
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport av planeringsprojekt 

Utveckling av 

teckenspråks- och 

dövkulturkompetens  

inom Svenska kyrkan 
Samverkan med Strömbäcks folkhögskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
Innehållsförteckning       sida 
Förord_______________________________________________________ 3 
Uppdraget ” Förslag till planeringsprojekt ___________________________ 3 
Planeringsarbete hösten 2014 ____________________________________ 4 
Pilotkurs 2015 – KULTURMÖTE 2015_______________________________ 6 
Dokumentation av KULTURMÖTE 2015_____________________________ 7 
Organisation, fortsatt arbete 2015 – 17_____________________________ 7 
Kurskatalog 2016 -17___________________________________________ 8   

Bilaga 1 / Förslag till projekt om teckenspråkig undervisning  
               vid Strömbäcks folkhögskola_____________________________          9
Bilaga 2 / Förstudierapport – Utveckling av teckenspråks- och 
              Dövkulturkompetens inom Svenska kyrkan 
              Samverkan mellan Strömbäcks folkhögskola, Luleå och 
              Härnösand stift________________________________________ 11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
Förord 
Hösten 2012 fick Strömbäcks folkhögskola i uppdrag av Luleå stift att genomföra en förstudie för 
att utreda förutsättningarna att Strömbäck under ett genomförandeprojekt kan utvecklas med 
målet att bli ett resurscentrum för utveckling av teckenspråks-  och dövkulturkompetens inom 
Svenska kyrkan. 
  

”Det yttersta målet för ett genomförandeprojekt är att döva skall få tillgång till kyrkans 
verksamhet på sina egna villkor, på sitt eget språk: teckenspråk 
Stömbäcks folkhögskola arbetar för att Luleå, och Härnösand stift får en ”plats” där 
kompetensutveckling inom teckenspråk och dövrealia, dövkultur kontinuerligt kan erbjudas.  
Med ”plats” menas ett forum och en organisation för samverkan förutom den rent fysiska 
platsen Strömbäcks folkhögskola.” 

 
Förstudien redovisades i en rapport i Januari 2013 ( bilaga 2 ) 
 
I maj 2014 täffades Lars Johansson, rektor på Strömbäcks fhsk 
Akar Holmgren, diakon, Härnösands domkyrkoförsamling 
Annalena Norberg, diakon, handläggare för teckenspråk, Luleå stift 
Sigurdur Hafthorsson, handläggare för flerspråkighet, kyrkokansliet i Uppsala.  
Mötet diskuterade förstudien samt vägar och strategier att gå vidare. 
 
Efter detta möte formulerades ett uppdrag till Strömbäcks folkhögskola att genomföra ett 
planeringsprojekt under hösten 2014.  
Undertecknad fick till uppgift att vara projektledare och lämnar nu en rapport av höstens 
planeringsarbete. 
 
Umeå 2014.12.13 
 
Thomas Karlsson 
 
 
 

Uppdraget 
  
Utdrag ur beslutsunderlag: 
Förslag till projekt om teckenspråkig undervisning vid Strömbäcks folkhögskola 2014  
( bilaga 1) 
Efter möte mellan handläggare för nationell nivå, Härnösands stift, Luleå stift och Strömbäck på 
Strömbäcks folkhögskola 2014-05-15 rekommenderar mötesdeltagarna att kyrkokansliet startar ett 
planeringsprojekt och att nationell nivå och stift arbetar fram en ansvars och finansieringsmodell. 
 

1. Tiden för planeringsprojektet är 1 september – 15 december 2014. 
2. I planeringsprojektet ska representanter från Strömbäck, Härnösands stift, Luleå stift och 

kyrkokansliet ingå. 
3. Kyrkokansliet ska bekosta planeringsprojektet med ett budgettak på 150 tkr, vilket 

inkluderar arbetsinsatser för Strömbäcks folkhögskola, Luleå och Härnösands stift samt 
övriga omkostnader. 

4. Projektgruppen ska specificera målgrupper och typer av och antal kurser enligt befintligt 
förarbete i förstudien och anteckningar från planeringsmöte i Strömbäck 2014-05-14. 

 
 
 



4 
 

5. Projektgruppen ska utforma en pilotkurs för 2015 samt lämna förslag på en 
sammanhängande plan för kursverksamhet och utbildningar 2015-2017. Arbetet ska 
arvrapporteras till kyrkokansliet senast den 15 december 2014. 

a. Pilotkursen ges under en helg och innehåller parallella spår för olika målgrupper 
(yrkes- och medarbetarkategorier) med vissa gemensamma moment. 

b. Ett uppföljande pass sker under hösten lokalt eller regionalt. 
c. Projektgruppen ansvarar för marknadsföring av kursen. 
d. Projektgruppen ska se till att såväl lärare som material finns vid pilotkursens start. 
e. Projektgruppen ska utvärdera kursen kontinuerligt efter de olika momenten, inför 

ev. fortsättning. 
6. Kyrkokansliet tillsammans med intresserade stift utformar en ansvars- och 

finansieringsmodell för undervisningen som löpande verksamhet 2015–2017 och utvärderar 
den mot slutet av den perioden. Finansieringen bör utgå ifrån ett tak av kostnader per år, 
förslagsvis 500 tkr för 2015, varav nationell nivå står för högst 150 tkr. Stiften förväntas stå 
kollektivt för övriga 350 tkr. Kyrkokansliet är sammankallande för detta samråd. ” 
 

