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INTRODUKTION
BAGGRUND
Dansk tegnsprog er kernen i Danske Døves Landsforbunds arbejde. Dansk tegnsprog er nøglen til tilgængelighed, deltagelse og medborgerskab for døve borgere i Danmark, og det er i høj grad på denne
erkendelse, at vores arbejde er bygget. Sådan er det ikke kun i Danmark – overalt i verden deler døves
interesseorganisationer den forståelse, at vejen mod lige muligheder går gennem anerkendelse, fremme
og udvikling af det nationale tegnsprog.
I Danmark har vi opnået mange fremskridt, som har betydet store forskelle i døves liv og muligheder:
oprettelse af tegnsprogstolketolkeuddannelsen, døve børns ret til tegnsprog som fag, retten til tolk på
uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet og en række sociale områder – for nu bare at nævne nogle få,
men vigtige milepæle.
Igennem de sidste 20 år har samfundet imidlertid ændret sig, og vi begynder at opleve konsekvenserne
af en ny udvikling, hvor tegnsprog ikke længere er det naturlige valg til døve børn, hvor dagtilbud på
tegnsprog lukker, og skoletilbud er svundet ind til en brøkdel af tidligere tiders omfang. Tilbud forsvinder
eller ændrer sig, og udviklingen går ind imellem så stærkt, at det kan være svært at følge med og bevare
overblikket.
På baggrund af de mange ændringer, der er sket gennem de senere år, besluttede vi, at der skulle gøres
status på dansk tegnsprog: Vi ville gerne se nærmere på, hvordan det egentligt går: På hvilke områder er
sproget truet, hvor sker der fremskridt eller tilbageskridt, og hvilke udfordringer står vi overfor i de kommende år?
FORMÅL OG AFGRÆNSNING
Med denne rapport præsenteres en overordnet indsamling af data indenfor udvalgte områder. Hvert enkelt område kan udbredes og gøres til genstand for en selvstændig og mere dybdegående undersøgelse,
dér hvor man måtte finde behov for det.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en afdækning af alle forhold i døves liv og hverdag.
Det er udvalgte områder og udvalgte problemstillinger, som vi har forsøgt at afdække. Disse områder er
naturligvis ikke de eneste, som har DDL’s interesse. Det er oplagt at nævne hele tolkeområdet, som ikke
er med her, men som naturligvis også fortsat vil være en vigtig del af DDL’s arbejde. På tolkeområdet har
vi dog allerede flere store undersøgelser, rapporter og visionspapirer.
Det er ambitionen med denne undersøgelse at gøre status over de valgte områder. Rapporten er primært tænkt som et arbejdsdokument, som kan opdatere vores viden – og dermed være med til at danne
grundlag for det kommende arbejde i DDL, men vi håber også, at den kan være af interesse for vores
samarbejdspartnere – herunder de mange medarbejdere, der arbejder indenfor døveverdenen.
TAK
Slutteligt vil vi gerne rette en varm tak til alle, der har medvirket i undersøgelsen, både jer, der beredvilligt har stillet op til interviews og jer, der har bidraget med skriftlige kommentarer. Uden jeres mange
bidrag og velvilje havde det ikke været muligt at gennemføre denne undersøgelse.
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Kapitel 1.

TILGÆNGELIGHED
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1. TILGÆNGELIGHED
I dette afsnit har vi set på om offentlige myndigheders hjemmesider indeholder tegnsprogsoversættelser, samt i hvor høj grad kommunernes borgerservice er tilgængelig for døve borgere. Vi har også set på,
om døve er tænkt med i beredskabsplanerne for dette land, samt hvor meget information om politik og
valg der er tilgængeligt på dansk tegnsprog.

