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1. Inledning 

 
1880-1980 var det århundrade då vi döva bokstavligen fick sitta vid ”den rike mannens bord” 

och försöka skrapa åt oss lite av den rika kultur som kom de hörande till del. Ska 1980-2080 bli 

det århundrade då man fick höra talas om döva författare, skalder, lärare, professorer, 

ingenjörer, vetenskapsmän m.fl.
1
 

 

Lars Kruth, som var engagerad i Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) under en lång tid, skrev en 

artikel i SDR:s 60-årsjubileumsbok år 1982, året efter att riksdagen hade erkänt teckenspråk som 

undervisningsspråk. Kruth och SDR hade en vision om att de kommande generationerna av döva 

och gravt hörselskadade skulle bli medvetna om sina möjligheter, det vill säga rätten till kultur på 

teckenspråk samt en förändrad attityd hos hörande om döva och teckenspråk.
2
 Jag är själv döv  

80-talist och under min barndom har jag omedvetet fått uppleva resultatet av SDR:s och dövas 

kamp för rätten till teckenspråket. Vi, i de kommande generationerna, fick teckenspråket ”serverat 

på silverfat” och det har varit en självklarhet för mig och min familj att kunna språket. 

 

En händelse i samband med SDR:s kamp till teckenspråket skedde för 40 år sedan. Då möttes 

föräldrar till döva och gravt hörselskadade barn, döva vuxna och övriga intresserade på en 

konferens i Uppsala, den 9-10 maj 1970. Konferensen kallades i folkmun Uppsalamötet. SDR 

anordnade konferensen i syfte att informera om döva barns kommunikationsproblem och 

inlärningsmetoder med inbjudna experter och informationen riktade sig till främst för föräldrar till 

döva och hörselskadade barn. Teckenspråket var inte erkänt som dövas språk och före 1970-talet 

fick föräldrar till döva barn rådet av professionella att inte använda teckenspråk med sina barn 

eftersom det skulle hindra barnens tal- och hörselträning.
3
 Vid 1950-talet hade man genom mätning 

av hörsel upptäckt att alla döva barn hade hörselrester och man trodde att den kunde utvecklas 

genom stimulering och träning. Detta visade sig senare vara felaktigt eftersom det var 

”vibrationshörsel” som barnen kände genom hörlurarna.
4
 

 

SDR ställde krav på förändringar av dövas livssituation och teckenspråket var en viktig del i deras 

kamp för erkännande av döva i samhället. 1970-talet var en händelserik period, bland annat kom 

teckenspråksforskningen igång och i slutet av 1970-talet kunde Stockholms universitet påvisa att 

teckenspråk var ett språk med grammatik, i likhet med andra språk i världen. År 1981 blev 

teckenspråket officiellt erkänt som undervisningsspråk och det innebar att teckenspråket fick 

användas i undervisningen.
5
 

 

I denna uppsats intresserar jag mig för dövas kamp för teckenspråket och för dövas sociala 

rättigheter genom SDR som organisation. Uppsalamötet var en del av SDR:s kamp för krav på 

rättigheter och erkännandet av döva och teckenspråk. Uppsatsens undersökningsperiod omfattar 

åren 1967-1972. 

 

 

                                                 
1
 Kruth, Lars (1982), ”Vi bygger för kommande generationer”, i Sveriges Dövas Riksförbund 60 år 1922-1982, s. 31. 

2
 Kruth (1982), s. 31. 

3
 Ljunggren, Kerstin, ”Om teckenspråket igen i radions familjespegel”, SDR-Kontakt nr 3, 1970. 

4
 Kruth, Lars, ”En dag skall gry…”, SDR-Kontakt nr 3, 1970. 

5
 Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Teckenspråk i 20 år, 

http://www.sdrf.se/sdr/tmpl/standard.php?pageId=233&rid=0. Hämtad 2011-01-02. 

http://www.sdrf.se/sdr/tmpl/standard.php?pageId=233&rid=0
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2. Forskningsläge 

 

Forskningsläget är uppdelat i fem avsnitt; Handikappade i samhället ur ett historiskt perspektiv, 

Samhällets syn på döva, Funktionshindrades medborgarrätt, Rättvisekrav och erkännande samt 

Erkännande av dövidentitet och avslutas med en sammanfattning av forskningsläget. Dessutom 

försöker jag ta med forskning som kopplas till uppsatsens undersökningsperiod som avser åren 

1967-1972. 

2.1 Handikappade i samhället ur ett historiskt perspektiv 

Det har funnits skiftande benämningar på handikappade genom historien och enligt historikern 

Staffan Förhammar ska man som historisk handikappforskare vara kritisk gällande begreppet 

handikapp eftersom det kan ha varierande betydelser i olika tid och rum. På 1950-talet var 

handikappbegreppet ett sätt att förklara svårigheter och hinder i vardagen för invalider, som till 

exempel för dem med de ”traditionella” handikappen som syn-, hörsel- och rörelsehinder eller 

utvecklingsstörning. Under 1970- och 1980-talet diskuterades det om begreppet handikapp möjligen 

kunde vara ett miljörelativt begrepp.
6
 Fokus flyttades från individen till omgivningen och fokus 

riktades mot miljön som påverkade om individen kunde ”verka normalt” eller inte. Enligt 

Förhammar har det skett en förskjutning i begreppet handikapp från den medicinska och 

socialpolitiska delen till det samhällspolitiska.
7
 

 

Lotta Holme, universitetslektor i specialpedagogik, anser att handikapporganisationernas 

intressepolitiska arbete påverkar det miljörelativa handikappbegreppet och det har fått en central 

betydelse i politiska sammanhang. Syftet med att introducera begreppet var att ändra samhällets syn 

på handikapp.
8
 Funktionshinder och funktionshindrade är ett begrepp som senare har kommit till 

användning inom politiken och skolvärlden.
9
 Enligt Holme liksom Förhammar innebär det 

miljörelativa handikappet att det är miljön som gör individen handikappad, inte han/hon själv.
10

 

Idag är individen det centrala som man ska se i första hand och själva funktionshindret kommer 

efter individen. Enligt Förhammar kan funktionshindret underlätta för individen att kräva sin rätt till 

stöd i samhället genom att ha en tydlig beskrivning av sin situation som funktionshindrad.
11

 Han 

menar även att omgivningens påverkan på funktionshinder kan variera, beroende på vilken grupp, 

kultur och tid som man talar om.
12

 

2.2 Samhälles syn på döva 

Historikern Anita Pärsson har studerat dövas utbildningshistoria i Sverige under perioden 1889-

1971. Pärsson menar att samhällets pedagogiska syn på döva förändrades utifrån de medicinska 

kunskaper som med tiden uppdaterades. Samhällets uppfattningar och attityder till döva förändras 

med tiden, man hade till exempel upptäckt att blindas och dövas begåvning inte var annorlunda än 

för de ”normala” utan att det var bara synen och hörseln som var skillnaden. Genom normalisering 

trodde professionella att barnen blev mer normala och delaktiga i samhällslivet genom undervisning 

på talat språk samt genom att lära sig tala. Enligt Pärsson tillhörde döva en minoritetsgrupp som 

fick anpassa sig till den hörande omgivningen som var majoritetsgruppen. Genom SDR:s och Döva 

                                                 
6
 Förhammar, Staffan (2004), ”Lytt, abnorm, invalid, handikappad, funktionshindrad”, i Förhammar, Staffan och 

Nelson, Marie C. (red.), Funktionshinder ur ett historiskt perspektiv, s. 34 f. 
7
 Förhammar (2004), s. 37. 

8
 Holme, Lotta (2000), ”Begrepp om handikapp. En essä om det miljörelativa handikappbegreppet”, i Tideman, Magnus 

(red), Handikapp: synsätt, principer, perspektiv: antologi, s. 75. 
9
 Holme (2000), s. 78. 

10
 Holme (2000), s. 75. 

11
 Förhammar (2004), s. 43. 

12
 Förhammar (2004), s. 38. 
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Barns Målsmäns (DBM) krav blev teckenspråket erkänt som undervisningsspråk år 1981 och sedan 

dess har döva barn fått utbildning på teckenspråk.
13

 

 

Pärssons resultat visar att det talade språket hade gett en negativ inverkan på dövas inlärning samt 

att kunskapsutvecklingen försvårades. Döva hade svårt att förstå det talade språket, vilket gav dem 

negativa känslor grundade på missförstånd mellan de döva och de hörande.
14

 Döva barn fick lära sig 

att teckenspråk inte var ett fint språk och de undvek därför att använda det. Enligt Pärsson har 

samhällets negativa attityd mot döva och avvikande en lång historia. Den negativa inställningen till 

döva kunde bero på att människor utan handikapp upplevde en osäkerhet inför det annorlunda, det 

vill säga att attityden berodde på okunskap. Pärsson menar att det kunde påverka dövas 

självförtroende och de förväntade sig negativa attityder av samhället så de drog sig undan.
15

 Döva 

var utsatta när det gällde val av yrke och de blev hänvisade till vissa utbildningar. När de var 

färdigutbildade valde arbetsgivaren ofta att anställa en hörande istället. Pärsson anser att 

förändringar för handikappade har skett under det senaste seklet genom att individen har fått ökade 

möjligheter att påverka sina grundläggande rättigheter i samhället. Brist på ekonomiska resurser har 

påverkat de funktionshindrades möjligheter att få samma rättigheter som andra. Enligt Pärsson har 

attityderna och fördomarna inte har förändrats i samhället, men de har förbättrats och döva har blivit 

allt mer jämlika hörande.
16

 

2.3 Funktionshindrades medborgarskapsrätt 

Barbro Lewin, medicine doktor, utgår från Thomas Humphrey (T.H.) Marshalls 

medborgarskapsbegrepp i sin forskning om funktionshindrade. I detta forskningsläge har jag valt att 

koncentrera mig på det sociala medborgarskapet. Det innebär att varje människa har rätt till sociala 

rättigheter som skyddar dem mot otrygghet och orättvisor i samhället genom ekonomisk trygghet 

och full delaktighet. Marshall menar, enligt Lewin, att en fungerande stat är ett måste för att 

individerna ska kunna uppnå ett socialt medborgarskap. Om någon aktör erbjuder medborgarna 

sociala nyttigheter som utbildning, arbete, vård och omsorg, blir det sociala rättigheter som 

medborgarna uppnår. Det är de sociala institutionerna som ska garantera individernas 

medborgerliga rättigheter, enligt Marshall. Under 1900-talet hade medborgarskapsfrågan berört 

rasfrågor och ekonomisk orättvisa i grupper som kvinnor, barn och funktionshindrade. Att 

förverkliga de sociala rättigheterna är en ekonomisk fråga och staten klarar att uppfylla sociala 

rättigheter genom skatter, men vid svåra tider var de sociala rättigheterna påverkbara, menar 

Marshall.
17

 Lewins forskning om funktionshinder och medborgarskap utifrån omsorgslagen, som 

senare blev LSS-lagen, säger att i de tidigare lagarna om utvecklingsstörda från 1944, 1954 och 

1967 fanns det korta riktlinjer om landstingens skyldigheter att ge dem vård och utbildning. Enligt 

Lewin hörde omsorgslagens idéer till normalisering och integrering. Normaliseringen 

representerade medborgartanken i form av samhällssolidaritet, samhällsgemenskap, lika 

levnadsvillkor och delaktighet i välfärden. Lewin menar att ett samhälle som strävar efter dessa 

krav, kan stärka funktionshindrades sociala medborgarskap.
18

 

 

Sociologen Marie Gustavsson Holmström menar att den sociala modellen har rötter i 

medborgarrättsrörelserna. I USA hade personer med funktionshinder använt samma metod som 

andra medborgarrättsrörelser som kämpade för kvinnor och svartas rättigheter. Dessa grupper 

ställde krav på förändringar av maktstrukturer, mer integrering i samhället och att personer med 

erfarenhet skulle representera sin grupps behov för de professionella skulle ändra på sin 

                                                 
13

 Pärsson, Anita (1997), Dövas utbildning i Sverige 1889-1971, s. 75. 
14

 Pärsson (1997), s. 75. 
15

 Pärsson (1997), s. 62 ff. 
16

 Pärsson (1997), s. 76. 
17

 Lewin (1998), s. 42 ff. 
18

 Lewin (1998), s. 42 ff. 
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uppfattning. De funktionshindrade tog efter metoderna för att omvandla skam till stolthet och 

uppror. Empowerment är ett begrepp som vi i Sverige använde exempelvis för att beskriva personer 

med funktionshinder som har ställt krav på och kämpat för sina rättigheter. Och den här 

rättighetskampen drevs av de funktionshindrade själva.  

År 1960-1970 började funktionshindrade organisera sig, ställa politiska krav och visa missnöje mot 

dem utan erfarenhet av funktionshinder som förde deras talan. På denna tid började intresse- och 

politiska organisationer med funktionshinder driva sina krav istället för välgörenhetsorganisationer. 