 
 
Planeringsarbetet hösten  2014 

 
Projektgruppen har bestått av  

Akar Holmgren, diakon, Härnösands domkyrkoförsamling, Annalena Norberg, diakon, 
handläggare för teckenspråk, Luleå stift, Sigurdur Hafthorsson, handläggare för 
flerspråkighet, kyrkokansliet i Uppsala, Thomas Karlsson, Strömbäcks folkhögskola  
( projektledare ) 
 
Gruppen har haft 3 avstämningsmöten under hösten 2014 (6/10, 30/10, 8/12) samt ett inledande 
telefonmöte i september.  
 
Vid dessa möten har gruppen diskuterat och beslutat kring följande aspekter: 
Benämning av verksamheten vid strömbäcks folkhögskola bör vara ” Utveckling av teckenspråks- 
och dövkulturkompetens inom Svenska kyrkan enligt förstudie 2012.  
 
Pilotkursen bör vara en längre insats över tre veckoslut och strävan bör vara att ge verktyg till ett 
fortsatt förändringsarbete för att ge döva tillgång till kyrkan och tron på likvärdiga villkor som 
hörande.  
 
Utbildningsinsatserna skall vända sig till verksamma inom Svenska kyrkan anställda, ideella och 
förtroendevalda. De målgrupper som är aktuella inom kyrkan definieras som 
 
Kategori A Döva ideellt engagerade, t.ex. kyrkvärdar 
  behöver t.ex. lära sig grunderna i kristen tro och lära på     
  teckenspråk  
Kategori B Hörande medarbetare som kan teckna (dvs inte flytande     
  teckenspråkiga) 
  behöver arbeta in sitt ”kyrkiska” teckenspråk och arbeta     
  tillsammans för att utveckla språket i t.ex. liturgi och böner 
Kategori C Döva och hörande ”pi” teckenspråkiga (som kan teckenspråk flytande) 
  behöver arbeta in sitt ”kyrkiska” teckenspråk och arbeta     
  tillsammans för att utveckla språket i t.ex. liturgi och böner 
Kategori D Hörande kyrkomedarbetare som intresserade av att arbeta med    
  teckenspråk, behöver lära sig teckenspråk och dövrealia 
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Utgångspunkt för Pilotkursen bör vara  den i förstudien beskrivna ” Pedagogisk grundkurs”. 
Pilotkursen innehåll och upplägning har diskuterats och formuleringar i program och kursinbjudan 
likaså. Pilotkursen skall vara en dialog, ett möte mellan döva och hörande med fokus på 
tillgänglighet i kyrkan på lika villkor. 
Projektgruppen har diskuterat att kursen kan innehålla kunskapsdelar i ämnen som: Dövas 
kyrkohistoriska tradition. Språkförtryck som påverkar gudstjänstfirandet. Förluster pga. 
språkförtryck. Goda förutsättningar för dövas delaktighet. Det svenska teckenspråkets uppbyggnad 
i förhållande till andra språk. Språkutvecklingsprocessen, vad säger lingvisten.  Hur skapas det 
språk som fattas ? Dövsamhället i förändring. Känslors, affekters betydelse i det mänskliga mötet. 
Inspirerande förebilder och arbetssätt för dövas ökade delaktighet 
 
Vidare har vi diskuterat att kursen skall vara processinriktad genom synliggörande av hinder och 
möjligheter för likvärdig delaktighet. Delning av erfarenheter kan göras i grupparbeten i ”bikupor” 
Formulering av förändringsuppgifter, hemuppgifter skall genomföras under mellanperioderna 
Uppföljning sker av gjorda erfarenheter i genomförandet av hemuppgifterna.  
 
Fortsatt nätverkande kan ske enligt former som beslutas ( kursdeltagarna kan komma att utgöra 
en stöd-, referensgrupp )  
 
Kursen skall dokumenteras för att dela de gjorda erfarenheterna och insikterna med andra 
medarbetare inom kyrkan.  

En förändringsprocess av detta slag tar naturligtvis mer tid än de ramar kursförloppet sätter. 

Kursens syfte är ett ge verktyg, arbetssätt och att sätta igång en utvecklingsprocess. 

Denna utvecklingsprocess förvaltas och utvecklas vidare i församlingarna. 

Detta kan sen falla ut olika när kursen ges igen kommande år. 

 

 
Internt arbete på Strömbäcks folkhögskola  
Arbetet har utförts av projektledaren i samarbete med företrädesvis Eva Sundqvist Dahne, 
tolklärare och i samverkan med svensklärare, skolpräst och rektor 
Kontakter med gästlärare och experter har tagits för att sondera tillgången till expertis och för att 
utveckla kursinnehållet. 
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Resultat  
Pilotkurs 2015 

KULTURMÖTE 2015 
En kyrka för alla. Teckenspråk i Svenska kyrkan 
 
Målgrupp  
Verksamma inom det teckenspråkiga arbetet inom Svenska kyrkan; anställda, ideella och 
förtroendevalda. 
 
