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Allmänna arvsfonden 
har möjliggjort tillkomsten av detta material. Sedan bildan
det 1928 har fonden använts för utvecklingsprojekt för barn, 
ungdomar och personer med funktionshinder. Arvsfonds
delegationen beslutar och följer upp de projekt som fått 
stöd , samt bevakar att erfarenheterna från projekten sprids 
och tas till vara. Organisationer som verkar ideellt för barn, 
ungdomar och personer med funktionshinder kan få stöd ur 
arvsfonden . 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
har till uppgift att tillvarata teckenspråkiga dövas sociala, 
ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. Den främsta 
uppgiften är att genom påverkansarbete gentemot samhäl
lets företrädare och allmänheten åstadkomma tillgänglighet 
genom teckenspråk. 

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) 
är en organisation som arbetar för barn och ungdomar, mel
lan 7 och 30 år, som använder teckenspråk. SDUR beva
kar unga dövas intressen och deras rättigheter inom olika 
områden som fritid , skola , utbildning och kultur i Stockholms 
län. SDUR är också huvudman för fritidsgården DUKiS, med 
verksamhet för teckenspråkiga barn och ungdomar. 

Materialet har tagits fram med stöd även av 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund och 
Stockholms Dövas Förening. 
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Introduktion 
Detta unika material vänder sig till dig som är lärare eller 
samtalsledare . studiehandledningen beskriver dövas histo
riska kamp för teckenspråket, vad tvåspråkigheten innebär 
för döva, teckenspråkiga dövas rättigheter, föreningens 
betydelse för döva, och framför allt hur man kan vara med 
och påverka det svenska samhället. 

studiehandledningen är baserad på dövkultur och avsedd 
för yngre målgrupper. Även specialskolornas personal ska 
kunna ta del av materialet. 

Bakgrund 
Projektet "Teckenspråksmanifestation" drivs av SDR och 
projektet "TU" (Teckenspråk och Utbildning) av SDUR. Des
sa projekt har samarbetat under arbetsnamnet "MTU". Syftet 
med projekten och samarbetet är att döva och hörselska
dade barn och ungdomar ska få kunskap om teckenspråket 
och dess historia för att utvecklas individuellt, få ökad själv
känsla och samtidigt motiveras att agera intressepolitiskt. 

Syftet är också att ge teckenspråkiga barn och ungdomar 
kunskaper om sin historia och den fortsatta kampen för de
mokrati och ökad tillgänglighet. 

En av aktiviteterna har varit en stor turne till årskurserna 
6 -1 O i landets fem regionala specialskolor för döva och 
hörselskadade. Projekten genomförde bl. a temadagar och 
möten med elever och lärare för att diskutera dövhistoria och 
dövmedvetande. 
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Hur DVD och handledningen kan användas 

DVD 
Alternativa uppspelningar 
DVD-filmen kan spelas upp på olika sätt. Välj "play" för att 
spela upp alla delarna i en följd eller spela upp varje del i 
valfri ordning . För att få en uppfattning om innehållet rekom
menderar vi dock att ledare och deltagare först ser hela 
materialet innan fördjupning görs i någon del. 

Textning 
Hela materialet är på svenskt teckenspråk. När ASL (ame
rikanskt teckenspråk) förekommer, tolkas det till svenskt 
teckenspråk. Man kan välja med eller utan svensk text, 
och kan när som helst starta textningen utan att behöva se 
filmen från början . 

Assistenten 
Assistenten är lärarens eller samtalsledarens extrahjälp och 
innebär att man kan få vägledning under visningen. Assis
tenten visar när det dyker upp nyckelord eller tidssekvenser 
som är bra diskussionsunderlag. Assistenten syns i form 
av en hand i det övre högra hörnet och hänvisar till olika 
stycken i handledningen. Man kan välja att titta på materialet 
med eller utan assistenten . Assistenten kan startas när som 
helst under visningen. 

~ Nyckelord och förslag till diskussion och fördjupning 

Det som assistenten vill förmedla finns i sin helhet i denna 
handledning. studievägledningen återfinns även som PDF-fil 
på skivan . 

För att öppna filen krävs programmet Adobe Reader som 
kan laddas ner kostnadsfritt från http://www.adobe.com 
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Handledning 
Den här handledningen kan vara ett stöd för lärare och 
samtalsledare . Handledningen innehåller förslag på hur 
materialet kan användas i undervisning eller samtal. Upp
lägg, disposition och frågor är endast förslag . Det innebär att 
lärare eller samtalsledare kan ändra upplägget eller frågorna 
så att det passar målgruppen. 

Förslag på metoder 
Det finns olika sätt att leda samtal och diskussioner i en 
grupp och det bygger mycket på att alla deltagare medver
kar. Inför samtalen kan deltagarna ta ställning till vem som 
ska leda gruppen och om de kan turas om att vara samtals
ledare . 

För att alla i gruppen ska komma till tals kan man använda 
sig av talarrundor. Ordet går runt i den ordning man sitter. 
Ingen får avbryta den som talar. Ett bra sätt är att använda 
den första rundan till att var och en uttrycker sin tanke eller 
åsikt utan att kommentera någon annans. Andra rundan kan 
användas till att kommentera tidigare inlägg. 