1.1 TILGÆNGELIGHED TIL OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS WEBSTEDER
LOVGIVNING
Den eksisterende danske lovgivning på området Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder
og Mobilapplikationer blev vedtaget af Folketinget d. 29. maj 2018, og trådte i kraft den 23. september
2018 -dog i første omgang kun med virkning for hjemmesider offentliggjort efter lovens ikrafttræden.
Fra den 23. september 2020 gælder den også for offentlige organers websteder, der er offentliggjort før
lovens ikrafttræden samt fra 23. juni 2021 på offentlige organers mobilapplikationer.
Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2102/EU af 26. oktober 2016: Directive on the Accessibility of Websites and Mobile Applications i dansk lovgivning.
Det er kapitlerne 9, 10 og 11 i den harmoniserede standard EN 301 549, som definerer lovens krav til
webtilgængelighed. Kapitlerne henviser direkte til standarden WCAG 2.1, som består af tre tilgængelighedsniveauer: A, AA og AAA. Danske hjemmesider skal overholde standarden på niveauerne A og AA.
WCAG 2.1 er en liste af krav udarbejdet på EU niveau, som de offentlige hjemmesider skal opfylde, for
at man formoder, at de er tilgængelige for alle – inkl. borgere med funktionsnedsættelser. Listen indeholder ingen krav om tegnsprog på niveau A og AA. Kun på niveau AAA optræder et enkelt krav om
tegnsprog:
Der skal leveres tegnsprogstolkning til alt forudindspillet lydindhold i synkroniserede medier.
Kravet går dog udelukkende på, at forudindspillede medier – f.eks. videoer - skal tolkes til tegnsprog. I
Danmark er niveau AAA ikke gjort obligatorisk.
Ingen steder eksisterer der anbefalinger om, at tekst bør oversættes til tegnsprog af hensyn til døve
borgere. Muligheden for at oversætte tekst til tegnsprog nævnes kun i en af de forklarende noter som
eksempel på et mediealternativ:
Et mediealternativ er for de brugere, som kan have gavn af alternativ gengivelse af tekst. Mediealternativer til tekst kan være ren lyd (audio-only), ren video (video-only), (herunder tegnsprogsvideo)
eller lyd og billede (audio-video).
Vi har gennemgået 226 offentlige websteder med henblik på at afprøve deres tilgængelighed for døve
borgere. Det er primært tale om myndigheder: ministerier med tilhørende styrelser, regioner og kommuner.
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RESULTAT AF UNDERSØGELSEN
På 11 af de 226 websteder fandt vi dansk tegnsprog. Heraf var der 7 myndigheder, der selv havde oversat information til dansk tegnsprog, samt 4 der havde links til andre websteders tegnsprogsoversættelser.
Egne videoer
Skat.dk

6 videoer om befordringsfradrag, forskudsopgørelse mv.

Digitaliseringsstyrelsen

3 videoer om NemID, digital post og nem SMS

Beredskabsstyrelsen

1 video om SMS varsling

Den Nationale Tolkemyndighed

19 videoer under fanebladet Tolkebruger.

Social- og Indenrigsministeriet

1 video med 1 minuts introduktion til handicapkonventionen

Ankestyrelsen

1 video om undersøgelse af holdninger til handicappede

Ikast-Brande Kommune

1 video om at det offentlige bliver mere digitalt

Links til andres videoer
Døvemenighederne i Danmark
Folkekirken.dk
Gladsaxe Kommune
Kolding Kommune

link til tegnbiblen på Bibelselskabets hjemmeside
link til tegnsprogsvideoerne på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside

Det skal påpeges, at der - med undtagelse af DNTM - er tale om, at langt under 1 % af den skrevne information er oversat til dansk tegnsprog.
Offentlige myndigheders websteder

uden
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med dansk tegnsprog

12 myndigheder havde på undersøgelsestidspunktet funktionen Adgang med tegn (AMT)1 på deres
websteder: Folketinget.dk, Borger.dk, otte kommuner (Halsnæs, Lolland, Langeland, Odense, Herning,
Horsens, Frederikshavn og Aalborg) samt to regioner (Region Nordjylland og Region Midtjylland).2
Ifølge loven skal myndigheder udarbejde en tilgængelighedserklæring, som skal offentliggøres på deres
websteder:
Offentlige organer skal offentliggøre og ajourføre en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring i et tilgængeligt format om deres websteders og mobilapplikationers overholdelse af
denne lov. (…) Tilgængelighedserklæringen skal offentliggøres på det offentlige organs websted.
I forbindelse med gennemgangen har vi også tjekket hvilke myndigheder der havde udarbejdet tilgængelighedserklæringer. På undersøgelsestidspunktet havde kun 27 af de 226 myndigheder en offentliggjort
tilgængelighedserklæring. Det viser, at der kun var knap 12 % af de undersøgte myndigheder, der på
dette tidspunkt havde arbejdet med at opfylde lovens betingelser. Loven bliver implementeret i tre faser,
og mens det i første omgang kun var de nye websteder (offentliggjort efter den 23. september 2018) der
skulle opfylde lovens betingelser, så vil det pr. 23 september 2020 gælde samtlige websteder.
Det må derfor forventes, at flere myndigheder frem mod fristen i september 2020 har arbejdet med
tilgængelighed på deres websteder.
SYNLIGHED
Det var overraskende at konstatere at stort set ingen af de websteder, der har information på dansk
tegnsprog, skilter med dette på forsiden. Videoerne var i visse tilfælde ret svære at finde, fordi de lå
”gemt” på undersider, og tegnsprog optrådte hverken i menuer eller i sidens navn. For flere af de sider,
vi undersøgte, vidste vi i forvejen, at de indeholdt tegnsprogsvideoer, og denne viden var i nogle tilfælde
nødvendig for at kunne finde frem til videoerne.
Man risikerer derfor, at det er skønne spildte kræfter med disse tegnsprogsoversættelser, fordi døve ikke
kender til videoerne og derfor ikke søger efter dem.