Kursen sker på teckenspråk och svenska 
Tolk kommer att vara specialbeställd och insatt i kursens upplägg, syfte och intentionerna med 
kulturmötet.  
 
Mål  
En dialog mellan döva och hörande medarbetare inom kyrkan för att medvetandegöra och 
analysera hinder och möjligheter för att öka dövas möjligheter att ta del i kyrkan på egna villkor, 
att ta rollen som subjekt i sin egen kyrka.  
Att fördjupa kunskaper och hitta vägar till konkret förändring för dövas ökade tillgänglighet i 
kyrkan.  
Att rusta anställda, ideella och förtroendevalda medarbetare med metoder och pedagogik för att 
föra samtalet och det konkreta förändringsarbetet vidare i församlingen.  
 
Omfattning/ kostnad 
Helg 1 / 27 – 29 mars 2015 
Helg 2 / 22- 24 maj 2015 
Helg 3 /  2- 4 oktober 2015 
Deltagaravgift 5000 kr + resa för tre helger 
Det skall framgå av kursprogrammet att man förbinder sig till en arbetsprocess från mars till 
oktober. Kursinbjudan / program kommer att presenteras under vecka 51. 
 
Kursledning 
Huvudlärare för kursen är Eva Sundqvist Dahne, tolklärare och Thomas Karlsson, drama- och 
kommunikationslärare på Strömbäcks folkhögskolas teckenspråks- och dövblindtolkutbildning. 
Gästlärare, externa och ur Strömbäcks egen personal, medverkar vid olika avsnitt. 

 
Innehåll (i skrivande stund är några av gästlärarnamnen ännu inte klara ) 

Helg 1 / 27 – 29 mars     Lärare 

Tema Språk och kultur     
Gruppetablering, kurspresentation      Eva Sudqvist Dahne, Thomas Karlsson 

Det svenska dövsamhället i förändring   Lars Åke Wikström, adjunkt teckenspråk 

Deafhood, Castbergsgårdssyndromet, Audism  Lars Åke Wikström   

Språk och kultur            

Det svenska teckenspråkets uppbyggnad    Språkforskare 

i förhållande till andra språk  

Grupparbeten:       Eva Sudqvist Dahne, Thomas Karlsson 

Bearbetning av föreläsningar 

Inventering av hinder, möjligheter, visioner för en kyrka för alla 

Formulering av konkreta förändringsuppgifter att  ta med hem till det egna församlingsarbetet  
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Helg 2 / 22- 24 maj         Lärare 

Tema Språk och översättning         

Genomgång av förändringsuppgifternas           Eva Sudqvist Dahne, Thomas Karlsson 

Dövas kyrkohistoriska tradition    Per Tomas Örlegård, dövhistoriker 

Språkförtryck som påverkar gudstjänstfirandet      

Översättning till teckenspråk    Maya  Rodhell , tolklärare, översättare   

Översättningsworkshop  

Grupparbete 

Guds ord / Hjärtats språk  

Formulering av konkreta förändringsuppgifter att  ta med hem till det egna församlingsarbetet 

       Eva Sudqvist Dahne, Thomas Karlsson 
 
                           

Helg 3 / 2- 4 oktober      Lärare 

Tema Språket i det mänskliga mötet        

Genomgång av förändringsuppgifternas           Eva Sudqvist Dahne, Thomas Karlsson 

Språket i det mänskliga mötet                 Ulf Dahne, leg terapeut, präst i Svenska kyrkan                                                                                                                                              

Grupparbete   Ulf Dahne                                                                                                                                              

Kvällsandakt      ”Skäms inte för att du är människa !  Var stolt ! ”  

Summering av erfarenheter           Eva Sudqvist Dahne, Thomas Karlsson 
Kursavslutning                 

 
Dokumentation av KULTURMÖTE 2015 
Vi vill dela med oss av erfarenheter från denna kurs / arbetsprocess för att förhoppningsvis kunna 
inspirera andra i det fortsatta arbetet med att förbättra förutsättningarna för dövas delaktighet 
inom Svenska kyrkan. Vi kommer i rapporten att beskriva kursens bakgrund struktur och 
genomförande samt centrala teman som tagits upp. Dokumentationen kommer att innehålla 
reflektioner och kommentarer från deltagare och lärare. En avslutande kommentar från samtliga 
kursdeltagare skall svara på frågan : Vad är enligt dig de tre viktigaste åtgärderna som gör att 
döva och hörande kan delta i kyrkan på likvärdiga villkor samt några fria kommentarer. 
Kommentarerna från döva kommer att filmas och dokumentationen kommer att översättas och 
finnas på teckenspråk och svenska. Det inspelade materialet kommer att tecknas av en aktör. 
Tanken är att detta material skall finnas tillgängligt för alla på Svenska kyrkans och Strömbäcks 
hemsidor. 

 
Organisation / fortsatt arbete 2015-17 
Representanterna för Luleå och Härnösand stift finns kvar under 2015 för att bidra med 
synpunkter och återkoppling till ledargruppen efter varje kursetapp av pilotkursen. Kontakt med 
kyrkan på nationell nivå sker via Sigurdur Hafthorsson. 
 
