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Svenskt teckenspråk – ett språk!
Sverige var det första land i världen som officiellt  
erkänt teckenspråket som språk. Sverige blev därmed 
en förebild för andra länder. Varje språkområde har 
sitt eget teckenspråk. Ofta är teckenspråken knutna 
till länder, men i vissa länder finns det flera tecken-
språk, t.ex. i Finland som har både ett finskt och ett 
finlandssvenskt teckenspråk.

När kan man använda teckenspråket?
Teckenspråk används huvudsakligen av döva men 
också personer med lättare hörselnedsättning, 
hörande anhöriga, yrkesmänniskor och av personer 
som har lärt sig språket av eget intresse. 

Svenskt teckenspråk är inte en form av svenska
Det svenska teckenspråket är ett språk med egen 
grammatik och är skilt från svenska språket.  
Teckenspråket är ett visuellt och gestuellt språk. 
Detta innebär att det uppfattas med synen och 
produceras med händerna, men också med axel-, 
huvud-, mun- och ögonrörelser. 
Tecken som stöd (TSS), Tecken som alternativ  
kommunikation (TAKK) och andra teckenmetoder ska 
inte förväxlas med teckenspråket då det skiljer sig åt.  
Teckenspråk utvecklas på samma sätt som talade 
språk i kontakt med andra människor. 

Döva i Sverige har i mer än 100 år kämpat för ett erkännande av 
teckenspråket och rätten att använda det. Detta har även inneburit 
en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk 



Tidig teckenspråksinlärning
Döva barn har rätt till en bra skolgång och att få  
växa upp i en teckenspråkig miljö. Detta medför  
att barnen får möjlighet till en naturlig begrepps-  
och språkutveckling. Barn utvecklar sin personlighet,  
sin verklighetsuppfattning och sitt språk genom 
ett ständigt samspel med omgivningen. Döva barn 
ska alltid kunna kommunicera på sitt eget språk i 
förskolan, skolan och i hemmet. 
Genom kommunikation med andra teckenspråkiga, 
båda barn och vuxna, kan barnet utvecklas 
känslomässigt, socialt och kulturellt. Även hörande 
barn till teckenspråkiga föräldrar eller syskon måste 
ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det 
svenska teckenspråket. Teckenspråket är barnens 
första språk och genom detta kan barnen lära sig 
ytterligare språk.

Det svenska teckenspråkets ställning idag
Den 1 juli 2009 trädde språklagen i kraft. Den 
reglerar även svenskt teckenspråk och innebär ett 
starkare skydd. Staten, landstingen och kommunerna 
ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
det svenska teckenspråket. Språklagen säger också 
teckenspråkiga individer ska ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda det svenska teckenspråket. 

är en mänsklig rättighet. Svenska riksdagen tog ett historiskt beslut 
den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som 
dövas första språk.