Adgang med tegn (AMT) er et digitalt værktøj, som oversætter udvalgte ord til tegn, som vises i korte videoklip
uden lyd. Da der ikke er tale om en egentlig oversættelse til dansk tegnsprog, idet det kun er enkelte ord i teksten,
der oversættes, og budskabet ikke bliver formidlet på dansk tegnsprog, støtter DDL ikke udbredelse af dette værktøj
– i hvert fald ikke på bekostning af tegnsprogsoversættelser.

1

I forbindelse med interviews oplyste flere kommuner, at de arbejdede med webtilgængelighed, og at de ville have
AMT på deres hjemmeside.

2
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1.2. TILGÆNGELIGHED TIL BORGERSERVICE
I dette afsnit har vi set på, hvor tilgængelige kommunernes Borgerservice er for døve. Vi henvendte os til
et udvalg af de danske kommuner og spurgte bl.a. ind til, hvordan man griber kommunikation med døve
borgere an.
LOVGIVNING
Der er ingen lov, der klart pålægger kommunerne at sørge for tolkebistand ved møder med døve,3 men
tegnsprogstolkning falder ind under kommunernes sektoransvar. Sektoransvarsprincippet er et grundlæggende princip, som siden særforsorgens udlægning i 1980 har vundet indpas i dansk handicappolitik.4
Sektoransvarsprincippet tilsiger, at den myndighed, som har ansvaret for at levere en ydelse, tjeneste
eller service til borgerne i almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at sikre og finansiere, at disse
ydelser, tjenester og services er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelse. Princippet skal
sikre, at borgeren får hjælp der, hvor kendskabet til behovet i den konkrete situation er størst.
En myndighed har således pligt til at sikre sig, at den kan kommunikere med de borgere, som myndigheden er i kontakt med. Dette gælder alle offentlige myndigheder - også kommuner.
Det betyder ikke, at døve nødvendigvis altid har krav på tolk til en samtale. Det er myndigheden selv,
der afgør, om der er behov for tolk eller ej. Hvis myndigheden vurderer, at kommunikationen kan foregå
lige så forsvarligt uden brug af tolk, kan den give afslag på at tolke samtalen. Myndigheden skal ved afgørelsen bl.a. se på, hvilken type samtale man må påregne, om samme information kan gives alternativt
på anden vis f.eks. ved skriftlighed eller lign.
Princippet gælder uanset, om det er myndigheden, der henvender sig til borgeren, eller om det er borgeren, der ønsker at tale med myndigheden.
RESULTAT AF UNDERSØGELSEN
A. Mulighed for kommunikation med døve borgere, der møder op uden forudgående tidsbestilling
Kommunerne er her blevet spurgt, hvilke muligheder de har for at kommunikere med døve borgere.
Samtlige har svaret, at ingen blandt personalet kan dansk tegnsprog - ligesom ingen af de adspurgte
kommuner har døve medarbejdere eller tegnsprogstolke ansat. En enkelt kommune (dvs. 5 % af de adspurgte) oplyser dog, at de tidligere har haft en tegnsprogskyndig person ansat i Borgerservice.
Kun én kommune (svarende til 5 % af de adspurgte) tilkendegiver, at personalet i Borgerservice har viden om kommunikation med døve.
Flere fortæller, at de aldrig har tænkt over, hvordan man kommunikerer med døve, og 15 % efterlyser i
interviewet materialer og spørger ind til, hvilke muligheder der findes for opkvalificering af personalet på
dette område.