Under 2015-17  samarbetar Strömbäck med en referensgrupp som man själv utser för att bolla 
idéer. 
Svenska kyrkan formulerar sina behov på Stiftsmötet ( alla stiftsdirektorer ) 
 
Sigurdur kommer att ha en önskelåda där han samlar stiftens önskningar 
 
Samordning av aktiviteterna, utbudet på Strömbäcks folkhögskola 2016- 17  sker i samarbete med 
bikulturell  medarbetare och i samverkan med dövsamhället   
”Det är av avgörande betydelse att döva engageras i detta projekt när det gäller att utveckla de 
kyrkliga kursera på ett sådant sätt att de ökar de dövas tillgänglighet till kyrkan och tron. Det 
behövs döva nyckelpersoner att samarbeta med för att driva på och skapa intresse för de kyrkliga 
kurserna. ”  Ur förstudie 2013 
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Kurskatalog 2016-17 
De i förstudien nämnda kurserna i ”Internationellt arbete ” och ”bibeläventyret” stryks från 
kurskatalogen enligt beslut i projektgruppen. 
Det är viktigt att de som genomgår Tsp grundkurs får handledning på hemmaplan under och efter 
kursen. Strömbäcks folkhögskola  utser  en medarbetare med ansvar för de kristna kurserna och en 
för  teckenspråksutbildningarna. 
 
2016      Omfattning Målgrupp       
Fortbildning tsp. avancerad nivå  4 dagar Kategori B   
Kurs i kristen tro    Helgkurs Kategori A   
Gudstjänstutveckling   Helgkurs Kategori B-C     
Kulturmöte 2    3 helger Kategori A-B-C-D  
Tsp grundkurs m. dövrealia  10 veckor Kategori  D   
 
Övrigt stödjande och utvecklande aktiviteter     
Råd, stöd, handledning och coaching av verksamma teckenspråkiga medarbetare inom kyrkan. 
Föreläsningar och seminarier som ligger i framkant t.ex. om CI-utvecklingen,                                           
CODA-barnen mm….. Anordnande av teckenspråkiga arrangemang. 
 
  
2017      Omfattning Målgrupp 
Fortbildning tsp. avancerad nivå  4 dagar Kategori B 
Kurs i kristen tro    Helgkurs Kategori A  
Gudstjänstutveckling   Helgkurs Kategori B-C 
Kulturmöte 3    3 helger Kategori A-B-C-D 
Tsp grundkurs m. dövrealia   10 veckor Kategori  D  
 
Övrigt stödjande och utvecklande aktiviteter 
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Bilaga 1 

Förslag till projekt om teckenspråkig undervisning vid 
Strömbäcks folkhögskola 
Detta är ett förslag som syftar till att göra Strömbäcks folkhögskola till ett centrum för utbildning och 

fortbildning för Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete. Detta steg handlar om ett 

planeringsprojekt för att starta en pilotutbildning som sedan kan byggas på om den faller väl ut. 

Bakgrund 

Under hösten 2012 gjorde Luleå och Härnösands stift i samarbete med Strömbäcks folkhögskola 

utanför Umeå en förstudie för att utreda möjligheten att folkhögskolan skulle bedriva 

uppdragsutbildning inom det teckenspråkiga området för Svenska kyrkan. 

2013-2014 har sedan nationell nivå visat intresse för att understödja satsningen och se till att den 

erbjuds alla stift. 

Förslag 

Efter möte mellan handläggare för nationell nivå, Härnösands stift, Luleå stift och Strömbäck på 

Strömbäcks folkhögskolas lokaler 2014-05-15 rekommenderar mötesdeltagarna att kyrkokansliet 

startar ett planeringsprojekt och att nationell nivå och stift arbetar fram en ansvars och 

finansieringsmodell. 

1. Tiden för planeringsprojektet är 1 september – 15 december 2014. 

2. I planeringsprojektet ska representanter från Strömbäck, Härnösands stift, Luleå stift och 

kyrkokansliet ingå. 

3. Kyrkokansliet ska bekosta planeringsprojektet med ett budgettak på 150 tkr, vilket 

inkluderar arbetsinsatser för Strömbäcks folkhögskola, Luleå och Härnösands stift samt 

övriga omkostnader. 
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4. Projektgruppen ska specificera målgrupper och typer av och antal kurser enligt befintligt 

förarbete i förstudien och anteckningar från planeringsmöte i Strömbäck 2014-05-14. 

5. Projektgruppen ska utforma en pilotkurs för 2015 samt lämna förslag på en 

sammanhängande plan för kursverksamhet och utbildningar 2015-2017. Arbetet ska 

arvrapporteras till kyrkokansliet senast den 15 december 2014. 

a. Pilotkursen ges under en helg och innehåller parallella spår för olika målgrupper 

(yrkes- och medarbetarkategorier) med vissa gemensamma moment. 

b. Ett uppföljande pass sker under hösten lokalt eller regionalt. 

c. Projektgruppen ansvarar för marknadsföring av kursen. 

d. Projektgruppen ska se till att såväl lärare som material finns vid pilotkursens start. 

e. Projektgruppen ska utvärdera kursen kontinuerligt efter de olika momenten, inför ev. 

fortsättning. 