Om man snabbt och enkelt vill påbörja en diskussion i grup
pen kan man använda bikupemetoden, en beprövad metod 
för att få fram nya ideer. Deltagarna diskuterar två och två, 
eller tre och tre om en viss fråga under några minuter. När 
diskussionerna verkar avta bryter samtalsledaren och grup
pen sammanfattar gemensamt de olika synpunkter som 
kommit fram . 

Brainstorming är en annan igångsättningsmetod. Det inne
bär att alla deltagare under några minuter fritt kommer med 
så många förslag och ideer som möjligt kring en speciell 
fråga . 

Redovisningen kan ske på det sätt som passar deltagarna 
bäst. 
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Innan gruppen skiljs åt kan det vara lämpligt att komma 
överens om vissa uppgifter till nästa lektion. Det kan till 
exempel innebära att fundera över vad som tagits upp, vad 
som känts viktigast och varför. 

Allas delaktighet leder till kreativitet. Ett av förhållningssätten 
för att skapa ett kreativt klimat är att ingen har fel , alla tankar 
är värda att noteras. Låt er inspireras av varandra! 

Nyckelord 
En del begrepp förklaras mer djupgående i en ordlista med 
nyckelord kopplat till varje avsnitt i studiematerialet. Förkla
ringarna finns också i DVD-materialet. Nyckelordens syfte är 
att peka på t ex konkreta saker, handlingar eller värderingar. 

Förslag till diskussion och fördjupning 
Materialet innehåller upplevelser och erfarenheter som är 
värda att diskutera och fördjupa sig i. Det finns förslag på 
frågeställningar som kan användas som underlag för samtal 
i gruppen. Det kan handla om nyckelordens betydelse eller 
attityder och värderingar samt olika perspektiv kopplat till 
vad som visats i studiematerialet. Frågeställningarna kan 
också användas som konkreta gruppuppgifter eller i fördjup
ning, t ex. observationer eller intervjuer inom ett ämne som 
sedan ska redovisas. 
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Dövmedvetande 
Här presenteras de personer som blivit intervjuade i filmen 

Brita Bergman är professor i teckenspråk 
och kom genom skolöverstyrelsen i kontakt 
med dövsamhället första gången 1971 . Hon 
var med och startade teckenspråksforsk
ningen vid Stockholms Universitet 1972. 

Lars Wallin kom in i dövvärlden mitt under 
dövmedvetanderörelsen. Innan dess var 
han aktiv inom idrotten . Han blev senare 
doktor i teckenspråk och är idag lektor vid 
Stockholms Universitet. 

Anders Dahlin har arbetat inom dövvärlden 
i över 30 år. Han har arbetat både inom döv
skolan och som tolk . Idag är han tolklärare . 
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Anna-Lena Nilsson har arbetat som tolk , 
teckenspråkslärare och tolklärare i många 
år. Idag är hon doktorand i teckenspråk vid 
Stockholms Universitet. 

) 

) 

Birgitta Ozolins började arbeta på stock
halms Universitet under 1970-talet med döva 
barns språkutveckling. Hon var delaktig i 
dövmedvetanderörelsen . Efter det arbetade 
hon 12 år på dövskolor i Kenya och Nepal 
med inriktning på teckenspråk och dövmed
vetande. Idag arbetar hon som dövlärare. 

Hans Smedberg var med i den populära 
pjäsen "Omvända världen". Därefter var han 
aktiv inom dövorganisationer, bl a i Sveri
ges Dövas Ungdomsförbund och Sveriges 
Dövas Riksförbund i många år. Idag är han 
egen företagare . 

Sten Ulfsparre har varit aktiv i dövrörelsen 
i hela sitt liv och även i dövmedvetanderö
relsen. Han arbetade på Lärarhögskolan 
många år. Idag är han pensionär. 

Lolo Danielsson var med i den populära 
pjäsen "Omvända världen" i slutet av 1970-
talet. Sedan dess har hon forskat inom döv
området och idag är hon doktorand i special
pedagogik vid Stockholms Universitet. 
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Gunilla Wågström Lundqvist var delaktig 
i utvecklingen av dövmedvetanderörelsen . 
Hon var också aktiv inom kulturområdet och 
är det än idag . Gunilla var med och startade 
Tyst Teater och har hittills haft olika funktio
ner i dövvärlden. Idag är hon TV-producent 
hos Utbildningsradion. 
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Lars-Åke Wikström är den som varit mest 
aktiv och synlig i dövmedvetanderörelsen. 
Han var en populär föreläsare i ämnet. Han 
blev senare adjunkt i teckenspråk vid stock
halms Universitet. Han var förbundsordför
ande i Sveriges Dövas Riksförbund i 17 år 
innan han slutade år 2009. 