Gustavsson Holmström menar att de funktionshindrade blev mer medvetna om hur samhället 

segregerade och diskriminerade funktionshindrade genom att de själva berättade om sina egna 

erfarenheter för samhället.
19

 

 

Sociologen Staffan Sandén har studerat hur funktionshindrade upplevde sitt medborgarskap samt 

definierade begreppet medborgarskap i Sverige och Storbritannien. Intervjuerna gjordes under 

hösten 1998, då hade intervjupersonerna accepterat sitt funktionshinder och var eller hade varit 

aktiva inom handikapprörelsen. Enligt Sandén kan funktionshindrades uppfattning om 

medborgarskap variera, eftersom olika individer och grupper har olika syn och krav på ett 

fullständigt medborgarskap. Informanterna resonerar om vilka komplikationer som kan uppstå, som 

exempelvis de icke-funktionshindrade inom myndigheter som visar oförståelse. Dessutom framkom 

att byråkratin gör funktionshindrade beroende, vilket motverkar utövandet av det fullständiga 

medborgarskapet.
20

 

 

Sandén diskuterar när och hur man uppmärksammar de funktionshindrades rättigheter och vilka 

betydelser rättigheterna har för dem. Enligt en döv informant gjorde tolkbristen
21

 i Sverige att de 

döva inte hade samma möjlighet till inflytande att påverka sin utbildning som de hörande. Det kan 

med andra ord vara både organisatoriska och ekonomiska brister som hindrar funktionshindrade att 

få del av de sociala rättigheter som övriga medborgare har rätt till, anser Sandén.
22

 Rätten till arbete 

är en del i ett fullvärdigt medborgarskap som kan bidra till en människas livskvalité och delaktighet 

i samhället och Sandén menar att detta både gäller de funktionshindrade och icke-

funktionshindrade, men att de funktionshindrade kan ha svårt att få arbete. För döva försvårar 

kommunikationsproblem tillgången till både utbildning och arbete. Informanterna efterlyser 

rättigheter och delaktighet i samhället ”utan att bli vägd och mätt” och få fullgöra sina skyldigheter 

som medborgare, menar Sandén.
23

 

2.4 Rättvisekrav och erkännande 

Nancy Fraser, professor i filosofi, har diskuterat social rättvisa genom omfördelning och 

erkännande. Enligt Fraser skapas identitetspolitik genom krav på erkännande.
24

 Nationalitet, 

etnicitet, ras, kön och sexualitet kunde vara exempel på att vissa grupper tar upp kampen för 

erkännande av olikhet, enligt Fraser. Med materiell ojämlikhet menar Fraser att vissa grupper visar 

missnöje med exempelvis arbete, utbildning, sjukvård eller fritid.
25

 Enligt Fraser får man 

erkännande för sin identitet om man som subjekt blir accepterat av ett annat subjekt och jagkänslan 

förstärks. En störning i relationen mellan subjekten leder till misskännande och blir som en 

identitetskränkning. Om en grupp nedvärderas av den dominerade gruppen, blir jaget förtryckt och 

                                                 
19

 Gustavsson Holmström, Marie (2005), ”Den sociala modellen”, i Danermark, Berth (red), Sociologiska perspektiv på 

funktionshinder och handikapp, s. 61 f. 
20

 Sandén, Staffan (2000), ”Funktionshindrades upplevelser av medborgarskap”, i Tideman, Magnus (red), Handikapp: 

synsätt, principer, perspektiv: antologi, s. 130 ff. 
21

 Min kommentar angående tolkbrist: denna undersökning gjordes 1998 och idag är det en kostnadsfråga för att få 

tolkar till utbildning och arbete istället för tolkbrist. 
22

 Sandén (2000), s. 130 ff. 
23

 Sandén (2000), s. 134 ff. 
24

 Fraser, Nancy (2003), Den radikala fantasin: Mellan omfördelning och erkännande, s. 20. 
25

 Fraser (2003), s. 175 f. 
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gruppen utvecklar en negativ självbild. Den förtryckta gruppen får ingen möjlighet att utveckla sin 

egen kulturella identitet och förtrycket har koppling till bland annat rasism, sexism och 

kolonialism.
26

 

 

Fraser menar att en kulturell och symbolisk orättvisa beror på samhällets tolknings- och 

kommunikationsmönster, de som tillhör en kultur som är främmande eller fientlig för övriga. Dessa 

kulturella normer hindrar vissa grupper från att delta på lika villkor i samhället och genom 

misskännande ställer gruppen krav på erkännande. Enligt Fraser är botemedlet mot kulturell 

orättvisa förändringar genom omvärdering och att man erkänner en kulturell mångfald genom 

förändrade attityder i samhället.
27

 Fraser menar att om aktörerna får delta i samhället på lika villkor, 

har de fått erkännande och jämlik status. Aktörerna anses inte som fullvärdiga deltagare om de är 

annorlunda eller inte synliga och de får en lägre social status i samhället. Enligt Fraser måste det 

inte betyda att aktörerna var nedvärderade i andras attityder utan att de blev utestängda som 

fullvärdig deltagare i den sociala interaktionen. Som exempelvis genom sociala institutioner som 

styr de kulturella normerna, bland annat lagar för homosexuella i äktenskap eller ensamstående 

mödrar som blev stigmatiserade i välfärden. Fraser anser att det är en allvarlig kränkning av 

rättvisan för dessa icke-fullvärdiga medlemmar. En förändring är betydande för att de skulle bli 

erkända som jämlikar i samhället genom politiska förändringar i form av lagändring.
28

 

 

Sociologerna Agneta Hugemark och Christine Roman har gjort en studie av olika 

handikapporganisationer som Synskadades Riksförbund (SRF), Sveriges Dövas Riksförbund 

(SDR), Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) och De 

Handikappades Riksförbund (DHR). Jag väljer att koncentrera mig endast på SDR utifrån 

Hugemark och Romans teoretiska perspektiv på vilka rättvisekrav SDR har och hur de agerar för att 

få politiska krav genomförda.
29

 Rättvisedebatten uppkom i Sverige liksom i västländerna på 1970-

talet och den grundades på välfärdsstatens nya ekonomiska och institutionella kontext. 

Rättvisedebatten kritiserade politiken för att inte ta hänsyn till mångfalden som till exempel olika 

gruppers identiteter, erfarenheter, intressen och behov. De professionellas uppfattningar om 

handikappade har sin utgångspunkt i normaliseringen och inte i de funktionshindrades egna 

erfarenheter och behov.
30

 Enligt Hugemark och Roman har dessa fyra organisationer olika krav på 

erkännande och det finns varierande metoder för att nå detta.
31

 För SDR handlar orättvisorna om 

misskännande och icke-erkännande av teckenspråket av samhället. Det största hindret för förbundet 

är oförståelse och okunskap om dövas kultur, problem och behov. SDR menar att det är den så 

kallade dövkulturen
32

 som karaktäriserar dövas livsform med teckenspråket som förutsättning. 

Enligt Hugemark och Roman är kampen för teckenspråket den viktigaste rättighetsfrågan för 

SDR.
33

 

 

Artikelförfattarna visar att sociala rättvisekrav hos SRF och SDR skiljer sig åt. Till exempel 

koncentrerar SRF sig på resurser och SDR på erkännande. Organisationernas arbete för jämlikhet 

kan diskuteras, om deras medlemmar ska integreras och inte se sig själva som en grupp eller om 

medlemmarnas gruppidentitet ska bevaras och kanske förstärkas. I SDR:s fall argumenterar de för 

                                                 
26

 Fraser (2003), s. 215. 
27

 Fraser (2003), s. 179 ff. 
28

 Fraser (2003), s. 220 ff. 
29

 Hugemark, Agneta och Roman, Christine (2005), ”Rättvisekrav och organisering”, i Danermark, Berth (red), 

Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp, s. 124. 
30

 Hugemark och Roman (2005), s. 133. 
31

 Hugemark och Roman (2005), s. 137. 
32

 Dövkultur kan definieras på olika sätt, bland annat "Det är teckenspråket som gör att dövhet inte är ett 

funktionshinder utan en subkultur, eftersom med ett språk skapas en kultur”, från en debattartikel i tidningen Norra 

Skåne, den 19/2-2010. 
33

 Hugemark och Roman (2005), s. 129. 
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segregation och för erkännande av en gruppidentitet, snarare än individuell mångfald menar 

Hugemark och Roman. SDR vill se döva barn växa upp i en teckenspråkig miljö och att de ska få en 

naturlig kunskapsutveckling. Författarna anser att SDR ligger närmare en segregationsideologi än 

till exempel DHR och SRF som förespråkar integration medan FUB ligger mittemellan. För att 

förstå varför SDR är för segregation citerar forskarna SDR:
34

 

 
Trots att vi döva har egen kultur och ett språk, så vill vi ha möjlighet att delta i 

majoritetskulturen. Det betyder att hörande kultur måste göras tillgänglig för oss. Vi döva vill 

delta aktivt i samhällslivet med samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter som andra. /.../ 

Kongressen 1999 beslöt om en vision för SDR. En vision – en dröm som vi vill förverkliga, om 

att döva ska kunna leva ett teckenspråkigt liv i ett hörande samhälle.
35

 

 

Enligt citatet menar SDR att döva vill kunna vara fullt delaktiga i samhället men då krävs det 

tillgänglig kultur för döva. Döva vill inte leva åtskilt från det hörande samhället utan ha samma 

skyldigheter, rättigheter och möjligheter som alla andra.
36

 

2.5 Erkännande av dövidentitet 

Claes Nilholm, professor i pedagogik, tar upp begreppet identitetspolitik och det används för att 

förklara hur grupper blivit marginaliserade i samhället som till exempel kvinnor och 

funktionshindrade.
37

 Genom identitetspolitik ställer sociala rörelser krav på sina rättigheter och för 

en bättre socioekonomisk situation. Identiteten är i centrum och den funktionshindrade vill förändra 

samhällets uppfattning av gruppen och av individen. De associerar erkännandet som en viktig del i 

identitetspolitiken och vill bli erkända i sin olikhet. Det har varit en diskussion om var man ska 

placera själva handikappet inom handikappområdet på grund av de tidigare föreställningarna om 

människor med handikapp, om att handikappet låg hos individen. Idag menar man att de med 

funktionshinder har varit marginaliserade på grund av förtryck och begränsningar, och där blev 

idenitetspolitiken viktigt för dem.
38

 Nilholm menar att själva identitetspolitiken har viktiga 

bakgrundsfaktorer för utvecklingen av det kritiska perspektivet vilket även påverkar kritiken av 

normaliteten som norm och begrepp.
39

 Hugemark och Roman menar att det även krävs materiella 

resurser för att säkra gruppernas oberoende och möjlighet att få ett socialt erkännande.
40

 

 

Sociologen Päivi Fredäng har studerat i ett dövkulturellt perspektiv. Identitetsmanifestation innebär 

att döva kollektivt skapar gemensamma värderingar utifrån förtrycket från samhället och förstärker 

deras stolthet över att vara döv.
41

 Det tidigare fokuset på handikappades svårigheter förändras till ett 

nytt perspektiv där man istället betonar möjligheterna att förändra sin situation. Döva verkar 

kollektivt i enlighet med identitetsmanifestationen, där de får mer förståelse för sin dövhet och 

vägrar därmed att bli stigmatiserade i samhället. Detta kallas för dövmedvetande och det har skett 

en förskjutning från det subjektiva förtrycket till det kollektiva ”lidandet”. Fredäng menar att som 

döv i en dövgrupp gäller det att förändra synen på sig själv och kunna acceptera sitt språk. 

Individens erkännande av sig själv som döv gör det möjligt att ställa krav på det hörande samhället 

med ”dövrättigheter”. Det innebär bland annat att döva kräver rätten till teckenspråket, det vill säga 

rätten till ett eget språk.
42

 

 

                                                 
34

 Hugemark och Roman (2005), s. 130 ff. 
35

 Hugemark och Roman (2005), s. 132. 
36

 Hugemark och Roman (2005), s. 138 ff. 
37

 Nilholm, Claes (2007), Perspektiv på specialpedagogik, s. 37. 
38

 Nilholm (2007), s. 43 ff. 
39

 Nilholm (2007), s. 47 f. 
40

 Hugemark och Roman (2005), s. 125 f. 
41

 Fredäng, Päivi (2003), Teckenspråkiga döva. Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, s. 173. 
42

 Fredäng (2003), s. 174 f. 
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Irene W. Leigh är professor i psykologi, verksam i USA, och har skrivit en bok om dövidentitet. En 

kulturell dövidentitet kan se olika ut beroende på miljömässiga sammanhang som till exempel i 

dövkulturfestivaler där döva hyllar kultur som konst, dans och teater eller situationer som gör att 

döva ser sig som en etnisk grupp. Dövidentitet kan även betyda en vuxen döv person som först, i 

vuxen ålder möter andra döva och hörselskadade och skapar en gruppidentitet som gör personen 

mer medveten om sin dövhet och situation genom att identifiera sig med de andra med samma 

funktionshinder.
43

 I ett annat perspektiv har samhällets förtryckande attityder bidragit till att döva 

förstärker sin egen dövidentitet.
44

 

 

Sociologen Malin Åkerström har gjort en studie av föräldrar till döva barn och deras integrering i 

teckenspråket. Föräldrar till döva barn integrerar sig i teckenspråk och möter dövcentrum, som är ett 

begrepp för orter med teckenspråkiga förskolor och dövskolor. För dövrörelsen gör segregeringen 

döva barn ”normala” i samhället eftersom integreringen har koppling till oralism, som var en 

pedagogisk ideologi där döva barn skulle lära sig tala och avläsa i syfte att integrera sig i samhället. 

