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Bild: Forskaren i finlandssvenskt teckenspråk Karin Hoyer ger stafettpinnen vidare, dvs. föreläser för en grupp
studerande. I pärmarna på bordet finns material från forskningsprojekt från åren 1998–2002.

Livs i korthet
Lev i vårt språk (Livs) är det första statsfinansierade projektet med syfte att stärka det
finlandssvenska teckenspråkets ställning. Projektets målsättning var att stärka språkbrukarnas
identitet och öka deras kultur- och språkkännedom. Projektet genomfördes vid Humanistiska
yrkeshögskolan 2015–2017 i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Finlands Dövas
Förbund och Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Projektet
har dokumenterat finlandssvenskt teckenspråk, utarbetat undervisningsmaterial samt planerat
och förverkligat en instruktörsutbildning i finlandssvenskt teckenspråk. Därutöver har arbetet med
att sprida information och påverka pågått kontinuerligt.
Ursprungligen planerades följande i projektet: 1) sammanställa ett nätverk över finlandssvenska
teckenspråksanvändare med syftet att engagera dessa språkanvändare i revitaliseringsarbetet, 2)
göra grova beskrivningar av språkets strukturella särdrag och lexika samt skaffa information som
stöd för instruktörsutbildningen och 3) utarbeta en läroplan, undervisningsmaterial och en
inlärningsmiljö för instruktörsutbildningen. Av dessa målsättningar förblev endast beskrivningarna
av språkets strukturella särdrag och lexika oförverkligade. Arbetet riktades i stället in på
förverkligandet av instruktörsutbildningen.
Projektets bakgrund: Hur kom vi till den punkt där vi är i dag?
Under den senaste tiden har det finlandssvenska teckenspråket fått rekordmycket synlighet. Det
är omöjligt att peka ut en enskild instans eller åtgärd som vi har att tacka för detta – det är så
många som har gjort en insats för att revitalisera språket och understöda språkgemenskapen.
Finlandssvenska teckenspråkiga rf gjorde en kartläggning av språkgemenskapen och språkets

användare år 2014–2015 (Andersson-Koski 2015). Justitieministeriet (2016) publicerade en
utredning om språkets helhetssituation. År 2017 beviljades föreningen för första gången riktat
verksamhetsunderstöd av STEA (f.d. RAY), vilket gjorde det möjligt att anställa en
verksamhetsledare.
Teckenspråkiga biblioteket har gett ut nytt och gammalt material på finlandssvenskt teckenspråk.
Intressebevakningen inom Finlands Dövas Förbund har reserverat resurser för frågor som rör det
finlandssvenska teckenspråket och dövsamhället. En del företag inom tolkningsbranschen har
gjort särskilda satsningar på finlandssvenskt teckenspråk. Inom Jyväskylä universitets
korpusprojekt om Finlands teckenspråk 2014–2018 har ett mångsidigt och högklassigt
videomaterial om finlandssvenskt teckenspråk spelats in. Svenska YLE har gjort ett avsnitt till
programmet Närbild om unga finlandssvenska döva och hörselskadade.
Alla dessa åtgärder har haft en inverkan på språkgemenskapen – att samhället visar uppskattning
inger kraft att fortsätta.

Bild: I kärngruppen för det finlandssvenska teckenspråkets utbildningsprojekt ingick Janne Kankkonen (vänster), Juha
Manunen, Maria Andersson-Koski, Liisa Halkosaari och Outi Ahonen. Kankkonen ritade en byggare som symbol på
presentationsaffischen för utbildningen.

