
 

Sedan SDR:s grundande 1922 har samhällsutbudet för döva i Sverige vuxit fram till stor del tack vare alla eldsjälars, 
allierades och förbundets kamp. Det kan liknas vid ett träd och dess årsringar. Det här är ett axplock över vad som 
fanns eller tillkom i samhället just då och fortfarande finns. De flesta namn som nämns är vad de heter i dag och 
alla samhällsinrättningar är inte heller rikstäckande.                     
sammanställning: charlotte gustavsson & niclas martinsson
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Så har samhället för döva

 

1920-talet
• Förskolor

• Dövföreningar

• Dövskolor

• Dövpräster

• Tryckta blad och tidningar

1930-talet
• Fortsättningsskolor 

• Arbetsförmedlare i form av dövkonsulenter 

• Folkhögskolekurser 

1940-talet
• Dövas rätt till rättegångstolk 

1950-talet
• Teoretiska studier på gymnasienivå vid Blockhusudden 

• Döva får ta körkort utan några geografiska restriktioner 

1960-talet
• Västanviks folkhögskola 

• Teckenspråkstolkutbildning 

• Kostnadsfri tolktjänst 

• Riksgymnasiet för döva i Örebro

• Teckenspråkskurser för föräldrar till döva barn

1970-talet 
• Riksteatern Crea (tidigare Tyst Teater)

• Dövpsykiatrisk vård 

• Svensk teckenspråksforskning vid Stockholms universitet 

• Teckenspråkslärarutbildning 

• SVT Teckenspråk (tidigare SDR:s videoavdelning) 

• Textade tv-program 

• UR Teckenspråk 

1980-talet
• Forskning i svenska som andraspråk för döva vid  

Stockholms universitet 

• Texttelefoni.se, en samtalsförmedlande tjänst 

• Utbildning för nyanlända i svenskt teckenspråk, svenska 

och om hur Sverige fungerar

• SVT Nyhetstecken 

1990-talet
• Bildtelefoni.net, en samtalsförmedlande tjänst 

• SVT Nyhetstecken sänder nyheter varje vardag

• Mo Gård folkhögskola (numera SIMA Folkhögskola)

2000-talet
• Språkvårdare i svenskt teckenspråk vid Språkrådet 

• Dövteam

• Teckenspråkiga vårdboenden  

2010-talet
• Asylmottagning för döva i Leksand 

• Utbildning för döva teckenspråkstolkar och översättare

• Bildtelefoni.net har öppet dygnet runt   

• Textade svensktalande filmer på bio

• Teckenspråkstolkade tv-program även hos TV4, inte bara 

SVT och UR

• BOUJT – Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk

• NKJT – Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

2020-talet
• Teckenspråkigt skyddsboende för våldsutsatta kvinnor, 

barn och icke-binära 

historia

11Nr 3/2022

vuxit fram genom åren