Dövrörelsen anser att gruppen döva är en språklig minoritetsgrupp, som därför inte tillhör den 

allmänna handikappsrörelsen. Åkerström menar att dövrörelsen genom identitetspolitiken har ställt 

krav på samhället som till exempel tillgång till teckenspråkstolkar, dövskolor och teckenspråkiga 

förskolor. Enligt Åkerström har segregering genom teckenspråkiga miljöer stor betydelse för döva 

barn som därigenom får erkännande som döv och erkännande av sitt språk. Åkerström menar att det 

utgör en trygghet för döva och medverkar till att underlätta integreringen i samhället.
45

 

2.6 Sammanfattning av forskningsläget 

Handikappbegreppet har genom tiden haft olika betydelser och enligt Förhammar och Holmes 

forskning har begreppet idag blivit miljörelativiserat. De funktionshindrade blir mindre 

handikappade i rätt miljö och med tolk som hjälpmedel, för döva är teckenspråket ett 

kommunikationssätt som gör dem mindre handikappade i rätt miljö. Pärssons undersökning visar att 

samhället fram till år 1971 ville göra döva normala och delaktiga genom att lära dem tala och 

avläsa. Det visar även att den negativa attityden mot döva hos samhället berodde på okunskap och 

detta kunde påverka dövas självkänsla. Normalisering och integrering hör ihop med 

medborgarskapstanken och enligt Lewin kan de funktionshindrades medborgarskap stärkas om 

solidaritet, gemenskap och jämlikhet finns i ett samhälle. Enligt Marshalls medborgarskapsmodell 

krävs en stat med ekonomiska resurser som kan erbjuda medborgarna sociala rättigheter i form av 

arbete, omsorg och utbildning. Sandén menar att döva inte upplever ett fullständigt medborgarskap 

och detta försvåras om de inte får tillgång till tolk i utbildningen eller arbetet eftersom det 

sistnämnda är en viktig del i det fullvärdiga medborgarskapet.  

 

De funktionshindrade i 60- och 70-talets Sverige började ta upp kampen för sina rättigheter genom 

att bli medvetna om sin situation och organisera sig för att bedriva kampen på politisk nivå, enligt 

Gustavsson Holmström. Enligt Fraser är det kulturella normer som hindrar vissa grupper att få 

erkännande för vilka de är. Botemedlet mot kulturell orättvisa är omvärdering; det vill säga 

exempelvis politiska förändringar i form av lagändring, menar Fraser. Bland 

handikappsorganisationerna hävdar Hugemark och Roman att SDR ställer krav på sociala rättvisa i 

form av erkännande av teckenspråk och dövas gruppidentitet. Det som kan utgöra hinder för SDR:s 

kamp är samhällets okunskap om döva och teckenspråk. Identitet är en bakgrundsfaktor som utlöser 

dövrörelsens kamp för sina rättigheter. Nilholms studie säger att de funktionshindrade genom tiden 

har varit förtryckta och att de vill bli erkända för sin olikhet. Leigh menar att det är samhällets 

förtryck som gör att döva blir medvetna om sitt funktionshinder och att de med detta förstärker sin 

                                                 
43

 Leigh, Irene W. (2009), A Lens on Deaf Identities, s. 4 f. 
44

 Leigh (2009), s. 124. 
45

 Åkerström, Malin (2000), ”Tillhörighet och avståndstagande. Segregationsideologi och föräldraintegrering”, i 

Tideman, Magnus (red), Handikapp: synsätt, principer, perspektiv: antologi, s. 196 ff. 
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dövidentitet. Genom dövmedvetande börjar döva ställa krav på rättigheter av samhället, menar 

Fredäng. Enligt Åkerströms resultat började SDR och döva kräva teckenspråkiga miljöer för döva 

barn och genom dessa miljöer kunde de döva barnens identitet förstärkas, vilket underlättar 

integrationen i samhället om de är trygga i sig själva. Den tidigare forskningen har inte konkret 

visat hur grupper har bedrivit kampen för sina rättigheter och hur de handlade för att nå erkännande 

och ett fullvärdigt socialt medborgarskap. Som till exempel dövrörelsen, om deras kamp för 

erkännande och vilka krav hade de på samhället.  

 

3. Problem och frågeställningar 

 

Denna uppsats fokuserar på Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och dövas kamp till erkännande av 

teckenspråk och dövas sociala rättigheter mellan åren 1967-1972. Uppsatsens syfte är även att 

undersöka de konkreta exempel på SDR:s kamp som i form av Dövas riksdag år 1969 och 

informationskonferensen, i folkmun kallat för Uppsalamötet år 1970. Samhället på denna tid 

förespråkade normalisering och integrering som var i opposition mot dövrörelsens åsikt. Mina 

frågeställningar i denna uppsats blir därför: 

 

 Vilka var SDR:s mål med verksamheten, hur arbetade de för att förverkliga målen efter 

omorganiseringen år 1967 och vilka mål uppnåddes vid 1972? 

 Vilka krav ställde SDR vid Dövas riksdag år 1969? 

 Vad var syftet med Uppsalamötet, vad diskuterades under konferensen och vad hände 

efteråt? 

 Vilken syn hade SDR på segregation respektive integration? 

 Hur argumenterade SDR för teckenspråk i dövundervisningen? 

 

4. Material, metod och avgränsningar 

 

Här redogör jag uppsatsens material, metod, källkritik och avgränsningar. I det första avsnittet 

Material presenterar jag de olika källmaterial som använts till undersökningen. Under Metod och 

källkritik kommer jag att redogöra för hur källmaterialet behandlades och vilka källkritiska aspekter 

som jag har mött för varje huvudavsnitt i undersökningen. Jag beskriver i Avgränsningar om hur 

jag har avgränsat i uppsatsen. 

4.1 Material och källkritik 

Undersökningens källmaterial består av styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, 

handlingsprogram, medlemstidningar, informationsbroschyrer och minnesböcker tillhörande SDR 

som finns i SDR:s arkiv i Leksand. Material angående SDR:s motioner vid Dövas riksdag år 1969 

och SDR:s 60-års och 75-årsjubileumsböcker finns bevarade i Sveriges Dövhistoriska Sällskaps 

(SDHS) arkiv hos ArkivCentrum Örebro län. Från Skolöverstyrelsens (SÖ) arkiv i Riksarkivet 

kommer material med SDR:s synpunkter på SÖ:s principförslag om organisationen av 

undervisningen för hörsel- och synskadade.  

 

Den största delen av källmaterialet till undersökningen består av material från SDR:s arkiv. Det 

innebär att jag har varit tvungen att åka till Leksand i syfte att få material till undersökningen. 

Dessvärre har jag inte gjort fler resor till SDR:s arkiv på grund av olika skäl och jag saknar därför 

material från åren 1967, 1968, 1971 och 1972 eftersom jag i början var inställd på att ha år 1969-

1970 som undersökningsperiod. Men i efterhand upptäckte jag att tidsperioden behövde utökas för 

att få en djupare analys utifrån frågeställningarna.  
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Jag har begränsad tillgång till SDR:s styrelseprotokoll och i samband med mitt besök fick jag i 

förväg meddela vad jag ville titta på i deras protokoll. Jag bad om att få protokoll rörande 

informationskonferensen i Uppsala år 1970. Det innebär att jag endast har tillgång till utdrag i 

protokollen från år 1969 till 1970 rörande Uppsalamötet. Vid samma besök fick jag med mig 

verksamhetsberättelse från år 1969 och 1970. Som jag tidigare skrev var jag i början inställd på att 

skriva om åren 1969 och 1970.  

 

SDR gav ut två tidningar, SDR-Kontakt och SDR-Aktuellt, och den förstnämnda utgavs i sex 

nummer år 1970. Syftet med SDR-Kontakt var att informera döva och samhället om exempelvis 

SDR:s kamp och de dövas problem genom ledare, artiklar, forskningsrapporter och mera. SDR-

Aktuellt gavs ut 18 gånger om året och var en tidning för SDR-medlemmar med interna nyheter och 

information. Språknivån i SDR-Aktuellt var mer lättläst jämfört med SDR-Kontakt. Artiklarna i 

både tidningar var skrivna av reportrar, medlemmar och representanter från styrelsen.
46

 Det var 

även artiklar skrivna av utomstående som kunde vara av intresse för döva. År 1971 utökade SDR-

Kontakt med 18 nummer per år och styrelsen tog beslut att lägga ner SDR-Aktuellt för att satsa på 

information genom SDR-Kontakt.
47

 Jag har tillgång till utvalda artiklar från SDR-Kontakt från år 

1969-1972 och SDR-Aktuellt från år 1968-1970. 

 

SDR har publicerat paneldebatten från Uppsalamötet i broschyrform och syftet med den var att 

informera om vilka frågor som berördes på konferensen. Jag har även använt broschyren från 

SDR:s riksdag (Dövas riksdag) år 1969 med 20 motioner där SDR motiverade frågorna som de 

ville arbeta med. Till undersökningen har jag tre av SDR:s jubileumsböcker som källmaterial, den 

ena skriven 1972, i samband med SDR:s 50-årsjubileum och vars författare är Lars Kruth. Den 

andra jubileumsboken gavs ut år 1982 och har artiklar skrivna av personer om olika områden som 

berört dövrörelsen. Den tredje boken skrevs av Beata Lundström, i den finns SDR:s 

handlingsprogram från år 1967 som de på SDR:s arkiv inte fann. SDR:s synpunkter på SÖ:s förslag 

om organiseringen av dövundervisningen från år 1970, ger en översikt av SDR:s syn på 

integreringen.  

4.2 Metod och källkritik 

I det första avsnittet om SDR:s mål och vision har jag använt material från Kruths SDR:s 50 

årsjubileum, Lundströms Den gemensamma kraften, artiklar från SDR-Kontakt och broschyren med 

motioner från SDR:s riksdag år 1969. Minnesboken med Kruth som författare har jag använt för att 

studera hur SDR hade arbetat och vilka mål och vilken vision hade de inom förbundet efter 

omorganiseringen år 1967. Dessutom var min undersökningsperiod år 1967-1972 och minnesboken 

har gett mig en bra översikt av SDR:s arbete. Jag har även kunnat se vilka resultat som SDR hade 

uppnått vid året 1972. Kruth var själv döv och representerade SDR på denna tid. Från Lundströms 

minnesbok fann jag SDR:s handlingsprogram antaget vid kongressen 1967. Det bestod av 12 

punkter och jag har valt att bara ta med de punkter som berör undervisningsfrågor, eftersom på 

denna tid diskuterades det en del om teckenspråket i undervisningsfrågor. I samband med Dövas 

riksdag har jag använt artiklarna i SDR-Kontakt som jag anser återspeglar händelsen och SDR:s 

krav på samhället. Jag har valt att enbart ta med undervisningsfrågor i broschyren SDR riksdag med 

motioner som SDR ska arbeta med. Eftersom jag hade missat att samla mer material från 1967, 

1968, 1971 och 1972 är jag medveten om att det finns vissa luckor i undersökningen. 

I undersökningens andra avsnitt om Uppsalamötet har jag fått användning av jubileumsboken Den 

gemensamma kraften, SDR:s styrelseprotokoll, inbjudan och program till Uppsalamötet, 

informationsskriften från paneldebatten, SDR:s verksamhetsberättelse 1970 och ett antal artiklar 

från SDR-Kontakt och SDR-Aktuellt. Utifrån styrelseprotokollen har jag kunnat se hur diskussionen 

                                                 
46

 Sveriges Dövas Riksförbund, Verksamhetsberättelse år 1970, s. 11. 
47
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inom styrelsen som ledde till initiativen till Uppsalamötet och även vilka resultat konferensen gav. 

Inbjudan och programmet har visat vad som skulle tas upp på konferensen och vilka deltagare som 

SDR ville att informationen skulle nå till. Med hjälp av artiklarna och verksamhetsberättelsen har 

jag kunnat få fram vad som diskuterades under Uppsalamötet. Även broschyren från paneldebatten 

har hjälpt mig att förstå vilka frågor som deltagarna hade angående teckenspråk och 

dövundervisningen. Jag är medveten om att det mesta av materialet är från SDR:s perspektiv men 

det är också det perspektiv som min uppsats berör. 

 

Om teckenspråk och segregation i dövundervisningen, som utgör det tredje avsnittet i uppsatsen, 

har jag SDR-Kontakt som det huvudskaliga källmaterialet eftersom jag inte fick tillgång till alla 

styrelseprotokollen. I artiklarna som bland annat är skrivna av styrelsemedlemmar, har jag kunnat få 

en bild av hur de har diskuterat kring teckenspråket och vilka krav de hade på samhället som skulle 

förbättra dövas situation. Utifrån det tillgängliga källmaterialet har jag valt att fokusera på de 

viktigaste begreppen som teckenspråk, krav/rättvisa, normalisering och integrering. Jag sökte efter 

vilken argumentation som användes av SDR för teckenspråkets fördel. 

4.3 Avgränsningar 

Undersökningsperioden i uppsatsen blir årtalen 1967 till 1972. Eftersom SDR omorganiserades år 

1967 och är det en bra startpunkt på undersökningen. Uppsalamötet var ett exempel på SDR:s 

påverkansarbete och skedde år 1970. Perioden avslutas år 1972 eftersom SDR hade fyllt 50 år samt 

det hade gått ett par år efter konferensen i Uppsala. Jag vill undersöka hur förbundet har uppnått 

kraven på sina rättigheter. Jag är medveten om att under 1970-talet var det en del viktiga milstolpar 

för kampen till teckenspråket men uppsatsen skulle bli för stor och sakna djup om jag har längre 

undersökningsperiod. Bland annat gick SDR:s krav om rätten till teckenspråket genom år 1981, tack 

vare teckenspråksforskningen under 1970-talet. Detta kan bli ett givande ämne i en framtida 

uppsats. 

 

5. Bakgrund 

 

Denna bakgrund ska ge en översikt med relevans till undersökningen; om handikappsrörelsen under 

1950-talet och framåt till 1970-talet, om dövundervisningshistoria, om döva och teckenspråk samt 

kort om SDR:s historia fram till omorganiseringen år 1967. 