Grundarbetet för Livs-projektet gjordes i praktiken i Finlands Dövas Förbund i samarbete med
Humak år 2014, då Teckenförankring-projektet samlade information inför den kommande
utbildningen. Bakom utbildningsprojektet låg oron för att språket är utrotningshotat, men framför
allt oron för tolktjänsterna. Det råder allvarliga brister i ordnandet av tolktjänster eftersom det
inte har ordnats tolkutbildning i finlandssvenskt teckenspråk på närmare trettio år. Det har varit
känt att det råder brist på tolkar, men den kompetens som krävs för utbildning av tolkar i
finlandssvenskt teckenspråk har inte funnits tidigare. För att råda bot på denna brist startades
Livs-projektet. Denna rapport ger en kortfattad beskrivning av projektets verksamhet och resultat.
Som forskningschef för projektet fungerade FD Päivi Rainò och som projektchef lektor Liisa
Halkosaari. Med projektet arbetade även lektorerna Outi Ahonen och Juha Manunen samt övrig
personal vid Humak. För projektet anställdes planenligt två sakkuniga, Janne Kankkonen (expertis
på finlandssvenskt teckenspråk), och Maria Andersson-Koski. I arbetet med
undervisningsmaterialet deltog en stor grupp bestående av medlemmar av det finlandssvenska
dövsamhället. Även flera sakkunniga gästade projektet. Under hösten 2017 arbetade i synnerhet

Annika Aalto, Maja Andersson, Brita Peura och Elin Westerlund med projektets
undervisningsmaterial.
I styrgruppen för projektet ingick representanter från alla centrala instanser som ingick i ansökan.
PM från styrgruppens möten fås av projektchef Liisa Halkosaari.
Styrgruppens sammansättning:
Finlandssvenska teckenspråkiga rf: Magdalena Kintopf-Huuhka (från början även Janne
Kankkonen)
Finlands Dövas Förbund: Kaisa Alanne, Leena Savolainen (inbjuden även Annika Aalto)
Helsingfors universitet: Jan-Ola Östman (från hösten 2017 Liese-Lott Nordman),
studerande/forskarstuderande Satu Siltaloppi
Humak: Päivi Rainò, Liisa Halkosaari, Janne Kankkonen, mötessekreterare Maria Andersson-Koski
(inbjudna även andra av Humaks anställda)
Verksamhet och resultat: Undervisningsmaterial på nätet
Vi beslöt att projektets undervisningsmaterial huvudsakligen ska publiceras på webbplatsen
SignWiki som används aktivt av Finlands Dövas Förbund. Vi ville att materialet publiceras öppet
och på en plattform som folk redan känner till. Publiceringsverktygets förmånlighet gav även
möjlighet att satsa på inspelningsverktyg och teckenspråksaktörer. Under projektets gång har över
150 nya tecken publicerats på SignWiki och över 100 olika långa berättelser och samtal. De
viktigaste teman bland berättelserna och samtalen utgörs av Borgå stad och skolminnen, men det
finns även sagor och komedier.

Bild: På SignWiki finns förutom tecken även berättelser och gruppsamtal sparade inom Livs-projektet. På bilden visas
tecknet som betyder ”aldrig hört förr” samt ett 15 sekunder långt samtal med flera personer i vilket bl.a. det gamla
tecknet för ”att vara full” diskuteras.

Den populäraste ordbokssidan har varit den fria översättningen av sången Sankta Lucia – sidan har
besökts över 150 gånger. Bakom populariteten ligger en länk som delades i sociala medier på
Luciadagen 2016 och 2017. Det populäraste enskilda tecknet har varit ”är”. Antalet tittare har varit
rätt så blygsamt för berättelserna och samtalen, de flesta har setts endast några få gånger. Läget
kommer säkert att förändras i takt med att mer undervisning i finlandssvenskt teckenspråk börjar

ordnas (bl.a. i Dövas folkhögskola och i Humak). Vi uppmuntrar medlemmarna av
språkgemenskapen att dela material från wikiordboken i sociala medier.
En delorsak till den blygsamma användningen är att största delen av tecknen och berättelserna
lades till först hösten 2017, då man beslöt sig för att skaffa egen studioutrustning till projektet och
anställa utbildade instruktörer för att producera mera undervisningsmaterial.

Bild: Hösten 2017 fick projektet nya anställda som bl.a. spelade in och bearbetade undervisningsmaterial. I bakre
raden Annika Aalto (vänster), Elin Westerlund och Janne Kankkonen, framme Brita Peura och Maja Andersson.