3

Af forvaltningslovens § 7 fremgår det ganske vist, at en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde, men der
står intet om tolkning.

Jf. Bengtsson, VIVE, der i flere rapporter har beskæftiget sig med udviklingen fra særforsorg til sektoransvar,
beskriver det således: Synspunktet var, at særforsorgens funktioner i fremtiden skulle varetages af de samme instanser, som varetog tilsvarende funktioner for mennesker uden handicap. Det vil sige sektoransvarlighed (Bengtsson, 2005), (Bengtsson, 2006)

4
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I 30 % af Borgerservicecentrene erindrer man ikke at have oplevet, at døve møder op i Borgerservicecentrene og beder om hjælp, skønt der faktisk bor døve i alle de kommuner, vi har kontaktet, og i
nogle af dem endda ganske mange.
Der er ingen, der direkte tilkendegiver, at de har oplevet vanskeligheder på dette område. Som en respondent udtrykker det:
Vores ekspeditioner tager typisk ti minutter, og det er enkle ting, vi kommunikerer om (fornyelse af
pas, flytteanmeldelse eller lign.). Ofte handler det om at vise, hvordan man udfylder en blanket.
Nogle respondenter fortæller, at de har teleslynge installeret (der er ikke specifikt spurgt ind til dette).
Nogle kommuner har desuden en borgervejleder, som kan træde til og f.eks. tage borgeren ind på sit
kontor, hvor kommunikationen kan foregå under mere uforstyrrede forhold, der giver bedre mulighed
for at høre og mundaflæse.
70 % af de adspurgte kommuner fortæller, at de ville klare kommunikationen ved at skrive sammen - enten udelukkende eller som supplement til at tale tydeligt og langsomt samt pege og vise. Nogle fortæller, at de ville sørge for at have øjenkontakt med borgeren og henvende sig direkte til den pågældende
borger og ikke dennes eventuelle medfølgende ægtefælle eller lign.
25 % af kommunerne fortæller, at døve ofte selv tager en ”hjælper” med, og at man derfor klarer det på
den måde. En enkelt kommune beretter, at døve borgere medbringer deres børn, der så tolker samtalen.
Vi oplever at de døve, der har det behov, selv tager en hjælper med, så vi har ikke oplevet, at nogen
har efterspurgt eller manglet det. (…) De døve vi har i kommunen, kommer altid i selskab med en
hjælper. (…)
En borger har typisk sine børn med.
B. Mulighed og praksis i forbindelse med bevilling af tegnsprogstolk
Her er kommunerne blevet spurgt, hvordan de ville gribe det an, hvis en døv borger på forhånd havde
bestilt tid til et møde i Borgerservice.
Der er stor forskel på kommunernes praksis på dette område:
40 % af kommunerne ville som en selvfølge bestille tolk, hvis de er opmærksomme på behovet.
35 % af kommunerne svarer, at det – efter en konkret vurdering – er muligt at få tolk til en samtale. Der
er også store variationer indenfor denne gruppe, hvor nogle tilføjer, at der i de fleste tilfælde bliver bevilget tolk, mens andre fortæller, at det er noget, der sjældent sker, og kun hvis alle andre forsøg på at
løse det uden tolk er mislykkedes.
20 % svarer, at det ikke er praksis, at man kan få tolk til samtaler i Borgerservice. Nogle kommuner supplerer med at forklare, at det er, fordi der her typisk kun er tale om kortere samtaler, og at man ville kunne få tolk til samtaler i andre af kommunens afdelinger.
5 % af kommunerne har ikke besvaret spørgsmålet.
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Mulighed for at få tolk til en samtale i Borgerservice

vil bestille tolk
efter vurdering
ikke praksis med tolk
ikke besvaret

C. Strategi for tilgængelighed for døve borgere
Borgerservicecentrene er blevet spurgt, om kommunen har en (skriftlig) strategi for tilgængelighed for
døve borgere.
Samtlige respondenter har enten svaret, at de ikke kender den, eller at det har man ikke. Nogle supplerer
med at gøre opmærksom på, at kommunen har en generel overordnet handicappolitik.
En søgning på nettet viste, at 90 % af kommunerne har en tilgængelig handicappolitik eller handicaphandleplan. En gennemgang af disse viser, at de generelt holdes i overordnede vendinger og mest har
fokus på fysisk tilgængelighed. Døve nævnes kun eksplicit i 10 % af de kommunale politikker. En af de
kommuner, som er mere specifik, nævner konkret døve under et enkelt delmål:
Syns- og læsehandicappede og døve borgere oplever, at de kan bruge Borgerservice i lighed med
borgere uden disse handicap.
Der er dog her udelukkende tale om, at man ønsker at gøre nummersystemet tilgængeligt for blinde og
døve borgere, og der er således ingen nedskrevne overvejelser omkring kommunikation.
I ingen af de fundne politikker nævnes dansk tegnsprog. Dog er der 10 % af kommunerne, der skriver, at
de vil stille tolk til rådighed ved større offentlige arrangementer.
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Kommunernes skriftlige handicappolitik

