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Norges Døveforbunds innspill til ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende 

fellesskap 

Norges Døveforbund (NDF) viser til stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Vi takker for 

muligheten til å komme med innspill. NDF har lest stortingsmeldingen og mener at den inneholder fine ord og 

ønsker for tegnspråk. Den mangler konkrete tiltak. Vi kommer med forslag til tre tiltak som kan gjøres: 

1. Styrke tilgangen til norsk tegnspråk gjennom gode tegnspråklige førstespråksarenaer. Det vil si å 

etablere egne klasser og egne skoler i tråd med Salamancaerklæringen 1994 som viser til hvordan 

inkludering av døve/hørselshemmede skal organiseres 

2. Tiltak for å bedre pedagoger og spesialpedagogers negative språkholdninger knyttet til norsk 

tegnspråk i samarbeid med språkrådet  

3. Vise tydelige skiller mellom spesialpedagogikk og språk i både lov, politikk og melding. 

1. Styrke tilgangen til norsk tegnspråk gjennom gode tegnspråklige førstespråksarenaer 

Det er lett for normalthørende å misforstå den døve/hørselshemmede fordi de tror at vedkommende 

døve/hørselshemmede oppfatter mer lyd enn det vedkommende faktisk gjør. Det er evidens for at 

døve/hørselshemmede er mestere i å late som at vedkommende forstår mer enn vedkommende faktisk gjør 

(Kermit 2018). Dette er kalt for maskering og gjør at det er vanskelig å oppdage at døve/hørselshemmede faller 

utenfor. Mange sliter også psykisk som et følge av dette (Øhre 2017)1. Ut i fra vår erfaring er det farlig å 

fortsette den samme inkluderingsprosessen som vi har sett til nå. Vi vet i dag at man ikke kan ekskludere 

tegnspråk slik trenden har vært i tidligere inkluderingsprosesser av døve/hørselshemmede. UNESCOs 

Salamancaerklæringen fra 1994 («Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs 

Education») viser til hvordan døve/hørselshemmedes inkludering kan organiseres. Det står i artikkel 21 i 

erklæringen at «[e]ducational policies should take full account of individual differences and situations. The 

importance of sign language as the medium of communication among the deaf, for example, should be 

recognized and provision made to ensure that all deaf persons have access to education in their national sign 

language. Owing to the particular communication needs of deaf and deaf/blind persons, their education may 

be more suitably provided in special schools or special classes and units in mainstream schools.» (vår 

kursivering) Inkludering må altså skje på forskjellige måter til ulike tider for de ulike gruppene, slik at de ikke 

blir usynliggjorte. Døve og hørselshemmede blir inkludert i samfunnet ved at de blir tegnspråklige, og at de da 

kan nyttiggjøre seg på tegnspråk. De må også møte andre jevnaldrende som bruker tegnspråk. På den måten 

kan døve og hørselshemmede delta i vårt demokrati og være aktive samfunnsborgere. Med dette blir døve og 

hørselshemmede inkludert i samfunnet vårt. 

Store deler av fagmiljøet og brukermiljøet har gått bort fra det gammeldagse syn om at optimal inkludering er å 

plassere døve/hørselshemmede elever i en skole med kun hørselstekniske hjelpemidler. Vi vet i dag at fysisk 

plassering med kun hørselstekniske hjelpemidler ikke fungerer for det store flertallet i dag (Kermit 2018)2.  

2.Tiltak for å bedre pedagoger og spesialpedagogers negative språkholdninger knyttet til norsk tegnspråk i 

samarbeid med språkrådet.  

Ute i deler av fagmiljøene og kommunene er det utpregede gammeldagse myter og dårlige språkholdninger 

som er direkte skadelige for døve/hørselshemmede barn. Uvitenhet hos sykehus og leger rundt forskning på 

viktigheten for døve og hørselshemmede å ha tegnspråk som et av sine språk, bekymrer oss. Foreldre opplever 

å bli frarådet bruk av tegnspråk, noe som kan skade barna på sikt. Hvordan skal støttesystemet ivareta 

rettighetene og mulighetene til å lære seg tegnspråk og få tilgang til et tegnspråkmiljø? Her er Statped en viktig 

aktør, som har spisskompetanse på hørselsfeltet – men vi ser at de møter ofte motstand hos uvitende 

 
1 https://www.duo.uio.no/handle/10852/55260 

2 https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/55260
https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/HLF%20rapport%20endelig%20WEB.pdf


kommunene. Vi ber om at det det settes av midler til å bedre språkholdning hos fagmiljøene og kommunene i 

samarbeid med språkrådet. 