Undervisningsmaterialet är huvudsakligen i videoformat. För att kunna använda det krävs
handledning av en lärare eller mer än bara grundkunskaper i språket. Som målgrupp för materialet
valdes personer som redan behärskar något tecknat språk. På detta sätt ville vi understöda
samarbetet mellan det finska och det finlandssvenska dövsamhället för att revitalisera språket.
Ytterligare en målsättning var att även modersmålsanvändare skulle hitta någonting nytt i
materialet, med avsikten att stödja språkgemenskapens språkliga identitet. En stor del av videorna
är inspelade i Borgå, där en svenskspråkig dövskola verkade ända till år 1993. I flera av videorna
förmedlas utöver språket även information om kulturen och samhället, till exempel döva barns
lekar vid muren vid Borgå kyrka under en gudstjänst
(http://finssl.signwiki.org/index.php/Kyrkans_mur).
Annat undervisningsmaterial är bl.a. frågeuppgifter i anslutning till SignWikis videor,
föreläsningsinspelningar, föreläsningsdior, artiklar samt material som producerats av studerande
på olika språk om finlandssvenskt teckenspråk. En del av detta material har publicerats på
projektets webbplats, en del väntar ännu på att publiceras och en del sparas hos Humak och
används senare av parterna i projektet. Inom projektet har även två examensarbeten gjorts.
Uppgifter om dessa finns på projektets webbplats.
Instruktörsutbildning
Ursprungligen var avsikten med projektet att planera en utbildning och producera material som
stöd för att förverkliga den. Ganska snart beslöt styrgruppen på förslag av projektchefen att ändra
målsättningen. På grund av den allvarliga språkliga situationen ville man snabbt omsätta

kunskapen i praktisk användning. För att få tillräckligt många studerande, beslöt man dessutom
förkorta utbildningens längd. Rädslan fanns att en lång utbildning utan en egentlig examen inte
skulle locka tillräckligt många studerande.
Tack vare ett bra grundarbete (Aalto & Halkosaari 2015) gick det snabbt att planera utbildningen.
Genomförandet av utbildningen möjliggjordes av undervisningsresurserna inom Humaks öppna
yrkeshögskola. Hela utbildningen kunde erbjudas (gratis) som undervisning inom den öppna
yrkeshögskolan. På så sätt kunde projektets egna resurser användas till planering, samarbete,
påverkande arbete, planering av genomförande, utveckling av inlärningsmiljön och
materialproduktion.

Bild: Vid instruktörsutbildningens slutseminarium i Valkea talo fick 14 studerande som genomgått utbildningen
blommor. I gruppen ingick även två tolkstuderande som fördjupat sig i finlandssvenskt teckenspråk.

En av projektets målsättningar var att sammanföra ett nätverk av finlandssvenska
teckenspråksanvändare och engagera dessa språkanvändare i revitaliseringsarbetet. I praktiken
förverkligades målsättningen framför allt i form av en utbildning: en utbildning på 30 studiepoäng
avslutades i september 2017 och i den deltog 14 studerande. Som modell för planeringen av
utbildningen användes CASLI-utbildningen som Finlands Dövas Förbund har utarbetat i ett
utvecklingssamarbete med döva i Kosovo. I CASLI-utbildningen kvalificeras döva att arbeta som
skolassistenter och språkexperter.
I utbildningen ingick studier i språk, samhälle och identitet samt i korthet i översättning,
undervisning och språkforskning. Samtidigt bildade gruppen av studerande ett nätverk av
finlandssvenska teckenspråksanvändare som möjliggör en revitalisering av språket. Gruppen har
fortsatt hålla kontakten med varandra efter utbildningen och flera av dem har fått använda sina
kunskaper och delta i återupplivningen av språket. De har bl.a. verkat som lärare, språkmodeller,
språkvårdare, översättare, tolkar och forskningsassistenter. Flera av dem är dessutom aktiva inom
fackområdets organisationer. Fyra har varit avlönade anställda i Livs-projektet under hösten 2017.

Bild: Studierna i instruktörsutbildningen genomfördes i varierande miljöer: studerandena lärde sig om de dövas
historia på Sandudds begravningsplats, diskussioner fördes i klassrum och slutarbetena presenterades i auditoriet.

