionen. 2
2
Se
<http://www.sou.gov.se/teckensprak/PDF/PM%20Teckenspr%C3%A5kets%20st%C3%A4llning%20inter
nationellt.pdf> för en sammanställning från 2004 över teckenspråkens ställning internationellt gjord av
Barbro Allardt Ljunggren.
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Vilka utredningar har det gjorts om teckenspråkens och teckenspråkigas
ställning?
År 2006 slutfördes en omfattande utredning om teckenspråkets ställning i Sverige och
ett slutbetänkande överlämnades till regeringen, Teckenspråk och teckenspråkiga –
översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54) 3 . Utredaren var Torgny
Danielsson och utredningen behandlade frågor som teckenspråkets status, utbildning,
tolkfrågor, kultur och forskning.
I Finland lämnas Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen med
stöd av språklagen till riksdagen varje valperiod 4 . I berättelsen behandlas
tillämpningen av språklagstiftningen, förverkligandet av de språkliga rättigheterna och
språkförhållandena i Finland. I berättelsen 2006 togs även situationen för
teckenspråken upp. I Finland är Teckenspråkigas språkpolitiska program under
utgivning och även utredningar om språkundervisning och grundandet av ett
teckenspråkigt bibliotek har gjorts. Finlandssvenska teckenspråkiga rf genomförde
projektet Lyktan mellan åren 2003 och 2005. Syftet med projektet var att kartlägga
finlandssvenska dövas livssituation och utarbeta åtgärdsförslag för att förbättra
situationen.
I Norge sammanställde ABM-utvikling rapporten Norsk tegnspråk som offisielt språk
år 2004 på uppdrag av Kultur- og Kirkedepartementet 5 . Norges Døveforbund utförde
2007 utredningen Begrunnelser for å gjøre norsk tegnspråk til offisielt språk – Og
påpekning av hvilke mangler som i dag eksisterer for tegnspråkliges rett til
kommunikasjon på eget språk i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2005:8
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og arbeidet med ny handlingsplan for
universell utforming/tilgjengelighet 6 .
Vilka brister finns det i teckenspråkens ställning och vilka problem är de
mest akuta för de teckenspråkiga?
Svaren de olika nordiska länderna och de självstyrande områdena gav på denna fråga
var mycket likartade. Lagstiftningen som berör de teckenspråkigas språkliga
rättigheter bör stärkas och tillgången till teckenspråkstolkar bör garanteras.
Tillgänglighet var allmänt taget ett återkommande tema i svaren. Det finns stora
brister i informationstillgång, tillgång till service, utbildning och kulturella aktiviteter
på teckenspråk. Andra brister som nämndes var bland annat kvaliteten på
undervisningen, brist på stöd för teckenspråksforskning och läromedelsproduktion.
Också attitydfrågor och döva barns rätt till tvåspråkighet togs upp i de flesta svaren.
Attitydfrågorna är bland annat förknippade med diskussionen om tidig habilitering och

3

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/63759
http://www.om.fi/sv/Etusivu/Julkaisut/Muutjulkaisut/1198084778540
5
http://www.abm-utvikling.no/publisert/abm-skrift/abm-skrift-fulltekst/abm-skrift-10-norsk-tegnspraksom-offisielt-sprak.html/
4

6

http://www.deafnet.no/nor/content/download/1858/9229/file/Hevetstatusfortegnspråk.pdf
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att barn med kokleaimplantat har rätt till teckenspråk vid sidan av det talade och
skrivna språket. I Danmark ser man även en risk för att teckenspråket på sikt blir
hotat om döva barn inte får tillgång till teckenspråk. Också i Finland är man oroad
över det finlandssvenska teckenspråkets öde, på grund av brister i habiliteringen och
avsaknad av dokumentation och forskning i språket. Okunskap och fördomar om döva
och teckenspråk bland majoritetsbefolkningen resulterar också i attitydproblem som
bland annat utgör hinder för teckenspråkiga på arbetsmarknaden, konstateras det i
det grönländska och i det finländska svaret.
De grönländska, färöiska och finlandssvenska teckenspråkiga uppgav att ett problem
är språkanvändarnas antal. En liten minoritet har svårt att få sin röst hörd och driva
sina språkliga intressen. På Grönland är också de långa avstånden mellan
teckenspråkiga ett problem. Språkanvändarnas livskvalitet påverkas negativt då man
inte har någon att kommunicera med på sitt modersmål.
Hur ser situationen ut inom de olika språkanvändningsområden i praktiken?
Forskning
I Sverige sker forskning i svenskt teckenspråk vid Stockholms universitet vid
Avdelningen för teckenspråk på Institutionen för lingvistik. Vid Köpenhamns
universitet har fil.dr Engberg Pedersen forskat i danskt teckenspråk under en längre
tid. I Norge bedrivs forskning vid bland annat Oslo universitet, Norges teknisknaturvetenskapliga fakultet och vid Høgskolen i Sør-Trøndelag. I Finland bedrivs
forskning bland annat vid Forskningscentralen för de inhemska språken och vid
universiteten i Jyväskylä och Helsingfors. Ur svaren kan man konstatera att det
förutom forskning i de tecknade språken bedrivs forskning i bland annat
språkutveckling,
dövblindas
kommunikation
och
lexikografi.
Webbaserat
ordboksarbete bedrivs i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. I alla svar
rapporteras det om någon form av ordboksarbete och läromedelsproduktion. Finland
påpekar att forskning i teckenspråk lider brist på ekonomiska resurser.
Studier i teckenspråk (som förstaspråk och som främmande språk)
I Sverige kan man studera svenskt teckenspråk som förstaspråk i specialskolan för
döva, i riksgymnasium och på högskolenivå. Svenskt teckenspråk som främmande
språk kan man läsa på många håll, bland annat i den kommunala gymnasieskolan och
på högskolenivå. Vid Stockholms universitet kan man avlägga studier i teckenspråk
ända fram till doktorsexamen. I Danmark är teckenspråk ett undervisningsämne i
dövskolorna men inom lärarutbildningen kan man ännu inte kvalificera sig att
undervisa teckenspråk som förstaspråk. Vid Köpenhamns universitet erbjuds det
kurser i teckenspråk som en del av kandidatstudier i lingvistik. I Norge kan man
studera BA i teckenspråk (och tolkning) vid tre olika institutioner i landet. Man kan
avlägga MA i språk med studieinriktningen teckenspråk vid universitetet i Oslo, som
också erbjuder egen undervisningsinriktning för teckenspråksanvändare. I Finland har
teckenspråkiga i princip rätt att erhålla undervisning i teckenspråk som modersmål i
grundskolan och i gymnasiet. I praktiken beror kvaliteten på undervisningen ofta på
lärarens kompetens. För det finlandssvenska teckenspråkets del erbjuds det inte
någon grundläggande undervisning överhuvudtaget. Vid Jyväskylä universitet kan
man studera finskt teckenspråk både som förstaspråk och som främmande språk.
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I de ovan nämnda nordiska länderna erbjuds det också teckenspråksundervisning som
främmande språk för hörande i regi av folkhögskolor, kurscentra, medborgarinstitut
och dövföreningar. Grönland uppgav att det inte finns möjligheter till studier i
teckenspråk överhuvudtaget.
Språkvård och språkplanering
I Sverige sker teckenspråkigt språkvårdsarbete på Språkrådet vid Institutet för språk
och folkminnen i Stockholm sedan våren 2007. Tidigare var det Avdelningen för
teckenspråk vid Stockholms universitet som indirekt ansvarade för uppgiften, och
även Sveriges Dövas Riksförbund har haft en stor betydelse för språkplanering i sitt
politiska arbete. I Finland är det teckenspråksnämnden vid Forskningscentralen för de
inhemska språken som är det officiella organet för teckenspråkig språkvård. Till
nämndens ansvarsområde hör både det finska och det finlandssvenska teckenspråket.
Av resursbrist har arbetet dock fokuserats på finskt teckenspråk. I Norge saknas
lagstadgad språkvård och språkplanering för norskt teckenspråk. I praktiken
förekommer det dock språkvårdande arbete i samband med ordboksarbete,
läromedelsproduktion och genom teckenspråksanvändningen i medierna och inom
teatern.
Teckenspråksundervisning för föräldrar, tidig habilitering och dagvård
Av svaren framgår att hörande föräldrar till döva barn i Sverige, Norge, och Finland
erbjuds lagstadgad teckenspråksundervisning. Också på Island och på Färöarna
erhåller hörande föräldrar undervisning i teckenspråk. Danmark uppger att hörande
familjemedlemmar till döva barn kan ansöka om ersättning för utgifter för
teckenspråksundervisningen av kommunen. Under de senaste 3–4 åren har det i
Danmark skett en markant minskning i efterfrågan på teckenspråksundervisning både
bland föräldrar och pedagoger som arbetar med döva barn. Orsaken är att många
föräldrar och pedagoger väljer talat språk istället för teckenspråk i kommunikationen
med barn med kokleaimplantat. Detta leder bland annat till att teckenspråkiga barn
med döva föräldrar har alltmer begränsade möjligheter att utveckla sig
teckenspråkligt utanför hemmet. Föräldrar till finlandssvenska döva barn rapporterar
att det råder en stor brist på lärare i finlandssvenskt teckenspråk. Av det grönländska
svaret framgår att föräldrarna tidigare fick undervisning i teckenspråk men att barnen
i dag ofta skickas till Danmark för kokleaimplantatoperation.
Finland uppger att teckenspråkiga döva barn vanligen placeras i specialdaghem med
barn med olika funktionshinder. Risken finns att de teckenspråkiga barnens språkliga
behov inte blir tillgodosedda då barngrupperna kan vara mycket heterogena och
teckenspråkiga barn, barn med störningar i språk- och talutvecklingen, och
utvecklingshämmade barn är integrerade i samma grupp. Ett annat problem är att
vårdpersonalen har mycket varierande kunskaper i teckenspråk. Hörande
teckenspråkiga barn erbjuds inte daghemstjänster på teckenspråk, utan de placeras i
finsk- eller svenskspråkiga grupper.
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Utbildning på teckenspråk
Döva barn i skolpliktig ålder har i Sverige rätt till teckenspråkig undervisning under
hela sin skolgång i de statliga regionala specialskolorna (dövskolor) samt vid
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. Teckenspråkig undervisning på
högskola sker vid Örebro och Stockholms universitet som har flera kurser och
utbildningar om teckenspråk och tolkning. I Sverige har också hörande barn till döva
föräldrar rätt att få modersmålsundervisning i teckenspråk i sin kommun.
I Finland är dövskolorna, eller skolorna för hörselskadade som de officiellt benämns,
finska och man undervisar i finskt teckenspråk. En del av eleverna är integrerade i
finsk- eller svenskspråkiga skolor för hörande elever, och studierna sker då med
teckenspråkstolk. Fortsatta studier är möjliga antingen vid specialskolor för
hörselskadade och vid allmänna läroanstalter med teckenspråkstolk. I Finland
erbjuder Jyväskylä universitet studier i och på teckenspråk. Utbildningssituationen för
finlandssvenska teckenspråkiga barn och ungdomar är mycket bristfällig – det finns
varken en dövskola eller vidareutbildningsprogram som tillmötesgår de
finlandssvenska teckenspråkiga barnens och ungdomarnas behov.
I
Norge
garanteras
elever
som
har
teckenspråk
som
förstaspråk
grundskoleundervisning i och på teckenspråk i Opplæringsloven. I Danmark har döva
barn rätt till undervisning på teckenspråk från børnhaveklasse till 10 klass. På
gymnasium, universitet, teknisk skola och annan vidareutbildning sker studierna med
teckenspråkstolk. På Island har döva barn juridisk rätt till undervisning och skolgång
på teckenspråk. Döva elever vid gymnasieskolan och studenter vid universitet har rätt
till teckenspråkstolkning. På Färöarna erhåller döva elever teckenspråksundervisning i
folkskolan till 9 eller 10 klass.
På Grönland finns skolan Special- og døveskolen, som dock inte har haft döva elever
de senaste åren. Elevbortfallet förklaras delvis med att föräldrarna inte väljer denna
skola på grund av de långa avstånden mellan barnens hem och dövskolan. En annan
orsak är att alla döva barn som föds på Grönland får kokleaimplantat.
Teckenspråkstolkservice
Sverige uppger att landstingen i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen bör erbjuda
tolkservice för döva i vardagstolkningssituationer. Dessa situationer innefattar
kontakter med myndigheter, sjukvård, kontakter med skolor, rättsväsendet men även
fritidssituationer. På grund av begränsade resurser har ofta tolkningar i
fritidssituationer lägre prioritet, vilket innebär att döva inte alltid får tolk i dessa
situationer. Dövrörelsen i Sverige arbetar därför för en mer samordnad syn på
tolkfrågan och för att staten ska ta över ansvaret för tolkservicen. För personer som
söker yrkesutbildningar eller andra eftergymnasiala utbildningar i kommunal eller
privat regi är tolkfrågan också mycket osäker. Det finns ingen etablerad organisation
med det övergripande ansvaret och det finns heller ingen klar finansiering. Sökande
blir ofta utan tolk. Inom högskolan organiseras tolkfrågor självständigt och varje
högskola har ett ansvar att finansiera tolkservice åt sina döva studenter.
I Finland har teckenspråkiga döva och personer med nedsatt hörsel subjektiv rätt till
tolkservice i arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig
verksamhet eller rekreation. Vid rättshandlingar säkrar rättsväsendet tillgång till
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teckenspråkstolk. Finland uppger att efterfrågan på tolktjänster är större än utbudet,
och att teckenspråkiga alltså inte alltid har tillgång till tolk. Antalet teckenspråkstolkar
som behärskar finlandssvenskt teckenspråk och svenska är mycket begränsat.
Problemet är så akut att finlandssvenska döva uppger att det inte alltid ens lönar sig
att försöka få tag på en finlandssvensk tolk, om man inte har gjort en tolkbeställning
månader i förväg. Istället tar man till papper och penna, eller ber sina barn eller andra
anhöriga att ställa upp som tolk.
I Danmark har teckenspråkiga rätt till teckenspråkstolkning i rättssak och på sjukhus.
Tolkning på andra områden än dessa beviljas via ett socialt tolkprojekt underställt
Velfærdsministeriet. I Norge regleras rätten till teckenspråksservice i Folketrygdloven.
Det finns dock en stor brist på tolkar. Också på Island är dövas rätt till
teckenspråkstolkning reglerad i lag. På Färöarna finns det för tillfället två
teckenspråkstolkar som står till tjänst för döva. I Grönlands svar uppges det att det
endast finns en teckenspråkstolk, i Nuuk. På grund av de långa avstånden kunde
tolkservice på distans vara ett alternativ för teckenspråkiga på Grönland.
Tillgång till information på teckenspråk (i medierna och från myndighetshåll)
Sveriges television sänder det teckenspråkiga nyhetsprogrammet Nyhetstecken 5
minuter alla vardagar och ett teckenspråkigt magasin 20 minuter per vecka.
Dessutom produceras och sänds ett par teckenspråkiga barn- och ungdomsprogram.
De svenska myndigheter har börjat erbjuda information på teckenspråk på sina
webbplatser, om ock ännu i blygsam skala. Sveriges riksdag antog år 2000 en
nationell handlingsplan för handikappolititiken som innebär att Sverige ska vara
tillgängligt för alla medborgare år 2010. Detta betyder att information på teckenspråk
från myndighetshåll sannolikt kommer att öka i Sverige.
I Norge tolkas programmen på huvudkanalen NRK 1 till teckenspråk varje dag mellan
kl 18 och 22. Døves Media producerar Tid for Tegn med barnprogram en gång i
veckan och program för vuxna en gång i månaden. Det finns en del webbplatser med
teckenspråkig information (till exempel www.dok.no).
I Danmark tolkas fyra nyhetssändningar dagligen till teckenspråk. På grund av
tekniska anslutningsproblem är tillgången till dessa TV-nyheter inte tillfredsställande i
hela landet. Nyheder på Tegnsprog som också sänds dagligen når heller inte alla
teckenspråkiga på grund av den tidiga sändningstiden (kl. 14.50). En gång i veckan
sänds det en timme långa programmet Tid til tegn. Tillgång till information på
teckenspråk från myndighetshåll finns inte.
I Finland sänder det statliga televisionsbolaget Rundradion Ab 5 minuter långa
nyheter på teckenspråk varje dag, och det 10 minuter långa programmet Viikko
viitottuna (Veckan på teckenspråk) på söndagar. Teckenspråkstolkning till finskt
teckenspråk på TV förekommer i samband med valdebatter. TV nyheter på
finlandssvenskt teckenspråk sänds inte i Finland. En del myndigheter i Finland
informerar även på teckenspråk. På webbplatsen www.suomi.fi > viittomakielisille (för
teckenspråkiga) finns många av dessa nätadresser samlade. Endast en mycket liten
del av denna information finns tillgänglig på finlandssvenskt teckenspråk.
På Island har man dagliga tio minuter långa TV-nyheter på teckenspråk och på en del
nätsidor finns information på isländskt teckenspråk. På Färöarna tolkas dagligen en
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nyhetssändning till teckenspråk och en gång i veckan sänds Døvenyheder. Grönland
uppger att det inte finns någon information alls på teckenspråk att tillgå.
Användning av teckenspråk i arbetslivet och på fritiden
Danmark uppger att det finns en del arbetsplatser där också teckenspråk används.
Om den teckenspråkiga däremot endast har hörande arbetskamrater är
kommunikationen främst skriftlig eller sker genom läppavläsning. De fritidsaktiviteter
som arrangeras av dövorganisationer sker naturligtvis på teckenspråk, i övrigt deltar
teckenspråkiga i fritidsaktiviteter med hjälp av tolk. I Norge försvårar tolkbristen
teckenspråkigas tolkanvändning i arbetsliv och på fritiden.
Sverige uppger att både de ekonomiska resurserna och tillgången till tolkar varierar
från län till län, när det gäller tolkning i arbetsliv och på fritiden. I kulturella
sammanhang och på fritiden kan man få teckenspråkstolk vid till exempel studiebesök
på museer, vid föreläsningar och kvällskurser. I Stockholm finns det fem
auktoriserade döva teckenspråkiga guider. När det gäller religiös verksamhet är alla
dövpräster mer eller mindre teckenspråkiga i Sverige, men om prästen är hörande är
det är möjligt att få teckenspråkstolk.
Också i Finland råder det tolkbrist, men teckenspråkiga kan i princip kan erhålla
tolkning i arbetsliv och på fritiden. I Finland finns en delvis professionell teckenspråkig
teater, Teatteri Totti som erhåller statligt finansiellt stöd. Kyrkans dövarbete, som i år
fyller 100 år, är mycket teckenspråksinriktat, men trots detta kan en döv
teckenspråkig person inte få en fast prästtjänst i Finland. Gudstjänster och kyrkliga
program genomförs till en del också på finlandssvenskt teckenspråk.
Också på Färöarna har teckenspråkiga möjlighet att använda teckenspråkstolk i
arbetslivet och till exempel för teaterbesök på fritiden. På Färöarna finns det en
dövpräst men teckenspråkiga kan också beställa tolk till andra religiösa möten. På
Island har teckenspråkiga begränsad rätt till teckenspråkstolkning i arbetslivet och på
fritiden.
Vilken attityd intar samhället till teckenspråk och teckenspråkiga personer i
jämförelse med hur språkanvändarna själva ser på sitt språk och sitt
språksamfund?
Den allmänna uppfattningen är att användningen av teckenspråk inte är lika
stigmatiserande som förr. Hos majoritetsbefolkningen har den yngre generationen
mer kunskap och mindre fördomar än den äldre. Än lever dock många
missuppfattningar om tecknade språk kvar. Teckenspråkiga själva har också en mer
positiv självbild än förr, och räds inte att ta till papper och penna eller gester i
kommunikation med hörande personer. I det svenska svaret konstateras det
belysande att teckenspråk är en självklarhet för döva i Sverige och det finns en hög
medvetenhet om det egna språket. Döva – speciellt döva ungdomar – känner sig inte
längre som andraklassens medborgare som alltid måste anpassa sig till
majoritetskulturen.
Finland uppger å andra sidan att medicinsk expertis, habiliteringspersonal och
hörande föräldrar till små barn ofta har en negativ och avståndstagande inställning till
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teckenspråk. Danmark påtalar paradoxen med att teckenspråkspoesi, teckenspråkig
teater och användningen av ”babytecken” med hörande barn upplevs som väldigt
positivt medan det finns ett motstånd mot användningen av teckenspråk med döva
barn med kokleaimplantat.
Hur ser teckenspråksanvändningen ut i nordiska sammanhang?
Det råder ingen språkförbistring mellan teckenspråksanvändare i Norden, utan i
svaren konstateras att kommunikationen fungerar fint. Danmark, Finland, Färöarna
och Norge uppger att svenskt teckenspråk traditionellt har dominerat i nordiska
sammanhang och att teckenspråkiga från de andra länderna har anpassat sitt
teckenspråk efter det svenska. Detta gör till exempel de finska teckenspråkiga genom
att använda munrörelser härledda från svenskan istället för från finskan. Sverige
konstaterar att det ofta tar tid för svenskar att vänja sig vid att förstå danskt eller
norskt teckenspråk och att kolleger från Island och Färöarna ofta använder antingen
danskt, norskt eller svenskt teckenspråk. Norge konstaterar dock att utvecklingen allt
mer går mot att var och en använder sitt eget nationella teckenspråk.
När det gäller användningen av ASL (amerikanskt teckenspråk) går åsikterna delvis
isär. Enligt Sverige används varken ASL eller International Sign så mycket i nordiska
sammanhang, medan Norge uppger att ungdomar i allt högre grad kommunicerar
med ASL också under nordiska sammankomster. Finland uppger att ASL ändå inte på
något sätt dominerar i de nordiska sammanhangen. Enligt finlandssvenska
teckenspråkiga används ändå på en del nordiska möten International Sign och
engelska som skrivet språk på grund av de finska teckenspråkiga deltagarna.
Färöarna anser att man i Norden bör kunna använda en nordisk teckenspråksvariant
och undvika ASL.
Vilka organ är sakkunniga när det gäller teckenspråk och språklig
intressebevakning i de olika nordiska länderna och självstyrande områdena?
Vilka institutioner representerar uppgiftslämnarna? Relevanta källor om
teckenspråkens ställning?
I svaren på fråga 5 i bilagorna 2–8 namnges sakkunniga organ och institutioner för
vart land och självstyrande område. Uppgiftslämnarna är nämnda i svaren på fråga 10
där även relevanta skriftliga källor uppges.
Konklusion
Enligt den nordiska språkkonventionen anser regeringarna i Sverige, Danmark,
Finland, Island och Norge att en ökad språklig likställighet inom Norden är av stor
betydelse för den nordiska gemenskapskänslan och för vidgade kontakter mellan de
nordiska folken. Regeringarna finner det också angeläget att nordiska medborgare i så
stor utsträckning som möjligt kan använda sitt eget språk inför myndigheter och
andra offentliga organ i ett annat nordiskt land.
Konventionen verkar för att avhjälpa nordiska medborgares språkproblem under
vistelse eller besök i annat nordiskt land. Man anser också att en väl fungerande
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språkservice främjar medborgarnas språkliga jämställdhet och ökar individens
rättstrygghet i kontakter med myndigheter och offentliga organ.
Enligt konventionen skall nordiska medborgare vid behov kunna använda sitt eget
språk i kontakt med myndigheter och offentliga organ i annat nordiskt land. Detta
gäller t.ex. sjukvårds-, hälsovårds-, social-, arbetskrafts-, skatte-, polis- och
skolmyndigheter samt domstolar. Myndigheten i fråga bör sörja för att den enskilda
medborgaren får den tolknings- och översättningsservice han behöver.
För tillfället gäller konventionen endast talade språk. Det är ytterst angeläget att
revidera språkkonventionen med avseende även på tecknade språk. Som tidigare
nämnt påskyndas ärendet speciellt av ratificeringen av den nya FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionshinder. Konventionen erkänner dövas språkliga
rättigheter och poängterar tillgång till information och utbildning på teckenspråk, och
erkännandet och främjandet av teckenspråk. I konventionen nämns även vikten av
tillgång till professionell teckenspråkstolkning och vikten av att stöda dövsamfundets
kulturella och språkliga identitet. Dessutom innehåller konventionen en definition av
teckenspråk som språk, och som jämställda sådana i förhållande till de talade
språken.
I mars 2007 höll Dövas Nordiska Råd (DNR), en organisation som arbetar för att döva
ska uppnå samma levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter som övriga medborgare i
de nordiska länderna, ett strategimöte i Köpenhamn. På mötet dryftades bland annat
DNR:s ståndpunkt till revideringen av den nordiska språkkonventionen. Rådet ansåg
då att den optimalaste lösningen vore att få de nordiska teckenspråken inkluderade i
den nordiska konventionen. På detta sätt garanteras att konventionen erkänner
teckenspråken som likvärdiga talade språk. En separat konvention om tecknade språk
sågs som ett andrahandsalternativ. Eftersom det är oklart vad en separat konvention
skulle innehålla och innebära önskar DNR dock mer konkret information och
samarbete för att slutgiltigt kunna ta ställning i frågan.
Såsom denna utredning om teckenspråkens ställning visar, varierar teckenspråkens
och teckenspråkigas ställning i Norden. Fortsatta studier och diskussioner är
nödvändiga för att teckenspråkigas behov skall beaktas på bästa sätt. Revideringen av
den nordiska språkkonventionen bör ske i samarbete med Dövas Nordiska Råd.
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FRÅGEFORMULÄR om teckenspråkiga, teckenspråk
och deras ställning i Norden 1
1. Vilket teckenspråk/vilka teckenspråk används i ert land/ inom ert
självstyrande område? Vilka grupper använder de olika teckenspråken (t.ex.
etniska eller religiösa minoriteter, invandrare eller andra grupper)?
Vilket/vilka teckenspråk är historiskt sett de mest etablerade? Hur ser
situationen ut för teckenspråkiga som tillhör den samiska minoriteten i ert
land?
2. Vilken är den historiska bakgrunden till teckenspråket i ert land/inom ert
självstyrande område? När grundades den första dövskolan, osv? Vilka är de
tidigast dokumenterade uppgifterna om teckenspråkets existens i ert
land/inom ert självstyrande område? Uppge gärna relevanta källor för
uppgifter om den historiska bakgrunden.
3. Vilken juridisk ställning har teckenspråket i ert land/inom ert självstyrande
område? Hur ser den nuvarande lagstiftningen ut för teckenspråkets och de
teckenspråkigas del? Finns det lagar som berör teckenspråk som kommer att
träda i kraft inom kort?
4. Hur många teckenspråkiga finns i ert land/inom ert självstyrande område?
Baserar sig antalet personer på statistik eller ett allmänt överslag? Har ni
uppgifter om språkanvändarnas åldersfördelning eller regionala spridning?
5. Vilka institutioner, och/eller organ är sakkunniga när det gäller teckenspråk
och språklig intressebevakning i ert land/ inom ert självstyrande område
(t.ex. dövförbund, språknämnder, institutioner vid universitet, osv.)?
6. Teckenspråkens och de teckenspråkigas/teckenspråksanvändarnas ställning:
a. Vilka brister eller problem är mest akuta när det gäller teckenspråkens
och de teckenspråkigas ställning i ert land/ inom ert självstyrande
område?
b. Har utredningar gjorts av denna fråga i ert land/inom ert självstyrande
område? Vänligen lämna uppgifter om eventuella utredningar: deras
omfattning, vem som gjort dem, när de gjordes osv.
7. Lämna en kort beskrivning av både teckenspråkets juridiska ställning inom
följande språkanvändningsområden och av situationen i praktiken:
a. Forskning inom området teckenspråk (även tillämpad forskning,
ordboksarbete och läromedelsproduktion)
b. Studier i teckenspråk (som förstaspråk och som främmande språk)
c. Språkvård och språkplanering
d. Tidig habilitering (även t.ex. teckenspråksundervisning för hörande
familjemedlemmar) och dagvård för barn fram till skolstarten