5.1 Handikapprörelsen under 1950-1970-talet  

Efter andra världskriget var det en svår tid för Europa, inklusive Sverige även om landet inte fick 

lika stora förstörelser som övriga länder. Produktionstillväxten var stark i Sverige och den 

påverkade landets politiska och ekonomiska utveckling positivt. Istället var det brist på 

arbetskraften, vilket var till de handikappades fördel och de fick arbete. På 1970-talet vände det för 

de handikappade, utan arbete blev det svårare att försörja sig och förtidspensionering blev ett 

alternativ för att de skulle överleva. De handikappade började bli medvetna om sin situation i 

samhället och organiserade sig. På 1950- och 1960-talet bildades fler nya handikapporganisationer, 

vid år 1981 hade Handikappförbundets Centralkommitté (HCK) 22 medlemorganisationer, varav 13 

av dessa organisationer kom till på denna tid.
48

  

 

De handikappades situation uppmärksammades i samhället i mitten av 1960-talet, begreppet 

”handikapp” hade blivit allmänt och diskussioner om begreppet uppstod.
49

 År 1968 skrev Vilhelm 

Ekensteen debattboken På folkhemmets bakgård och om de handikappades ställning i samhället. 
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 12 

Ekensteen var själv synskadad och rörelsehindrad och enligt honom talade boken för alla 

handikappade. Debattboken blev ett diskussionsunderlag inom handikapprörelsen. År 1969 började 

TV uppmärksamma de handikappade och programmet Storforum sände ett avsnitt om handikappade 

ungdomar i samhället på bästa sändningstid. Ungdomarna berättade om hur det var att vara 

handikappade, hur de upplevde sin situation både i arbetslivet samt privat.
50

 

 

Anti-Handikapp (AH) bildades 1969 och uttryckte sina krav genom demonstrationer i Lund och 

Stockholm. AH:s åsikter grundade sig på Ekensteens debattbok och de ansåg att man måste driva 

handikappfrågor i politiken.
51

 Dessutom var Ekensteen en av dem som tog initiativ till AH, som 

ville bryta de handikappades isolering i samhället och att begreppet handikapp borde ersättas av ett 

annat begrepp. Ekensteen menade att handikapporganisationerna kunde förbättra de handikappades 

situation, om dessa organisationer drevs av medvetna och kämpande individer.
52

 AH blev inte en 

stor grupp i Sverige men dock hade de kunnat påverka DHR (De handikappades Riksförbund) och 

HCK som radikaliserades. Både DHR och HCK började under 1970-talet använda av sig 

arbetsrörelsens metoder genom att demonstrera, samla in namnunderskrifter och uppvakta 

myndigheter. Det skapade en viss samhörighet bland medlemmarna även om det inom vissa 

förbund rådde delade uppfattningar beroende på vilken samhällssyn och politisk åsikt de hade.
53

 

5.2 Dövundervisningens historia 

Per Eriksson nämner i sin bok om dövundervisningen som är en stor del av dövas historia. Under 

perioden 1760-1880 fanns det fyra metoder angående dövundervisningen; skrivmetoden, 

teckenmetoden, talmetoden och blandmetoden. Skrivmetoden som även kallades för spanska 

metoden och utvecklades av Thomas Braidwood med hjälp av andra metoder. Det innebar att 

handalfabetet och skrift användes i undervisningen, först skrev eleverna bokstäver eller ord för att 

därefter uttala dem. Franska metoden var en beteckning för teckenmetoden vars grundare var 

Charles-Michel de l’Épée. I undervisningen av döva skulle man använda handalfabetet och 

teckenspråk. Samuel Heinicke i Tyskland var talmetodens fader och metoden kallades även för 

tyska metoden som var i motsats till teckenmetoden. Eleverna fick enbart tala och avläsa i 

undervisningen och tecken, gester eller handalfabetet var förbjudet. Den fjärde metoden hette 

blandmetoden och grundades av Claude François Deschamps’. Metoden var en blandning av tal, 

tecken och skrivmetod, i undervisningen använde Deschamps’ metodiska tecken, skrift, tal, 

avläsning och handalfabetet.
54

 

 

I Europa började man ta avstånd från åtbördsspråket och den tyska metoden spreds över de tyska 

landgränserna. Man argumenterade för den orala metoden med: 1. Dövas fysiska hälsa krävde den 

”rena orala metoden”. På denna tid hade döva barn dålig hälsa beroende på sjukdomen tuberkulos 

som de oftare fick än hörande barn. Man trodde att det berodde på att döva inte använde sina lungor 

på rätt sätt. Den egentliga orsaken var att de bodde på internat med dåliga hygieniska förhållanden 

och kunskapen om sjukdomens smittvägar kom först i slutet på 1800-talet. 2. Tecknat språk ansågs 

obrukbart som utbildningsspråk. Vid den första dövlärarkongressen i Paris år 1878 diskuterade 

lärarna om vilken undervisningsmetod de skulle använda. Att använda begreppet ”tysk metod” i 

Paris var svårt eftersom fransmän var antityska. Den andra kongressen i Milano år 1880 ändrades 

begreppet till ”den orala metoden” istället för ”tyska metoden” och då segrade talmetoden över 

tecken- och skrivmetoden. Då blev den orala metoden det rätta undervisningssättet.
55
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På slutet av 1800-talet dominerade talmetoden i Sverige, eftersom man ansåg att döva barns kontakt 

med hörande förbättras om de kunde tala. Alla döva, enligt talmetoden, skulle undervisas genom tal 

och i dövskolan gjordes uppdelningar av elever efter deras kunskap. Det blev tre grupper, de mest 

bildbara, de bildbara och övriga. De med mer begåvning undervisades genom tal, de 

normalbegåvade fick undervisning via skrift och övriga med åtbörder. Efter år 1938 fick alla 

begåvade elever med tillräckliga hörselrester gå på ”specialskolan för oegentligt dövstumma” i 

Örebro och eleverna fick endast undervisning i talmetoden. I samband med skolformen år 1965 

började Örebroskolan ta emot alla sorters döva elever precis som övriga dövskolor i landet.
56

 

5.3 Döva och teckenspråk 

Enligt Nationalencyklopedin saknar en döv person hörsel och det finns olika begrepp på döva 

personer som barndomsdöv och vuxendöv. En barndomsdöv föds döv eller har blivit döv under de 

tidiga barnåren och en vuxendöv har blivit döv i vuxen ålder.
57

 Dövstum är ett begrepp som inte 

används idag och det är en felaktig benämning på en döv person eftersom de flesta döva inte har 

något fel med talorganen.
58

 Begreppet dövstum (döfstum enligt dåtidens stavning) användes i 

Sverige kring skiftet av 1700- och 1800-talet. Senare på 1950-talet ändrades begreppet dövstum till 

döv.
59

  

 

På SDR:s hemsida informerar de om att teckenspråk är ett visuellt språk som döva kommunicerar 

med och har som sitt första språk. I Sverige använder cirka 8 000 till 10 000 döva svenskt 

teckenspråk och det är inte bara döva som använder teckenspråk utan även hörselskadade och 

hörande. Det benämns som svenskt teckenspråk eftersom varje nation har sitt eget teckenspråk. Det 

svenska språket är dövas andra språk i form som skrift där de använder för att läsa och skriva.
60

 

Enligt SDR ser döva inte sig som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp med 

teckenspråket som gemensamt språk. SDR menar att kommunikationen mellan två teckenspråkiga 

individer sker utan hinder och däremot blir det kommunikationshinder i kontakt med det hörande 

samhället som använder talad svenska. SDR anser att språket är en rättighet som varje individ ska få 

och genom språk får man kommunikationsmöjligheter.
61

 SDR och döva strävar efter ett 

accepterande av samhället som teckenspråkiga medborgare och ökad tillgänglighet för döva. 

Teckenspråket är en stor del för de döva som skapar gemenskapskänsla, förstärker självkänsla och 

ger en kulturell identitet.
62

 

5.4 SDR:s historik fram till 1967 

Sveriges första dövförening var Dövstumföreningen i Stockholm som bildades år 1868 och verkade 

fram till 1902. Senare uppkom det dövföreningar som var belägna över hela Sverige. Frågan om att 

grunda en riksorganisation för döva kom redan vid 1900-talets sekelskift inom Dövstumföreningen i 

Stockholm. Inte förrän den 23 mars 1919 då samlades ombud från dövföreningarna i Göteborg för 

att ta upp frågan och Svenska Dövstumförbundet bildades den 26 januari 1922. Förbundet 

omorganiserades år 1945 och blev till Sveriges Dövas Riksförbund som det fortfarande än idag 

heter. År 1967 omorganiserades SDR och det är startåret för min undersökning som ska handla om 

SDR fram till år 1972.
63
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6. Undersökning 

 

Min undersökning består av tre avsnitt uppdelade i Sveriges Dövas Riksförbunds krav, mål och 

vision, Uppsalamötet – en del av SDR:s kampprocess och Teckenspråk och integration i 

dövundervisning. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning i syfte för att underlätta 

läsaren. 

6.1 Sveriges Dövas Riksförbunds krav, mål och vision 

År 1967 omorganiserades SDR genom stadgeändringar som var tvungna att beslutas vid två 

kongresser för att ändringarna skulle gå genom. Den extra respektive ordinarie kongressen skedde i 

Leksand och Luleå. Förändringar i SDR:s stadgar gjorde att förbundet kunde anta Sven Mellqvist 

och Harry Fredriksson till två olika ordförandeposter som i form av förbundsordförande och 

styrelseordförande. Båda var hörande och mellan åren 1922 och 1972 hade SDR haft tre hörande 

ordförande av totalt sju ordföranden. Antalet styrelsemedlemmar minskades från 12 till 5 med 

förbundsordförande i syfte att göra SDR:s arbete effektivare. Efter omorganiseringen började SDR 

uppvakta exempelvis statsrådet och handikappsutredningen.
64

 

 

På SDR:s ordinarie kongress i Luleå 1967 var Statens handikappråds ordförande Richard Sterner 

närvarande. Sterner talade på kongressen om att forskning behövs som underlag för att SDR skulle 

kunna utveckla sitt intressepolitiska arbete och påverka statsmakterna. När Sterner lyssnade på vilka 

frågor som diskuterades under kongressen insåg han att staten hade brist på kunskap om dövas 

situation och han tog initiativet till SDR:s första handlingsprogram antagen av kongressen.  

Handlingsprogrammet behandlade de mål som SDR i enlighet med kongressen ville arbeta med. 

Angående dövas utbildning och sociala rättigheter stod det att SDR ville att alla hörselskadade utan 

användbara hörselrester skulle benämnas som döva. Dessutom skulle alla döva barn få obligatorisk 

förskoleundervisning samt teckenstöd till döva barn i skolan i syfte att göra språk- och 

talinlärningen lättare. Förbundet ställde krav på att beslutande av undervisningsmetoden i skolan 

skulle baseras på forskningsresultat och inte på ”tyckande” från skolornas sida. SDR ville driva sitt 

påverkansarbete genom att synas i alla offentliga utredningsarbeten och all forskning rörande döva. 

Vuxenutbildning till döva behövdes eftersom vuxna döva hade förlorat en del av sin utbildning 

under skoltiden grund av talmetoden som inverkade negativt på deras möjligheter på 

arbetsmarknaden, där de hade svårare att integrera sig och konkurrensmässigt lyckas. En av 

förbundets krav på dövas sociala och utbildningsmässiga rättigheter var att tolkutbildningen skulle 

utvecklas genom att tydligare utbildningsplaner formulerades av AMS och SÖ som skulle locka fler 

att utbilda sig till tolkar.
65

 

6.1.1 Dövas riksdag 

Den 7 september år 1969 gick ett demonstrationståg genom Stockholm med cirka 2 000 döva från 

hela Sverige i samband med Dövas dag. De gick tågade från Hötorget till Riksdagshuset, där de 

skulle ha Dövas riksdag med 20 propositioner från förbundsstyrelsen gällande samhällsfrågor som 

rörde de döva.
66

 Alla fick inte plats i samma lokal och de som blev utan fick istället följa Dövas 

riksdag via TV och tolkar var placerade på strategiska ställen så att alla döva kunde se dem.
67

 Enligt 

artikelförfattaren Jan Lundqvist var teckenspråk och undervisningsfrågor brännpunkter i riksdagen 

bland alla krav.
68
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Undervisningsfrågorna blev de mest brännbara under riksdagen och där hade man att ta 

ställning till sju motioner. Det måste anses som ett beklagligt fel att inte skolöverstyrelsen 

vänder sig till de döva för att få råd och vägledning i fråga om teckenspråk, framhölls det i en 

motion.
69

 

 

Det framfördes kritik mot samhället och myndigheter från döva och SDR som till exempel under 

presskonferensen som förväntades att vara i en halvtimme men som istället blev två timmar lång. 