Flera av deltagarna i utbildningen hade en bakgrund som utbildade tolkar, flera hade
finlandssvenskt teckenspråk som modersmål; en del hade något rostiga språkkunskaper, en del
höll ännu på att utveckla sitt språk. Grundkravet för studierna var tillräckliga kunskaper i
finlandssvenskt teckenspråk eftersom det användes som undervisningsspråk. Undervisningen
ordnades under tiden mellan augusti 2016 och september 2017 som flerformsundervisning i en
kombination av närundervisning, grupparbete och webbutbildning. Växelverkan spelade en
speciellt viktig roll i alla skeden av undervisningen eftersom syftet var att lära sig finlandssvenskt
teckenspråk tillsammans på en mycket omfattande nivå.
I det första studieavsnittet i utbildningen, värt 5 studiepoäng, bekantade sig studerandena med
finlandssvenska dövas historia, språksamhälle och identitet samt reflekterade kring sin egen
språkidentitet och sina egna språkkunskaper. I de två följande studieavsnitten behandlades
variation i finlandssvenskt teckenspråk, språkvård och olika språkmiljöer samt forskning i tecknade
språk, grammatik och språkstrukturer. Därefter låg fokus först på tolkning och översättning i teori
och praktik och efter det på språkinlärning, språkundervisning och handledning. I det sista
studieavsnittet fick studerandena fördjupa sig i ett valfritt tema eller projekt och presentera ett
slutarbete vid utbildningens slutseminarium i september 2017.
Utbildningen som omfattade totalt 30 studiepoäng genomfördes på deltid i form av
flerformsundervisning under cirka ett års tid inom Humaks öppna yrkeshögskolas studieutbud.
Som nätplattform för utbildningen fungerade Humaks Moodlerooms, dessutom utnyttjades e-post
och meddelanden via WhatsApp i kommunikationen. Studerandena delades in i små hemgrupper i
vilka en del av uppgifterna utfördes. Under kontaktdagarna som var cirka 2 dagar per månad
samlades studerandena i Helsingfors. I närträffarna ingick förutom föreläsningar även mycket
diskussion.
För att hitta expertföreläsare utnyttjades samarbetsnätverken i Finland och i Sverige. Under
föreläsningar, i uppgifter och i uppgiftstilldelningar användes som regel finlandssvenskt
teckenspråk och svenska, i viss mån även finskt och svenskt teckenspråk. I varje studieavsnitt på 5
studiepoäng ingick flera grupparbeten och enskilda uppgifter som ofta skulle lämnas in i form av
en tecknad video i Moodlerooms.

Bild: Humaks Moodlerooms fungerade som lärplattform för instruktörsutbildningen.

Ytterligare information om utbildningens innehåll och genomförande fås av projektchefen Liisa
Halkosaari samt från blogginläggen på webbplatsen för projektet. Utbildningens verkningsfullhet
och betydelse utvärderas i en separat rapport. Utvärderingen har gjorts av yrkeshögskolan
Diakonia i samarbete med projektchefen.
Forskning och information: Var syntes projektet?
Vi hade högtflygande ambitioner för projektet, men blev tvungna att komma ner lite närmare
marknivån. Vår ursprungliga målsättning var att utarbeta en beskrivning av det finlandssvenska
teckenspråkets lexika och språkets strukturella särdrag samt att samla tillräckligt med information
för att starta en utbildning. För att få en så bra utbildning som möjligt beslöt vi oss för att
koncentrera oss på det senare i projektet. Forskningsarbetet konstaterades bli mycket krävande
med projektets små resurser och dessutom fanns inga kompetenta forskare att tillgå. Av dessa
anledningar producerades i stället informationspaketet Datainsamling av teckenspråk.

Bild: Publikationen Datainsamling av teckenspråk – hur gör man? finns i Teckenspråkiga biblioteket. I
inspelningsskedet tillbringade vi långa stunder i studion.