1
Trots att formen teckenspråk används i singularis gäller frågorna alla de olika teckenspråk som används i ert land/
inom ert självstyrande område
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e. Utbildning på teckenspråk (från förskola till högskola och universitet,
yrkesutbildning och annan vidareutbildning, såsom livslångt lärande)
f. Teckenspråkstolkservice
(vid
kontakter
med
myndigheter
och
rättsväsendet, social- och hälsovård, i studier osv.)
g. Tillgång till information på teckenspråk (i media, från myndighetshåll
osv.)
h. Användning av teckenspråk i arbetslivet och på fritiden (t.ex. hobbyer,
kulturell eller religiös verksamhet)
8. Hur förhåller man sig till teckenspråk i ert samhälle? Vilken attityd intar
samhället till teckenspråk och teckenspråkiga personer i jämförelse med hur
språkanvändarna själva ser på sitt språk och sitt språksamfund?
9. Vilken är er uppfattning om teckenspråksanvändningen i nordiska
sammanhang? Hur kommunicerar (och på vilka språk) teckenspråkiga från
olika nordiska länder då de träffas? Används ASL (American Sign Language)
eller International Sign, eller anpassar man sitt teckenspråk till en nordisk
variant?
10.Vilka personer har bidragit till svaren till detta frågeformulär? Vilka
institutioner eller organ representerar uppgiftslämnarna? Vänligen meddela
även skriftliga källor som är relevanta och innehåller information om
teckenspråkens ställning i ert land/ inom ert självstyrande område.
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BILAGA 2 – Danmark

FRÅGEFORMULÄR om teckenspråkiga, teckenspråk
och deras ställning i Norden 1

1. Vilket teckenspråk/vilka teckenspråk används i ert land/ inom ert
självstyrande område? Vilka grupper använder de olika teckenspråken (t.ex.
etniska eller religiösa minoriteter, invandrare eller andra grupper)?
Vilket/vilka teckenspråk är historiskt sett de mest etablerade? Hur ser
situationen ut för teckenspråkiga som tillhör den samiska minoriteten i ert
land?
I Danmark anvendes dansk tegnsprog. Dette tegnsprog benyttes også af etniske minoriteter
og religiøse minoriteter i Danmark. Sandsynligvis findes der blandt visse minoriteter tegn (fx
tegn for mad eller for religiøse begreber eller for særlige former for klædedragt), som
fortrinsvis benyttes inden for den pågældende minoritet, og altså ikke er kendt og brugt blandt
brugere af dansk tegnsprog i almindelighed. At nogle minoriteter (sandsynligvis) skiller sig ud
gennem deres ordforråd inden for visse emneområder, er ikke tilstrækkeligt argument for at
sige, at sådanne minoriteter anvender et andet tegnsprog end dansk tegnsprog. Det er mere
rimeligt at sige, at de benytter dansk tegnsprog, men at deres tegnforråd er tilpasset de
emner, de har brug for at tale om i hverdagen.
Der er kun et tegnsprog i Danmark, dansk tegnsprog, så spørgsmålet om, hvilket tegnsprog
der historisk er det mest etablerede, er ikke relevant.
Der er ingen samisk minoritet i Danmark, så spørgsmålet vedrørende ”den samiske minoritet”
er ikke relevant.
2. Vilken är den historiska bakgrunden till teckenspråket i ert land/inom ert
självstyrande område? När grundades den första dövskolan, osv? Vilka är de
tidigast dokumenterade uppgifterna om teckenspråkets existens i ert
land/inom ert självstyrande område? Uppge gärna relevanta källor för
uppgifter om den historiska bakgrunden.
Den første døveskole i Danmark blev stiftet i 1807 i København. Skolen var en kostskole, og
det menes, at dansk tegnsprog er blevet udviklet og etableret som sprog i dette
kostskolemiljø. Illustrationer af et håndalfabet (fremstillet til brug for undervisning af døve
børn) findes allerede fra 1808. (Se dokumentation og yderligere beskrivelse i Sven Gudman,
Jan William Rasmussen og Palle Vestberg Rasmussen (red.): Døveundervisning i Danmark
1807 – 1982, Døveforsorgens historiske selskab, 1983.) De første skriftlige vidnesbyrd om
dansk tegnsprog er dog væsentlig senere: Johannes Jørgensen: De døvstummes Haandalfabet
og de 280 almindeligste Tegn, Alfred Jacobsens grafiske Etablissament 1907, samt: Johannes
Jørgensen: Tegnsproget: dets Væsen og dets Grammatik, Gjellerup 1910.
3. Vilken juridisk ställning har teckenspråket i ert land/inom ert självstyrande
område? Hur ser den nuvarande lagstiftningen ut för teckenspråkets och de
teckenspråkigas del? Finns det lagar som berör teckenspråk som kommer att
träda i kraft inom kort?
Der findes ingen officiel overordnet anerkendelse af dansk tegnsprog i Danmark, men der er
lovgivning på en række områder, f.eks.