Introduktion till dövmedvetande 
Nyckelord 

• Västanvik 
• skolöverstyrelsen 
• Hörselvården 
• Sveriges Dövas Riksförbund, SDR 
• Döva Barns Målsman, DBM (idag Riksförbundet 

för döva, hörselskadade och språkstörda barn, 
DHB) 

• Hörselfrämjandet, HFR (idag Hörselskadades 
Rikförbund, HRF) 

• Regeringen 
• Tolkservice 
• Uppsalamötet 

Förslag till diskussion och fördjupning 
• Förr försökte man göra döva barn till hörande- har du 

själv upplevt eller sett något liknande? 
• Vad innebar SDR:s direktkontakt med utbildningsminister 

Ragnar Edenman? 
• Varför var Uppsala-mötet så viktigt? 

Dövskolan 
Nyckelord 

• Internatskolan 
• Oralism 
• Teckenspråk 
• Talundervisning 
• Förtryck 
• Attityd 
• Åtta årskurser 

Örebro-skolan ("oegentligt döva") 
• Teckenklass 
• Talklass 
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• "A, B och C-klasser" 
• Blockhusudden 
• Dialog 
• Systemet 

Förslag till diskussion och fördjupning 
• Hur tror du att döva levde, om du jämför före och efter 

1880? 
• Hur är undervisningen vid specialskolorna idag jämfört 

med hur det var förr? 
• Hur uppfattar du de olika klasserna "A , B och C-klasser'' 

jämfört med tal- och teckenklasser? 

Teckenspråk 
Nyckelord 

• Tecknad svenska 
• Tecken som stöd 
• Teckenspråk 
• Dövas teckenspråk 
• Åtbördsspråk 
• Tvåspråkighet 
• Majoritets- och minoritetsspråk 

Förslag till diskussion och fördjupning 
• Vad innebär teckenspråk för dig? 
• Vad är det för skillnader mellan teckenspråk, tecknad 

svenska och åtbördsspråk? 
• Vad tycker du är tvåspråkighet för döva och för hörselska

dade? 
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Dövmedvetande 
Nyckelord 

• Deaf Power 
• Dövmedvetande 
• Dövidentitet 
• Audism 
• Självständighet 
• Värdering 
• Normalisering 

Förslag till diskussion och fördjupning 
Tycker du att dövmedvetande är viktigt? 
Finns det någon skillnad mellan deaf power och döv
medvetande? 
Hur uppfattar du olika begrepp som audism och norma
lisering? 
Vilken betydelse tror du att dövmedvetande har för 
framtiden? 
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Tips och källhänvisningar 

Litteratur: 

Introduktion 
Teckenspråk och teckenspråkiga: Översyn av teckenspråkets 
ställning. Betänkande (Statens offentliga utredning 2006:54) 

Blind- och dövskolutredningen. 1. Grundskola för blinda och 
döva. Betänkande. (Statens offentliga utredning 1964:61) 

Det döva barnets tal- och språkutveckling. 
(Statens offentliga utredning 1955:20) 

Den gemensamma kraften: Svenska Dövstumförbundet
Sveriges Dövas Riksförbund 1922-1997 
av Beata Lundtsröm. 1997, Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. 

Dövas historia del3 av Lars Kruth. 1982. SDR Video. 

En tyst värld- full av liv av Lars Kruth. 1996. SIH Läromedel. 

Teckenspråkiga döva - Identitetsförändringar i det svenska sam
hället av Päivi Fredäng. 

Dövskolan 
En tyst värld- full av liv av Lars Kruth. 1996. SIH Läromedel. 

Den gemensamma kraften: Svenska Dövstumförbundet
Sveriges Dövas Riksförbund 1922-1997 
av Beata Lundström. 1997, Sveriges Dövas Riksförbund , SDR. 

Teckenspråk 
Blind- och dövskolutredningen. 1. Grundskola för blinda och 
döva. Betänkande. (Statens offentliga utredning 1964:61) 

Det döva barnets tal- och språkutveckling. (Statens offentliga 
utredning 1955:20) 

Brev från tystnaden av Göran Skytte. 2008. Artas & Norma 
Bokförlag. 
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Produktinformation 
Producerat av: SDR Tecken AB 

Projektledare : 

Ar: 

Textning: 

Språk: 

Webbplats : 

Kontakt 

Patrik Nordeli (SDUR) 
Maria Sundholm (SDR) 

2009 

Kristater Carlsson 

Svenskt teckenspråk, 
inslag av ASL samt svensk text 

dovmedvetande.sdr.org 

SVERIGES DÖVAS RIKSFÖRBUND 
Box 300 
793 27 Leksand 
Texttel : 
Fax: 
Webbplats: 
E-post: 

0247-641 01 
0247-151 03 
sdrf.se/sdr 
sdr@sdr.org 

STOCKHOLMS DÖVAS UNGDOMSRAD 
Palmfeltsvägen 13B 
121 62 Johanneshov 
Texttel : 08-667 83 04 
F ax: 08-662 59 20 
Webbplats: sdur.se 
E-post: sdur@sdur.se 

Beställning 
SVERIGEs DÖVAS RIKSFÖRBUND 
Box 300 
793 27 Leksand 
Telefon: 
Texttelefon: 
Fax: 
E-post: 

0247-641 00 
0247-64101 
0247-151 03 
shop@sdr.org 
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