har ingen politik
har politik, der nævner døve eller tolkning
har politik, men nævner hverken døve, tegnsprog eller tolkning

D. Prioritering af handicapspørgsmål
Der er tilsyneladende store forskelle på, hvor meget kommunerne arbejder med handicaptilgængelighed,
og hvor høj en prioritet dette har. 30 % af kommunerne har politikker/handleplaner, der er skrevet for ti
år eller længere siden, og hertil kommer at flere kommuners politikker åbenlyst er ”udløbet”, mens 30 %
af kommunerne havde aktuelle og opdaterede handicappolitikker tilgængelige, som var skrevet indenfor
de seneste to-tre år.
Handicappolitik

ingen handicappolitik
over ti år gammel/udløbet
ml. 3-10 år gammel
3 år eller nyere

13

Der har været stor forskel på respondenternes villighed til at besvare de tre spørgsmål. For flere kommuners vedkommende var det nødvendigt at rykke adskillige gange for at få svar, og fra en enkelt kommune lykkedes det - efter ti opringninger og tre skriftlige rykkere - kun at få dette kortfattede skriftlige svar:
Et kort svar på din henvendelse er, at vi hjælper alle borgere der møder op. Vi sender ikke en borger
hjem, som ikke har fået hjælp. Vi gør brug af de hjælpemidler m.m., som sagsbehandlingen kræver.
Det skal nævnes, at de fleste kommuner var beredvillige til at stille op til interview. Flere tilkendegav
endog, at de havde brugt henvendelsen til at drøfte internt, hvordan man kommunikerede med døve
borgere, og flere efterlyste selv mere viden og materiale om kommunikation med døve borgere i løbet af
interviewet.

1.3. BEREDSKABSPLANER
Vi har undersøgt, hvilken lovgivning og hvilke planer der findes for varsling af døve i tilfælde af en katastrofesituation, og om det er sikret, at man kan få tolket relevant information herom til dansk tegnsprog.
Desuden har vi set på de forskellige aktørers roller og ansvar indenfor dette område.
Beredskabsstyrelsen har til opgave at understøtte myndigheders og virksomheders arbejde med at udvikle deres beredskab. I den forbindelse stiller man en række værktøjer til rådighed, rådgiver om beredskabsplanlægning og krisestyring, faciliterer og afholder øvelser samt indsamler statistik på redningsberedskabets område. Derudover fører styrelsen tilsyn med kommunernes redningsberedskaber.
Sirenevarslingssystemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen, men det er politiet, der beslutter at udsende varsel og starte sirenerne. Der kan udsendes sirenevarsling med alle sirener på én
gang, eller der kan varsles i enkelte regionale eller lokale områder. I 2008 fik DDL foranlediget, at Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet igangsatte en SMS-varslingsordning for døve og hørehæmmede, som har
fungeret siden. Man skal tilmelde sig ordningen, og varsling sker ved, at man modtager en SMS, når der
varsles/udsendes beredskabsmeddelelse.
Hvis der opstår en akut situation, der er livstruende for et større antal mennesker, er DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder forpligtede til at udsende beredskabsmeddelelser for
statslige myndigheder med beredskabsansvar.
I Bekendtgørelse om DR’s, TV 2 DANMARK A/S᾽ og de regionale TV 2- virksomheders forpligtelse til at
udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning, der trådte i kraft 1. juli 2020, fremgår det af § 5
stk. 2, at TV-stationerne skal udsende beredskabsmeddelelser på en måde, så de er tilgængelige for personer med handicap.
Vi har i den forbindelse rettet henvendelse til Beredskabsstyrelsen, TV 2, DR og de 8 regionale TV-stationer for at høre, hvilke overvejelser man har gjort sig for at gøre disse meddelelser tilgængelige for døve.
Beredskabsstyrelsen har oplyst, at deres ansvar er at udarbejde skabeloner for, hvilke oplysninger beredskabsmeddelelsen skal indeholde. Det er indsatslederen på skadestedet, der udfylder denne, og som
retter henvendelse til politiet. Politiet udformer derefter meddelelsen – også ud fra en skabelon, udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. Meddelelsen godkendes af Rigspolitiet og sendes ud til tv-stationerne,
som er forpligtede til at bringe den ordret indenfor 10 minutter. Der ligger ingen overvejelser fra Beredskabsstyrelsens side om, hvordan man kunne gøre en sådan meddelelse tilgængelig for personer med
handicap. Her mener man, at dette alene er TV-stationernes ansvar.
Vi har ringet (og i nogle tilfælde tillige skrevet) til samtlige af de 10 TV- stationer for at spørge, hvad man
gør for at gøre meddelelserne tilgængelige for døve. Nogle respondenter svarer, at man viderebringer
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meddelelserne ordret i en gul bjælke med en crawl, dvs. en tekst der ’kravler’ i bunden af skærmen (de
regionale tv-stationer dog kun hvis de sender på tidspunktet, for udsendelse af meddelelsen), mens andre - f.eks. DR - svarer, at de kun bringer beredskabsmeddelelserne på tekst.tv og på dr.dk.
Der er ingen af de respondenter, vi har fået svar fra,5 der oversætter beredskabsmeddelelser til dansk
tegnsprog for at gøre dem tilgængelig for døve. En enkelt respondent indrømmede beredvilligt, at man
ikke havde tænkt på tegnsprogstolkning, før man fik vores forespørgsel.