1
Trots att formen teckenspråk används i singularis gäller frågorna alla de olika teckenspråk som används i ert land/
inom ert självstyrande område
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uddannelse af tegnsprogstolke
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=%22bekendtg%c3%b8relse+om+ud
dannelsen+til+tegnsprogs&s22=%7c10%7c
tegnsprog som fag i folkeskolen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=tegnsprog&s22=%7c10%7c
døves ret til at få tegnsprogstolk i forbindelse med deres arbejdsplads
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=personlig+assistance&s22=%7c10%
7c
I forbindelse med Det Sociale Tolkeprojekt (læs mere på 7 f) er Velfærdsministeriet i gang
med at undersøge, hvordan man lovgive, så det Sociale Tolkeprojekt bliver permanent fra
2009.
4. Hur många teckenspråkiga finns i ert land/inom ert självstyrande område?
Baserar sig antalet personer på statistik eller ett allmänt överslag? Har ni
uppgifter om språkanvändarnas åldersfördelning eller regionala spridning?
Der findes omkring 5000 personer i Danmark, som har dansk tegnsprog som modersmål.
Derudover taler ca. 80.000 andre personer tegnsprog. Sidstnævnte er hørende
familiemedlemmer og professionelle, der arbejder i døveverdenen.
Tallet af tegnsprogsbrugere er baseret på et alment skøn. Der findes ingen statistikker over
det. Der findes flest tegnsprogsbrugere i storbyerne, færre i småbyer og på landet. Vi har
ingen statistikker over aldersfordeling.
5. Vilka institutioner, och/eller organ är sakkunniga när det gäller teckenspråk
och språklig intressebevakning i ert land/ inom ert självstyrande område
(t.ex. dövförbund, språknämnder, institutioner vid universitet, osv.)?
Danske Døves Landsforbund.
Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation – KC (fra 1. januar 2008 en del af
Professionshøjskolen København) har siden 1973 været hjemsted for Dammarks sagkyndige
indenfor tegnsprog. I årene har KC bl.a. stået for udarbejdelsen af flere ordbøger over dansk
tegnsprog (se pkt. 7a) og KC er den eneste institution i Danmark, der udbyder en uddannelse i
tolkning mellem dansk tegnsprog og dansk. KC har i dag ansat lingvister, audiologpæder og
retorikere der anvender deres kompetencer med særlig fokus på dansk tegnsprog. Hertil
kommer at der ved uddannelsen til tegnsprogstolk er knyttet underviserer som er sagkyndige
mht. Tegnsprog. Der er ingen institutter ved universiteter el. lign. i Danmark, der har til
opgave at forske og undervise i dansk tegnsprog, men forskere ved universiteterne har
forskningsfrihed og kan derfor vælge at beskæftige sig med dansk tegnsprog eller
sprogpolitiske problemstillinger, som vedrører brugere af dansk tegnsprog. Ved Københavns
Universitet findes en enkelt forsker, som har forsket i dansk tegnsprog igennem en lang
årrække.
Dansk sprognævn beskæftiger sig ikke med dansk tegnsprog, men det igangværende
ordbogsprojekt (se 7a) er betalt af staten.
6. Teckenspråkens och de teckenspråkigas/teckenspråksanvändarnas ställning:
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a. Vilka brister eller problem är mest akuta när det gäller teckenspråkens
och de teckenspråkigas ställning i ert land/ inom ert självstyrande
område?
Det største problem er tilgængelighed på en række vigtige områder. F.eks.
Telefoni TV - Der mangler informationer på tegnsprog
Hjemmesider - findes kun på skrift.
Elektronisk kontakt med det offentlige er ofte besværligt
Kulturelle aktiviteter på tegnsprog
Mangel på visuelle informationer i trafikken (bus, fly, tog)
CI - der er en risiko for, at dansk tegnsprog er truet og måske uddør
b. Har utredningar gjorts av denna fråga i ert land/inom ert självstyrande
område? Vänligen lämna uppgifter om eventuella utredningar: deras
omfattning, vem som gjort dem, när de gjordes osv.
Vores tilgængelighedsudvalg har undersøgt en del omkring døve og tilgængelighed. Det drejer
sig dog mere om interne undersøgelser og via besøg i døveforeningerne, hvor vi har hørt
medlemmerne udtale sig om ønsker/behov på tilgængelighedsområdet.
7. Lämna en kort beskrivning av både teckenspråkets juridiska ställning inom
följande språkanvändningsområden och av situationen i praktiken:
a. Forskning inom området teckenspråk (även tillämpad forskning,
ordboksarbete och läromedelsproduktion)
På Københavns universitet har Dr. Phil Elisabeth Engberg Pedersen forsket i dansk tegnsprog i
en lang årrække. På KC er der bl.a. i en række år gennemført udviklingsprojekter
vedrørerende døvblindes kommunikationsformer, http://www.kc.dk/projekter/DelprojektB.asp
og de sidste 5 år er der forsket i dansk tegnsprogs vokabular i projektet ”Ordbog over dansk
tegnsprog” (www.tegnsprog.dk), der gennemføres i et samarbejde med Danske Døves
Landsforbund. Begge projekter er statslig finansieret.
b. Studier i teckenspråk (som förstaspråk och som främmande språk)
På Københavns universitet udbydes med års mellemrum kurser i tegnsprog som en del af
kandidatstudiet i lingvistik. Selv om Tegnsprog er et skolefag der indgår i folkeskolen som
modersmålsundervisning på skoler for døve, er der pt. ikke etableret et tilsvarende fag på
læreruddannelsen, der kvalificerer lærere i at undervise i tegnsprog som førstesprog.
c. Språkvård och språkplanering
Findes ikke i Danmark
d. Tidig habilitering (även t.ex. teckenspråksundervisning för hörande
familjemedlemmar) och dagvård för barn fram till skolstarten
Hørende familiemedlemmer til døve børn kan ansøge deres kommune om at få dækket
udgiften til tegnsprogsundervisning. Undervisningen tilrettelægges som oftest som
holdundervisning (ugekurser). Undervisningen kan også være tilrettelagt som undervisning i
hjemmet, fx 1 gang om ugen i nogle uger.
Pædagoger, der arbejder med døve børn, kan ansøge deres arbejdsplads om at få dækket
udgiften til undervisning i tegnsprog. Pædagoger har adgang til de samme kurser til forældre,
men undervisningen kan også foregå på et lukket kursus på institutionen og kun for
institutionens personale.
I de sidste 3-4 år er der sket et markant fald i efterspørgslen på tegnsprogsundervisning både
til forældre og til pædagoger.
Den vigtigste forklaring på dette fald skal findes i det øgede fokus på døve småbørns
talesprogsudvikling, der er opstået i forlængelse af udbredelsen af CI-implantationer hos døve
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børn: mange forældre og pædagoger vælger nu at fokusere på talesprog fremfor tegnsprog
(ikke talesprog og tegnsprog) i kommunikation med børnene.
Døve børn af døve forældre er i en helt særlig situation: de udvikler tegnsprog i hjemmet, men
uden for hjemmet er deres muligheder for at udvikle sig tegnsprogligt meget begrænsede.
e. Utbildning på teckenspråk (från förskola till högskola och universitet,
yrkesutbildning och annan vidareutbildning, såsom livslångt lärande)
Døve børn har ret til undervisning på tegnsprog fra børnehaveklasse til 10. klasse. På
gymnasium, universitet, teknisk skole og andre videreuddannelser foregår undervisningen med
tegnsprogstolk
f.

Teckenspråkstolkservice
(vid
kontakter
med
myndigheter
och
rättsväsendet, social- och hälsovård, i studier osv.)
I Danmark har vi ret til betalt tolk ved retssager og ved indlæggelse på hospitalet. Derudover
findes Det Sociale Tolkeprojekt, som bevilger tolkning på en lang række områder, hvor der
ikke allerede er adgang til offentligt betalt tolkebistand. Tolkningen bevilges til døvblinde,
døve, døvblevne og svært hørehæmmede og er gratis for denne målgruppe.
Det Sociale Tolkeprojekt er finansieret af Velfærdsministeriet, og løber som projekt foreløbigt
frem til udgangen af 2008. Herefter er målet, at projektet overgår til en permanent ordning.
www.socialtolk.dk
g. Tillgång till information på teckenspråk (i media, från myndighetshåll
osv.)
Det er muligt at se 4 daglige nyhedsudsendelser med tegnsprogstolk fra DR 1, DR2 og TV2 på
Tegnsprogskanalen. For at man kan modtage/se Tegnsprogskanalen, kræves der imidlertid en
sett op boks, som skal tilsluttes ens TV. Der er dog stadig problemer visse steder i landet med
tilslutningen. Det kommer nemlig an på, hvilke antenneforhold man har, og hvem der er TVudbyder. Det fungerer derfor ikke tilfredsstillende.
Der sendes dagligt (undtagen weekender) Nyheder på Tegnsprog på DR 1. Dette program
ligger imidlertid så tidligt på dagen (kl. 14.50), at mange ikke har mulighed for at se det.
Døvefilm/Video sender ”Tid til tegn” hver lørdag formiddag fra kl. 11.00 – 12.00 på DR 1.
Tekster fra Biblen er oversat til dansk tegnsprog, som er udgivet på en DVD. Planen er, at
”Biblen på tegnsprog” skal autoriseres af Hendes Majestæt Dronningen.
Tilgængelighed på tegnsprog til myndigheder findes ikke.
h. Användning av teckenspråk i arbetslivet och på fritiden (t.ex. hobbyer,
kulturell eller religiös verksamhet)
Der tales tegnsprog på de arbejdspladser, som har både døve og hørende medarbejdere, og
som er en tegnsproget arbejdsplads. Er døve ansat på almindelige arbejdspladser vil
kommunikationen ofte foregå via mundaflæsning eller som skriftlig kommunikation.
Fritidsaktiviteter vil ofte foregå med tegnsprogstolk med mindre aktiviteterne arrangeres af
døves organisationer, og dermed foregår på tegnsprog.
8. Hur förhåller man sig till teckenspråk i ert samhälle? Vilken attityd intar
samhället till teckenspråk och teckenspråkiga personer i jämförelse med hur
språkanvändarna själva ser på sitt språk och sitt språksamfund?
Generelt er der en positiv holdning til dansk tegnsprog. Mange vil gerne lære sproget. Der er
dog stadig megen uvidenhed og mange fordomme om sproget. Mange tror ikke, at tegnsprog
er et rigtigt sprog og flere tror også, at det er internationalt. En af vores fornemste opgaver er,
at informere samfundet og døve og tegnsprog.
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I Danmark oplever vi lige nu samtidig et paradoks. Der er en meget positiv holdning til
omtale/brugen af babytegn til hørende børn og tegnsprogspoesi/teater. Mange er fascineret af
tegnsprog. Men når det kommer til selve sproget, tegnsprog, og brugen heraf, så er der en
mindre forståelse i visse dele af befolkningen (professionelle og berørte grupper) for vores
store ønske om, at tegn/tegnsprog skal understøtte CI og taletræning. Flere har svært ved at
forholde sig til vores argument om, at CI ikke er optimalt for alle. Der er børn, som ikke
profiterer af deres CI, og der er også børn, som har tillægshandicap. Undersøgelser har vist, at
det drejer sig om ca. 30 % eller mere, som har tillægshandicap. Her mener vi, at tegnsprog er
uhyre vigtigt.
9. Vilken är er uppfattning om teckenspråksanvändningen i nordiska
sammanhang? Hur kommunicerar (och på vilka språk) teckenspråkiga från
olika nordiska länder då de träffas? Används ASL (American Sign Language)
eller International Sign, eller anpassar man sitt teckenspråk till en nordisk
variant?
Vi oplever, at svensk tegnsprog dominerer i nordiske sammenhænge, og at de andre nordiske
lande tilpasser deres tegnsprog dertil. Det fungerer fint.
10.Vilka personer har bidragit till svaren till detta frågeformulär? Vilka
institutioner eller organ representerar uppgiftslämnarna? Vänligen meddela
även skriftliga källor som är relevanta och innehåller information om
teckenspråkens ställning i ert land/ inom ert självstyrande område.
Spørgsmålene 1, 2, 5, 7a, 7b, og 7d er besvaret af Karen Albertsen og Jette Kristoffersen,
Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, Professionshøjskolen
København.
Spørgsmålene 3, 4, 6, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 8 og 9 er besvaret af Lene Hempel og Asger
Bergmann, Danske Døves Landsforbund.
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BILAGA 3 – Finland

FRÅGEFORMULÄR om teckenspråkiga, teckenspråk
och deras ställning i Norden 1
1. Vilket teckenspråk/vilka teckenspråk används i ert land/ inom ert
självstyrande område? Vilka grupper använder de olika teckenspråken (t.ex.
etniska eller religiösa minoriteter, invandrare eller andra grupper)?
Vilket/vilka teckenspråk är historiskt sett de mest etablerade? Hur ser
situationen ut för teckenspråkiga som tillhör den samiska minoriteten i ert
land?
I Finland använder majoriteten av teckenspråksbrukarna finskt teckenspråk medan en
minoritet använder finlandssvenskt teckenspråk. Båda språken är historiskt sett lika
etablerade. Som en följd av invandringen används också andra teckenspråk; den största
gruppen är användare av ryskt teckenspråk. Dessa ryska teckenspråkiga använder sinsemellan
ryskt teckenspråk men tar del av teckenspråkig samhällelig service, så som utbildning,
tolkservice och information på finskt teckenspråk. Enligt uppgift finns det för tillfället endast en
döv same i Finland, och han har gått i finsk dövskola och använder sålunda finskt teckenspråk.
Också teckenspråkiga romer i Finland använder finskt teckenspråk.
2. Vilken är den historiska bakgrunden till teckenspråket i ert land/inom ert
självstyrande område? När grundades den första dövskolan, osv? Vilka är de
tidigast dokumenterade uppgifterna om teckenspråkets existens i ert
land/inom ert självstyrande område? Uppge gärna relevanta källor för
uppgifter om den historiska bakgrunden.
Föregångsmannen för dövundervisningen i Finland var Abraham Argillander (1722–1800) som
dokumenterat undervisat en döv elev och i kommunikationen använt tecken och enkelt
åtbördsspråk. Men det var i och med den döve Carl Oscar Malm (1826–1863) som
dövundervisningen egentligen startade i Finland. Malm hade gått i Manillaskolan i Stockholm
och där lärt sig svenskt teckenspråk. När han återvände till Finland grundade han Finlands
första dövskola i Borgå 1846. Undervisningsspråket i skolan var teckenspråk, men
undervisning i läsning och skrivning ansågs också viktig. Allt fler dövskolor grundades efter
hand under slutet av 1800-talet i Finland och det teckenspråk Malm hade introducerat spred
sig även till de övriga skolorna. Då de flesta dövskolorna övergick till den såkallade talmetoden
uppstod en indelning av skolorna i finska och svenska skolor. Majoriteten av dövskolorna var
finskspråkiga medan svensk undervisning gavs i skolorna i Borgå och Jakobstad. Den här
uppdelningen i skolor enligt det talade språket anses vara en av huvudorsakerna till att även
teckenspråket i Finland med tiden utvecklades i två olika riktningar, det finska teckenspråket
och det finlandssvenska. Detta betyder dock inte att de tecknade språken i Finland skulle
basera sig på de talade språken, utan att de två teckenspråken har använts i olika kulturella
och språkliga kontexter. Den första ordboken över teckenspråket i Finland gavs ut 1910 (D.F.
Hirn). I den ges både svenska och finska motsvarigher till uppslagstecknen.
Uppkomsten av en teckenspråkig miljö och därmed ett dövsamfund hänger ofta samman med
grundandet av en dövskola. Undantag utgör teckenspråk som spontant uppkommit i familjer,
släkter och samfund med många döva medlemmar. Förr var skolstarten ofta den första
kontakten med teckenspråk för många döva barn eftersom majoriteten av döva barn har icketecknande hörande föräldrar. I skolmiljön inlemmades eleverna i teckenspråket, deras
kulturella identitet formades och de ingick efter avslutad skolgång i ett dövsamfund, där
dövföreningar och –förbund var centrala samlingspunkter.
1
Trots att formen teckenspråk används i singularis gäller frågorna alla de olika teckenspråk som används i ert land/
inom ert självstyrande område
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Källor:
•
•
•
•
•

