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Syfte med avsiktsförklaringen 

Detta dokument styrker en gemensam avsikt till en långsiktig samverkan mellan Sveriges 
Dövas Riksförbund, SDR och Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet via 
avdelningarna för teckenspråk och dövas och hörselskadades flerspråkighet Syftet är att döva 
och andra som använder svenskt teckenspråk ska få tillgång till utbildning samt stimulera 
forskning inom nedanstående områden. Sådan forskning har stor betydelse för att öka 
kunskapen om döva och svenskt teckenspråk och således förbättra bemötandet av döva och 
teckenspråkiga i samhället. 

Våra gemensamma åtaganden 
Vi ska i nära samarbete aktivt utbyta information som är av gemensamt intresse samt ha en till 
två avstämningar om året, som kan ha en effekt både för organisationen och institutionen samt 
för våra medlemmar och studenter. 

Forskning om döva, teckenspråkiga och teckenspråk samt annan forskning relaterad till fältet 
dövstudier ska utvecklas och belysas inom följande områden: 

• Teckenspråk utifrån ett språkligt, kulturellt och historiskt perspektiv med särskild 
fokus på det svenska teckenspråket 

• Flerspråkighet hos teckenspråkiga inkl. svenskt teckenspråk och svenska eller annat 
språk och deras språkinlärning och -utveckling 

• Övriga områden inom fältet dövstudier 

Institutionens åtagande 
Uppmuntra och initiera studier och forskning inom ovanstående områden. 

Institutionen ska informera om resultaten efter genomförda forskningsarbeten och dess 
betydelse för dövsamhället via t.ex. temadagar, föreläsningar och/eller populärvetenskapliga 
artiklar. 

Institutionen ska fortsätta med den lexikografiska och korpusbaserade dokumentationen av 
det svenska teckenspråket. 

Institutionen ska förvalta, underhålla och uppdatera Dövstudiers kunskapsbank på 
institutionens webbplats samt erbjuda en del av Dövstudier i institutionens kursutbud för 
döva/teckenspråkiga studenter. 

SDRs åtagande 
SDR ska förmedla och sprida information om, för SDR och våra medlemmar, intressanta 
forskningsarbeten och resultat i våra informationskanaler. 

SDR ska informera institutionen om aktuella frågor inom dövsamhället, samt förmedla viktiga 
intressepolitiska frågor som kan vara av betydelse för institutionen. 

SDR ska också bevaka och vid behov arbeta för att se till att ämnena fortlever på 
universitetsnivå. 
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Denna avsiktsförklaring upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt. 
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