Syftet med publikationen Datainsamling av teckenspråk är att samla grundläggande information i
synnerhet till finlandssvenska döva om att spela in teckenspråk för forskningsbruk. Genom detta
får de möjlighet att bli delaktiga i studierna av deras eget språk. Paketet har även översatts till
engelska eftersom vi ville ge våra samarbetsparter, såsom CASLI-utbildningen i Kosovo, som har
haft en viktig roll i Livs-projektet, möjlighet att ta del av materialet.
Flera tidnings- och nätartiklar på svenska, på finlandssvenskt teckenspråk och på finska (bl.a.
Andersson-Koski 2017a och b, Halkosaari 2017) har getts ut inom ramen för projektet. På
projektets webbplats livs.humak.fi finns information om språket och kulturen och nyheter om
utbildningen och projektet. Under projektets gång har litteratur- och webbplatslistorna om
finlandssvenskt teckenspråk och dövsamhället uppdaterats. Listorna finns på adressen
http://livs.humak.fi/lankar/. De anställda inom projektet har deltagit i möten och diskussioner om
språkets framtid, framför allt med Finlandssvenska teckenspråkiga rf och Finlands Dövas Förbund.
Dövsamhället har projektet nått allra bäst via sociala medier. Facebook-sidan Lev i vårt språk hade
i slutet av 2017 över 220 följare. Den mest sedda videon, nationalsången Vårt land på
finlandssvenskt teckenspråk, har delats 35 gånger och setts 3 900 gånger. Det här är relativt
mycket med tanke på språkgemenskapens storlek. På Facebook har videor visat sig vara det
överlägset bästa sättet att nå människor. Det evenemang som fick störst uppmärksamhet var
utbildningens slutseminarium som följdes av cirka 90 personer på plats och av över 40 tittare via
en direkt webbsändning.

Bild: Texter, bilder och videor publicerades regelbundet under projektets gång på webbplatsen samt på Facebook i
synnerhet i samband med olika evenemang.

Inom projektet har material till Finlands Dövas Förbunds forskningsprojekt om finlandssvenskt
teckenspråk 1998–2002 digitaliserats och annoteringen av en materialvideo har påbörjats. Våren
2016 deltog projektets arbetsgrupp i Språkvetenskapsdagarna i Uleåborg med två
posterpresentationer. Hösten 2016 ordnades ett 170-årsjubileumsseminarium för Finlands
dövundervisning i Helsingfors. Projektet har deltagit i flera andra evenemang, såsom Svenska
Teaterns seminarium Visuellt ljud på scen i december 2016 och ett seminarium på
Teckenspråksdagen i februari 2017. Projektanställde Janne Kankkonen har dessutom besökt bl.a.
dövföreningar för att berätta om projektets verksamhet. Projektets anställda och samarbetsparter
har samlats flera gånger tillsammans med Mikaela Nylander, ordförande i riksdagens
teckenspråksnätverk, som har varit en oersättlig hjälp med tanke på språkets framtid.

Bild: Till evenemangen år 2016 hörde dövundervisningens 170-årsjubileumsseminarium som ordnades via projektet
samt samarbetet med Svenska Teatern bl.a. i seminariet Visuellt ljud på scen och i pjäsen Näktergalen.

Hösten 2017 deltog projektet i internationella minoritetsspråksseminariet ICML i Jyväskylä med
två presentationer. I Sverige har program ordnats i samarbete med den svenska föreningen FTF,
Föreningen Teckenspråkiga Finlandssvenskar. I augusti 2017 ordnades en första kulturträff i
Stockholm som riktade sig till finlandssvenskar bosatta i Sverige. Till den andra kulturträffen
2.12.2017 bjöd Livs-projektet in flera medlemmar från det finlandssvenska dövsamhället i Finland
och en grupp om nio personer reste till Stockholm.

Bild: Kulturträffarna i Stockholm i augusti och i december 2017 hölls i Södertörns folkhögskola. Under träffarna
presenterades Livs-projektets verksamhet och bl.a. dövsamhällets historia diskuterades.