Hirn, D. F., 1910, 1911 och 1916. De dövstummas åtbördsspråk i Finland –
Kuuromykkäin viittomakieli Suomessa I-III . Helsingfors: Finlands Dövstumsförbunds
Förlag.
Malm, C. O., 1913 [1852]. Om de döfstumma, deras psychiska tillstånd, språk och
sättet att undervisa dem. I Biografiska anteckningar om samt uppsatser och brev av C.
O. Malm. 63-75. Helsingfors: Finlands dövstumförbund.
Salmi, E. & Laakso, M., 2005. Maahan lämpimään. Suomen viittomakielisten historia [I
varm jord. Finlands teckenspråkigas historia]. Helsingfors: Finlands Dövas Förbund rf
Wallvik, B., 1997...ett folk utan land.. Borgå: Döva och hörselskadade barns
stödförening rf
Kuuromykkäin lehti, senare Kuurojen lehti, 1896-2008, Tidskrift för Döfstumma, senare
Dövas tidskrift 1897-2008

3. Vilken juridisk ställning har teckenspråket i ert land/inom ert självstyrande
område? Hur ser den nuvarande lagstiftningen ut för teckenspråkets och de
teckenspråkigas del? Finns det lagar som berör teckenspråk som kommer att
träda i kraft inom kort?
Enligt grundlagens 17 § om språkliga rättigheter ska rättigheterna för dem som använder
teckenspråk tryggas genom lag. Förutom Finlands nationalspråk finska och svenska är det tre
andra språk som nämns på grundlagsnivå; samiska, romani och teckenspråk. Trots att lagen
inte definierar vilka teckenspråk som avses, är det juridiskt rimligt att anse att det gäller de
etablerade teckenspråken i vårt land, d.v.s. det finska och det finlandssvenska (se Tallroth &
Palmgren, under utgivning). Det här betyder att dessa teckenspråk juridiskt sett har en god
ställning i Finland.
Teckenspråk nämns i ett stort antal lagtexter, t.ex i förvaltningslagen (434/03), lagen om
grundläggande utbildning (628/98), förordningen om grundläggande utbildning (1435/01),
gymnasielagen (629/98), lagen om forskningscentralen för de inhemska språken (591/1996),
förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken (758/96), lagen om
yrkesutbildning (630/98), lagen om om Rundradion Ab (746/98), lagen om service och stöd på
grund av handikapp (380/87), förordningen om service och stöd på grund av handikapp
(759/87), förundersökningslagen (449/87) och lagen om klientens ställning och rättigheter
inom socialvården (812/00).
För tillfället genomgår lagen om likabehandling en lagreform. I denna process är de
teckenspråkigas intressebevakningsorganisation aktivt engagerad. Teckenspråksanvändarna är
den enda språkgruppen som nämns i grundlagen som saknar ett uppföljningsorgan utsett av
statsmakten med uppgift att garantera att de teckenspråkigas språkliga rättigheter tryggas.
Att
bevaka
de
teckenspråkigas
språkliga
rättigheter
ingår
inte
direkt
i
minoritetsombudsmannens ansvarsområde.
Det finns fortfarande en stor del brister i den nuvarande lagstiftningen och ett behov av
precisering av statens och kommunernas skyldighet att ordna utbildning, tolkning,
översättning, etc. för teckenspråkiga. Även en framtida ratificering av den nya FNkonventionen gällande rättigheter för personer med funktionshinder kommer att ha följder för
den finländska lagstiftningen. Denna konvention erkänner dövas språkliga rättigheter och
poängterar vikten att det finns tillgång till information och utbildning på teckenspråk. Där
nämns även vikten av tillgång till professionell teckenspråkstolkning och vikten av stöd för
dövsamfundets kulturella och språkliga identitet. Dessutom innehåller konventionen en
definition av teckenspråk som språk, och som jämställda sådana i förhållandet till de talade
språken. En heltäckande översyn av lagstiftningen som gäller teckenspråk och teckenspråkiga
bör alltså göras i Finland.
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Också Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk (ETS 148) kommer
eventuellt att ha konsekvenser för teckenspråkens juridiska ställningen. Inget land har ännu
godkänt teckenspråk som ett minoritetsspråk enligt denna konvention men bland annat den
europeiska dövunionen EUD lobbar starkt för att även tecknade språk kunde omfattas av
minoritetsspråkskonventionen.
Dövas Nordiska Råd, som firade sitt 100-års jubileum 2007, har tagit ståndpunkt till
revideringen av den nordiska språkkonventionen. Rådet anser att de nordiska teckenspråken
absolut hör till Nordens språk, och att konventionen bör inkludera även teckenspråken.
4. Hur många teckenspråkiga finns i ert land/inom ert självstyrande område?
Baserar sig antalet personer på statistik eller ett allmänt överslag? Har ni
uppgifter om språkanvändarnas åldersfördelning eller regionala spridning?
Antalet döva teckenspråksbrukare uppskattas vara 5 000 om man använder det etablerade
räknesättet att antalet döva personer utgör en promille av befolkningen. Om man även
inkluderar hörande språkanvändare blir siffran betydligt högre. Finlands Dövas Förbund rf har
uppskattar att det finns ett totalt antal på 14 000 teckenspråksanvändare i Finland. Det finns
ingen officiell statistik, eftersom befolkningsregistret inte registrerar ursprungsminoriteter eller
språk- och kulturgrupper med historisk anknytning till Finland (så som samer, romer,
teckenspråkiga, tatarer, o.s.v.) I jämförelse med samer och finlandssvenskar är de finska
teckenspråkiga inte bundna till vissa hemkommuner eller områden, utan har traditionellt
bosatt sig i städer eller större tätorter där det har funnits en dövskola eller dövförening.
De finlandssvenska teckenspråkiga är regionalt fördelade längs kustområdena i hela
Svenskfinland. Enligt uppgift bor det tre vuxna döva teckenspråksanvändare på det
självstyrande Åland, medan uppgifter om antalet teckenspråkiga döva barn på Åland inte finns
tillgängliga. De finlandssvenska dövas antal uppskattas vara omkring 150 personer, medan det
totala antalet finlandssvenska teckenspråksanvändare uppskattas vara 300 personer. De
finlandssvenska döva är till största delen medelålders och pensionerade personer. I Sverige
finns det enligt uppskattning 150 ursprungligen finlandssvenska teckenspråkiga personer. På
grund av avsaknad av utbildningsmöjligheter i Finland har många av dem emigrerat till
Sverige.
5. Vilka institutioner, och/eller organ är sakkunniga när det gäller teckenspråk
och språklig intressebevakning i ert land/ inom ert självstyrande område
(t.ex. dövförbund, språknämnder, institutioner vid universitet, osv.)?
De främsta sakkunniga när det gäller teckenspråk i Finland är Finlands Dövas Förbund rf,
Forskningscentralen för de inhemska språken (en teckenspråksforskartjänst och
språknämnden för finländskt teckenspråk) och Institutionen för språk samt den teckenspråkiga
klasslärarutbildningen vid universitetet i Jyväskylä. Vid universiteten i Åbo och Helsingfors kan
man erlägga lingvistiska studier i teckenspråk inom ämnet allmän språkvetenskap.
Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf bevakar teckenspråkiga barns intressen. För
teckenspråkstolkutbildningen i Finland svarar yrkeshögskolorna Humak och Diak.
För det finlandssvenska teckenspråkets del är de sakkunniga föreningen Finlandssvenska
teckenspråkiga rf, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur (Nordica) och
Pedagogiska institutionen vid Helsingfors universitet samt Döva och Hörselskadade Barns
Stödförening rf.
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6. Teckenspråkens och de teckenspråkigas/teckenspråksanvändarnas ställning:
a. Vilka brister eller problem är mest akuta när det gäller teckenspråkens
och de teckenspråkigas ställning i ert land/ inom ert självstyrande
område?
Lagstiftningen som berör teckenspråkigas språkliga rättigheter bör ses över. Ett
uppföljningsorgan som bevakar hur de språkliga rättigheterna tryggas bör grundas.
Omsättningen av lagstiftningen i praktiken har många brister, t.ex. vad gäller tillgång till
tolkservice. Okunskap och fördomar om döva och teckenspråk bland majoritetsbefolkningen
resulterar bland annat i attitydproblem som utgör hinder för teckenspråkiga på
arbetsmarknaden. Kvaliteten på den språkliga servicen som erbjuds borde stärkas (t.ex. inom
undervisning). Forskning om teckenspråk bör intensifieras och produktion av läromedel bör
stödas.
För det finlandssvenska teckenspråkets del är utbildning ett mycket akut problem. Endast
genom utbildning kan teckenspråkiga garanteras jämlika möjligheter i samhället. Den största
bristen är en total avsaknad av undervisning på och i finlandssvenskt teckenspråk inom den
lagstadgade grundläggande utbildningen (årskurs 1–9).
Brister finns även inom tidig
habilitering, dagvård, hemundervisning i finlandssvenskt teckenspråk och stöd till
finlandssvenska familjer med döva barn. Den bristfälliga tillgången på teckenspråkstolkar
kunniga i svenska och finlandssvenskt teckenspråk hindrar delvis finlandssvenska
teckenspråkiga från att delta i vidareutbildning, att erhålla samhällelig service och vara i
kontakt med olika myndigheter. Det finns heller ingen tolkutbildning på finlandssvenskt håll.
Som en följd av de ovannämnda orsakerna har många finlandssvenska familjer med döva barn
varit tvungna att flytta till Sverige eller valt skolgång i finsk dövskola för sina barn. I den
finska dövskolan är undervisningsspråket finskt teckenspråk och det skrivna språket finska.
Allt detta bidrar till att potentiella finlandssvenska teckenspråkiga inte blir en del av det
finlandssvenska dövsamfundet vilket i sin tur har resulterat i att det finlandssvenska
teckenspråket blivit ett hotat språk i Finland. Finlandssvenska teckenspråkiga är oroade över
att språket kommer att dö ut eftersom det inte satsas på barn och familjer och eftersom det
råder brist på dokumentation och forskning i språket.
b. Har utredningar gjorts av denna fråga i ert land/inom ert självstyrande
område? Vänligen lämna uppgifter om eventuella utredningar: deras
omfattning, vem som gjort dem, när de gjordes osv.
Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen lämnas med stöd av språklagen
till riksdagen varje valperiod. I berättelsen behandlas språkförhållandena i Finland,
tillämpningen av språklagstiftningen och hur de språkliga rättigheterna förverkligas. I
berättelsen för år 2006 togs även teckenspråken med. Både Finlands Dövas Förbund rf och
Föreningen finlandssvenska teckenspråkiga rf bidrog med utlåtanden till sammanställningen av
berättelsen.
Teckenspråkigas språkpolitiska program är under utgivning. Det kommer att vara resultatet av
ett samarbete mellan språknämnden för finländskt teckenspråk vid Forskningscentralen för de
inhemska språken och Finlands Dövas Förbund rf. Den teckenspråkiga utbildningen togs upp i
den utredning om språkundervisningen i Finland som gjordes år 2007 av Centret för tillämpad
språkforskning vid universitetet i Jyväskylä. Samma är gjorde undervisningsministeriet i
samarbete med Finlands Dövas Förbund rf en utredning om möjligheten att grunda ett
teckenspråkigt bibliotek med ansvar även för läromedelsproduktion.
Finlandssvenska teckenspråkiga rf genomförde projektet Lyktan åren 2003–2005.
Målsättningen med projektet var att kartlägga finlandssvenska dövas livssituation och utarbeta
åtgärdsförslag för att förbättra deras situationen.
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7. Lämna en kort beskrivning av både teckenspråkets juridiska ställning inom
följande språkanvändningsområden och av situationen i praktiken:
a. Forskning i inom området teckenspråk (även tillämpad forskning,
ordboksarbete och läromedelsproduktion)
Forskning i finskt teckenspråk startade i början av 1980-talet vid Helsingfors universitet. Den
första vetenskapliga publikationen Viittomakielen perusrakenne (Rissanen) utkom 1985 och
publikationen Kolme kirjoitusta viittomakielestä utkom 1987 (Pimiä och Rissanen). Under
slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet utkom flera studier om döva barns
teckenspråksinlärning (t.ex. Takkinen 1988, 1995). Forskning inom språkhistoria har fokuserat
sig bl.a. på uppkomsten av språksamfundet (t.ex. Rainò 2000, Jantunen [2000] 2001) och den
lexikala och strukturella förändringen av teckenspråket

trots detta kan en döv teckenspråkig person inte få en fast prästtjänst i Finland. Gudstjänster
och kyrkliga program genomförs till en del också på finlandssvenskt teckenspråk.
8. Hur förhåller man sig till teckenspråk i ert samhälle? Vilken attityd intar
samhället till teckenspråk och teckenspråkiga personer i jämförelse med hur
språkanvändarna själva ser på sitt språk och sitt språksamfund?
Teckenspråkiga upplever sig likvärdiga övriga finländare och vill ta aktivt del i samhället. Aktivt
medborgarskap borde innebära att teckenspråkiga själva ges möjligheter att påverka i ärenden
som berör samhällets service och tjänster för teckenspråkiga. Teckenspråkiga har rätt till
samhälleligt utrymme och en insikt om att teckenspråkiga har mycket att erbjuda samhället i
gengäld (och inte bara kräver resurser) bör väckas.
I Finland råder en allmänt accepterande attityd till teckenspråk och vuxna teckenspråkiga.
Attityderna till teckenspråkiga är betydligt positivare än förr. Speciellt på små orter
uppmärksammas teckenspråkiga, och också den ökande invandringen har bidragit till en
tolerantare inställning till visuell kommunikation och gester. Den yngre generationen har mer
kunskap och mindre fördomar än den äldre, och den tekniska utvecklingen underlättar
kommunikationen med hörande. Trots denna positiva utveckling är majoritetsbefolkningens
attityd till teckenspråkiga fortfarande delvis reserverad och beklagande. Speciellt medicinsk
expertis, habiliteringspersonal och hörande föräldrar till små barn har ofta en negativ och
avståndstagande inställning till teckenspråk.
Finlandssvenska teckenspråkiga uppger att finska teckenspråkigas attityd till finlandssvenskt
teckenspråk och finlandssvenska teckenspråkiga har blivit klart positivare.
9. Vilken är er uppfattning om teckenspråksanvändningen i nordiska
sammanhang? Hur kommunicerar (och på vilka språk) teckenspråkiga från
olika nordiska länder då de träffas? Används ASL (American Sign Language)
eller International Sign, eller anpassar man sitt teckenspråk till en nordisk
variant?
I nordiska sammanhang anpassar teckenspråkiga i allmänhet sitt eget teckenspråk till en mer
nordisk version baserad på det svenska teckenspråket. Detta görs till exempel genom att
använda munrörelser härledda från svenskan istället för från finskan. Trots att många nordiska
teckenspråkiga är inkomna i ASL, dominerar det amerikanska teckenspråket inte under
nordiska sammankomster. Överlag är de teckenspråkiga i Norden mycket språkkunniga, och
har färdigheter både i olika tecknade och talade språk.
Finlandssvenska teckenspråkiga uppger att de själva i nordiska sammanhang kommunicerar
med döva på antingen rikssvenskt teckenspråk i mån av egen språkkunskap (eftersom många
finlandssvenska döva erhållit yrkesskolutbildning i Sverige eller har andra kontakter till
Sverige), eller på finlandssvenskt teckenspråk anpassat efter de andra nordiska
teckenspråken. Med finska döva byter finlandssvenska döva i nordiska sammanhang om till
finskt teckenspråk. Enligt finlandssvenska teckenspråkiga används på en del nordiska möten
International Sign och som skriftspråk engelska på grund av de finska teckenspråkiga
deltagarna.
10.Vilka personer har bidragit till svaren till detta frågeformulär? Vilka
institutioner eller organ representerar uppgiftslämnarna? Vänligen meddela
även skriftliga källor som är relevanta och innehåller information om
teckenspråkens ställning i ert land/ inom ert självstyrande område.
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Finlands Dövas Förbund rf & Forskningscentralen för de inhemska språken.
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Döva och Hörselskadade Barns Stödförening rf <kotisivu.dnainternet.net/dhbs/>
Finlands Dövas Förbund rf <www.kl-deaf.fi>
Finlandssvenska teckenspråkiga rf <www.svenskadova.fi>
Forskningscentralen för de inhemska språken <www.focis.fi>
Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf < www.klvl.org>
Suomen viittomakielen tulkit ry (SVT) <www.tulkit.net >
Suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja SUVI. <suvi.viittomat.net>
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Yrkeshögskolan DIAK <www.diak.f>
Yrkeshögskolan HUMAK <www.humak.edu>
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BILAGA 4 – Färöarna