6. Kyrkokansliet tillsammans med intresserade stift utformar en ansvars- och 

finansieringsmodell för undervisningen som löpande verksamhet 2015–2017 och utvärderar 

den mot slutet av den perioden. Finansieringen bör utgå ifrån ett tak av kostnader per år, 

förslagsvis 500 tkr för 2015, varav nationell nivå står för högst 150 tkr. Stiften förväntas stå 

kollektivt för övriga 350 tkr. Kyrkokansliet är sammankallande för detta samråd. 
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Bilaga 2 

 

Förstudierapport  

Utveckling av teckenspråks-  

och dövkulturkompetens 

inom Svenska kyrkan 

Samverkan mellan Strömbäcks folkhögskola, 
Luleå och Härnösand stift 
 
Bakgrund  
Luleå stift har initierat ett projekt där man tillsammans med Härnösand stift vill utreda en utökad samverkan 

med Strömbäcks folkhögskola. 
Strömbäcks folkhögskola har under ht. 2012 fått uppdraget att göra en förstudie som skall kunna ligga till 

grund för ett genomförandeprojekt  med inriktning på utbildning och utveckling av teckenspråks- och 

dövkulturkompetens inom svenska kyrkan. 

Strömbäcks fhsk. har undersökt förutsättningarna att som skola inte bara bistå med utbildningsinsatser utan 

också möjligheten att kunna erbjuda övrig stödjande och utvecklande verksamhet och bli ett 

”resurscentrum” för teckenspråkig verksamhet inom kyrkan. Det yttersta målet är att utveckla och stödja 

teckenspråkig verksamhet i församlingarna. 

Önskemål som i dialog med stiften har framkommit och som kan ses som en inriktning för förstudien är att 

Strömbäcks folkhögskola i framtiden i samverkan med stiften förväntas fungera som en motor i en 
kontinuerlig utvecklings och förändringsprocess inom det teckenspråkiga arbetet i kyrkan. 

 

 
Syftet med projektet 
Strömbäcks folkhögskola ägs och drivs av en stiftelse bestående av EFS Västerbotten, Luleå stift och Umeå 
kyrkliga samfällighet. Stiftelsens ändamål är att bedriva folkhögskoleverksamhet och skolan skall i sitt arbete 

också stäva efter att vara en utbildningsresurs för huvudmännen. Strömbäck har genom åren arrangerat 

kurser inom det teckenspråkiga området för kyrkan. I och med detta projekt finns möjlighet att utveckla och 
ge fastare struktur för detta samarbete.  

Att Strömbäcks folkhögskola under ett genomförandeprojekt utvecklas med målet att bli ett resurscentrum 
för teckenspråks och dövkulturkompetens inom Svenska kyrkan innebär utvecklandet av utbildningsinsatser 

till både hörande och döva samt övrigt stödjande och utvecklande insatser inom det teckenspråkiga arbetet. 

Denna inriktning ligger väl i tiden med tanke på att kyrkostyrelsen beslutat om en rad insatser för att främja 
och utveckla Svenska kyrkans flerspråkiga arbete. Satsningen innebär en ambitionshöjning. Ett antal nya 

målsättningar antogs för nationell nivå, i enlighet med det tidigare remitterade förslaget i policyn ”En 
flerspråkig kyrka”.  

Strömbäcks folkhögskola undersöker förutsättningarna att kunna bidra till och vara en betydelsefull resurs, 
och samarbetspartner i samband med denna ambitionshöjning. 

 

 
Förutsättningar 
Riktlinjer för arbete på teckenspråk i Luleå stift 

Strömbäcks folkhögskola nämns i riktlinjer antagna av stiftsstyrelsen 2010-06-16: 
 

” Stiftet har fungerande förslag och modeller för hur församlingarna kan arbeta med rekrytering av 
medarbetare inom teckenspråkig verksamhet genom att: 
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 utveckla samarbete med Strömbäcks folkhögskola 

 erbjuda pröva på kurser i samverkan med ovanstående folkhögskola 

 

 

Stiftet erbjuder medarbetare möjlighet till fortbildning och 
handledning i enlighet med behoven inom arbetet på respektive språk genom: 

 samverkan med Strömbäcks folkhögskola och Härnösands stift 

 ianspråktagande av stiftets resurser avseende personalvård och själavård ” 

 
Strategiska utvecklings- och utbildningsplaner för Luleå- och Härnösand stift 

Behovet av utbildning på det teckenspråkiga området har beskrivits i strategiska utbildningsplaner 
genom de representanter för respektiv stift som medverkat i förstudiens projektgrupp. I Strategisk 

utbildningsplan 2013-17, Luleå stift och Strategisk utvecklings- och utbildningsplan 2013-2015 vid det 

teckenspråkiga språkcentrat i Härnösand stift. 
 