Vid presskonferensen kritiserade SDR öppet SÖ för att ha en urmodig uppfattning om att 

läppavläsningen skulle finnas med i undervisningen av döva och gravt hörselskadade barn. SDR 

hänvisade till ny studie som visade att hälften av de döva barnen inte ens hade hörselrester och på 

Dövas riksdag diskuterade de en del om döva barns undervisning. En undersökning visade att döva 

barn till hörande föräldrar hade ett ordförråd på cirka 10-50 ord när de skulle börja skolan jämfört 

med döva barn till döva föräldrar som kunde mer. I Sverige fanns det fem dövskolor och endast tio 

procent av lärarna kunde teckenspråk och övrig personal som inte kunde teckenspråk 

kommunicerade med sina elever via tal och avläsning. SDR menade att detta hindrade barnens 

kunskapsinlärning som blev långsammare eller att de inte lärde sig något alls, vilket ledde till att 

döva hade svårt med läsningen. Enligt artikelförfattaren Lundqvist har Dövas riksdag inspirerat 

döva och dövrörelsen och de tog upp kampen mot samhället och myndigheter.
70

 

 

Motionerna som kom in till SDR:s Dövas riksdag rörande utbildningen i grundskolan handlade om 

krav på att SDR inte ville integrera döva barn i vanliga skolor. De vill ha teckenspråket på 

skolschemat för döva barn och även att SDR skulle ha inflytande i dövskolornas styrelser genom ett 

par döva ledamöter och satsning på forskning om elevernas resultat i dövskolor.
71

 Integreringen var 

ett känsligt ämne för SDR och vuxna döva. De menade att det kunde fungera med integrering om 

skolorna hade externa klasser med bara döva och hörselskadade med specialutbildade lärare, 

eftersom de hörselskadade som hörde runt 60 dB kunde fungera i ett samtal mellan två personer 

men inte i en grupp. SDR trodde inte på en integrerad undervisning med hörande genom tal och 

läppavläsning. SDR ville ge möjlighet till en gemenskap mellan föräldrar och döva barn genom att 

föräldrarna accepterade att deras barn var dövt och hade behov av både teckenspråk och tal i 

kommunikation med samhället.
72

 

 

Teckenspråk på skolschemat var ett krav av SDR och de motiverade att det var en fördel att 

teckenspråk skulle användas i undervisningen i syfte för en snabbare kunskapsinlärning. SDR ansåg 

att skolorna inte tog emot deras önskemål utan att skolorna menade att teckenspråket skulle hämma 

talinlärningen. Utifrån SDR och vuxna dövas egna erfarenheter hade de som fått teckenspråk i 

tidiga barnåren blivit mest verbala som vuxna och därför ville SDR att teckenspråket skulle finnas 

med på skolschemat så att döva barn skulle få ett enhetligt språk som de endast kunde få via 

undervisning i för- och grundskolan.
73

 

 

SDR ställde krav på alla specialskolornas skolstyrelser skulle ha en döv eller hörselskadad 

representant utsedda av SDR i varje styrelse för att skapa kontakt mellan skolor och vuxna döva. 

Detta skulle ge eleverna en bättre beredskap inför framtiden eftersom de vuxna döva visste vad som 

väntade eleverna när de slutat skolan.
74

 SDR hade uppmärksammat myndigheterna om att forskning 

om dövskolan saknades och de ville ha en djupare forskning om elevernas kunskapsinlärning 

beroende på vilken undervisningsmetoder eleverna fick.
75
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6.1.2 Genomförda arbeten 

Enligt Lars Kruth, författaren till minnesboken SDR:s 50 jubileum, lyckades SDR under åren 1967-

1972 uppnå konkreta resultat utifrån förbundets krav; kostnadsfri tolktjänst till alla döva, att staten 

skulle stå för kostnaden samt att regelbundna tolkkurser anordnade av SÖ. Folkhögskoleutbildning 

för döva startades på Västanvik/Carlborgsons gård i Leksand och en ny folkhögskolebyggnad 

började byggas år 1971.
76

 Kruth, som själv var döv och hade suttit med i förbundsledningen i 18 år, 

förklarade SDR:s framgång med att det nya konceptet efter omorganiseringen som antog Mellqvist 

och Fredriksson in i styrelsen, var att de nya ordförandena hade politiska kontakter vilket SDR 

tidigare saknade och det blev en tillgång för förbundet. Dessutom hade samhället blivit 

”handikappvänligare”, menade Kruth.
77

 

6.1.3 Sammanfattning 

Vid SDR:s kongresser år 1967 omorganiserades förbundet, Sven Mellqvist och Harry Fredriksson 

valdes till förbundsordförande respektive styrelseordföranden. Antalet styrelsemedlemmar förutom 

styrelseordförande minskades från 12 till 5 medlemmar och resultatet blev att SDR kunde driva sitt 

arbete mer effektivt. Statens handikappråds ordförande Rickard Sterner skrev SDR:s första 

handlingsprogram som han ansåg i enlighet med kongressen vilka krav som SDR och döva ville 

ställa i samhället, samt skulle det underlätta förbundets arbete. I samband med Dövas riksdag i 

Stockholm år 1969 där gick 2000 döva i demonstration mot Riksdagshuset där ledde SDR Dövas 

riksdag. På deras riksdag beslutades 20 motioner som SDR skulle arbeta för och enligt rapport i 

SDR-Kontakt var undervisningsfrågor brännpunkter på Dövas riksdag där de krävde teckenspråk i 

undervisningen och skolan. När SDR firade sitt 50 årsjubileum summerade Lars Kruth SDR:s 

genomförda arbeten som; kostnadsfri tolktjänst för alla döva, folkhögskoleutbildning för döva samt 

egen folkhögskola. 

 

6.2 Uppsalamötet – en del av SDR:s kampprocess 

SDR tog initiativ till informationskonferensen i Uppsala som i folkmun kallades för Uppsalamötet, 

år 1970. Det var en del av förbundets kamp för teckenspråket döva och för en förändrad syn på 

teckenspråk som undervisningsmetod i dövskolor. 

6.2.1 SDR:s arbete inför konferensen 

Under tidsperioden 1968-1972 var Uppsalamötet en betydande del i SDR:s arbete för erkännandet 

av teckenspråk samt dövas sociala rättigheter. Beata Lundström var författare till ”Den 

gemensamma kraften” som var en bok om SDR mellan åren 1922 och 1997. Enligt Lundström 

ansåg SDR att de måste få kontakt med föräldrarna till döva barn eftersom det var de som kunde ge 

en långsiktig förbättring av dövas livsvillkor. SDR menade att föräldrarna inte fick tillräcklig 

information av samhället gällande teckenspråket.
78

 Föräldrarna tog dessutom det slutliga beslutet 

om vilken kommunikationsmedel deras barn skulle använda, och utan tillräcklig kunskap hade de 

inte möjlighet att fatta välgrundade beslut angående deras barn.
79

  

 

Vid en föräldrakonferens arrangerad av Hörselfrämjandets Riksförbund i Karlstad år 1969 

representerade styrelseordföranden Harry Fredriksson SDR. Efter konferensen i Karlstad 

diskuterade SDR:s styrelse om vilken information föräldrarna egentligen fick om dövhet och 

teckenspråk. Fredriksson ansåg att föräldrarna till döva barn blev påverkade av vad som var det 

bästa för deras barn och resonerade om att förbättra information till föräldrarna. Därför diskuterade 
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man att ordna en informationskonferens för föräldrarna på SDR:s villkor, liknande Dövas riksdag år 

1969.
80

 SDR:s främsta syfte med konferensen i Uppsala var att informera om 

kommunikationsproblem och inlärningsmetoder för döva och gravt hörselskadade barn. 

Konferensens upplägg bestod av föreläsningar av experter och grupparbete för deltagarna. Det 

skulle också anordnas en paneldebatt på konferensens andra dag där gruppernas frågor 

behandlades.
81

   

 

Marknadsföringen av konferensen blev en motgång för SDR. Skolorna ville inte samarbeta med 

SDR och sprida vidare SDR:s informationsmaterial eller konferensinbjudan till föräldrarna.
82

 

Styrelsen vände sig till hörselcentralerna om hjälp med kontakten med föräldrarna men de kunde 

inte lämna ut adresser på grund av sekretesslagen. Då övervägde SDR att inställa konferensen men 

de beslöt sig för att lägga ner ännu mer arbete på marknadsföringen.
83

 De sökte kontakt med 

föräldrarna via lokala föräldra- och dövföreningar.
84

 Inbjudan till konferensen i Uppsala nådde de 

inbjudna via press, radio och TV.
85

 Inbjudan gällde även för deltagarna vid SDR:s årsstämma dagen 

innan konferensen, hörselpedagoger och konsulter, specialskolans rektorer, lärare och 

förskolelärare, Skolöverstyrelsens tolkelever i Leksand med lärare och representanter från bland 

annat Uppsala stad och landsting, handikapporganisationer med flera.
86

 

6.2.2 Konferensens deltagare 

Enligt Kruth gav SDR:s marknadsföringsarbete resultat och det kom cirka 400 deltagare till 

Uppsalamötet varav hälften var föräldrar till hörselskadade barn. Enligt SDR-Kontakt deltog även 

döva vuxna från SDR:s årsstämma i Uppsala dagen innan, hörselvårdskonsulter, lärare och 

dövtolkar med flera. SDR:s förbundsordförande Mellqvist och styrelseordförande Fredriksson ledde 

konferensen och styrde paneldebatten. Eftersom det var döva personer med under konferensen 

fanns dövtolk på plats som tolkade.
87

  

 

En av Uppsalakonferensens föreläsare var utbildningsminister Ingvar Carlsson som skulle tala om 

den svenska skolpolitiken på 70-talet och därefter föreläste den norske överläkaren Terje Basilier 

om kontakten mellan döva småbarn och föräldrar som var en del i barnets personlighetsutveckling. 

För att koppla till utbildningsministern Carlsson talade undervisningsrådet Karin Lundström från 

Skolöverstyrelsen om hur specialskolans framtid. Docent Kerstin Nordén från Lunds universitet 

informerade om hur det var att vara förälder till ett dövt barn och Stockholms Tekniska högskolas 

civilingenjör Arne Risberg förläste om forskningen och den tekniska utvecklingen som kunde ha 

betydelse för svårt hörselskadade. Den siste talaren var professor i psykologi, Göte Hanson från 

Stockholm universitet som höll föredrag om sin forskning om språkutveckling hos gravt 

hörselskadade barn.
88

 Alla föreläsare utom Carlsson och Lundström var med i paneldebatten på 

Uppsalakonferensens andra dag. Manillaskolans rektor Rut Madebrink och konsulten Lars Kruth 

från SDR deltog i panelen.
89
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6.2.3 Döva barns rättigheter 

SDR:s förbundsordförande Mellqvist öppnade Uppsalakonferensen med ett tal om varför SDR 

ordnade denna informationskonferens. Mellqvist framhöll att döva var en minoritetsgrupp som ofta 

blev missförstådda eftersom samhället hade svårt att förstå vad dövhet innebar och handikappet var 

osynligt jämfört med övriga handikapp. SDR ville även ge föräldrar till döva barn kännedom om 

vilka kommunikationsmöjligheter som fanns för barnen och att teckenspråket var ett alternativ. 

Förbundets avsikt var att föräldrarna och de andra skulle få uppleva dövas situation samt vilka 

problem de vuxna döva hade upplevt under sin barndom och i 1970-talets samhälle.
90

 

 
Att få se de medelst teckenstöd till sitt svenska språk kan integreras bland ödeskamrater – 

liksom blinda funkar bäst bland blinda som fullsinnade bäst bland hörande.
91

 

 

Enligt citatet ovanför menade Mellqvist och SDR att döva barn kunde, med teckenstöd till det 

svenska språket, göra integreringen bland hörande lättare. SDR med egen erfarenhet visste att en 

döv person med vilja och begåvning inte kunde mäta sig med de hörande, eftersom de döva kände 

sig underlägsna i det hörande samhället. Enligt SDR skulle själva kunskapsinlärningen och 

språkförståelsen vara målet i skolan där elever lärde sig talspråk med teckenstöd. Utan teckenstöd 

kunde det påverka de döva psykiskt och göra dem mindre harmoniska. Mellqvist betonade att 

hörande mindes helst uppväxtåren i familj och skolan om de som vuxna och såg tillbaka i tiden. 

Därför ville SDR med Uppsalakonferensen ge bidrag till den kommande döva generation skulle få 

samma minnesbild som hörande oavsett vilket språk de döva föredrog – svenska eller tecken.
92

 

6.2.4 Specialskola för döva barn 

Representanter från den svenska skolan på konferensen var utbildningsminister Ingvar Carlsson och 

Skolöverstyrelsens undervisningsråd Karin Lundström. Den svenska skolan var under förändring 

och grundskolan skulle vara mer öppen för alla barn och alla skulle få lika rätt till utbildning.
93

 

Carlsson, ur regeringens perspektiv, förespråkade för integration som var en betydande 

utgångspunkt i den nya svenska skolan. Man skulle inte kategorisera elever i grupper efter 

begåvning och det gällde även barn med handikapp som fick vara åtskilda från den vanliga skolan. 