3.Vise tydelige skiller mellom spesialpedagogikk og språk i både lov, politikk og melding 

Tegnspråkopplæring handler om undervisning i og på et språk, og dette er helt klart ikke spesialundervisning. 

Men dersom den lovfestede rettigheten til tegnspråkopplæring fjernes eller gjør det vanskelig å praktiseres vil 

Norge bryte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD 2007). Denne 

FN-konvensjonen ble ratifisert av Norge i 2013, og gjelder dermed som norsk rett. I artikkel 24-3b og c står det 

spesifikt at Norge forplikter seg til «å legge til rette for innlæring av tegnspråk og fremme av døvesamfunnet 

språklige identitet» og videre at «å sikre at undervisningen av (…), døve og døvblinde personer, og især barn, 

finner sted på de språk og i de kommunikasjonsformer og med de kommunikasjonsmidler som er best tilpasset 

den enkelte, og i et miljø som gir størst mulig faglig og sosial utvikling». Dette viser at uten en lovfestet 

språkrettighet vil hørselshemmede barn og unge ikke få rett til å utvikle sitt språk. Videre står dette i kontrast 

til hovedmålet bak den norske språkpolitikken som går ut på at «[a]lle skal ha rett til språk, å få utvikla og 

tileigna seg det norske språket, bokmål og nynorsk, å få utvikla og bruka sitt eige morsmål eller førstespråk, 

inkludert tegnspråk, sitt eige urfolksspråk eller nasjonale minoritetsspråk, og alle skal få høve til å læra seg 

framande språk» (St. melding nr. 35 (2007-2008) Mål og meining). Vi viser til WHOs fact sheet nr 300 på nett 

som støtter dette, som sier at «People with hearing loss can benefit from hearing aids, cochlear implants and 

other assistive devices; captioning and sign language; and other forms of educational and social support”( Key 

facts) og under punktet “Identification and management” står det også at  “[i]n infants and young children with 

hearing loss, early identification and management through infant hearing screening programmes can improve 

the linguistic and educational outcomes for the child. Children with deafness should be given the opportunity 

to learn sign language along with their families”. (29.mai 2016, - 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/). Videre viser WHO til at  “Teaching in sign language 

will benefit children with hearing loss, while provision of captioning and sign language interpretation on 

television will facilitate access to information.” 

Dersom vi ser norsk tegnspråk i dimensjonen tilgjengelighetsperspektivet, som handler om tilgjengelighet for 

tegnspråklige hørselshemmede, betyr dette at norsk tegnspråk er det eneste språket som kan, mer eller 

mindre, sikre full og tilnærmet likeverdig tilgjengelighet til storsamfunnet. Dette tilsier at det er hensiktsmessig 

og nødvendig med en individuell rettighet. Uten en lovfestet språkrettighet vil hørselshemmede og døve barn 

bli en svært sårbar og utsatt gruppe. Det er allerede vansker med å sikre barnas rett på opplæring i og på 

tegnspråk, og uten denne lovfestede retten frykter vi at enda færre barn får tilgang til språkundervisningen de 

har krav på. Vi ber derfor om tydelige skiller mellom spesialpedagogikk og språk i både lov, politikk og melding.  

Til slutt ønsker vi å si to ting:  

1. Vi leser i stortingsmeldingen at det vurderes det å utrede om å omplassere spesialpedagogiske 

nettressurser. NDF ønsker å minne om at størstedelen av kompetansen med produksjon av 

læringsressurser og læremidler befinner seg ved Statped midt og består av mange tegnspråkbrukere. 

Selv om spesialpedagogiske nettressurser og tegnspråklige læremidler er ikke det samme så er dagens 

tegnspråklige nettressurs definert som spesialpedagogisk og bør ikke flyttes. Dette er en sårbar 

kompetanse som kan bli borte om den blir satt utenfor Statpeds tegnspråklige miljø. Hvis det likevel 

utredes så ber NDF om å være deltaker.  

2. Vi ønsker å påpeke at i dag er det slik at de fleste som underviser i og på tegnspråk, har lært seg 

tegnspråk som voksen med kun 30 eller 60 studiepoeng. Dette er ikke tilstrekkelig. Det må en helhetlig 

oppløfting av tegnspråk til. OsloMET søker om midler til Tegnspråkløftet til statsbudsjett 2021 og NDF 

ber om at utdannings- og forskningskomiteen støtter dette. Da vil vi være mye nærmere inkludering i 

praksis. 

Med vennlig hilsen  

Petter Noddeland (s)     Elisabeth F. Holte (s) 

Generalsekretær      Interessepolitisk medarbeider  
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