FRÅGEFORMULÄR om teckenspråkiga, teckenspråk
och deras ställning i Norden 1
1. Vilket teckenspråk/vilka teckenspråk används i ert land/ inom ert
självstyrande område? Vilka grupper använder de olika teckenspråken (t.ex.
etniska eller religiösa minoriteter, invandrare eller andra grupper)?
Vilket/vilka teckenspråk är historiskt sett de mest etablerade? Hur ser
situationen ut för teckenspråkiga som tillhör den samiska minoriteten i ert
land?
Først vi har vores eget sprog – føroyskt. Sproget er opbygget helt anderledes end dansk og
bliver udtalt anderledes også. Og derfor bliver tegnsproget ”brugt” anderledes end det danske
tegnsprog, selvom tegnene er danske.
Vi bruger dansk tegnsprog med nogle færøske tegn, som vi selv har opfundet.
Pga. At vi har fået tegnsprogstolke vælger døve nu at blive på Færøerne, sådan at der kommer
flere og flere tegn, og ”dialekten” bliver færøsk.
Vi har ikke nogen etniske døve eller indvandrere som er tegnsprogsbrugere.
2. Vilken är den historiska bakgrunden till teckenspråket i ert land/inom ert
självstyrande område? När grundades den första dövskolan, osv? Vilka är de
tidigast dokumenterade uppgifterna om teckenspråkets existens i ert
land/inom ert självstyrande område? Uppge gärna relevanta källor för
uppgifter om den historiska bakgrunden.
Årsagen til at vi bruger dansk tegnsprog, er fordi Færøerne er en del af Danmark og døve fra
Færøerne har været i DK i skole, hvor de er blevet undervist i tegnsprog.
Men i 1962 grundlagdes den første skole for døve/hørehæmmede, og efter den tid vælger
mange døve færinger at blive på øerne. Flere og flere færøske tegn kommer, dog med lang tid
imellem, da vi jo ikke er så mange.
3. Vilken juridisk ställning har teckenspråket i ert land/inom ert självstyrande
område? Hur ser den nuvarande lagstiftningen ut för teckenspråkets och de
teckenspråkigas del? Finns det lagar som berör teckenspråk som kommer att
träda i kraft inom kort?
Vores tegnsprog har ikke en juridisk sætning. Men der står i folkeskoleloven, at døve har ret
(right) til at få undervisning i og på tegnsprog. Og det får de i dag.
4. Hur många teckenspråkiga finns i ert land/inom ert självstyrande område?
Baserar sig antalet personer på statistik eller ett allmänt överslag? Har ni
uppgifter om språkanvändarnas åldersfördelning eller regionala spridning?
Vi er ca. 30 tegnsprogsbrugere. Vi kan sige det helt nøjagtig, da vi tæller 48 medlemmer i
vores forening, men de 18 er hørende medlemmer.
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5. Vilka institutioner, och/eller organ är sakkunniga när det gäller teckenspråk
och språklig intressebevakning i ert land/ inom ert självstyrande område
(t.ex. dövförbund, språknämnder, institutioner vid universitet, osv.)?
Vi har et doveforbund i Tórshavn – vores hovedstad.
6. Teckenspråkens och de teckenspråkigas/teckenspråksanvändarnas ställning:
a. Vilka brister eller problem är mest akuta när det gäller teckenspråkens
och de teckenspråkigas ställning i ert land/ inom ert självstyrande
område?
b. Har utredningar gjorts av denna fråga i ert land/inom ert självstyrande
område? Vänligen lämna uppgifter om eventuella utredningar: deras
omfattning, vem som gjort dem, när de gjordes osv.
Vores hovedproblem er vores arbejdsstyrke – da vi er få døve, er det ikke nemt at kæmpe en
sag igennem. I 2007 fik vi vores første foreningsrådgiver, og vi er meget spændte, hvordan
det kommer til at påvirke vores situation.
7. Lämna en kort beskrivning av både teckenspråkets juridiska ställning inom
följande språkanvändningsområden och av situationen i praktiken:
a. Forskning inom området teckenspråk (även tillämpad forskning,
ordboksarbete och läromedelsproduktion)
Vi har udgivet en tegn til børn – tegnsprogsbog ud – ”Tekn til børn”. Bogen bliver meget brugt
af de hørende.
b. Studier i teckenspråk (som förstaspråk och som främmande språk)
c. Språkvård och språkplanering
d. Tidig habilitering (även t.ex. teckenspråksundervisning för hörande
familjemedlemmar) och dagvård för barn fram till skolstarten
Familimedlemmer og andre får tilbud i tegnsprogsundervisning. Der er børn i
børnehaveklasser, men der bliver ikke gjort nok for dem med tegnsprog.
e. Utbildning på teckenspråk (från förskola till högskola och universitet,
yrkesutbildning och annan vidareutbildning, såsom livslångt lärande)
Døve/hørehæmmede elever får tegnsprogsundervisning i folkeskolen, dvs. Op til 9.-10. klasse.
f.

Teckenspråkstolkservice
(vid
kontakter
med
myndigheter
rättsväsendet, social- och hälsovård, i studier osv.)
Vi har en tolkeservice til døve. Der er 2 tolke. Og der er 2, som tager en uddannelse.

och

g. Tillgång till information på teckenspråk (i media, från myndighetshåll
osv.)
Vi at en tegnsprogstolket nyhedudsendelse, dvs en nyhedsudsendelse til hørende, som bliver
tegnsprogstolket.
Vi har også Døvenyheder, som dog kun bliver sendt en gang om ugen.
h. Användning av teckenspråk i arbetslivet och på fritiden (t.ex. hobbyer,
kulturell eller religiös verksamhet)
Hvad forstås der ved spørgsmålet? Døv og døv eller døv og hørende? I dag er der ingen døve
som arbejder på samme arbejdsplads, men i forskellige arbejdspladser, og alle er i arbejde
eller tager en uddannelse, og de har mulighed at bestille tolk, hvis der er et eller andet.
Der bliver tegnsprogstolket til f.eks. teater, foredrag ude i det hørende samfund. Vores
døveforening er arrangør, eller døve eller hørende.
Vi har vores egen døvepræst, men døve har også mulighed at bestille tolk til andre regiligøse
møder.
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8. Hur förhåller man sig till teckenspråk i ert samhälle? Vilken attityd intar
samhället till teckenspråk och teckenspråkiga personer i jämförelse med hur
språkanvändarna själva ser på sitt språk och sitt språksamfund?
Døve bliver accepteret som en vanlig del av borgere på Færøerne, dog kan der komme nogen
misforståelser. Årsagen til disse misforståelser er uvidenhed hos de hørende. Vi er jo kun 48
medlemmer i vores forening, og det er ikke så nemt at være synlig i samfundet.
9. Vilken är er uppfattning om teckenspråksanvändningen i nordiska
sammanhang? Hur kommunicerar (och på vilka språk) teckenspråkiga från
olika nordiska länder då de träffas? Används ASL (American Sign Language)
eller International Sign, eller anpassar man sitt teckenspråk till en nordisk
variant?
I nordiske sammenhæng bruger vi nordisk tegnsprog – eller en variant af det svenske og
internationale tegnsprog. Det er jo naturligt at når vi er i norden, så må vi kunne tale sammen
i nordisk tegnsprog og ikke i ASL.
10.Vilka personer har bidragit till svaren till detta frågeformulär? Vilka
institutioner eller organ representerar uppgiftslämnarna? Vänligen meddela
även skriftliga källor som är relevanta och innehåller information om
teckenspråkens ställning i ert land/ inom ert självstyrande område.
Maria Ellefsen Næss, næstformand i døveforening på Færøerne har svaret på disse spørgsmål.
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BILAGA 5 – Grönland

FRÅGEFORMULÄR om teckenspråkiga, teckenspråk
och deras ställning i Norden 1
1. Vilket teckenspråk/vilka teckenspråk används i ert land/ inom ert
självstyrande område? Vilka grupper använder de olika teckenspråken (t.ex.
etniska eller religiösa minoriteter, invandrare eller andra grupper)?
Vilket/vilka teckenspråk är historiskt sett de mest etablerade? Hur ser
situationen ut för teckenspråkiga som tillhör den samiska minoriteten i ert
land?
I Grønland bruges dansk tegnsprog mellem døve, da de førhen blev sendt til Danmark for at
gå i skole. Men nogle af tegnkategorierne er grønlandske, såsom; Familietegn, ugedage,
månedstegn og grønlandsk madtegn. Der er ikke forskellige typer tegnsprog idet at
døvegruppen er så lille (omtrent 50 spredt over hele Grønland)
2. Vilken är den historiska bakgrunden till teckenspråket i ert land/inom ert
självstyrande område? När grundades den första dövskolan, osv? Vilka är de
tidigast dokumenterade uppgifterna om teckenspråkets existens i ert
land/inom ert självstyrande område? Uppge gärna relevanta källor för
uppgifter om den historiska bakgrunden.
Da Grønland blev en del af kongeriget (med Danmark) i 1953, blev døve mere synliggjorte.
Indtil da har de døve levet upåfaldende og tilpasset det grønlandske samfund. Om der findes
informationer om døve langt tilbage i historien vides ikke. Siden 1957 blev døve børn sendt til
Danmark for at modtage undervisning, så de efter skolen kunne komme tilbage til Grønland
igen. I næsten 20 år har ca. 50 elever været igennem Kastelsvej skole og Fredericiaskolen.
Men det var et problem fordi at undervisningen kun har tilsigtet en tilværelse som dansk, og at
mange grønlandske døve i Danmark aldrig opnåede en god livskvalitet. I 1978 forflyttede man
to grønlandske elever fra Fredericiaskolen til Sisimiut i Grønland og integreres i den
eksisterende børneskole som opstarten af senere døveklasse og nu Døveskolen.
3. Vilken juridisk ställning har teckenspråket i ert land/inom ert självstyrande
område? Hur ser den nuvarande lagstiftningen ut för teckenspråkets och de
teckenspråkigas del? Finns det lagar som berör teckenspråk som kommer att
träda i kraft inom kort?
Grønlandsk tegnsprog fremgår ikke nogen steder i loven. Tegnsproget er ikke anerkendt som
et minoritetssprog.
4. Hur många teckenspråkiga finns i ert land/inom ert självstyrande område?
Baserar sig antalet personer på statistik eller ett allmänt överslag? Har ni
uppgifter om språkanvändarnas åldersfördelning eller regionala spridning?
Der er ca. 35 egentlige tegnsprogsbrugere i Grønland. Men omtrent 50 døve. Nogle enkelte er
nemlig brugere af Tegn Til Tale eller også har de enten som voksne eller børn fået cochlear
implant. Antallet er baseret på en døveliste jeg har lavet.
Aldersgrupper:
9årig
: 1
1
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inom ert självstyrande område
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17 – 30 år : 13
30 – 50år : 10
50 – 70år : 9
(Nogle enkelte kender jeg ikke alderen på)

5. Vilka institutioner, och/eller organ är sakkunniga när det gäller teckenspråk
och språklig intressebevakning i ert land/ inom ert självstyrande område
(t.ex. dövförbund, språknämnder, institutioner vid universitet, osv.)?
Der findes en døveskole i Sisimiut. Men denne hedder nu; Special- og døveskolen. Og det er
fordi, der ikke har været døve børn på skolen siden sidste år. Man underviser i dag børn med
talehæmmelse. De enkelte døve børn i kysten, med eller uden tegnsprog som modersmål, har
ikke valgt at gå på døveskolen af diverse årsager. En grund kan være, at forældrene vælger
ikke at anbringe deres barn så langt væk fra hjembyen, og derefter kun at se det to gange om
året. Men også fordi at alle døvfødte børn bliver cochlear implanteret. Om andre
”døveeksperter” kan nævnes døvekonsulenten, som yder råd og vejledning til kommunerne,
offentlige fagpersoner eller private. Situationen vil ændres fra 1. januar 2009 når de 18
kommuner i Grønland bliver til 4 storkommuner, og handicapområdet bliver udlagt til disse og
ikke i hjemmestyret. Hvordan det vil se ud vides endnu ikke.
6. Teckenspråkens och de teckenspråkigas/teckenspråksanvändarnas ställning:
a. Vilka brister eller problem är mest akuta när det gäller teckenspråkens
och de teckenspråkigas ställning i ert land/ inom ert självstyrande
område?
Status: det store problem imellem døve lige nu er, at byerne ligger så spredt i det store land
med kun 56.000 indbyggere. De fleste lever alene i deres hjemby eller sammen med en anden
døv. I hovedstaden Nuuk bor der flest døve, 10, men med forskellig alder og enkelte ikke
tegnsprogsbrugere. Det påvirker på den måde også tegnsproget når man ikke taler det til
dagligt. Man har førhen haft døvetræf, hvor man hvert andet år mødtes og fik snakket en
masse tegnsprog og nydt hinandens selskab, men da der ikke har været en døvekonsulent på
posten i ca. 4 år var der ingen til at arrangere det. Foruden at det påvirker deres tegnsprog, så
påvirker det også en stor del af deres livskvalitet, at man ikke kan snakke ubesværet med
nogen på sit eget modersmål.
b. Har utredningar gjorts av denna fråga i ert land/inom ert självstyrande
område? Vänligen lämna uppgifter om eventuella utredningar: deras
omfattning, vem som gjort dem, när de gjordes osv.
Der har været forsøg med videotelefoni for år tilbage. Men det blev nedlagt igen pga. for lidt
brug. Af en eller anden årsag havde døve ikke meget brug af den alligevel.
7. Lämna en kort beskrivning av både teckenspråkets juridiska ställning inom
följande språkanvändningsområden och av situationen i praktiken:
a. Forskning inom området teckenspråk (även tillämpad forskning,
ordboksarbete och läromedelsproduktion)
Der er for mange år siden blevet lavet en cd-rom med alle mulige grønlandske tegn, men også
mange tegn taget fra det danske tegnsprog. Det blev brugt til at give til døves familier og
fagpersoner, der har med døve eller talehæmmede at gøre. Jeg mener ikke, at der er blevet
lavet noget egentligt undervisningsmateriale herfra. Ellers er det noget man får fra Danmark.
b. Studier i teckenspråk (som förstaspråk och som främmande språk)
Findes ikke.
c. Språkvård och språkplanering
d. Tidig habilitering (även t.ex. teckenspråksundervisning för hörande
familjemedlemmar) och dagvård för barn fram till skolstarten
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Da der stadig var børn på døveskolen, har man sørget for at forældrene fik tegnundervisning
inden de fik børnene hjem på sommerferie. Man er i dag blevet hurtigere til at opdage et døvt
barn, så man derved kan sende det til Danmark og CI-operere det. Ellers har problemet været,
at børnenes døvhed først blev opdaget ved skolealderen. Og man modtog derfor stærkt
sprogligt understimulerede børn på døveskolen.
e. Utbildning på teckenspråk (från förskola till högskola och universitet,
yrkesutbildning och annan vidareutbildning, såsom livslångt lärande)
Når børnene blev færdig med døveskolen havde de den mulighed, at de kunne opholde sig 2-3
år på Nyborgskolen i Danmark, og evt. derefter (eller senere) at tage et ophold på
døvehøjskolen Castberggård. Der findes endnu ingen uddannelse for døve i Grønland.
f.