Barnen i till exempel dövskolan, kunde av samhället ses som annorlunda och de inte fick samma 

rättigheter som ”normala” barn i en normal tillvaro.
94

  

 

Lundström yttrade sig om att den aktuella debatten om teckenspråkets roll i hem och skola borde 

vara mindre känsloladdad. Det behövdes mer forskning om vilket betydelse teckenspråket hade för 

hörselskadade barn, menade Lundström. Hon ansåg även att integrering och spridning av 

teckenspråk i hem och skola inte var alltid en lyckad lösning.
95

 Lundström menade att den svenska 

skolan skulle vara för alla och att det främsta målet för skolan var att främja elevernas 

kunskapsutveckling och att de kunde använda sina kunskaper från skolan. Specialskolan för döva 

och blinda utökades till tio år i grundskolan och specialskolan fick en ny läroplan. Enligt Lundström 

hade specialskolan under en femårsperiod utvecklat resurser som; lägre elevantal i en klass, extra 

skolår i grundskolan, speciallärarutbildning med den längsta utbildning, föräldrasamarbete, mer 

stödtimmar till eleverna, externa klasser i syfte att främst lågstadieelever skulle kunna bo hemma, 

femdagarsvecka för att eleverna skulle kunna få åka hem på helgerna, pedagogiska och 

hörseltekniska hjälpmedel för att kunna känna vibrationsuppfattningar. Lundström menade att 

grundskolans mål för de döva barnen var att de skulle få ett språk och om det var möjligt, ett tal i 
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syfte att stärka deras kommunikation med samhället. Skolreformen förbereddes genom 

referensgrupper som bland annat var SDR med i och kontakten med dem skulle vara en självklarhet, 

menade Lundström.
96

 

 

Professorn Göte Hanson informerade på konferensen om språkutvecklingen hos döva barn. Hanson 

hade fått erfarenhet om döva barns språkutveckling från sin tid som dövlärare. Han upptäckte att 

döva barn behövde teckenspråket för att kunna utvecklas. Dock delade Skolöverstyrelsen inte 

samma åsikt som Hanson och han slutade vid seminariet. Forskningen var en betydande del av hur 

man skulle undervisa döva, menade Hanson.
97

 Enligt honom var skillnaderna mellan döva och 

hörande barn vid sex-sju årsåldern, kunde hörande barn förstå upp till 10 000 meningar med ungefär 

2 000-3 000 ord. När döva barn började vid grundskolan var deras ordförråd på cirka 200 ord och 

det fanns barn som inte kunde mer än 50 ord. Hanson menade att teckenspråket kunde komplettera 

döva barns språkutveckling istället för att tro att språket var skadligt för dem som man trodde fram 

till slutet av 1960-talet. Enligt Hanson hade Skolöverstyrelsen tidigare en negativ syn till 

teckenspråket och forskning som hittills gjorts var motsägande mot myndighetens åsikter. 

Teckenspråket var till fördel för barnen och Hanson hoppades att skolformen integration inte skulle 

påverka hörselskadade barns möjlighet till teckenspråksundervisning där de hade behov av.
98

 

 

Civilingenjören Arne Risberg talade på konferensen om att på 1950-talet gjorde man en upptäckt 

genom teknisk mätning att alla ”döva” barn hade hörselrester. Detta ledde till intensiva hörsel- och 

talträningar för barnen i skolan. 20 år senare hade tekniken utvecklats och då insåg man att cirka 50 

procent av, vad man trodde då, de hörselskadade barnen i själva verket var döva. Det var vibrationer 

som barnen kände och man trodde att de kunde höra.
99

 Risberg menade att teckenspråket kunde 

vara ett stöd för barnens talutveckling och att tekniken inte alltid var lösningen på alla problem. 

Dessutom kom den att utvecklas med tiden, ansåg han. Då visste man att det döva barnet behövde 

andra hjälpmedel för att lära sig tala och att det inte gick att lära barnet tala med endast 

känselsinnet.
100

 Risberg betonade att man borde uppmuntra forskningen att få fram visuella 

hjälpmedel för döva samt att man var beroende av alla språken i undervisningen såsom skrift, tal 

och teckenspråk.
101

 

6.2.5 Teckenspråk som kommunikationsmedel för döva barn 

Terje Basilier som var verksam som överläkare i Oslo, Norge, hade hållit i föredrag i olika 

sammanhang för SDR. Artiklarna skrivna av Basilier hade varit publicerade i SDR-Kontakt. I 

artikeln om kommunikationsproblem och mentalhygien hos döva, menade Basilier att alla 

mänskliga varelser var födda till gemenskap genom människorna i familjen där man fick sin 

uppfostran. Teckenspråksstöd skulle underlätta kommunikationen och kunde ge trygghet genom 

exempelvis, barnen som fick lära sig enkelt teckenspråk för att kunna meddela sig till omgivningen 

om ens känslor. Människorna kunde känna livsglädje om de var tillfredställda med sig själv, 

menade Basilier. Genom utveckling av gruppidentitet kunde vara till hjälp till döva och 

hörselskadades personlighetsutveckling och den sociala delen.
102

 

 

På konferensen uttalade Basilier en personlig åsikt som kom fram utifrån möten med barn och 

föräldrar genom sitt arbete, var att döva barn till döva föräldrar mådde bäst jämfört med döva barn 

till hörande föräldrar. Skälet grundade sig på att de döva barnen tidigt fick teckenspråk genom sina 
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döva föräldrar och föräldrarna var inte lika oroliga eller hade ångestkänslor som många hörande 

föräldrar. Enligt Basilier var det viktigt med kontakt mellan barnet och föräldrar i form av kropps 

och ”pantomimkontakt” särskilt när barnet saknade språk. Om barnet hade ett språk kunde det 

kommunicera och detta sågs som ett hjälpmedel. Basilier menade att teckenspråk och pantomim så 

tidigt som möjligt borde ges för att skapa kontakt mellan barnet och familjen.
103

  

 

Enligt Lars Kruth – som var en styrelseledamot i SDR, blev det reaktioner av vuxna döva och det 

blev en känslomässig stämning eftersom de nu förstod varför de hade det svårt under sin barndom 

på grund av kommunikationshinder med sina föräldrar. Dessutom fick vuxna döva en ny förståelse 

för hur deras föräldrars situation hade sett ut när de var barn.
104

 
 

Att föräldrarna uppskattade Basiliers föredrag är inte att ta miste på att döma av de applåder han 

fick – applåder som aldrig ville ta slut. Här stod en överläkare och förklarade för dem hur 

viktigt det var att de lärde sig teckenspråk så att de fick en non-verbal kontakt med sina barn så 

tidigt som möjligt.
105

 

 

Kruth menade att föräldrarna inte hade fått denna information av en läkare på denna tid. Föräldrarna 

hade kanske tvivlat på samhällets råd men ändå tagit emot dem eftersom de inte hade något val. 

Ingen expert talade om teckenspråkets fördelar och nu fick de detta uttalat av en läkare och nu fick 

de även en förklaring till varför det uppstod svårigheter i kommunikationen med sina barn.
106

 

Kerstin Nordén var docent på Lund universitet och själv förälder till ett hörselskadat barn. Nordén 

menade att det var lätt att man som förälder blev överbeskyddande över sitt barn med handikapp. 

Det var viktigt att barnet kom att bli behandlat som de andra barnen och hon förespråkade därför 

teckenspråk som ett kommunikationsmedel vid fostran och undervisning av döva barn.
107

 

6.2.6 Paneldebatten 

Enligt SDR-Kontakt fick deltagarna ställa frågor till paneldebatten från grupparbeten som de hade 

på lördagen. Panelen hann inte svara på alla frågor och de lovade att besvara frågorna som man inte 

hann med under konferensen.
108

 SDR beslutade efter Uppsalamötet att trycka paneldiskussionen i 

500 exempel.
109

 Enligt broschyren fick konferensdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor till 

experterna Basilier, Hanson, Madebrink (som ersatte Lundström), Nordén och Risberg. Frågorna 

handlade om hur föräldrarna till döva barn skulle kunna få rätt råd och stöd, om teckenspråket i 

dövundervisningen och om skolornas personals teckenspråkskunskap, hur föräldrarna skulle kunna 

få lära sig teckenspråk och några ifrågasatte hörseltekniska hjälpmedel som fanns på exempelvis på 

Manillaskolan trots att döva barn inte hade användbara hörselrester. En förälder kritiserade 

angående brist på information om teckenspråkets betydelse och att nu fick de denna information på 

Uppsalamötet. Madebrink menade att det inte funnits ett intresse bland föräldrarna att diskutera om 

teckenspråket och hon betonade å Lundströms vägnar att SÖ stödde teckenspråket där det 

behövdes.
110

 

6.2.7 Efter Uppsalamötet 

År 1970 summerade SDR-styrelsen att det hade varit ett framgångsrikt år med många viktiga 

händelser som bland annat Uppsalamötet. SDR ansåg att föräldrar, lärare och övriga hade börjat 

förstå att barndomsdöva var i stort behov av teckenspråket som kommunikationshjälp med 
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omvärlden.
111

 Efter Uppsalamötet visade det sig att det fanns behov av information om 

teckenspråket. SDR valde att fortsätta med sitt informativa arbete och efter konferensen kunde SDR 

genom feedback konstatera att de hade lyckats att påverka i synen på teckenspråk i undervisning av 

döva barn.
112

 Dessutom trycktes informationsbroschyrer upp med information från vissa föreläsare 

på Uppsalamötet som SDR använde av sig i informationssyfte. 

 

SDR-Kontakts reporter Kerstin Ljunggren diskuterade att Uppsalamötet hade påverkat många 

föräldrar eftersom nu fick de ett annat råd om att teckenspråket var viktigt i kommunikationen med 

sina barn. Ljunggren menade att det var i motsats med de rekommendationer om tal och 

läppavläsningsträning som föräldrarna tidigare fick. I en intervju med en moder till ett dövt barn om 

kontakten mellan dem genom talmetoden, sade hon att det hade varit dålig kommunikation mellan 

dem under de första fem åren förutom det känslomässiga bandet. När mamman lärde sig 

teckenspråk förändrades deras relation genom en tydligare kommunikation och de kunde föra dialog 

med varandra.
113

 
 

Ja, jag har upplevt en mycket stor oro för detta och det har legat över mig hela tiden och 

förgiftat situationen. I dag känns det mycket lättare och det är skönt.
114

 

 

Citatet ovanför kom från en annan förälder i radioprogrammet Familjespegel som yttrade sig om att 

det var påfrestande att få olika råd och att det inte fanns någon enhetlig åsikt om vilken 

kommunikationsmetod de borde använda med sina barn. Det var betydande att få information från 

olika forskare på Uppsalamötet om att teckenspråket inte var skadligt utan en tillgång för alla, 

menade föräldern.
115

 

6.2.8 Sammanfattning 

Uppsalamötet var en del av SDR:s arbete för dövas rättigheter exempelvis teckenspråket. Förbundet 

fick kämpa för att informationen om konferensen skulle nå till den främsta målgruppen; föräldrar 

till döva barn. SDR fick till en konferens med cirka 400 deltagare i Uppsala och där höll experter 

inom olika områden föreläsningar om dövas kommunikationshinder och inlärningssvårigheter. 

Föräldrarna fick information om att teckenspråket inte var skadligt för döva barn utan att det 

skapade kommunikationsmöjligheter mellan dem och deras barn. De flesta föräldrar på 

Uppsalamötet hade tidigare fått rekommendation om att träna sina barn att tala och avläsa.  

Teckenspråket rekommenderades inte då. Efter konferensen ansåg SDR att det informativa arbetet 

vid konferensen var viktigt för att döva barn skulle få rätten till teckenspråk. 

 

6.3 Teckenspråk och integration i dövundervisning 

Huvudlinjen i SDR:s kamp för dövas rättigheter under åren 1967-1972 var rätten till teckenspråk, 

framförallt i dövundervisningen. Förbundet förespråkade segregation för döva i undervisningen 

medan övriga stod för integration. SDR strävade efter erkännande av döva som döva. 

6.3.1 SDR:s syn på integration och segregation 

Diskussioner om normaliseringen hade förekommit i SDR-Kontakt och man ville med begreppet 

minska klyftorna mellan individer och grupper i samhället. En artikel från SDR-Kontakt 3/1970 

menade att integrering var en del i normaliseringsprocessen och inte alla handikappade mådde bäst 

av att bli integrerade i en vanlig skola. Artikeln lyfte fram Terje Basiliers uttalelse om föräldrarnas 
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önskan att normalisera sina barn hade gjort att de inte velat att barnen skulle lära sig handalfabetet 

och teckenspråk. Det låg i antagandet om att teckenspråk hindrade tal och 

läppavläsningsutvecklingen hos barnen. Basilier hänvisade till undersökning som visade sig att 

cirka 15 procent av döva elevers tal var förståeligt för hörande och han menade att man i skolan 

lade all energi på att lära barnen tala och talet kom att inte bli helt förståeligt utanför skolan. I 

artikeln betonade man att normaliseringsprincipen måste gälla på de handikappades egna villkor, 

inte på samhällets. Dessutom blev döva och gravt hörselskadade inte delaktiga i den normala 

gemenskapen på grund av deras kommunikationshandikapp.
116

 

 

SÖ och handikapporganisationerna hade åsikter angående integreringen men om hur man skulle 

förverkliga detta hade de olika åsikter. På ett möte med Skolöverstyrelsens samrådsgrupp för 

handikappfrågor, togs frågan om djupare undersökningar om integreringsfrågan upp. Enligt 

särskoleinspektören Lennart Hurtig var det viktigt att ge den handikappade ett så normalt liv som 

möjligt och i samhället skulle se till att integreringen var en metod och inte en princip, ansåg 

Hurtig.
117

 SÖ:s arbetsgrupp tog fram ett förslag som hette Principförslag rörande organisationen av 

undervisningen för hörsel- och synskadade. SDR framförde i ett PM med sina synpunkter om 

förslaget. SDR ville se en obligatorisk förskola för döva barn som gav en lika utbildningsmöjlighet 

som hörande barn och dessutom skulle det ge barnen en tidig språkinlärning via teckenspråk, 

fingerspråk och med andra visuella hjälpmedel. SDR kritiserade SÖ:s förslag om integrering av 

döva elever och ansåg att SÖ borde ha forskning och försöksverksamhet som stöd till förslaget. 

