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Svenska teckenspråkets handalfabet
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I det svenska teckenspråket finns ett handalfabet. Hand-
alfabetet är olika handformer för alfabetets alla bokstä-
ver. Det används för att bokstavera namn och vissa ord. 
Det svenska handalfabetet konstruerades av Pär Aron 
Borg. Han grundade 1809 den första svenska skolan för 
döva, Manillaskolan i Stockholm. 
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Teckenspråk – ett visuellt språk 
Ett teckenspråk är ett visuellt språk som utnyttjar hand-
rörelser och handformer, ansiktets mimik, blickriktning, 
munrörelser och kroppshållning simultant. Alla delar 
är betydelsebärande. Ett tecknat språk, liksom ett talat 
språk, har uppstått spontant utifrån människors vilja 
och behov av kommunikation och har utvecklats till 
ett komplett och fullt utvecklat språk i samspel mellan 
personer som är döva. 

Teckenspråk finns också i taktil form där du håller 
dina händer på den andre personens händer medan 
personen tecknar. På så sätt avläser du handrörelserna. 
Taktila teckenspråk används av personer med dövblind-
het. 

Ett av många teckenspråk i världen
Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teck-
enspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett 
teckenspråk, liksom ett talat språk, är starkt kopplat till 
dess lands kultur. Trots att alla länder har sitt eget teck-
enspråk har teckenspråkiga personer från olika länder 
lättare att förstå varandra än personer som talar olika 
språk. Det finns ett internationellt handalfabet och en 
uppsättning internationella tecken som teckenspråkiga 
personer kommit överens om i samband med interna-
tionella sammankomster. 

Rätten till svenskt teckenspråk och tvåspråkighet
Inte förrän 1981 erkände Sveriges riksdag det svenska 
teckenspråket som ett eget språk med egen grammatik. 
Sverige var först i världen med att erkänna dövas rätt till 
tvåspråkighet i svenskt teckenspråk och svenska och att 
svenskt teckenspråk skulle användas i undervisningen. 
År 1983 kom ämnet svenskt teckenspråk med i läropla-
nen för elever som är döva eller har hörselnedsättning. 

Det svenska teckenspråket fick stärkt status 2009 
när det jämställdes med de nationella minoritetssprå-
ken i språklagen. I språklagen står det att samhället ska 
”skydda och främja det svenska teckenspråket” och 

att den som är döv eller har hörselnedsättning eller av 
andra skäl har behov av teckenspråk ska få ”möjlighet 
att lära sig, utveckla och använda det svenska tecken-
språket.” Språkrådet uppskattar att runt 30 000 perso-
ner talar svenskt teckenspråk varav 13 000 har svenskt 
teckenspråk som modersmål.  

Att vara tvåspråkig
Om du behärskar både ett lands teckenspråk och ett 
lands skriftspråk innebär det att du är tvåspråkig. Att 
vara tvåspråkig är en tillgång och ger dig som är döv 
eller har hörselnedsättning möjlighet till valfrihet, del-
aktighet och tillgänglighet i olika sammanhang. Du får 
möjlighet att välja språk efter situation. Valfriheten blir 
dessutom större i och med att du kan använda tecken-
språkstolk, till exempel vid högre studier, vilket har flera 
fördelar exempelvis om hörtekniken inte fungerar. Du 
kan då använda din energi till att få kunskap och inte 
till att anstränga dig för att höra. 

Tal och tecken, olika modaliteter
Det är stor skillnad mellan svenskt teckenspråk och 
svenska i talad form. Det går inte att teckna och tala 
samtidigt utan att något av språken drabbas. Vid situa-
tioner då personer talar och tecknar samtidigt är det i 

princip alltid svenska i talad form som dominerar på 
bekostnad av svenskt teckenspråk. Det svenska tecken-
språkets grammatik, exempelvis ansiktets mimik, blick-
riktning, munrörelser och kroppshållning, faller bort och 
ordföljden blir felaktig. Det blir en kommunikation utan 
korrekt grammatik som kan vara svår att förstå. Svenskt 
teckenspråk ska inte blandas ihop med tecken som stöd, 
där talat språk kompletteras med tecken för vissa ord.
 
Teckenspråkig miljö på våra skolor
På våra regionala specialskolor får barn och elever som är 
döva eller har hörselnedsättning en tvåspråkig undervis-
ning i en teckenspråkig miljö. Läs mer om våra skolor på 
www.spsm.se/specialskola

Mer på webben
På vår webbsida finns mer information om svenskt teck-
enspråk. Läs mer på www.spsm.se  

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar ut statsbidrag 
till utbildningsanordnare som ordnar teckenspråksutbild-
ning för föräldrar (TUFF).  Syskon och barn till personer 
som är döva eller har hörselnedsättning samt barn som 
är döva eller har hörselnedsättning och som går i skolan 
har möjlighet att få teckenspråksutbildning hos oss. Mer 
information finns på www.spsm.se 

Lär dig mer om svenskt teckenspråk på Språkrådets 
webbsida www.sprakochfolkminnen.se

Svenskt Teckenspråkslexikon finns på 
www.teckensprakslexikon.su.se 

Alla kan lära sig svenskt teckenspråk.  
Du kan söka teckenspråkskurser bland annat på  
www.folkhogskola.nu, www.ling.su.se,  
www.studieforbunden.se och dövföreningar runt om  
i Sverige.  