De insatser som efterfrågas från Strömbäcks folkhögskola i utbildningsplanerna är: 
 

Utbildningar riktade till hörande 

10 v. tsp-utbildning med dövrealia                          
Fortlöpande fortbildning / kortkurser i teckenspråk på avancerad nivå, till exempel ”kyrkiska”  

 
Utbildningar riktade till döva på teckenspråk 

Svenska kyrkans grundkurs   

Katekumenat, helg 3 ggr 
Bibeläventyret” helgkurs 

Gudstjänstutveckling, helgkurs  
Översättning / gestaltning av texter  

Internationellt arbete 
Dövas kyrkohistoriska tradition, dövrealia / språkförtryck som påverkar gudstjänstfirandet 

Kortare återkommande kurser i kristen tro  

 
Problem och möjligheter  
Hela dövundervisningen började i Frankrike, Tyskland och fortsatte sen i övriga Europa. Det började i kyrkan 

för att man sen skulle kunna genomföra konfirmation. Kyrkans män har varit lärare. En paradox är att 
kyrkan har historiskt varit kulturbärare för döva och idag pratar vi om att döva ej har tillgänglighet i kyrkan. 

I tider av förbud för dövas språk räckte kyrkan ut en hand, på sina villkor och i den tidens anda. 
 

Det råder idag en okunskap bland hörande om döva teckenspråkiga och deras språk och kultur vilket leder 

till brister i attityden till döva.  Bland döva finns kunskapsbrister i trosfrågor och beträffande kyrkans historia 
och språk. Det är viktigt att se sitt kulturella sammanhang och språket som kulturbärare.  

 
Till denna problembild kommer det faktum att det i dag ser ut som att CI-opererade ungdomar hamnar i ett 

språkligt ingenmansland. Konfirmationsundervisning för CI-opererade är ett problem som framgent måste 
lösas.  

 

Det rekryteras inte teckenspråkiga * diakoner och präster inom kyrkan i tillräcklig omfattning, varken bland 
hörande eller döva. Att som hörande utveckla en godtagbar nivå inom teckenspråket och tillräcklig kunskap i 

dövrealia tar tid. Ett problem är att sådan utveckling inte finns nu och utbildning inte ryms inom tjänster idag 
Sammantaget innebär detta att teckenspråkiga ( döva, dövblinda, CODA** ) blir exkluderade i kyrkan  och 

att Svenska kyrkans uppdrag gudstjänst, undervisning, diakoni och mission för dessa grupper inte kan 

fullföljas.  
 

En ordentlig satsning på kompetenshöjning både bland döva och hörande inom kyrkan kommer att kunna 
utgöra en framtida god rekryteringsgrund. 

.  
Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet måste med nödvändighet ha ett kulturbekräftande pedagogiskt 
förhållningssätt som är relevant för målgruppen.  

Man måste börja där den andre står. eller med Sören Kirkegaards ord: 
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"Att man, om man i sanning skall lyckas föra en människa till en bestämd plats, först och främst måste se till 

att finna henne där hon är och att börja där.………” 

 
I projektgruppens samtal har det betonats att det är viktigt att Strömbäcks insatser inte får blir enstaka  

”happenings” utan att de ingår i en strategisk och långsiktig utbildnings- och utvecklingsplan för det 
teckenspråkiga arbetet på olika nivåer inom Svenska kyrkan.  

 
I den interna bearbetningen på Strömbäck,  av de uttryckta behoven, har det betonats att det är av stor vikt 

att de kyrkliga kurser vi erbjuder har ordentlig förankring i dövvärlden. Om denna aspekt missas kan hela 

satsningen bli kontraproduktiv,  inte vinna respekt och därmed sakna förutsättningar att utvecklas. 
 

En risk är att goda kursidéer inte ger önskvärd effekt om rekryteringsunderlaget till kurserna är för litet. Det 
är också till nackdel rent pedagogiskt om deltagarantalet blir för lågt. Därför måste rekrytering till kurserna 

ske i hela landet. 

 
*”Teckenspråkig”  används om både döva och hörande som besitter teckenspråkig kompetens. Teckenspråkig hörande 
innebär även en person som är upptagen och accepterad i dövsamfundet, annars ’kan man bara teckna”.  Detta kan 
vara förvirrande för ickeinitierade. 

 
**CODA förkortning  för Children Of Deafh Adults 

 
Bearbetning av utbildnings- och utvecklingsbehoven 

Strömbäcks folkhögskola har idag stor kompetens inom teckenspråksutbildning, dövrealia, och tolkutbildning 

med tillhörande ämnen svenska, etik, psykologi, samhällskunskap, aktuell orientering och drama . Skolan har 

också kompetens inom kristen tro och kyrka.  Målsättningen är att utvidga den egna kompetensen inom 
kombinationen kyrka – teckenspråk. 
                                                        

Utbildningar i teckenspråk och dövrealia riktade till hörande  
Strömbäck har de kompetenser som behövs. 
                                                       Tidsåtgång 

Utbildningar riktade till hörande                                                              *Uvt.tim.           **Klock tim. 