SDR menade även att specialskolorna för döva först behövde utvecklas innan SÖ:s planer satts i 

verket.
118

     

 

Basilier diskuterade om problemet med integreringen av döva och gravt hörselskadade barn 

eftersom den kunde ge psykiska lidande för barnen, på grund av att barnen upplevde sig att inte bli 

förstådda av eleverna och lärare på den integrerade skolan. Rasterna kunde vara ett problem där 

barnen var utanför och blev mobbade. Basilier ansåg att de döva barnen i de tre tidiga åren inte var 

kapabla till att använda det talade språket och det kunde påverka förhållandet mellan mor och barn 

om man tidigt försökte lära barnet tala. Basilier menade att först i vuxen ålder fick de döva vara 

döva och frihet att få använda teckenspråk som stöd till talspråket och han varnade för 

”integrationshysterin” som kunde skada barnens psykiska hälsa om de blev felplacerade under 

skoltiden.
119

 

 

SDR:s styrelseordförande Harry Fredriksson höll ett tal på Statens handikapprådets konferens för 

SDR. Han tog upp frågor om döva, teckenspråk och integrering. Fredriksson berättade på 

konferensen när man upptäckte att alla döva inte var döva utan reagerade på ljud då försvann 

begrepp som dövskolan och döva. Alla blev hörselskadade och fick gå i specialskolor för 

hörselskadade. Fredriksson menade att det var ett misstag och undrade hur det hade känts för en döv 

att bli kallad för hörselskadad. Kommunikationen var viktig i samband med integreringen och i 

samband med integreringen blev det att lära de döva barnen att tala och avläsa på läpparna. I 

samband med en föräldrakonferens arrangerad av Hörselfrämjandets Riksförbund svarade 

särskoleinspektören Lennart Hurtig att teckenspråk inte används i undervisningen och att det var en 

integrerad undervisning som gällde. SDR och Fredriksson menade att det var fel samt att det var en 

fördel med internatskolor där döva barn hade en gemenskap och lärde varandra teckenspråk. Vuxna 

dövas främsta hjälpmedel var teckenspråkkunniga tolkar och därför var det positivt att yngre barn 
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lärde sig teckenspråk av de äldre för att efter skolan kunna använda teckenspråkstolkar, menade 

SDR. Dessutom ansåg SDR att grundskolans främsta mål borde vara att se till att de döva barnen 

fick en del kunskaper och språkförståelse genom talträning och avläsning kombinerat med 

teckenstöd. Genom detta förbereddes eleven för integreringen i till exempel yrkesskola eller 

fackskola.
120

 

6.3.2 SDR:s krav på erkännande av döva och teckenspråk 

SÖ hade en konferens år 1969 om hörselskador och dövhet. Kerstin Ljunggren skrev en rapport från 

konferensen i SDR-Kontakt och hon rapporterade att Göte Hanson, som föreläste på konferensen, 

förespråkade för teckenspråket som den bästa metoden för kunskapsutveckling och 

kommunikationssätt. Hanson argumenterade att den enda informationskanalen för barnen var 

ögonen och att teckenspråket skulle ges parallellt med träning av tal, läppavläsning och läsning i 

undervisningen. Med på under konferensen var Rut Madebrink, rektor på en dövskola, och hon 

hävdade att genom dövundervisningen måste man få de döva ut i den hörande världen, rapporterade 

Ljunggren. Madebrink menade att det var möjligt om de döva lärde sig de hörandes sätt att 

kommunicera och teckenspråket skulle finnas med i undervisningen som en sista utväg. 

Artikelförfattaren Ljunggren ifrågasatte varför de döva som hade tolk med sig inte yttrade sig under 

konferensen.
121

 
 

Allt som sas under konferensen tolkades till dem. Varför yttrade de sig inte? Är svaret möjligen 

att de allt för sällan behandlats som fullvärdiga medmänniskor? Och alltså förkvävts i sin vilja 

och möjlighet att själva vara med och styra sin egen utveckling?
122

 

 

Ljunggren undrade om att skälet till detta var att döva inte ansågs vara värdiga och eftersom de inte 

vågade framföra sina åsikter om hur det var att vara döv och vilken undervisningsmetod som de 

ansåg att vara bäst för döva barn.
123

 Efter Ljunggrens artikel publicerades kom det två insändare 

skrivna döva personer som kommenterade artikeln i SDR-Kontakt. En insändare menade att inga 

döva blev tillfrågade om sina åsikter och att det berodde på att de döva kanske inte ville vara till 

”besvär”, som att avbryta de hörandes debatt och då måste de döva teckna till tolken som skulle 

framföra budskapet. Insändarförfattaren trodde att de hörande kände sig störda i diskussionen om 

någon döv yttrade sig. Författaren menade även att de döva hade begränsat ordförråd för att kunna 

argumentera med de hörande på deras fackspråk. Enligt författaren blev de döva uppfostrade till att 

vara underordnade och lät de hörande föra deras talan och det kom att följa med i vuxenlivet. 

Samma insändarförfattare menade med citatet nedanför om att med teckenspråket kunde döva bli 

mer jämlikare med hörande genom att lära sig mer teckenspråk och utveckla ordförråd i svenska 

språket.
124

 

 
Låt oss en gång för alla säga: Ge oss teckenspråket i dövskolorna! Sätt teckenspråk som 

obligatoriskt ämne på schemat för alla blivande dövlärare! På detta sätt kan vi lära oss ett 

nyanserat teckenspråk och lära oss ”begrepp”. Teckenspråk kan helt följa det talade språket.
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Den andra insändaren menade att döva inte hade en jämbördig kunskap som de hörande. 

Teckenspråket var betydande för döva och det borde användas i samband med tal. Att enbart tala 

kunde vara ansträngande och med teckenspråket som hjälpmedel skulle det ge döva större 

kunskaper och ett rikare språk, menade författaren. Som den första insändaren ville författaren 

också ha teckenspråket med i skolan så att det blev ett mer enhetligt språk och vårdat språk.
126

 

 

Hanson betonade i en artikel att SDR förstod att talmetoden inte fungerade i längden i 

undervisningen och de försökte få genom rätten till teckenspråket. Det skall komplettera tal och 

avläsning menade SDR. Hanson, som själv var hörande, ansåg de döva hade rätt att kräva att de 

hörande lärare och personer möta dem på halva vägen. Det kunde de göra genom exempelvis lära 

sig teckenspråk i syfte att kommunicera med dem. Det fanns argument om att teckenspråket var 

outvecklat och enligt Hanson och SDR hade de inte fått tillfälle och stöd att utveckla teckenspråket 

under de senaste 20 åren.
127

 Dessutom kritiserade Hanson SÖ för att uppmuntra oralismen som 

fanns med i läroplanen 69 och med oralism i dövundervisningen påverkade vuxna dövas liv i 

avsaknad av rätten till teckenspråket.
128

 

 

SDR genom Lars Kruth kritiserade även SÖ som yttrade sig att dövas barns känslomässiga 

utveckling gick långsammare än de andra barnen. SDR menade att SÖ skulle ha kunnat se till att det 

skulle bli en förändring av saken och argumenterade att teckenspråket var ett viktigt 

kommunikationsmedel för barnen i de tidiga åren. Förbundet reagerade på att SÖ hade formulerat 

sig som att teckenspråket skulle användas som den sista utvägen. SDR var medveten om att 

teckenspråket borde utvecklas, bli till ett riktigt grammatiskt teckenspråk men att de saknade stöd 

av SÖ och att de skulle ha hjälpt förbundet tidigare istället för att nedvärdera teckenspråket. SDR 

menade att om döva barn fick teckenspråket skulle man ha en snabbare och säkrare kommunikation 

med barnen. Dessutom skulle teckenspråket kunna vara en förutsättning till de döva barnens bättre 

framtid, på en nivå motsvarande utvecklingen i dagens samhälle.
129

 

6.3.3 Dövas situation på grund av avsaknad till teckenspråk 

Om hur det var att barndomsdöv skrev Kruth i en artikel, att dövhet var ett handikapp som de 

hörande inte kunde identifiera sig med som gjorde livssituationen för döva svårare. De hörande 

förstod inte vad det innebar att vara döv menade Kruth. Efter skoltiden kom de döva att möta 

svårigheterna i samhället eftersom det var byggd på oral kommunikation i snabb takt och de döva 

med begränsad utbildning fick inte tillgång till olika sociala, kulturella och politiska kanaler på 

grund av den talade kommunikation som de döva inte kunde hänga med helt. De döva hade kunnat 

göra karriär inom dövas egen organisation och inom kursgård/folkhögskola som de själva bildat 

men det var svårare att få karriär i andra yrken som krävde talad kommunikation, menade Kruth. 

Genom ett socialt och kulturellt liv hade de döva skapat en stark gruppgemenskap genom 

teckenspråket som gjorde dem till fullvärdiga människor. På detta sätt fick de döva en egen kultur 

som gav dem ett socialt liv från isoleringen. Enligt Kruth ville döva även vara med i den stora 

gemenskapen i samhället och denna ork för att möta samhället, fick de genom så kallad dövkultur. 

Givetvis var de hörande välkomna även om de hade rätt attityd mot döva och teckenspråk. Kruth 

ansåg att gruppgemenskapen var medicinen mot bitterhet och besvikelser som de mötte i samhället. 

Utan teckenspråk kunde döva bli handikappad i både de hörandes och de dövas gemenskap. Det 

hände att föräldrarna tog kontakt med Kruth som var dövkonsult om deras barn i tonåren som inte 

hörde till någon av dessa gemenskaper och att de önskade att sända sina barn till kursgården för 

döva för att lära sig teckenspråk och komma in i gemenskapen.
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Kruth ifrågasatte den orala metoden och menade att den hade misslyckats. SDR och döva föredrog 

en undervisningsmetod som kallades för den totala metoden som inkluderade alla 

utryckningsmöjligheter som mimik, pantomim, teckenspråk, tal och avläsning. Det fanns döva som 

lyckades genom den orala metoden men enligt SDR handlade att det om fåtal döva. Den orala 

metoden skapade mindervärdeskomplex hos de döva eftersom upplevelserna av misslyckanden i 

samband med kommunikationen med hörande gav dessa negativa känslor. Genom integrering blev 

döva bara ytligt jämlika med hörande men det fungerade inte så i praktiken, menade Kruth som 

kallade integreringen för odemokratisk och omänsklig. Den gjorde döva mer isolerade från både 

hörande och döva. SDR menade att de flesta föräldrar hade mot SÖ:s rekommendationer lyckas få 

mänsklig kontakt med döva barn genom teckenspråk. SDR och dövas krav på SÖ var att 

myndigheten skulle lägga mer resurser på utveckling av teckenspråket i skolan. De döva hade rätt 

till att kräva av SÖ att de skulle officiellt erkänna teckenspråk som ett officiellt språk i 

undervisningen, det skulle göra döva mer jämlik med hörande och attityden mot teckenspråket 

kunde förändras, menade Kruth.
131

 

6.3.4 Sammanfattning 

SDR var emot integrering och normalisering, enligt Basilier skulle det ske på de handikappades 

egna villkor. SÖ hade vid denna tid gjort en utredning om integrering av döva barn och SDR:s 

synpunkter var att de ville se teckenspråket redan i förskolan i syfte att barnen skulle få ett språk 

tidigt. Dessutom ifrågasatte SDR SÖ:s integrationsförslag och ansåg att en försöksverksamhet 

behövdes innan det satts i verkan eftersom man inte riktigt visste hur det skulle fungera för de döva 

barnen. Integration kunde påverka döva barns psykiska hälsa enligt Basilier, som exempelvis att 

barnen inte blev förstådda och det kom att bli kommunikationshinder mellan de döva barnen och de 

hörande. Det skulle också hämma de döva barnens kunskapsutveckling eftersom en stor del av 

undervisningen lades på tal- och läppavläsningsträning. Det har även visat sig att talmetoden inte 

fungerade helt som undervisningsmetod och SDR kritiserade SÖ för att inte ha gjort något åt detta. 

Dessutom nedvärderade SÖ teckenspråket, enligt SDR. Teckenspråket skulle komplettera tal och 

avläsning ansåg SDR och menade att dövas situation i samhället berodde på avsaknaden av 

teckenspråket under deras uppväxt. Med teckenspråket skulle de kunna få fler möjligheter till 

utbildning och arbete. 

 

7. Resultat och diskussion 

 

Här redovisar jag undersökningens resultat om dövrörelsens kamp för rätten till teckenspråket år 

1967-1972 genom Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Även om hur de hade bedrivit kampen för 

dövas rättigheter i samhället. Därefter diskuterar jag den tidigare forskningen med mina resultat 

samt presenterar mina slutsatser.  

7.1 Resultat 

Undersökningen visar att efter omorganiseringen år 1967 blev SDR:s mål med verksamheten 

tydligare genom en upprättelse av handlingsprogrammet. Det främjade SDR:s arbete med konkreta 

riktlinjer. Genom handlingsprogrammet får vi reda på att SDR:s mål med teckenspråk var; att de 

hörselskadade utan hörselrester skulle benämnas som döva, att teckenspråket ska finnas i både 

förskolan och skolan, att det skulle bli obligatoriskt med förskolegång för döva barn och att vuxna 

döva fick möjlighet till utbildning i syfte att ta igen missad kunskap under skoltiden på grund av 

talmetoden. SDR betonade att forskning var viktigt i deras kamp för teckenspråket och erkännande 

av döva. Förändringarna inom SDR:s styrelse i samband med omorganiseringen påverkade 

förbundet positivt, eftersom de hörande ordföranden Sven Mellqvist och Harry Fredriksson hade 
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politiska kontakter som gynnade SDR. Enligt undersökningen var Dövas riksdag och Uppsalamötet 

ett par konkreta händelser som visar hur SDR bedrev sin kamp. År 1972 hade SDR fått sina mål 

uppnådda som exempelvis, en kostnadsfri tolktjänst för döva, en folkhögskoleutbildning och en 

egen folkhögskola. 

