
Livs 3
Informationstillfälle

Börjar kl. 16

Välkommen!



Vad är Livs?

• Lev i vårt språk (Livs) = tre utbildningsprojekt på 
finlandssvenskt teckenspråk under åren 2015–
2022, finansierat av undervisnings- och 
kulturministeriet
• Målsättningen med Livs är att stöda språkbrukarens 

identitet, kultur- och språkmedvetenhet och -
kunskaper
• Livs 2: + utbilda tolkar

• Mål = att revitalisera språket!



Livs 1

• 2015–2017
• Instruktörsutbildning

30 sp, forskning, 
material



Livs 2

• 2018–2019
• Tolkutbildning på

finlandssvenskt teckenspråk



Livs 3

• En uppdaterad utbildning
• 10–25 sp
• Bredare målgrupp
• Utvecklat i 2021 (workshop, diskussioner med FDF & 

FST)
• Baserar sig i Livs 1

• Varför en utbildning?
• Revitalisering av ett språk: mera möjligheter att använda 

språket, starkare identitet, sakkunniga i olika områden



Kurser

Obligatorisk kurs:
• Finlandssvenskt teckenspråk (10 sp)
Valbara kurser:
• Språkvård och återupplivning (5 sp)
• Språkforskning och finlandssvenskt teckenspråk

(5 sp)
• Språkinlärning och finlandssvenskt teckenspråk

(5 sp)

Samtidigt en nybörjarkurs Fisv.tsp. (5 sp) > 
kauppa.humak.fi



Finlandssvenskt teckenspråk (10 sp)

Mål: Studeranden
• kan beskriva fenomen som relaterar till språkets utrotningshotade ställning

samt språkets återupplivande
• kan beskriva det finlandssvenska teckenspråkets särdrag, variationer och

språkgemenskap
• kan planera utvecklingen av färdigheter i det finlandssvenska teckenspråket

och utvärdera sina språkkunskaper
• kan analysera andra språks påverkan på det finlandssvenska teckenspråket
• behärskar det finlandssvenska teckenspråket enligt sina egna

kompetensmål

Innehåll: 
• Språkundervisning enligt egen nivå: nybörjare A1-A2, medelnivå B1-B2, 

modersmål C1-C2. Växelverkan med döva teckenspråkiga. Samarbete med
FST. Analys av språkmaterial, diskussioner om språkets ställning. Hotade
språk och revitalisation av språk. Jämförelse mellan fisv.tsp., fi.tsp. samt
STS.



Språkvård och återupplivning (5 sp)

Mål: Studeranden
• kan identifiera olika språkliga attityder och förklara innebörden av 

språkmedvetenhet
• känner till de teckenspråkigas och de teckenspråkiga

gemenskapernas kultur och historia 
• känner till språkpolitik, minoritetsspråkens ställning samt dövas och

andra teckenspråksanvändares samhälleliga ställning
• kan analysera betydelsen av språkmodeller och teckenaktörer
• deltar i återupplivningsåtgärder av det finlandssvenska

teckenspråket
• kan analysera, bygga upp och verbalisera sin personliga expertis

inom språkvård och återupplivning
Innehåll: 

• Minoritetsspråk och deras status. Språkkontakt, makt, 
språkattityder, arvspråk. Språkrevitalisationsåtgärder. 
Teckenspråkiga gemenskapen i Finland och i världen. Att agera som
språkmodell eller teckenaktör.



Språkforskning och finlandssvenskt 
teckenspråk (5 sp)
Mål: Studeranden

• kan nämna och förklara begrepp inom språkforskningen
• känner till forskningen i tecknade språk & minoritetsspråk i 

allmänhet
• känner till forskningen i det finlandssvenska teckenspråket
• kan beskriva tecknens struktur och grammatiska konstruktioner i 

det finlandssvenska teckenspråket
• deltar i forskning, annotering eller datainsamling av fisv.tsp. 
• kan analysera, bygga upp och verbalisera sin personliga expertis

inom språkforskning
Innehåll: 

• Hur forskar man i minoritetsspråk? Kännedom om studier gällande
fisv.tsp. Lingvistiska begrepp, korpus-arbete och annotering.

• Obs! Tillräckliga kunskaper i fisv. tsp. och om den
finlandssvenska dövgemenskapen behövs för att delta



Språkinlärning och finlandssvenskt 
teckenspråk (5 sp)
Mål: Studeranden

• känner till uppfattningar om inlärning och är medveten om den
betydelse som tänkandet, motivationen och känslorna har för 
inlärning

• kan planera undervisnings- och handledningssituationer på ett 
ändamålsenligt sätt och med fokus på den som lär sig

• känner till pedagogiska metoder i teckenspråksundervisning
• behärskar planering och användning av undervisningsmaterial
• kan analysera, bygga upp och verbalisera sin personliga expertis

inom språkinlärning
Innehåll: 

• Uppfattningar och attityder gällande språkinlärning. Didaktik i tsp. 
Undervisningsmaterial och utnyttjandet av det. Tecken som stöd. 
Undervisningen av fisv.tsp i Finland.

• Obs! Tillräckliga kunskaper i fisv. tsp. och om den
finlandssvenska dövgemenskapen behövs för att delta



Tidtabell

Datum för närundervisning 2022
• Lö 12.2 kl. 9:00–17:00 (Helsingfors)
• Fr–lö 1.–2.4 kl. 9:00-16:00 (södra Finland)
• Fr 27.5 kl. 9:00–17:00 (plats meddelas senare)
• Sommarträff/juli? (Österbotten)
• Fr–lö 12.–13.8 kl. 9:00–16:00 (plats meddelas senare)
• Fr 4.11 kl. 9:00–17:00 (plats meddelas senare)

• Annat?
• Distansundervisning (kväll/veckoslut)
• Grupparbete, videor, texter, uppgifter
• Valbara kurser: diskuteras med studeranden

• Slutseminariet februari 2023



Hur mycket kräver det?

• 10 sp = 270 timmar
• Dina kunskaper & bakgrund påverkar!
• 1 år studier > 10 sp = 5 t/vecka

• Flexibilitet – mycket beror på DIG

Vad blir jag efter studier?

• Du får kunskaper, nätverk, bra grund för att
fortsätta
• Ingen examen



Vem undervisar?

• Liisa Halkosaari
projektansvarig, planerar utbildningen
• Andra lektorer i Humak: 

Juha Manunen, Arttu Liikamaa
• Brita Peura, projektanstäld
• Timlärare, gästföreläsare… 

• Samarbete med Dövas förbund, 
Finlandssvenska teckenspråkiga rf



Läs mera om…

• Andersson-Koski, M. 2015: Mitt eget språk – vår kultur. En 
kartläggning av situationen för det finlandssvenska 
teckenspråket och döva finlandssvenska teckenspråkiga i 
Finland 2014–2015. Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.
• Hinton, L. 2001: Language Revitalization: An overview. I: 

Hinton, L. & Hale, K. (ed.): The Green Book of Language
Revitalization in Practise.
• Hoyer, K. 2012: Dokumentation och beskrivning som 

språkplanering – perspektiv från arbete med tre tecknade 
minoritetsspråk. Nordica, Helsingfors universitet.
• Hoyer, K. & Kronlund-Saarikoski, K. 2002: Se vårt språk! 

Finlandssvenskt teckenspråk: 38 ordboksartiklar. Finlands 
Dövas Förbund.



Tack!
http://livs.humak.fi

Projektchef Liisa Halkosaari:
liisa.halkosaari@humak.fi, +358 400 349 392

http://livs.humak.fi/
mailto:liisa.halkosaari@humak.fi