1.4. DEMOKRATI
Vi har i dette afsnit set på, hvor mange programmer der var tegnsprogstolket op til folketings- og europaparlamentsvalget i 2019,6 samt om der var nogle og i givet fald hvilke politiske partier, der har tegnsprogstolket (noget af) deres valgmateriale. Og endeligt har vi set på, hvordan situationen ser ud i dag: Er
de politiske partiers hjemmesider tilgængelige for døve borgere?
Det fremgår af DR’s public service-kontrakt, at DR skal tegnsprogstolke alle valg, inkl. alle partipræsentationsprogrammer, partilederrunder og selve valgaftenen. Det fremgår af DR’s egen public service redegørelse, at følgende programmer blev tegnsprogstolket:
I 2019 tegnsprogstolkede DR desuden EuropaParlamentsvalget og folketingsvalget samt dertilhørende partipræsentationsprogrammer, partilederrunder og valgaftener. 7
DR har således tegnsprogstolket de programmer, man er forpligtet til ifølge public service-kontrakten.
DR skriver endvidere, at man sendte 33 timers mere tolkning i forhold til 2018, hvilket primært skyldes
valgprogrammerne.
Vi har fundet frem til 3 politiske partier, der stillede op til Folketinget, som fik tegnsprogstolket en valgvideo. Det er Socialdemokratiet, Enhedslisten samt en kandidat fra SF, der fik tegnsprogstolket sin personlige valgvideo. Det var i alle tre tilfælde foranlediget af en henvendelse fra DDL, idet partierne ikke
er forpligtet til at gøre deres materiale tilgængeligt for døve.
Vi har i forbindelse med undersøgelsen her desuden gennemgået partiernes egne hjemmesider, og på
ingen af dem fandt vi i dag tegnsprogsoversættelser.
På Folketingets hjemmeside er der (som det fremgår af forrige afsnit) ingen videoer med tegnsprogsoversættelser. Men i 2017 indførte man tegnsprogstolkning af åbnings- og afslutningsdebatten
efter aftale med DDL. Tolkningen bliver sendt live samtidigt med debatten på Folketingets hjemmeside:
www.ft.dk.

5

Vi har ikke fået svar fra to af de regionale TV stationer.

Vi har også forsøgt at undersøge, hvor mange der så dem, men det var desværre ikke muligt at finde frem til, da
der ikke måles seertal for tegnsprogskanalen.