Teckenspråkstolkservice
(vid
kontakter
med
myndigheter
och
rättsväsendet, social- och hälsovård, i studier osv.)
Jeg er den første tegnsprogstolk i Grønland, og stadig den eneste. Når døve i Nuuk ønsker
tolkning til en samtale med lægen eller kommunen står jeg gerne til rådighed. Der skulle gerne
engang komme en tolkeservice igennem videotelefon for alle landets døve.
g. Tillgång till information på teckenspråk (i media, från myndighetshåll
osv.)
Findes ikke.
h. Användning av teckenspråk i arbetslivet och på fritiden (t.ex. hobbyer,
kulturell eller religiös verksamhet)
8. Hur förhåller man sig till teckenspråk i ert samhälle? Vilken attityd intar
samhället till teckenspråk och teckenspråkiga personer i jämförelse med hur
språkanvändarna själva ser på sitt språk och sitt språksamfund?
I mange af byerne og bygderne, hvor der bor enkelte døve eller to, er borgerne ofte meget
gode til at bruge deres kropsprog i kommunikationen med de døve. Det skyldes både at
byerne er så små, at alle kender hinanden, og mange kan være i familie med den døve, men
også fordi at grønlændere i forvejen er meget gode til at bruge kroppen i deres samtaler eller
fortællinger om f.eks. fangstturen. De døve kan være meget taknemmelige for det. Der er dog
det udbredte problem med, at arbejdspladserne ofte ikke vil ansætte døve pga. fordommene
over at de nok ikke vil kunne klare det. Men også fordi folk også kan være bange for
kommunikationen med den døve. Jeg vil tro at det kan være forskelligt fra by til by og fra døv
til døv. Det kan være svært som døv at komme frem i den store by, hvor ikke alle kender
hinanden.
9. Vilken är er uppfattning om teckenspråksanvändningen i nordiska
sammanhang? Hur kommunicerar (och på vilka språk) teckenspråkiga från
olika nordiska länder då de träffas? Används ASL (American Sign Language)
eller International Sign, eller anpassar man sitt teckenspråk till en nordisk
variant?
De lærer ikke ASL eller international tegnsprog. Så hvad der bruges af tegn til Nordiske
komsammener ved jeg ikke. Jeg vil tro, at der bruges en blanding af grønlandsk, dansk og
ellers bare gestikulerer løs.
10.Vilka personer har bidragit till svaren till detta frågeformulär? Vilka
institutioner eller organ representerar uppgiftslämnarna? Vänligen meddela
även skriftliga källor som är relevanta och innehåller information om
teckenspråkens ställning i ert land/ inom ert självstyrande område.
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Undertegnede døvekonsulent har stået for svarene af disse spørgsmål. Døvekonsulenten er
ansat under Departementet for Familie og Sundhed, som er Hjemmestyret.
Med venlig hilsen
Maja Steffen,
Døvekonsulent
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BILAGA 6 – Island

FRÅGEFORMULÄR om teckenspråkiga, teckenspråk
och deras ställning i Norden 1
1. Vilket teckenspråk/vilka teckenspråk används i ert land/ inom ert
självstyrande område? Islandskt teckenpråk. Vilka grupper använder de olika
teckenspråken (t.ex. etniska eller religiösa minoriteter, invandrare eller andra
grupper)? Her bor ca 40 indvandrare de flesta från Öst-Europa de använder självklart
sitt språk. Vilket/vilka teckenspråk är historiskt sett de mest etablerade? Det
islandske. Hur ser situationen ut för teckenspråkiga som tillhör den samiska
minoriteten i ert land? Ingen Samisk döv.
2. Vilken är den historiska bakgrunden till teckenspråket i ert land/inom ert
självstyrande område? När grundades den första dövskolan, osv? Vilka är de
tidigast dokumenterade uppgifterna om teckenspråkets existens i ert
land/inom ert självstyrande område? Uppge gärna relevanta källor för
uppgifter om den historiska bakgrunden.
1867 grundades den förste dövskolen. 1872 var der sat lag om dövundervisning för barn 1014år. För 1867 blev döva barn utbildad i dövstumme instituttet i Danmark.
3. Vilken juridisk ställning har teckenspråket i ert land/inom ert självstyrande
område? Hur ser den nuvarande lagstiftningen ut för teckenspråkets och de
teckenspråkigas del? Finns det lagar som berör teckenspråk som kommer att
träda i kraft inom kort?
Teckensprak i islandske lag
Í íslandske lag berör man teckenspråk många steder. I lag om forvaltning nr. 37 fra 1993 er
regler om likhet och om förpligtelse till att vägleda. Det blir förtolkat så att regeringsmagten är
förpligtat till att skaffa teckenspråkstolkar för döva när dom vill prata med regeringsmagten
að sinna þessari skyldu sinni í öðru tilviki.
Lag om Kommunikationscenter
Í lag om Dövas og hörselskadades kommunikationscenter nr. 129 fra 1990 är lagens mål att
bidrage till dövas likeställning til service isamhället. Centrets rolle er att forska i teckenspråk,
undervisa i teckenspråk, teckenspråks tolkning och annan service som berör däövas
kommunikation. Detta är enaste lag som omhandlar teckenspråk och dävas ställning.
Hörecentralen
Í lag um sundhedsservice nr. 97 fra 1990 är 37. gr. A står om hörecentralen att den skal yte
service till döva, hörselskadade och de som har talskada.
Audiometri, diagnose och
behandling av höreskade og talskade samt förebyggelsa av denne. Även att skaffa hjälpmedel
och informera om och träna bruk av hjälpmedel.
Lag om patienters rättigheter nr. 74 fra 1997 står att patient har räett till information om
sin hälsa och prognosa. Specifikt står att en patient som använder teckenspråk har rätt till
teckenspråkstolkning för att få denna information. Det samm gäller med lag om behandling
av privatsaker der har dommen plikt att skaffa tolk.
Lag om grunn- och lekskola
Í studieplan om grunnskolan går man utfra att barn som använder teckenspråk till daglig
kommunikation får tospråket undervisning hvor teckenspråk och isllandsk eär jämställda.
Studieplan och lag om lekskolan säger intet om teckenspråk.
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4. Hur många teckenspråkiga finns i ert land/inom ert självstyrande område?
Baserar sig antalet personer på statistik eller ett allmänt överslag? Har ni
uppgifter om språkanvändarnas åldersfördelning eller regionala spridning?
Ca 200 - allmänt överslag. Dom flesta bor i hovedstastdsområdet. Dom flesta är födda 1964
(ca 30)
5. Vilka institutioner, och/eller organ är sakkunniga när det gäller teckenspråk
och språklig intressebevakning i ert land/ inom ert självstyrande område
(t.ex. dövförbund, språknämnder, institutioner vid universitet, osv.)?
Dövförbundet, Kommunikationscentret och tolkutbildningen på Islands Universitet
6. Teckenspråkens och de teckenspråkigas/teckenspråksanvändarnas ställning:
a. Vilka brister eller problem är mest akuta när det gäller teckenspråkens
och de teckenspråkigas ställning i ert land/ inom ert självstyrande
område?
Det är barns rättigheter till språk och att vara bilingual (Islandsk teckenspråk / islandsk)
b. Har utredningar gjorts av denna fråga i ert land/inom ert självstyrande
område? Vänligen lämna uppgifter om eventuella utredningar: deras
omfattning, vem som gjort dem, när de gjordes osv.
(Forskning: Dövas språksamhälle; om kommunikation mellan teckenspråkiga og
islandskspråkiga menneskor. Valgerdur Stefansdottir. I forskningen var det åpenbart att
teckenspråkets ställning är väsentligt lägre än islandsk som har mycket större magt.)
7. Lämna en kort beskrivning av både teckenspråkets juridiska ställning inom
följande språkanvändningsområden och av situationen i praktiken:
a. Forskning inom området teckenspråk (även tillämpad forskning,
ordboksarbete och läromedelsproduktion)
Ett forskningsprojekt år nu på gång om döva barns och coda(6 - 16 år) språkutveckling på
teckenspråk och islandsk 2006-2008, b. Förprojekt om webbaserat teckenspråksordbok
b. Studier i teckenspråk (som förstaspråk och som främmande språk)
c. Språkvård och språkplanering
d. Tidig habilitering (även t.ex. teckenspråksundervisning för hörande
familjemedlemmar) och dagvård för barn fram till skolstarten
Familiemedlemmar får teckenspråksundervisning, en förskola har avdeling med teckenspråk
andra förskolar prövar lära sig teckenspråk om det är barn med hörselskada i skolan.
e. Utbildning på teckenspråk (från förskola till högskola och universitet,
yrkesutbildning och annan vidareutbildning, såsom livslångt lärande)
I förskolan har man inte satt i lag att barn har rätt till teckenspråk, i skolan har man i lag och
reglement att döva barn skal undervisas på teckenspråk, i gymnasieskolan har elever rätt till
teckenspråkstolkning och även studenter på Universitet.
f.

Teckenspråkstolkservice
(vid
kontakter
med
rättsväsendet, social- och hälsovård, i studier osv.)
Döva har rätt till tolkning i alla tilfällen

myndigheter

och

g. Tillgång till information på teckenspråk (i media, från myndighetshåll
osv.)
Det är 10 min teckensråksnyheter varje dag utan bilder på TV, Några web sidor har
teckenspråk http://www.tryggingamidstodin.is/lan/ TAKNMAL
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h. Användning av teckenspråk i arbetslivet och på fritiden (t.ex. hobbyer,
kulturell eller religiös verksamhet)
Döva har begränsat (av pengar) rätt till tolkning i dessa tillfällen
8. Hur förhåller man sig till teckenspråk i ert samhälle? Vilken attityd intar
samhället till teckenspråk och teckenspråkiga personer i jämförelse med hur
språkanvändarna själva ser på sitt språk och sitt språksamfund?
Teckenspråk har mindre respekt än islandsk
9. Vilken är er uppfattning om teckenspråksanvändningen i nordiska
sammanhang? Hur kommunicerar (och på vilka språk) teckenspråkiga från
olika nordiska länder då de träffas? Används ASL (American Sign Language)
eller International Sign, eller anpassar man sitt teckenspråk till en nordisk
variant?
Man anpassar till nordisk variant
10.Vilka personer har bidragit till svaren till detta frågeformulär? Vilka
institutioner eller organ representerar uppgiftslämnarna? Vänligen meddela
även skriftliga källor som är relevanta och innehåller information om
teckenspråkens ställning i ert land/ inom ert självstyrande område.
Valgerður Stefánsdóttir
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
http://bella.stjr.is/utgafur/AGislenska.pdf
TÁKNMÁL FYRIR
HEYRNARLAUSA (teckenspråk för döva)
ÍSLENSKA FYRIR
HEYRNARLAUSA (islandsk för döva)
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997074.html (lag om patienters rättigheter)
II. kafli. Upplýsingar og samþykki.
Upplýsingar um heilsufar og meðferð.
5. gr. ...
Eigi í hlut sjúklingur sem ekki talar íslensku eða notar táknmál skal honum tryggð túlkun á
upplýsingum samkvæmt þessari grein. (patient som talar teckenspråk skal sikres
teckenspråkstolkning)
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FRÅGEFORMULÄR om teckenspråkiga, teckenspråk
och deras ställning i Norden 1
1. Vilket teckenspråk/vilka teckenspråk används i ert land/ inom ert
självstyrande område? Vilka grupper använder de olika teckenspråken (t.ex.
etniska eller religiösa minoriteter, invandrare eller andra grupper)?
Vilket/vilka teckenspråk är historiskt sett de mest etablerade? Hur ser
situationen ut för teckenspråkiga som tillhör den samiska minoriteten i ert
land?
Norsk tegnspråk brukes i Norge. Det brukes tre ulike håndalfabeter: norsk
enhånds-, norsk tohånds- og samisk enhåndsalfabet. Utover dette bringer tegnspråklige
innvandrere med seg sine respektive tegnspråk til Norge. Samiske tegnspråklige anses som
brukere av norsk tegnspråk, men deres varietet av språket er preget av påvirkning fra samisk
med hensyn til kulturelle begreper og i ordbilder lånt fra samisk. Det finnes et samisk
håndalfabet.
2. Vilken är den historiska bakgrunden till teckenspråket i ert land/inom ert
självstyrande område? När grundades den första dövskolan, osv? Vilka är de
tidigast dokumenterade uppgifterna om teckenspråkets existens i ert
land/inom ert självstyrande område? Uppge gärna relevanta källor för
uppgifter om den historiska bakgrunden.
Den historiske bakgrunnen for norsk tegnspråk knyttes til A.C. Møller, som hadde vært elev
ved døvstummeinstituttet i København, og undervisningen av døve barn i Trondheim fra 1815.
Møller var førstelærer ved den første døveskolen (Throndhjems Døvstumme-Institut),
grunnlagt i 1825. Som den første skriftlige dokumentasjon av tegnspråk regnes et hørende
foreldrepars tolking for sin døve datter til konfirmasjonen i 1799 (i Kristiansand).
Kilder: Odd-Inge Schröder: ”Introduction to the history of Norwegian Sign Language.” i
Fischer, Renate / Lane, Harlan (eds): Looking back. A reader on the history of deaf
communities and their sign languages. (International Studies on Sign Language and
Communication of the Deaf; 20) Hamburg : Signum (1993) - s. 231-248.
3. Vilken juridisk ställning har teckenspråket i ert land/inom ert självstyrande
område? Hur ser den nuvarande lagstiftningen ut för teckenspråkets och de
teckenspråkigas del? Finns det lagar som berör teckenspråk som kommer att
träda i kraft inom kort?
Tegnspråkets juridiske stilling knyttes til anerkjennelse som språk i stortingsmelding i 198485. Språket omtales i Opplæringslovens (1998) paragraf 2-6 og 3-9 (vedlagt).
Tolkehjelp hjemles i Folketrygdloven (1967), som imidlertid tar utgangspunkt i brukerens
hørselstap, ikke vedkommendes språklige tilhørighet (vedlagt).
Det forventes en stortingsmelding om norsk språkpolitikk våren 2008, der spørsmål om norsk
tegnspråks stilling vil tas opp. Det vil også i 2008 presenteres et forslag til en
antidiskrimineringslov (jamfør ADA i USA) som vil få konsekvenser for døve.