10 v. teckenspråkutbildning med dövrealia                          
Kursförberedelse                                   

 8*3=24 

Tsp grund 1, 2013 20tim*10v=200 8*10v=80 (distans) 

Tsp grund 2, 2014 20tim*10v=200 8*10v=80 (distans) 
Tsp grund 3, 2016 20tim*10v=200 8*10v=80 (distans) 
Fortlöpande fortbildning i teckenspråk                          *** 
Kursförberedelse  
kortkurser i teckenspråk på avancerad nivå, till exempel ”kyrkiska”          2014, 4 dagar 

                    
6tim*4 dar=24 

8 

Kursförberedelse                                                                                    
2015, 4 dagar                               

               
6tim*4 dar=24 

8 

Kursförberedelse                                                                                    
2016, 4 dagar 

              
6tim*4 dar=24 

8 

Kursförberedelse                                                                                                                                         
2017, 4 dagar 

                
6tim*4 dar=24 

8 

    *Uvt.= undervisningstimme, innehåller tid till för- och efterarbete samt lektiongenomförande 
 ** Klocktimme innehåller ingen tid till för- och efterarbete 
***Kursförberedelse innefattar analys av utvärderingar och utveckling, anpassning av kurserna 

 

 

Teckenspråkiga kyrkliga utbildningar riktade till döva och teckenspråkiga 
hörande  
Strömbäck tar ansvar för att anskaffa de kompetenser som behövs och tar i ett inledningsskede in den 
expertkunskap som krävs för att utveckla och  översätta de kyrkliga kurserna.   

Skolan strävar efter att succesivt utveckla och själv äga denna kompetens.  

För de kyrkliga kurserna gäller detta förutom kristendomskunskap också översättningskompetens.  
Skolan äger redan idag en viss översättningskompetens. Men eftersom det är av yttersta vikt att detta 

arbete till form och innehåll görs på ett mycket professionellt sätt för att fungera enligt projektets intentioner 
tas expertis in initialt. 
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Detta skall ske i samverkan med befintlig personal och innebär således en möjlighet till 

kompetensutveckling. 

Som ett första steg till att förstärka kompetensen i kombinationen teckenspråk / kyrka har beslut redan 
tagits att fortbilda skolans präst i tsp grund 1 2013. 

 
Projektgruppen beslöt 27 nov att föreslå att satsningar på Svenska kyrkans grundkurs och Katekumenatet 

skall väntas med i avvaktan på vilka beslut som kommer att tas på nationell nivå.  
 

En beredskap att följa dessa beslut skall finnas och hanteras av den projektgrupp som kommer att planera 

ett genomförandeprojekt. 
 

Pedagogisk grundkurs   
För att öka medvetenheten och kompetensen i bemötandet av döva i församlingsarbetet föreslås en 
”Pedagogisk grundkurs” som teckenspråkiga medarbetare erbjuds i dialog mellan döva och hörande. 

Hörande skall minst ha genomgått ”Tsp-grund”. 

Pedagogisk grundkurs / Kurs i dövrealia och pedagogik för döva, riktad till döva och hörande medarbetare 

 Dövrealia generellt 

 Dövas kyrkohistoriska tradition. Språkförtryck som påverkar gudstjänstfirandet. 

 Pedagogik för döva. Goda förutsättningar för dövas lärande . 

Här finns möjligheten att arbeta i döv- resp. hörandegrupp och i tvärgrupp och blandad helgrupp. 

Kursen som är en intervallkurs innebär en pedagogisk process för att utveckla medvetenheten kring dövas 
kultur och lärande i dialog mellan hörande och döva deltagare. Kurserfarenheter och erfarenheter från 

vardagsarbetet bearbetas vid kurstillfällena. 

 
Kommentar : 

Denna kurs kan delvis behöva tolkinsatser som skall tas med i kalkylen för ett genomförandeprojekt 
 

 
Utvecklingsdelen  läsåret  2013-14 

De kyrkliga utbildningarna och ”Pedagogisk gundkurs” förbereds under genomförandeprojektets 

utvecklingsdel. 
Utbildningsdelen  läsåret 2014-15  tom.  läsåret 2017-18                                

De kyrkliga utbildningarna och ”Pedagogisk gundkurs” genomförs under genomförandeprojektets 
utbildningsdel 

 

 
Teckenspråkiga utbildningar riktade till döva  

och teckenspråkiga hörande                                                                     * Uvt.tim.        **Klock tim. 
Kurser i kristen tro                          Kursförberedelse ( 2 pers * 8 tim )                        16 

Helgkurs på teckenspråk 2014 / 2 ledare 28  
Helgkurs på teckenspråk 2015 / 2 ledare 28  
 Helgkurs på teckenspråk 2016 / 2 ledare 28  
 Helgkurs på teckenspråk 2017 / 2 ledare 28  
 
 Bibeläventyret                                   

Instruktörsutbildning i Bibeläventyret för 1 döv och en hörande tsp.lärare 2013-14  8 tim*7 dar*2= 112 

 Anpassning av metoden, översättning 1 hörande / 1 döv tsp-lärare  8 tim*3dar*2= 48 

Helgkurs på teckenspråk 2014 GT / 2 ledare 28  
Helgkurs på teckenspråk 2015 NT/ 2 ledare  28  
 Helgkurs på teckenspråk 2016 GT/ 2 ledare 28  
 Helgkurs på teckenspråk 2017 NT/ 2 ledare  28  

 

 Gudstjänstutveckling                               Kursförberedelse ( 2 pers * 8 tim )                        16 