  

Vid Dövas riksdag år 1969 ville SDR uppmärksamma allmänheten dövas rättigheter och inledde 

riksdagen med ett demonstrationståg till Riksdagshuset i Stockholm. De huvudsakliga kraven som 

SDR och döva framförde på Dövas riksdag var erkännande av teckenspråk och döva, framförallt 

teckenspråket skulle bli ett undervisningsämne i skolan. SDR framförde kritik mot 

Skolöverstyrelsen (SÖ), för att de inte samarbetade med SDR angående teckenspråksfrågan 

eftersom det är döva som hade erfarenheten om teckenspråkets betydelse för bland annat 

kunskapsutvecklingen. Enligt SDR behövde döva barn ett enhetligt teckenspråk och de kunde få det 

genom att ha teckenspråksundervisning på skolschemat. Ett sätt för att kunna påverka dövskolorna 

var att få in en döv eller hörselskadad representant i skolstyrelser. I samband med integreringen av 

döva barn förespråkade SDR externa klasser med endast döva och hörselskadade barn med 

speciallärare. Ett annat krav var att utveckla forskning om teckenspråk och dövundervisning för att 

visa att elevernas inlärning var beroende av vilken undervisningsmetod som användes. 

 

Med Uppsalamötet hade SDR för avsikt att främst informera föräldrar till döva barn om 

kommunikationsproblem och vilka inlärningsmetoder fanns som alternativ för döva barn. Ett av 

skälen till att SDR tog initiativ till konferensen var att det var föräldrarna som tog beslut om vilket 

kommunikationssätt deras barn skulle använda. De fick en annan slags rekommendation av bland 

annat SÖ om att talmetoden var den bästa både i privat och i undervisningen och att teckenspråket 

kunde hämma tal- och avläsningsutvecklingen. Undersökningen visar också att de råd som 

föräldrarna fick hade koppling till normaliseringen och man trodde att döva skulle vara mer 

delaktiga i samhället om de kunde tala och avläsa. På Uppsalamötet diskuterades det om 

specialskolan, undervisning av döva, teckenspråk som kommunikation och döva barns psykiska 

hälsa. De flesta experterna på konferensen förespråkade teckenspråket och att det skulle användas i 

parallellt med tal och skrift i undervisningen av döva. De menade även att teckenspråket skulle 

främja döva barns kunskaps- och språkutveckling. Enligt undersökningen berörde föreläsningen av 

Terje Basilier många med sina motiveringar till varför döva barn var i behov av teckenspråk som 

kommunikationsmedel. Avsaknaden av teckenspråket kunde påverka deras relation med sina 

föräldrar. Döva vuxna var på plats blev berörda eftersom de nu fick en förklarning till varför de 

hade haft en svår barndom där teckenspråket inte rekommenderades som ett kommunikationssätt. 

Det hade visat sig att SDR:s syfte med Uppsalamötet lyckades påverka de flesta föräldrar och några 

av föräldrarna kunde i efterhand intyga att det hade varit dålig kommunikation mellan dem och 

deras barn på grund av talmetoden. En förälder menade att det var påfrestande med alla olika råd 

om vilken kommunikationsmetod som var bäst för deras barn och att få information om att 

teckenspråket inte var skadligt för barnen betydde mycket. Uppsalamötet fick positiv respons och 

SDR fick ett stort stöd i sitt informativa arbete som de beslutade sig för att fortsätta med. 

  

Undersökningen har kunnat visa att SDR var emot integreringen eftersom de ansåg att den kunde 

påverka döva barns psykiska hälsa. Integrering var en del av normalisering och bland annat SÖ 

menade att de döva barnen blev delaktiga i samhället genom att integrera dem bland hörande och 

genom att lära döva barn tala. SÖ:s syn på integrering fick kritik av SDR för denna uppfattning inte 

hade någon vetenskaplig grund. Förbundet menade även att SÖ inte hade bedrivit någon 

försöksverksamhet där de integrerade döva barn i hörande klasser. SDR menade att all den energin 

som i skolan lades ner på att lära döva barn att tala och avläsa var lönlös eftersom de ändå inte blev 

helt delaktiga i den hörande gemenskapen på grund av sitt kommunikationshandikapp. SDR ville att 

normaliseringsprincipen för döva skulle ske på deras egna villkor och det skulle vara genom 

segregering. 
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Det stora målet med SDR:s arbete bestod av kampen för teckenspråket, framförallt i 

undervisningen. Enligt en undersökning som gjordes på denna tid hade visat sig att den enda 

informationskanalen för döva var via ögonen. Därför ansåg SDR att det var meningslöst att 

undervisa döva barn via talmetoden och att teckenspråket därför var ett viktigt stöd för deras 

inlärning. SDR menade att en kombinerad undervisningsmetod med teckenspråket parallellt med tal 

och skrift vara den bästa för döva barn. En motgång för SDR var att SÖ ville tona ner debatten om 

teckenspråkets roll i hem och skola. SÖ:s åsikt var att teckenspråket borde användas som en sista 

utväg. De hävdade även att mer forskning om vilken betydelse teckenspråket hade för döva barn 

behövdes innan de kunde ta ställning till teckenspråk i undervisningen. SDR menade att 

kunskapsutvecklingen hos döva var sämre jämfört med hörande eftersom att man i skolan 

fokuserade på tal- och avläsningsträning istället för kunskap. Undersökningens resultat visar att 

SDR betonade att dövas möjligheter till ett fullvärdigt medborgarskap skulle ske om de fick 

teckenspråket erkänt som ett språk. Teckenspråket har stark koppling till dövidentitet, ett 

erkännande av deras identitet och grupptillhörighet skulle ge döva större möjligheter att integrera i 

samhället om de var trygga i sin identitet, menade Kruth. SDR krävde därför att teckenspråket 

skulle erkännas som ett officiellt språk i undervisningen, samt att attityden gentemot döva 

förändrades i samhället. 

7.2 Diskussion och slutsats 

Enligt Förhammar får individer med funktionshinder större möjlighet att kräva stöd av samhället 

om man har tydlig beskrivning av sitt funktionshinder, som med SDR:s krav i 

handlingsprogrammet om att de utan användbara hörselrester skulle benämnas som döva. Jag anser 

att SDR:s krav grundar sig på att få fram ett sätt att visa dövas behov av teckenspråket eftersom de 

inte hade hörselrester. Jag noterade i min undersökning att SDR hade hörande ordföranden, vilket 

motsäger Holmström Gustavssons resultat att de funktionshindrade själva drev kampen för sina 

rättigheter och att de visade missnöje mot dem utan erfarenhet av funktionshinder som förde deras 

talan. Det berodde antagligen på att de hörande ordförandena hade politiska kontakter som drev 

SDR:s arbete framåt. En annan slutsats enligt mig, kunde det bero på att ordförandena med sitt 

språk som gjorde att de kunde framföra SDR:s krav på effektivt sätt. Enligt SDR hade döva sämre 

språkutveckling på grund av talmetoden i undervisningen som inte fokuserade sig på kunskapen. 

 

Om man jämför undersökningens resultat med Marshalls sociala medborgarskap visar det att döva 

hade möjligheter att nå det sociala medborgarskapet i en fungerande stat med exempelvis utbildning 

och arbete. Mitt resultat har visat att SDR krävde att teckenspråket skulle inkluderas som 

undervisningsspråk parallellt med tal och skrift. SDR menade att teckenspråket var en väg för döva 

i både utbildning och arbete. Sandén diskuterar även om dövas kommunikationshandikapp som 

försvårar deras utbildnings- och arbetsmöjligheter. De funktionshindrade vill få sina rättigheter och 

delaktighet på lika villkor som en fullvärdig medborgare. Pärssons forskning visar att talmetoden 

gav en negativ inverkan på dövas inlärning och kunskapsutveckling. Döva hade svårt att förstå det 

talade språket och de var i underläge i gentemot de hörande på grund av sitt 

kommunikationshandikapp. 

 

SDR menade vid Dövas riksdag att teckenspråket var viktigt för döva och borde användas som 

undervisningsmetod tillsammans med både tal och skrift. Det skulle hjälpa döva ut i samhället. 

Enligt Sandén hade de funktionshindrade svårt att få genom sina krav på grund av oförståelse hos 

de icke-funktionshindrade inom exempelvis myndigheter. Fraser menar att individer eller grupper 

som inte har fått erkännande som jämlikar i samhället får lägre status. De blir utestängda som 

medborgare i den sociala interaktionen med exempelvis sociala institutioner som styr de kulturella 

normerna. Enligt min undersökning kan det jämföras med SÖ som myndighet och att SDR hade 

svårt att få sina krav genomförda. Hugemark och Romans forskning visar att de professionellas 

uppfattningar om handikappade baserar sig på normaliseringen och inte på de funktionshindrades 
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egna erfarenheter och behov. Enligt Hugemark och Roman är oförståelse och okunskap om dövas 

kultur, problem och behov det största hindret för SDR:s arbete. Min undersökning visar liknande 

resultat där SDR själva kritiserade SÖ för att inte förstå teckenspråket som de dövas största behov. 

Det var ett starkt skäl till att SDR tog initiativet till Uppsalamötet för att informera om 

kommunikationsproblem och inlärningsproblem hos döva barn. 

 

SDR:s krav var även att bli erkända som döva och det skedde genom idenitetspolitik som Nilholm 

menar att identiteten är i centrum när de funktionshindrade vill förändra samhällets uppfattning av 

dem. Nilholm diskuterar att erkännandet är en viktig del för funktionshindrade och ur det kritiska 

perspektivet, kritiserade de funktionshindrade normaliseringen. I min undersökning har jag kunnat 

se att SDR framförde mycket kritik mot normaliseringen och att de var för segregering och emot 

integrering.  

 

Åkerströms undersökning visar att döva tillhör en språklig minoritetsgrupp och att man inte kan 

jämföra dövrörelsen med den allmänna handikappsrörelsen. Segregeringen blir positiv eftersom den 

gör döva barn normala i teckenspråkiga miljöer och de därmed får erkännande för sin dövhet och 

sitt språk, menar Åkerström. Man kan relatera Åkerströms resultat om segregationens positiva 

effekt för döva, till Förhammars diskussion om funktionshinder som beror på vilken miljö den 

funktionshindrade befinner sig i. Enligt Hugemark och Romans resultat som också visar att SDR är 

för segregation och erkännande av dövas gruppidentitet. För att uppleva egen kultur och ett språk 

ger döva möjligheter att delta i den majoritetskulturen. Därför förespråkade SDR segregeringen av 

döva. Om SDR fick i genom dövas rätt till teckenspråk, kunde integreringen i samhället bli mindre 

komplicerat för döva. 

 

Holmström Gustavsson menar att de funktionshindrade har blivit mer medvetna om hur samhället 

behandlade dem, genom att de berättar om sina egna erfarenheter. Här kan jag relatera till artiklarna 

i SDR-Kontakt där det diskuterades om dövas situation och att de döva visste att det inte fungerade 

med endast talmetoden i undervisningen. De krävde teckenspråk i undervisningen. 

 

SDR argumenterade för teckenspråket som en del av deras identitet och de vill få språket accepterat. 

Enligt Fredäng är det första steget i denna process att individen erkänner sig som döv. Det gjorde 

det möjligt för döva att ställa krav på det hörande samhället som rätten till teckenspråket, menar 

Fredäng. Den tidigare forskningen har visat att SDR:s främsta krav var erkännande av teckenspråket 

som exempelvis Hugemark och Roman menar var den viktigaste rättighetsfrågan för SDR. Frasers 

teori pekar på att botemedel mot kulturell orättvisa är omvärdering i samhället där man ger 

erkännande i form av exempelvis lagändring. SDR:s krav var att SÖ som myndighet skulle erkänna 

teckenspråket som officiellt undervisningsspråk. 
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8. Sammanfattning 

 

Denna uppsats handlar om dövrörelsens kamp för rätten till teckenspråket under perioden 1967-

1972. Teckenspråket var inte ett erkänt språk i exempelvis i undervisningen. Under denna period 

använde skolorna talmetoden som undervisningsmetod och det innebar att döva barn fick kunskap 

genom att tala och avläsa. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dövrörelsens kamp till 

teckenspråket hade förlöpt, vilka krav ställde rörelsen på samhället, hur argumenterade de för 

teckenspråket och varför var de för segregation istället för integration. Min undersökning 

koncentrerar sig på dövrörelsen genom Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), som drev på kampen 

för teckenspråket. 

 

Undersökningens källmaterial fick jag genom SDR:s styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, 

handlingsprogram, medlemstidningar, informationsbroschyrer och minnesböcker i samband med 

deras jubileumsår. Tidningsartiklar från SDR-Kontakt och SDR-Aktuellt utgör den största delen av 

källmaterialet. Teckenspråk, medborgarskap, rättvisa/krav, segregering, integrering  

 

Resultatet visar att SDR utvecklade sitt arbete efter omorganisering inom styrelsen. Med ett 

handlingsprogram som gav SDR tydliga riktlinjer hur de skulle bedriva sin kamp till erkännande av 

teckenspråk och döva. Dövas riksdag, år 1969 och Uppsalamötet, år 1970, var exempel på SDR:s 

arbete. På Dövas riksdag beslutades 20 motioner som berörde SDR:s arbete och de viktigaste var 

rätten till teckenspråket i undervisningen. Uppsalamötet var en informationskonferens som SDR 

anordnade i syfte att informera framförallt föräldrar till döva barn om teckenspråkets betydelse, 

vilka kommunikationsproblem och inlärningssvårigheter hos döva barn. SDR förespråkade för 

segregation och teckenspråk i undervisningen eftersom att detta påverkade döva barns framtid. Om 

döva barn fick undervisning i en teckenspråkig miljö kom det att främja deras kunskapsutveckling 

och kan underlätta integreringen med samhället. 
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