1
Trots att formen teckenspråk används i singularis gäller frågorna alla de olika teckenspråk som används i ert land/
inom ert självstyrande område
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4. Hur många teckenspråkiga finns i ert land/inom ert självstyrande område?
Baserar sig antalet personer på statistik eller ett allmänt överslag? Har ni
uppgifter om språkanvändarnas åldersfördelning eller regionala spridning?
Det regnes ca 16500 tegnspråkbrukere i Norge, hvorav 5000 er døve. Tallet er et anslag.
Tegnspråkmiljøene finnes først og fremst i større byer.
5. Vilka institutioner, och/eller organ är sakkunniga när det gäller teckenspråk
och språklig intressebevakning i ert land/ inom ert självstyrande område
(t.ex. dövförbund, språknämnder, institutioner vid universitet, osv.)?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norges Døveforbund (NDF)er tegnspråkbrukernes interesseorgansasjon
NDF organiserer 25 lokalforeninger
Foreningen for norsk tegnspråk (FONTS) er en forening som først og fremst har som
formål å spre kunnskap om norsk tegnspråk i samfunnet
Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk
Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Teater Manu
Døves Media
Statlige spesialpedagogiske kompetansesentra (Statped): Møller, Vest, Skådalen og
Nedre Gausen
Stiftelsen Signo (bo- og omsorgstilbud til døve som ønsker det)
Nasjonalt kompetansesenter for hørsel og psykisk helse under Aker universitetssykehus
Rådgivningskontorer for hørselshemmede i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
Døvekirkene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø
NRK 1 Tegnspråk (statlig TVs tolkekanal)

6. Teckenspråkens och de teckenspråkigas/teckenspråksanvändarnas ställning:
a. Vilka brister eller problem är mest akuta när det gäller teckenspråkens
och de teckenspråkigas ställning i ert land/ inom ert självstyrande
område?
b. Har utredningar gjorts av denna fråga i ert land/inom ert självstyrande
område? Vänligen lämna uppgifter om eventuella utredningar: deras
omfattning, vem som gjort dem, när de gjordes osv.
Her har NDF gjort en utredning i 2007, og denne legges ved svararket.
http://www.deafnet.no/nor/content/download/1858/9229/file/Hevetstatusfortegnspråk.pdf
7. Lämna en kort beskrivning av både teckenspråkets juridiska ställning inom
följande språkanvändningsområden och av situationen i praktiken:
a. Forskning inom området teckenspråk (även tillämpad forskning,
ordboksarbete och läromedelsproduktion)
Det er ingen direkte lovhjemlet forskning, men både forskning, læremiddelproduksjon og
ordboksarbeid er indirekte begrunnet i Opplæringsloven og Folketrygdloven. I praksis har vi for
tiden forskning ved Universitetet i Oslo (Institutt for spesialpedagogikk og Institutt for
lingvistiske og nordiske studier), Norges teknisk-naturvitenskapelige fakultet (Institutt for
sosialt arbeid og helsevitenskap), Høgskolen i Sør-Trøndelag (Avdeling for lærer- og
tolkeutdanning), Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og Skådalen kompetansesenter i
Oslo. Læremiddelproduksjon og ordboksarbeid ved Møller kompetansesenter. Aschehoug forlag
med ordbok (bilder og tekst).
b. Studier i teckenspråk (som förstaspråk och som främmande språk)
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Ingen direkte lovhjemlede studier, men indirekte begrunnet i Opplæringsloven og
Folketrygdloven. I praksis: BA i tegnspråk og tolking ved Institutt for spesialpedagogikk ved
Universitetet i Oslo (ISP/UiO), ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ved Høgskolen i SørTrøndelag og Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen. MA i språk, studieretning
tegnspråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.
Studiepoengberegningen på tegmspråkstudiene tar utgangspunkt i at språket er et
fremmedspråk. ISP/UiO tilbyr egne undervisningsopplegg for tegnspråkbrukere. I tillegg mulig
å lære tegnspråk ved Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, samt i døveforeninger. Utover
dette har foreldre med hørselshemmede barn tilbud om opplæring i tegnspråk tilsvarende 40
uker i barnets første 16 leveår (”Se mitt språk”).
c. Språkvård och språkplanering
Ingen lovhjemling av språkrøkt/språkplanlegging. I praksis foregår slikt arbeid ved
kompetansesentrene gjennom arbeid med ordbok og læremidler, i NRK og Døves Media
gjennom fjernsynsproduksjoner, i Teater Manu med mer.
d. Tidig habilitering (även t.ex. teckenspråksundervisning för hörande
familjemedlemmar) och dagvård för barn fram till skolstarten
Reguleres av §2-6 i Opplæringsloven. I praksis tospråklige tilbud i vanlige barnehager.
Foreldreopplæring (”Se mitt språk”) og nettverksopplæring (dvs slektninger og venner) dekkes
av Folketrygden.

Se over.

e. Utbildning på teckenspråk (från förskola till högskola och universitet,
yrkesutbildning och annan vidareutbildning, såsom livslångt lärande)
f.

Teckenspråkstolkservice
(vid
kontakter
med
myndigheter
och
rättsväsendet, social- och hälsovård, i studier osv.)
Se over vedr. Folketrygdloven. I prinsippet er alle grenser for omfang av tjenester fjernet. Men
fortsatt udekket etterspørsel etter tolk på alle områder.
g. Tillgång till information på teckenspråk (i media, från myndighetshåll
osv.)
Ingen lovhjemler, men forventninger til dette i antidiskrimineringslov og tegnspråklov. I
praksis tolker NRK 1 Tegnspråk alt som skjer på hovedkanalen hver dag fra kl 18 til ca kl 22.
Døves Media produserer Tid for tegn med barneprogram hver mandag kl 17.25-17.40 og
voksenprogram en torsdag per måned kl 17.25-17.40. Noen offentlige nettsteder har begynt
med tegnspråklig informasjon (for eksempel www.dok.no).
h. Användning av teckenspråk i arbetslivet och på fritiden (t.ex. hobbyer,
kulturell eller religiös verksamhet)
Hjemmel i Folketrygdloven § 10-5, 10-6 og 10-7. På papiret ingen begrensninger i antall timer,
men i praksis oppleves tolkemangel.
8. Hur förhåller man sig till teckenspråk i ert samhälle? Vilken attityd intar
samhället till teckenspråk och teckenspråkiga personer i jämförelse med hur
språkanvändarna själva ser på sitt språk och sitt språksamfund?
Noe negativt syn på tegnspråk etter at CI-debatten har virket. Anbefalinger om at tegnspråk
ikke brukes fra medisinske miljøer. Men tegnspråk er ikke stigmatiserende lenger. Positivt
selvbilde. Tegnspråknyhetene rett før barne-tv kl 17.55 har virket positivt for en stor gruppe
barn. Prinsesse Märtha Louise fronter NDF og tegnspråk positivt. Fritz Moen-saken viser hvor
vanskelig det er å forstå og bli forstått.
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9. Vilken är er uppfattning om teckenspråksanvändningen i nordiska
sammanhang? Hur kommunicerar (och på vilka språk) teckenspråkiga från
olika nordiska länder då de träffas? Används ASL (American Sign Language)
eller International Sign, eller anpassar man sitt teckenspråk till en nordisk
variant?
Vi oppfatter situasjonen slik at vi går mer og mer inn for å bruke eget nasjonalt tegnspråk
foran for eksempel svensk tegnspråk ved møter i Norden. Tradisjonelt har nok svensk
dominert, og svensk låner bort flest tegn ved felles samtaler i dag også. Internasjonale tegn er
brukt i noen enkeltsituasjoner, men ASL i liten grad – med unntak av ungdommen som i stadig
sterkere grad kommuniserer seg i mellom på ASL i Norden.
10.Vilka personer har bidragit till svaren till detta frågeformulär? Vilka
institutioner eller organ representerar uppgiftslämnarna? Vänligen meddela
även skriftliga källor som är relevanta och innehåller information om
teckenspråkens ställning i ert land/ inom ert självstyrande område.
Arnfinn Muruvik Vonen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo:
a.m.vonen@isp.uio.no
Odd-Inge Schröder, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo:
o.i.schroder@isp.uio.no
Sissel Gjøen, interessepolitisk rådgiver, Norges Døveforbund: sissel.gjoen@doveforbundet.no
Paal Richard Peterson, generalsekretær, Norges Døveforbund:
paal.richard.peterson@doveforbundet.no
Vi legger ved:
1.

ABM-utviklings rapport Norsk tegnspråk som offisielt språk (2004)

Lenke:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/abm-skrift/abm-skrift-fulltekst/abm-skrift-10-norsktegnsprak-som-offisielt-sprak.html/
2.
3.

4.

Norges Døveforbunds rapport Begrunnelser for å gjøre norsk tegnspråk til offisielt
språk (2007)
Kopi av lovtekster: § 2-6 og § 3-9 i Opplæringsloven og § 10-5, 10-6 og 10-7 i
Folketrygdloven
Debatt i Tidsskrift for norsk legeforening om bruk av tegnspråk til CI-opererte barn

Lenker:
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1609458
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1638766
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1638803

5.

De siste årene er det gitt ut en del bøker om døve og tegnspråk som kan skaffes ved
interesse:

1. Vi som ikke hørte flyalarmen (Thorbjørn Johan Sander)
Om døve under 2. verdenskrig
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2. Tegn som språk (Flere forfattere)
Om tegnspråk, døvekultur, døvehistorie osv for høgskole/universitet/andre
3. La hendene snakke! (Sigrid Nygaard Moriggi)
Ordbok i tegnspråk
4. Grenseløs verden (Jon Martin Brauti, Karl Fredrik Robertsen, Cathrine Ørn og Sissel H.
Markhus)
Fire døve ungdommer reiser jorden rundt
5. Normalitet (Jan-Kåre Breivik og Thomas Hylland Eriksen)
Ett kapittel om døves syn på seg selv i forhold til en normalitet- og avviksdiskusjon
6. Døv identitet i endring (Jan-Kåre Breivik)

Andre lenker:
Norges Døveforbund: www.deafnet.no
Foreningen for norsk tegnspråk: www.norsktegnspraak.no
Statlig spesialpedagogisk støttesystem: www.statped.no
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BILAGA 8 – Sverige

FRÅGEFORMULÄR om teckenspråkiga, teckenspråk
och deras ställning i Norden 1
1. Vilket teckenspråk/vilka teckenspråk används i ert land/ inom ert
självstyrande område? Vilka grupper använder de olika teckenspråken (t.ex.
etniska eller religiösa minoriteter, invandrare eller andra grupper)?
Vilket/vilka teckenspråk är historiskt sett de mest etablerade? Hur ser
situationen ut för teckenspråkiga som tillhör den samiska minoriteten i ert
land?
Svenskt teckenspråk är det etablerade teckenspråket som används i Sverige. Det finns
invandrargrupper som under en övergångsperiod använder sitt hemlands teckenspråk. Men vår
uppfattning är att döva invandrare snabbt assimileras i dövvärlden i Sverige och använder
svenskt teckenspråk både hemma och i dövsamhället. Enligt Delrapport nr 1, 1991, ”Att vara
invandrare och döv – en dubbelutmaning?” av Louise Danielsson, Sveriges Invandrarsinstitutet
och Museum, nuvarande Mångkulturellt centrum i Botkyrka, finns det uppgifter om antal döva
invandrare från respektive länder. Resultatet från forskningen gäller för perioden år 19521991. Den största döva invandrargruppen är från Finland, år 1991var cirka 100 personer. En
tredjedel av gruppen är finskspråkiga. Näst största invandrargruppen är från Polen. Andra
stora invandrarländer är Rumänien, Ungern, Ex-jugoslavien, Iran. Det har inte gjorts någon
uppföljning av studien så några aktuella siffror finns inte.
Det finns inte något officiellt dokument om döva teckenspråkiga som tillhör samiska
minoriteten i Sverige. Nästan alla döva samer går i våra dövskolor i Sverige och använder
svenskt teckenspråk.
2. Vilken är den historiska bakgrunden till teckenspråket i ert land/inom ert
självstyrande område? När grundades den första dövskolan, osv? Vilka är de
tidigast dokumenterade uppgifterna om teckenspråkets existens i ert
land/inom ert självstyrande område? Uppge gärna relevanta källor för
uppgifter om den historiska bakgrunden.
Det finns skriftliga belägg att teckenspråket användes i Sverige under 1700-talet. Men det är
troligen först efter att de första dövskolorna grundades som ett rikstäckande svenskt
teckenspråk växer fram. Första dövskolan grundades år 1809 i Stockholm. Efter några år
flyttades verksamheten till Manilla på Djurgården (1812). I kölvattnet av den påbörjade
dövundervisningen bildades dövföreningar. Stockholms Dövas Förening (SDF) är äldst och
grundades 1868. Den fungerade såväl som en riksförening som en sjuk- och begravningskassa
för döva i landet först. År 1903 delades föreningens tidigare verksamhet upp i en lokalförening
för Stockholm och en riksomfattande dövas allmänna sjuk- och begravningskassa. Med tiden
bildades alltfler lokala föreningar, framför allt efter förra sekelskiftet. Föreningarna var viktiga
knutpunkter och möjliggjorde att döva kunde utveckla sitt teckenspråk och lyssna på
föreläsingar på teckenspråk och därmed få kunskaper i världsliga och andliga frågor. På
dövskolorna bedrevs vid denna tid oral undervisning. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
bildades år 1922 med 40-tals lokala föreningar.
Sveriges äldsta teckenordbok består av två delar: grammatik och teckenförråd och utgavs år
1916 (Teckenspråket, O. Österberg). Ytterligare teckenordböcker utgavs år 1960, 1968, 1971,
1978 och den senaste 1997 (Svenskt teckenspråkslexikon, SDR).

