SAMTYCKE

För material insamlat inom projektet Lev i vårt språk (Livs), Humak
Insamlare av materialet: ______________________________________________________________________________
Namn på inspelad person: ____________________________________________________________________________
Adress: __________________________________________________________________________________
E-post: __________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________________________
Inspelningsdatum: _____________________________________________________________________________________
Beskrivning av inspelningen: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

VIDEOMATERIALET FÅR ANVÄNDAS ENLIGT FÖLJANDE VILLKOR:
(1) Videomaterialet får användas för forskning.
(2) Videomaterialet får användas i undervisning.
(3) Videomaterialet får användas i databaser och samlingar som är öppna och
tillgängliga för alla (t.ex. Sign Wiki, Teckenspråkiga biblioteket, Livs-projektets
offentliga undervisningsmaterial).
Jag har mottagit både tecknad och skriftlig information om Livs-projektet. Jag kan återta mitt
samtycke genom att skriftligt informera insamlaren av materialet.
Plats och datum _______________________________________________________________________________________
Underskrift _____________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande ___________________________________________________________________________________
Denna blankett undertecknas i två exemplar, ett exemplar förblir hos undertecknaren. Alla
personuppgifter behandlas konfidentiellt.

Livs-projektet, Humanistiska yrkeshögskolan Humak, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
livs.humak.fi/kontakt

Information om projektet Lev i vårt språk (Livs)
Bakgrund
Det finlandssvenska teckenspråket har enligt Unescos kriterier klassificerats som ett allvarligt
hotat språk. Språkgruppens utsatthet syns bland annat i bristen på utbildning,
undervisningsmaterial, forskning och tolkar i språket. Därtill saknas grundläggande
information om språkgruppen och språket i dag. Lev i vårt språk (Livs) är det första
statsfinansierade projektet någonsin med syfte att revitalisera det finlandssvenska
teckenspråket. Projektet genomförs vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak 2015-2017.
Inom projektet strävar vi efter att stärka språkgemenskapen genom att dels utbilda
finlandssvenska teckenspråksinstruktörer, dels samla forskningsmaterial i språket. Med stöd i
forskningsmaterialet sammanställer vi också ett undervisningsmaterial i finlandssvenskt
teckenspråk. På detta vis hoppas vi råda bot på de mest akuta bristerna så att det blir möjligt
att på sikt starta en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk.
Vad avser vi med forskningsmaterial?
Med forskningsmaterial avser vi videoinspelningar av olika situationer där det
finlandssvenska teckenspråket används. Vi är alltså inte ute efter ”ett rätt sätt att teckna” utan
vill dokumentera hur olika personer på ett naturligt sätt använder språket i olika situationer.
Genom att dokumentera olika språkanvändare och olika språksituationer får vi en så
realistisk bild som möjligt av hur språket faktiskt används idag. Videoinspelningar av språket
behövs för att man ska kunna analysera språket närmare. Inom Livs-projektet använder vi oss
till exempel av programmet ELAN för att glossa och annotera teckenspråkigt material.
Språkdokumentation i form av inspelningar gör det också möjligt att jämföra material för att
se hur språket bland annat förändras över tid, eller hur språket varierar beroende på var och
av vem det används. Språkdokumentation är därtill ett sätt att bevara språket för framtida
generationer.
Varför behövs språkforskning?
Språkforskning behövs för att beskriva språket och vad som är utmärkande för det. Utan
systematisk forskning i det finlandssvenska teckenspråket är det till exempel omöjligt att
förklara vad finlandssvenskt teckenspråk är och hur språket till exempel skiljer sig från andra
närbesläktade teckenspråk. Osäkerhet om vad det egna språket är gör det i sin tur svårt att
motivera varför man behöver service på språket. Genom forskning växer medvetenheten om
språket vilket stärker språkgruppen. Med tanke på det finlandssvenska teckenspråket behövs
också forskning om språkanvändarna för att resurser för att revitalisera språket används på
bästa sätt (det går inte att stödja personer om man inte vet vem de är och var de bor).
Systematisk forskning i språket behövs därtill för att man ska kunna undervisa i språket. Utan
kunskap om hur språket fungerar går det inte heller att lära ut det till andra. Ett centralt mål
för Livs-projektet är att skapa undervisningsmaterial på finlandssvenskt teckenspråk som
inte enbart används under Livs-utbildningen utan också finns allmänt tillgängligt på webben
efter att projektet avslutas.
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