Helgkurs på teckenspråk 2014 / 2 ledare 28  
Helgkurs på teckenspråk 2015 / 2 ledare 28  
Helgkurs på teckenspråk 2016 / 2 ledare 28  
Helgkurs på teckenspråk 2017 / 2 ledare 28  
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 Internationellt arbete                                 Kursförberedelse ( 2 pers * 8 tim )                                    16 

                                                                   Helgkurs 2017 huvudlärare + gäst 20  

 
 

 
Pedagogisk grundkurs  
Kursförberedelse 1 döv, 1 hörande tsp-lär,    dövrealialärare                       

 3 p* 8 tim=24 

Intervallkurs 2014  3 * 2 dagar * 2 lärare ( 1 döv, en hörande ) 72  

Intervallkurs 2015  3 * 2 dagar * 2 lärare ( 1 döv, en hörande ) 72  

Intervallkurs 2017  3 * 2 dagar * 2 lärare ( 1 döv, en hörande ) 72  

*Uvt.= undervisningstimme, innehåller tid till för- och efterarbete samt lektiongenomförande 
** Klocktimme innehåller ingen tid till för- och efterarbete 
 
 
 

 

 

 

                              

 
 

Finansiering 

Finansiering skall diskuteras vidare mellan Strömbäcks folkhögskola och Svenska kyrkan. De 
finansieringsmöjligheter som skall undersökas är stiftsbidrag, statsbidrag och bidrag från Sv. kyrkan 

nationellt. Dessutom skall externa finansieringsvägar prövas.  
 

Övrigt stödjande och utvecklande aktiviteter 
Strömbäcks folkhögskola utvecklas till att verka som ett resurscentrum för teckenspråkig verksamhet 
inom Svenska kyrkan genom att erbjuda: 
 

 Råd, stöd, handledning och coaching av verksamma tsp- arbetare inom kyrkan. 
 

 Föreläsningar och seminarier som ligger i framkant t.ex. om 
CI-utvecklingen 
CODA-barnen som år en målgrupp som behöver stöd.  
För att möta dessa  i tex. själavård behöver man ha kunskaper i dövrealia och t.ex. arbeta med teman som 
skuld, skam och om att vara anhörig. 

 
 Teckenspråkiga arrangemang  

 

Förankring i dövvärlden 
Det är av avgörande betydelse att döva engageras i detta projekt när det gäller att utveckla de kyrkliga 

kursera på ett sådant sätt att de ökar de dövas tillgänglighet till kyrkan och tron.  
Det behövs döva nyckelpersoner att samarbeta med för att driva på och skapa intresse för de kyrkliga 

kurserna. Ett samarbete med det lokala dövsamhället tex. Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet i 

Umeå stad, ligger nära tillhands för Strömbäcks folkhögskola och bör tas med i planeringsfasen. 
Den pedagogiska grundkursen kan vara en viktig mötesplats i detta sammanhang. 
 
Förslag till projektmål  
Utgångspunkter för ett genomförandeprojekt 

 Det yttersta målet för ett genomförandeprojekt är att döva skall få tillgång till kyrkans verksamhet 

på sina egna villkor, på sitt eget språk: teckenspråk 



16 
 

 Stömbäcks folkhögskola arbetar för att Luleå, och Härnösand stift får en ”plats” där 

kompetensutveckling inom teckenspråk och dövrealia, dövkultur kontinuerligt kan erbjudas.  

Med ”plats” menas ett forum och en organisation för samverkan förutom den rent fysiska platsen 

Strömbäcks folkhögskol 

Målgrupp 
Målgruppen för utbildningsinsatserna är i första hand engagerade döva och hörande inom kyrkan som i sin 
tur skall möta döva i församlingarnas verksamhet. 

 
 
Förslag till fortsatt arbete med projektidén 

 Styrgruppens ställningstagande om fortsatt aktivitet med utgångspunkt i förstudiens förslag. 

 Tillsättande av en projektgrupp, projektorganisation med syfte att arbeta med en planeringsfas vt. 

2013. 

 Följa upp den utveckling och de beslut som tas på nationell nivå för att arbeta in detta i planeringen. 

 Planera för en genomförandefas med  

start för en utvecklingsdel för de kyrkliga kurserna och ”Pedagogisk grundkurs” ht-2013 samt  
start för en utbildningsdel ht. 2014. 

 

Risker 
 Om det ej går att få besked från nationell nivå fördröjs tidsplanen och andra intressenter ”knackar 

på dörren” för nyttjande av Strömbäcks statsbidrag. 

 Om inte tillräckligt deltagarunderlag föreligger sänks kvalitén på kurserna eller de blir ej 

genomförbara. Rekrytering måste därför ske nationellt ! 
 

I ett avslutande möte för förstudien 2013.01.09 beslöt styrgruppen och projektgruppen att 
uppdra åt stiften att etablera ett samarbete med nationell nivå för att möjliggöra fortsatt 

arbete utifrån förstudiens intentioner. 

Initiativet tas av Luleå stift som initierat och beställt detta projekt. 
 

Umeå 2013.01.15 
 
Thomas Karlsson 

Projektledare för förstudien 

 
 