1
Trots att formen teckenspråk används i singularis gäller frågorna alla de olika teckenspråk som används i ert land/
inom ert självstyrande område
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Källor: Manillaskolans arkiv, Stockholms stadsarkiv och SDFs arkiv, Stockholms stadsarkiv.
”Som en syskonkedja” (jubileumsbok om Stockholms dövas förenings 125-årigas historia,
1995, ISBN: 91-630-3184-1) och ”Den gemensamma kraften – Sveriges Dövas Riksförbund
1922-1997”, 1997: ISBN: 91-630-4631-8. ”Tidning för dövstumma”, senare ”Dövas Tidning”
1890-2007.
3. Vilken juridisk ställning har teckenspråket i ert land/inom ert självstyrande
område? Hur ser den nuvarande lagstiftningen ut för teckenspråkets och de
teckenspråkigas del? Finns det lagar som berör teckenspråk som kommer att
träda i kraft inom kort?
Det svenska teckenspråket är officiellt erkänt som dövas modersmål år 1981 och har god
status i Sverige, men har ganska svagt stöd i lagstiftningen. Enligt läroplanen för specialskolan
år 1983 ska undervisningen vara tvåspråkig. Undervisningsspråk är i första hand teckenspråk.
Riksdagen erkände år 2000 fem nationella minoritetspråk, men svenskt teckenspråk var inte
ett av dem. Politiker ser positivt på teckenspråket men tvekar av någon anledning när det
kommer till lagstiftning. I minoritetsspråksfrågan hänvisade regeringen till Europarådets
konvention som inte tagit med de tecknade språket trots att de uppfyller de kriterier som satts
upp för ett minoritetsspråk. Just nu pågår en statlig utredning om en ny språklag i Sverige
som bland annat tittar på det svenska språkets status. Det svenska teckenspråket kommer
också att omnämnas, på vilket sätt är fortfarande oklart. Lagen beräknas tas i kraft 2009.
4. Hur många teckenspråkiga finns i ert land/inom ert självstyrande område?
Baserar sig antalet personer på statistik eller ett allmänt överslag? Har ni
uppgifter om språkanvändarnas åldersfördelning eller regionala spridning?
En siffra som oftast används är att 1 promille av befolkningen är barndomsdöva, vilket i
Sveriges fall innebär runt 10.000. Till detta tillkommer hörselskadade, vuxendöva och
språkstörda som använder teckenspråk. I dövas omgivning finns det personer – släktingar och
yrkesmänniskor – som använder teckenspråk i mer eller mindre grad. En uppskattning som
Sveriges Dövas Riksförbund har gjort är att ca 30.000 personer använder teckenspråk i
kommunikation med omgivningen.
5. Vilka institutioner, och/eller organ är sakkunniga när det gäller teckenspråk
och språklig intressebevakning i ert land/ inom ert självstyrande område
(t.ex. dövförbund, språknämnder, institutioner vid universitet, osv.)?
I Sverige har det bedrivits forskning om teckenspråk sedan början av 1970-talet vid
Avdelningen för teckenspråk på Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Sveriges
Dövas Riksförbund har bedrivit ett starkt opinionsarbete för det svenska teckenspråket,
speciellt under 70-, 80- och 90-talet. Även om teckenspråket har fått god status så fortsätter
opinionsarbetet. Sedan 2007 bedrivs språkvårdsarbete i teckenspråk vid Språkrådet, som en
en avdelning under Institutet för språk och folkminnen. Det är en nybildad myndighet som
sedan 1 juli 2006 arbetar med språkfrågor (t.ex. namn, ortnamn, folkminnen och språkvård i
svenska och de nationella minoritetsspråket samt svenskt teckenspråk).
6. Teckenspråkens och de teckenspråkigas/teckenspråksanvändarnas ställning:
a. Vilka brister eller problem är mest akuta när det gäller teckenspråkens
och de teckenspråkigas ställning i ert land/ inom ert självstyrande
område?
Starkare lagstiftning är angeläget. Även om samhället är välvilligt inställt till teckenspråk idag
kan opinionvindarna förändras. Den ökade spridningen av kokleaimplantat kan göra att
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samhällssynen förändras. Därför är det viktigt att kunna luta sig mot lagen när vindarna blåser
åt andra håll.
Tillgång till tolkar är också en viktigt fråga. När tolktjänsten kom så var alla positiva till den.
Nu har tolktjänsten vuxit och börjar ta plats i det ekonomiska budgetarbetet, vilket gör att
politiker drar öronen åt sig och börjar titta på den ekonomiska biten. Här handlar det om att
både få fram fler tolkar men också att effektivisera tolkverksamheten.
b. Har utredningar gjorts av denna fråga i ert land/inom ert självstyrande
område? Vänligen lämna uppgifter om eventuella utredningar: deras
omfattning, vem som gjort dem, när de gjordes osv.
I Integrationsutredningen (SOU 1979:50) nämns med hänvisning till forskningen att
teckenspråket är ”dövas språk”. Detta ledde sedan till ett officiellt erkännade av teckenspråket
i riksdagen 1981. I läroplanen för specialskolan 1983 fastställs det att ”undervisningspråk är
teckenspråk och svenska”.
I maj år 2006 slutfördes en stor och omfattande utredning om teckenspråkets ställning i
Sverige och ett slutbetänkande överlämnades till regeringen, Teckenspråk och teckenspråkiga
– översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54) . Utredarens namn är Torgny
Danielsson. Utredningen behandlar frågor som teckenspråkets status, utbildning, tolkfrågor,
kultur och forskning.
Som nämnts tidigare (Se punkt nr 5) pågår en statlig språklagsutredning (Ku 2007:01) i
Sverige under ledning av utredaren Bengt-Åke Nilsson på Kulturdepartementet.
Språklagsutredningen ska avslutas den 28 februari 2008. Det svenska teckenspråket kommer
också att omnämnas, på vilket sätt är fortfarande oklart. Lagen beräknas träda i kraft tidigast
år 2009.
7. Lämna en kort beskrivning av både teckenspråkets juridiska ställning inom
följande språkanvändningsområden och av situationen i praktiken:
a. Forskning inom området teckenspråk (även tillämpad forskning,
ordboksarbete och läromedelsproduktion)
Forskning om teckenspråk sker vid Stockholms universitet vid Avdelningen för teckensråk på
Institutionen för lingvistik. Där bedrivs också utbildning i teckenspråk och för
teckenspråkstolkar.
Teckenspråksutbildning
uppdelas
av
en
grundutbildning
och
forskningsutbildning.
Teckenspråkavdelningen ansvarar också för att bygga upp ett digitalt lexikon som är
tillgängligt via internet utan kostnad, och har gett flera speciallexikon på dvd, bl.a. för
områdena matematik, sex- och samlevnad, språkvetenskap och kyrkliga tecken.
b. Studier i teckenspråk (som förstaspråk och som främmande språk)
Studier i teckenspråk sker på olika nivåer:
• I specialskolan för döva och riksgymnasium (förstaspråk)
• Som c-språk (tillvalsspråk) i kommunala gymnsieskolan (främmande språk)
• I studiecirkelverksamhet (främmande språk)
• Föräldrautbildning TUFF-utbildning (främmande språk)
• Högskoleutbildning (första språk och främmande språk)
• Folkhögskola (främmande språk)
Vid Stockholms universitet ger för närvarande dessa kurser på grundnivå: Fortbildningskurs för
teckenspråkstolkar - teoretisk inriktning, 15 hp. Teckenspråk I, 30 hp. Teckenspråk II, 30 hp,
Teckenspråk -kandidatkurs, 30 hp. Dessutom på avancerade nivå finns det fristående kurser,
bland annat Kognitiv teckenspråksteori, 7,5 hp. Kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng,
magisterexamen 60 högskolepoäng, masterexamen 120 högskolepoäng och doktorsexamen
240 högskolepoäng.
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Örebro universitet ger kurser i svenskt teckenspråk, A och B kurs (30 hp vardera)
c. Språkvård och språkplanering
Språkvårdsarbete i teckenspråk sker på Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen i
Stockholm sedan våren 2007. Tidigare kan man säga att Teckenspråksavdelningen vid
Stockholms universitet indirekt haft den uppgiften men har nu börjat hänvisa till Språkrådet.
Sveriges Dövas Riksförbund har haft en stor betydelse för språkplanering i sitt politiska arbete,
och ansvarade för det stora arbetet med att ta fram Svenskt teckenspråkslexikon (1997) och
olika studiematerial kring teckenspråk. I viss mån kan man säga att språkvård har bedrivits på
de olika teckenspråksutbildningar som getts vid folkhögskolor, speciellt vid Västanviks
folkhögskola, men det har inte varit något medvetet och enhetligt arbete.
d. Tidig habilitering (även t.ex. teckenspråksundervisning för hörande
familjemedlemmar) och dagvård för barn fram till skolstarten
Hörande barn till döva föräldrar har rätt att få modersmålsundervisning i sin kommun.
Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning i teckenspråk om det finns en lämplig
lärare och det finns minst fem elever som vill läsa modersmål. Eleven måste ha grundläggande
kunskaper i språket. Undervisning kan ske under eller utanför timplanebunden tid.
Landstingen har ett ansvar att ge föräldrar till döva barn en introduktionskurs i teckenspråk,
men omfattningen varierar från landsting till landsting (mellan 25 och 250 timmar), och inget
statligt stöd utgår för denna verksamhet. Sedan utgår det ett statligt stöd för föräldrar till döva
barn som kan få teckenspråksutbildning i TUFF-programmet,vilket innebär att de får 240
timmars undervisning. TUFF-utbildningen kan ses som en fortsättning på introduktionskursen.
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst.
Det finns teckenspråksutbildning för hörande syskon till döva barn, som kan få
teckenspråksundervisning på specialskolan där det döva barnet är placerat. Denna verksamhet
ansvarar Specialskolemyndigheten för, d.v.s. statligt ansvar.
e. Utbildning på teckenspråk (från förskola till högskola och universitet,
yrkesutbildning och annan vidareutbildning, såsom livslångt lärande)
Döva barn har rätt till utbildning på teckenspråk från förskola i kommunala regi. Driften av de
tidigare landstingskommunala specialförskolorna för teckenspråkiga har i vissa fall övertagits
av kommunen som fortsatt att erbjuda specialförskola för barn i behov av teckenspråkig miljö.
Döva barn i skolpliktig ålder har rätt till teckenspråkig undervisning under hela skolgången i de
statliga regionala specialskolorna (dövskolor) samt vid Riksgymnasiet för döva och
hörselskadade (RGD/RGH) i Örebro. Om läraren ej kan teckenspråk så ska tolk användas.
Specialskolemyndigheten (SPM) har ansvaret för specialskolan för drift och verksamhet sedan
den 1 juli 2000. Skolgång på riksgymnasiet bekostas delvis av hemkommunen och delvis med
statliga medel.
Teckenspråkig undervisning på högskola sker vid Örebro och Stockholms universitet som har
flera kurser och utbildningar om teckenspråk och tolkning.
f.

Teckenspråkstolkservice
(vid
kontakter
med
myndigheter
och
rättsväsendet, social- och hälsovård, i studier osv.)
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska landstingen erbjuda tolkservice till döva i s.k.
vardagstolkningssituationer. Det innebär kontakter med myndigheter, sjukvård, kontakter med
skolor, rättsväsendet men också i fritidssituationer som släktkalas, fritidsintressen mm, men
på grund av begränsade resurser har ofta tolkningar i fritidssituationer lägre prioritet, vilket
innebär att döva inte alltid får tolk i dessa situationer. Varje landsting har olika syn på
prioriteringsfrågor. Dövrörelsen tycker detta är otillfredsställande och arbetar för en mer
samordnad syn på tolkfrågan i landet och tycker att staten ska ta över ansvaret för
tolkservicen. Ytterligare en anledning till detta krav är att det redan idag utgår ett statsbidrag
till landstingen. Tidigare fördelades anslaget efter antalet invånare i landstingen, vilket
upplevdes som orättvist eftersom antalet döva personer i landstingen procentuellt inte följer
befolkningen i stort. Fördelningen av statsbidraget har förändrats och följer förslaget som
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lades i Teckenspråkets ställning (SOU:2006:54). Det innebär att statsbidraget fördelas efter
landstingens redovisade kostnader för tolkservicen och inte utifrån befolkningsantal. I vissa
landsting används statsbidraget för att minska landstingens egna utgifter.
Inom högskolan organiseras tolkfrågor självständigt. Varje högskola har ett ansvar att
finansiera tolkhjälp åt döva. Högskolorna kan söka statliga medel för tolkkostnader via
Nationellt stöd för funktionshindrade.
För personer som söker yrkesutbildningar eller andra eftergymnasiala utbildningar i kommunal
eller privat regi är tolkfrågan mycket osäker. Det finns ingen etablerad organisation som
ansvarar för detta och det finns ingen klar finansiering för detta. Ibland löser det sig genom att
medel söks hos Arbetsmarknadsverket som används för att köpa tolktjänster av privata
tolkbolag, men AMV beviljar bara i undantagsfall pengar till tolkar. Oftast blir sökande utan
tolk.
Sedan 2004 auktoriseras teckenspråkstolkar av Kammarkollegiet. Idag (jan 2008) är 76
teckenspråkstolkar auktoriserade i Sverige. Man räknar med att det finns ca 450 aktiva tolkar i
Sverige, men någon tillförlitlig statistik finns ej, vilket är en brist.
g. Tillgång till information på teckenspråk (i media, från myndighetshåll
osv.)
Sveriges television sänder nyhetsprogram (Nyhetstecken) 5 minuter alla vardagar och ett
teckenspråkigt magasin som heter Perspektiv (20 minuter i veckan). Dessutom produceras och
sänds teckenspråkiga barn- och ungdomsprogram (för närvarande Sagoträdet och Pi).
Myndigheter har börjat framställa information på teckenspråk, i form av videofilmer som de
lägger ut på sina webbplatser. Det sker ännu i blygsam skala. Sveriges riksdag antog år 2000
en nationell handlingsplan för handikapppolititken som innebär att Sverige ska vara tillgängligt
för alla medborgare år 2010. Detta dokument används av handikapprörelsen för att trycka på
regeringens och myndigheters arbete med tillgänglighetsfrågor. Vi kommer säkert att se fler
myndigheter som lägger ut information på teckenspråk.
h. Användning av teckenspråk i arbetslivet och på fritiden (t.ex. hobbyer,
kulturell eller religiös verksamhet)
När det gäller personalmöten och fackliga möten i arbetslivet eller föräldramöten i skolan samt
kurser i arbetslivet har man möjlighet att få teckenspråkstolk via landstingets tolkservice. Om
det är lätt eller svårt att få teckenspråkstolk varierar från län till län. Det handlar om
ekonomiskaresurser eller tillgång till tolkar. I religiös verksamhet är alla dövpräster mer eller
mindre teckenspråkiga. Man kan även få teckenspråkstolk till dop, vigsel eller begravning om
man har en hörande präst. I kulturella sammanhang kan man också få teckenspråkstolk vid
studiebesök på museer eller föreläsningar. På fritiden kan man också få teckenspråkstolk till
deltagande på kvällskurser i olika kulturområden. Det finns också fem auktoriserade döva
teckenspråkiga guider i Stockholm.
8. Hur förhåller man sig till teckenspråk i ert samhälle? Vilken attityd intar
samhället till teckenspråk och teckenspråkiga personer i jämförelse med hur
språkanvändarna själva ser på sitt språk och sitt språksamfund?
Generellt är samhällets syn på svenskt teckenspråk positivt både från officiellt håll och bland
gemene man. Många är nyfikna på teckenspråk men har ofta en vag uppfattning om språket.
Döva som använder teckenspråk i offentliga miljöer betraktas inte längre som främmande
fåglar som det gjorde för ett par decennier sedan. Det finns ett intresse bland allmänheten att
lära sig teckenspråk, men alla har inte möjlighet till detta då det saknas teckenspråkslärare på
många håll i landet.

BILAGA 8 - Sverige

Tolkservicen är i en internationell jämförelse god i Sverige, även om många önskar att den
utvecklas mer än idag (se punkt 7f).
För döva i Sverige är teckenspråk en självklarhet och det finns en hög medvetenhet om det
egna språket. Döva – speciellt döva ungdomar – känner sig inte längre som andraklassens
medborgare som alltid måste anpassa sig till majoritetskulturen. Om språkförbistring uppstår
används helst papper och penna som upplevs som mer jämlikt kommunikationssätt än att
använda talet, vilket döva tränades att göra tidigare. Men frågan om full delaktighet och
tillgänglighet i samhället är en alltjämt pågående fråga för döva, och kommer alltid att vara
det eftersom man är en minoritetsgrupp.
Det ökade intresse för kokleaimplantat bland föräldrar till döva barn har skapat en hel del oro i
dövvärlden. Idag opereras 95 % av de döva barnen i tidig ålder. 40% av dessa hamnar sedan
på specialskolor och får tvåspråkig undervisning och 60% integreras i hörselklasser eller
individualintegreras i kommunala skolor. Många upplever hörseltekniken som ett hot mot
dövkulturen och teckenspråket medan andra inte har lika pessimistisk syn. SDR:s ståndpunkt
är att man inte är emot kokleaimplantat utan för teckenspråk. Med detta vill man säga att
döva barn med kokleaimplantat ska få växa upp med teckenspråket vid sidan av den talade
och skrivna svenskan.
Vad kokleimplantat innebär för framtiden är för tidigt att säga, men en trolig utvecklingslinje
är den som var under 50- och 60-talet då de huvudburna hörapparaterna kom. Då, liksom nu,
fanns det en stark teknikoptimism och man trodde att dövhet kunde ”utrotas”. Men
verkligenheten blev en annan; teckenspråkets betydelse erkändes och skrevs in i läroplanen
för specialskolan. Kokleaimplantat är inte lösningen för alla, och man glömmer att den
opererade personen fortfarande har ett hörselhandikapp. Många individualintegrerade barn
tvingas flytta till specialskolan efter några år när man märker att kommunikationen inte
fungerar. De kommunala skolorna saknar oftast kompetens i hörselhandikapp. Tvåspråkig
specialskola är alltjämt en viktig fråga för döva.
9. Vilken är er uppfattning om teckenspråksanvändningen i nordiska
sammanhang? Hur kommunicerar (och på vilka språk) teckenspråkiga från
olika nordiska länder då de träffas? Används ASL (American Sign Language)
eller International Sign, eller anpassar man sitt teckenspråk till en nordisk
variant?
Vår uppfattning är att danskt, norskt och svenskt teckenspråk används i huvudsak när
teckenspråkiga från olika nordiska länder träffas på nordisk nivå och även finskt teckenspråk i
vissa fall. Detta innebär att finska teckenspråksanvändare använder svenska munrörelser
istället för finska munrörelser. Det är alltså inget problem att kommunicera med varandra.
Svenska och finska representanter blir oftast förstådda på svenskt/finskt teckenspråk av andra
nordiska kollegor vice och versa. För svenskar tar det tid att vänja sig vid att förstå danskt
eller norskt teckenspråk. Kollegor från Island och Färöarna får ofta använda något av dessa tre
nordiska teckenspråk: danskt, norskt eller svenskt teckenspråk. ASL eller International Sign
används inte så mycket i nordiska sammanhang.
10.Vilka personer har bidragit till svaren till detta frågeformulär? Vilka
institutioner eller organ representerar uppgiftslämnarna? Vänligen meddela
även skriftliga källor som är relevanta och innehåller information om
teckenspråkens ställning i ert land/ inom ert självstyrande område.
Vi som har skrivit svaren är Tommy Lyxell och Tomas Hedberg, språkvårdare i teckenspråk på
Språkrådet. Teckenspråksavdelningen vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
och Sveriges Dövas Riksförbund har lämnat synpunkter som tagits med i svaren.
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Användbara källor:
Handikappsutredningen – Kultur åt alla (SOU 1976:20)
Integrationsutredningen (SOU 1979:50)
Riksdagens officiella erkännande av teckenspråket (Prop. 1980/81:100)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:73)
1983 av läroplanen för specialskolan (Skolöverstyrelsen 1983)
Handikapputredningen (SOU 1991:97)
Stöd och service till vissa funktionshindrade -tolktjänst (Prop. 1992/93:159)
1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo
94)
Gymnasieutbildning för vissa ungdomar med funktionshinder (SOU 1996:167)
Förordning (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF)
Minoritetsspråksutredningen (SOU 1997:192)
Nationella minoriter i Sverige (Prop. 1998/99:143)
FUNKIS-utredningen – funktionshindrade elever i skolan (SOU 1998:66)
Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv (Hyltenstam 1999)
Mål i mun – Förslag till handlingsprogram för svenska språket (SOU 2002:27)
Teckenspråk och teckenspråkiga – Kunskaps- och forskningsöversikt (SOU 2006:29)
Teckenspråk och teckenspråkiga – översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54)
Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (Prop. 2005/06:2)
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