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Malmö stadsbiblioteks Poetry slam på teckenspråk 
Döva är en förhållandevis anonym målgrupp på våra bibliotek, mycket på grund av att man 
kommunicerar med teckenspråk och att detta är dövas förstaspråk. Men bibliotekslagen anger 
att människor med olika funktionshinder har rätt till bra biblioteksservice och att få sitt 
informations- och kulturbehov tillgodosett på landets bibliotek. Malmö stadsbiblioteks 
Avdelning för Särskilda tjänster har som ett av många ansvarsområden att göra biblioteket till 
en naturlig mötesplats för personer med teckenspråk som sitt modersmål. Vi gör det på många 
olika sätt, men det festligaste är vår numera årliga tävling i teckenspråkspoesi, Poetry slam på 
teckenspråk. 
 
Evenemanget fick sin start under EUs språkår 2001 då vi fick projektpengar för att 
marknadsföra teckenspråk för en bred allmänhet. Projektet innebar samarbete med Malmö 
Dövas Förening och Stiftelsen Hadar och tillsammans presenterade vi en rad program i form 
av en utställning om döva, teater på teckenspråk av Riksteaterns grupp Tyst Teater och en 
utvidgning av bibliotekets material om och för döva. Finalen på projektet skulle vara ett stort 
kulturevenemang för döva och andra intresserade och det blev Poetry slam på teckenspråk, en 
numera årligt förekommande tävling.   
 
En Poetry Slam är ett sätt att tävla i poesi och har länge förekommit på talad poesi. Det 
handlar om att man inte bara ska stå rakt upp och ner och läsa en dikt, utan man ska framföra 
dikten livfullt och engagerande. Den tävlande har tre minuter på sig att framföra sin dikt och 
samtidigt få publiken att tycka om den så mycket som möjligt eftersom det är olika 
jurygrupper som sätter poäng på innehållet och framförandet. Detta blir sprudlande och 
färgstark poesi som är mycket levande och direkt. Det är både den tävlande som är aktiv, men 
resten av de närvarande ska visa vad de tycker om juryns poäng genom att jubla eller 
protestera, detta gör att det blir festfyllt och roligt.  
 
Vi applicerade alltså denna tävlingsform på teckenspråkspoesi och det fungerade mycket bra. 
Teckenspråket är ett mycket uttrycksfullt språk och man kan få fram allt det som den skrivna 
dikten kan få fram, och mycket mer. Man kan rimma genom att upprepa samma handform och 
skapa olika versmått genom att växla mellan att teckna med höger och vänster hand. För att 
uttrycka olika känslor och stämningar använder man sig också av ansiktet. I Poetry Slam på 
teckenspråk lever man sig in i poesins värld och den som framträder har alla möjligheter att 
beröra publiken med dikter om kärlek, sorg eller att kämpa för sitt eget sätt att kommunicera 
vilket döva har fått göra genom historien. Tävlingen har blivit ett årligt evenemang och den 
lockar en blandad publik, såväl döva som hörande samt en intresserad allmänhet. Man 
behöver inte kunna teckenspråk för att få ut något, utan det kan också vara vackert att bara 
betrakta poeternas framträdande och att själv göra en tolkning. Det är ett sätt att uppleva poesi 
i en annorlunda form och i detta evenemang kan hörselskadade, döva och hörande mötas och 
ta del av varandras poesi på biblioteket. Vinnaren koras genom högst poäng av publikjuryn 
och får sitt namn inristat i den blänkande vandringspokalen. 
 
Målet med tävlingen är dels att locka döva till att komma till biblioteket och att känna att 
deras kultur är viktig, speciellt i en så dövtät region som Malmö. Men också att för en bred 
allmänhet visa att teckenspråk finns och att locka dom till att låna material från vår speciella 
teckenspråkshylla som vi skapat och där vi samlar faktaböcker, biografier om döva, 
språkkurser, spelfilmer och skönlitteratur med dövaknytning. Tävlingen föregås av en 
workshop i teckenspråkpoesi som äger rum på Malmö Dövas förening, en mycket bra 
samarbetspartner som vi har fortlöpande samarbete med. Bibliotekspersonalen har också med 
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start under språkåret lärt sig lite teckenspråk och förmedlar information om språket och 
bemötande av döva biblioteksbesökare till kollegor under olika program. 
 
Teckenspråkshyllan, som snart blir en hel hörna med möjlighet att sitta och arbeta i är belägen 
på Talboksavdelningen. Här hittar man också lästräningsböcker som används vid 
hörselträning för den grupp av hörselskadade som opererat in Cochlea Implantat och som 
behöver få igång sina hörselrester. Vi försöker ta del av andra evenemang inom dövvärlden 
såsom kulturdagar och dövfilmsfestivaler, dels för att visa att vi finns och att vi är intresserade 
och samtidigt för att utveckla vår kompetens. Vi befinner oss i en tid då det händer mycket på 
den tekniska fronten, 3G mobiler möjliggör livesända videosamtal mellan döva och  vissa 
hörselskadade opererar in Cochlea Implantat för att förstärka de små hörselrester som man 
kanske har. Det är viktigt att även folkbibliotek följer med i utveckling och aktuella ämnen för 
att kunna vara en källa för information i den tekniska debatten. 
 
 I höst kommer vi återigen att anordna vår färgsprakande Poetry Slam och att så småningom 
inviga vår nya teckenspråkshörna där man ska kunna slå sig ner i en knallröd fåtölj, formad 
som en hand och skapa levande teckenspråkspoesi! 


