
 

 

En merkedag for tegnspråk! 

I dag er en gledes dag, en merkedag i språk- og tegnspråkhistorien, kulturminister Abid Raja har lagt 
fram en ny lov om språk(språklova). I forslag til språkloven som skal til behandling på Stortinget så 
står det at norsk tegnspråk er likestilt med norsk og andre offentlige språk i Norge!  

I den nye språkloven slås det fast: 

• § 1 Føremål 
(…) Offentlege organ har eit ansvar for å verne og fremje kvensk, romani, romanes og norsk 
teiknspråk (…) 

• § 7 Norsk teiknspråk er det nasjonale teiknspråket. Som språkleg og kulturelt uttrykk er norsk 
teiknspråk likeverdig med norsk. 

Angående offisielt språk ble dette nevnt: 
Forslaget slår fast ein offisiell status for samiske språk, kvensk, romani, romanes og norsk teiknspråk. 
 
I tillegg til ny språklov så har det også blitt lagt fram en språkmelding og det er et eget kapittel om 
tegnspråk, kapittel 10. NDF er veldig fornøyde med kapittelet og alt som står der er i tråd med hva 
NDF står for.  

Det er spesielt gledelig å lese om tre tiltak som regjeringen ønsker å gjøre framover: 
 

1. Egen offentlig utredning om tegnspråk! 
 

2. Styrke kvaliteten og kapasiteten på utdanning for tegnspråklærer. Fra 2023 vil det bety en 
samlet styrking på 40 studieplasser!  
 

3. Det er satt av midler til utvikling av norsk tegnspråk som masterfag i 
grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og trinn 5-10, samt utvikling et emne i praktisk-
pedagogisk utdanning i tegnspråkdidaktikk! 
 

Disse tre punktene har NDF jobbet hardt med i lang tid. Hurra!  
 
Videre står det at det er viktig å fremme og styrke tegnspråkarenaer. Nå har vi mulighet til å få 
tilgang til språk på våre premisser.   
 
Lovforslaget ble sendt til høring i august 2019 og hele tegnspråkmiljøet var svært aktive med å sende 
inn innspill. Dere kan lese NDFs innspill her:  
https://www.doveforbundet.no/sites/default/files/horingsuttalelse_-
_forslag_til_ny_heilskapleg_spraklov.pdf?fbclid=IwAR1QUHweUty6pTsvS_0mxpka6vQoYDdKC0KH4Iu
XyV6Pgs8kcIOSBiri8fE 



Det var ikke bare NDF som sendte inn innspill på vegne av tegnspråkmiljøet, men også lokallagene 
våre, skoleelever, private personer og så videre. I dag kan vi se at det har lønnet seg å sende inn 
innspill! Vi ser at de har tatt innspillene våre med og lagt fram sterkt dokument i tråd med det som 
tegnspråkmiljøet har lenget etter i så mange år.  

Vi vil benytte anledningen til å takke gamle og nye helter for å jobbe skjorta av seg for å fremme 
dette! Videre vil vi takke kultur- og likestillingsministerne Trine Skei Grande og Abid Raja, samt 
Kulturdepartementet for å fremme dette. 
 
Nå skal forslag til språkloven til behandling på Stortinget og det er forventet at det er votering før 
sommeren. Følg med på vår side for å se hva som skjer!  