Projektets anställda och studerande var med och ordnade ett kulturevenemang för döva seniorer i
Borgå våren 2017, därutöver har flera mindre evenemang och besök ordnats. Under
kulturevenemanget för Borgås seniorer ansvarade projektet bl.a. för innehållet i lördagens
stadsrundtur genom att berätta om viktiga platser på båda inhemska teckenspråken.
Utvärdering av verksamhet och resultat: En blick mot framtiden
En första positiv halvtidsöversyn av hur projektet lyckats fick vi i december 2016, då
Finlandssvenska teckenspråkiga rf tilldelade projektet priset Årets finlandssvenska service för den
arbetsinsats som gjorts för att revitalisera språket. Projektets resultat har presenterats i denna
rapport och en bedömning av resultatens effektivitet och måluppfyllelse har gjorts genom en

enkät till intressentgrupper. Enkäten och rapporteringen om den har genomförts i yrkeshögskolan
Diakonia. Rapporten finns som separat bilaga.
I projektet planerades att ett nätverk över finlandssvenska teckenspråksanvändare skulle
sammanställas med syftet att engagera dessa språkanvändare i revitaliseringsarbetet. Detta
lyckades utmärkt. Instruktörsstuderandena bildade en aktiv grupp som arbetar för att rädda
språket inom olika uppgifter. Verksamheten har väckt allmänt intresse och önskemål om att ordna
utbildningen igen finns.
Projektets målsättning var att göra grova beskrivningar av språkets strukturella särdrag och lexika
samt att skaffa information som stöd för instruktörsutbildningen. Språkbeskrivningarna visade sig
vara en alltför stor utmaning att göra, men ett stort steg togs med tanke på forskningen genom att
gammalt material digitaliserades och ett informationspaket om teckenspråk som producerades
som forskningsmaterial. Språkets särdrag diskuterades med studiegruppen och några studeranden
deltar i forskningsarbete av finlandssvenskt teckenspråk.
En stor målsättning var att utarbeta en läroplan, undervisningsmaterial och en inlärningsmiljö för
instruktörsutbildningen. Läroplanen finns som bilaga till denna rapport och en stor mängd
undervisningsmaterial finns på SignWiki. Moodlerooms användes som inlärningsmiljö. Detta
fungerade, men inlärningsmiljön skulle utan tvivel behöva utvecklas och studerandena behöver få
bättre handledning i dess användning. Utöver detta beslöt vi oss för att göra en kraftansträngning
och förverkliga utbildningen med en gång, dock i en mera komprimerad form än vad som
ursprungligen var tänkt. Vi fick testa läroplanen genast och med hjälp av responsen från
studerandena kan den vidareutvecklas med tanke på framtiden.
Humak har ansökt om finansiering för en tolkutbildning i finlandssvenskt teckenspråk 2018–2019.
Tolkutbildningsprojektets målsättning är att producera tolkar i finlandssvenskt teckenspråk till
arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. För att detta ska vara möjligt marknadsförs utbildningen
mycket riktat och målgruppsanpassat, antagningen till studierna skräddarsys och studierna
planeras och genomförs individuellt. Livs-projektet har möjliggjort startandet av en tolkutbildning
och därmed har en av projektets viktigaste, mest konkreta målsättningar förverkligats.
Det finns under hundra personer som har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål i Finland.
Men även språk med färre användare än så har revitaliserats. För att revitalisera ett språk krävs att
en grupp finner sin inre styrka och motiverade individer. En individ som känner egenmakt tar
socialt ansvar för sin grupp och på så sätt sprids optimism och beslutsamhet inom gruppen
(Järvinen 2009). Förutom motivation är även vilja en viktig faktor för framsteg, en medveten
beslutsamhet att fortsätta genom eld och vatten, utan att rygga tillbaka för uppoffringar.
Gruppens känsla av egenmakt och styrka verkar delvis bero mycket på samhället. Den nya
teckenspråkslagen och det faktum att tecknade språk överhuvudtaget uppmärksammats i
politiken och av media har stärkt det finlandssvenska dövsamhället. Ett sådant samhälle vågar
ifrågasätta rådande praxis och börjar förhandla även i situationer som känns omöjliga.

Bild: Finlandssvenske Janne Kankkonen som är döv har ritat en bildserie i vilken revitaliseringen av språket jämförs
med ett bevattningssystem i en torkad öken. Den sista bilden berättar om starka plantor som redan klarar sig på egen
hand.
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