6

7

DR’s Public Service Redegørelse 2019.
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2. BØRN OG FAMILIER
Dette afsnit består af tre dele.
I afsnit 2.1 har vi forsøgt at give et overblik over området, herunder målgruppens størrelse, samt et rids
af den udvikling der er sket i forhold til, hvilke tilbud der udbydes til målgruppen. Afsnittet bygger primært på en gennemlæsning af diverse kilder (som vi henviser til i noterne), som vi i enkelte tilfælde har
suppleret ved at indhente oplysninger fra forskellige instanser – herunder de to CI-centre i Danmark.
Derudover beskrives resultaterne af to undersøgelser på området:
I afsnit 2.2. fremlægges resultaterne af den ene undersøgelse, hvor har vi set på, hvilke særlige undervisnings-, dag- og botilbud der er (tilbage) for døve børn. Vi har kontaktet disse tilbud med henblik på at
kortlægge, hvor mange døve børn der var indskrevet på undersøgelsestidspunktet. Vi har spurgt ind til,
hvilken sprogkode der anvendes, personalets tegnsproglige uddannelsesbaggrund, antal døve ansatte,
samt om man har en tegnsprogspolitik. Derudover har vi spurgt til, hvilke udfordringer man oplever i de
forskellige tilbud.
I afsnit 2.3 fremlægger vi resultaterne af den anden undersøgelse, hvor vi har foretaget en rundspørge
til et repræsentativt udsnit af landets kommuner for at få en fornemmelse af, hvordan PPR-kontorerne i
dag vejleder og rådgiver forældre til børn med høretab, samt hvilke dag- og undervisningstilbud kommunen visiterer børnene til.

2.1 BAGGRUND
2.1.1 ANTAL BØRN MED HØRETAB - ESTIMATER
For at få et overblik over, hvor mange børn vi taler om, har vi set på forskellige estimater på børnegruppens størrelse. Hvor mange børn med høretab findes der, herunder hvor stor gruppen af døve børn er.8 9
Der findes ikke en central registrering af børn med høretab i Danmark, men der findes flere (forskellige)
estimater på den samlede gruppes størrelse.
Sundhedsstyrelsen anslår, at der fødes mellem 100-150 børn om året med et behandlingskrævende høretab.10 Herunder anslår man, at mellem 34 og 48 børn om året har et høretab af en sådan størrelse, at
man anbefaler CI operation11 hvilket i praksis svarer til den målgruppe, som vi her i afsnittet kalder ’døve
børn’. Tallene inkluderer både børn, hvor høretabet er medfødt (24 – 36 børn om året), samt børn hvor
høretabet opstår indenfor de første seks leveår (yderligere 10-12 børn om året).
Førhen definerede vi døve børn som børn med hørenedsættelse, der havde dansk tegnsprog som modersmål.
Denne definition giver imidlertid ikke mening i denne sammenhæng, da tegnsprog i dag kun tilbydes få børn. Vi har i
stedet anvendt Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen definition: ”Døve børn/børn med høretab i en størrelsesorden
hvor normal taleudvikling ikke kan forventes.” For nemheds skyld har vi i dette afsnit slet og ret kaldt målgruppen
for ”døve børn.”

8

Se i øvrigt definitionsafsnittet for forklaring på, hvordan de forskellige begreber indenfor høretabsområdet er
brugt.

9

10

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Screening af nyfødte.

11

SST: Kliniske Retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark. 2012.
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Socialstyrelsen anslår i lighed med Sundhedsstyrelsen, at der fødes 1-2 børn ud af 1.000 børn med hørenedsættelse – og at dette tal vokser, således at 3 ud af 1.000 børn har et høretab ved fireårsalderen.
Dette tal ville betyde, at der i perioden 2001 – 2019 gennemsnitligt var blevet født mellem 62 og 124
børn om året med høretab. Og at dette antal er vokset til gnsn. 186 børn pr årgang, når børnene når fireårsalderen. Socialstyrelsen estimerer desuden, at 50 – 60 børn årligt vil komme i betragtning til CI. Altså
en noget større gruppe end Sundhedsstyrelsen anslår. 12
I VIVE’s undersøgelse fra 2014: Døvfødte børn og deres livsbetingelser estimerer man, at en årgang er på
40 døve børn/børn med svære høretab. Her støtter man sig op ad Børne- og Undervisningsministeriets
kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud i 2007-2012, der anslår, at
der er ca. 40 døve børn pr årgang. Tallet inkluderer både børn, der har medfødt høretab, og børn hvor
høretabet er opstået i de tidlige år af barnets liv. 13
I det treårige AVT-forløb (mere herom i næste afsnit) der tilbydes alle børn med et høretab over 40 dB
på bedste øre, havde man estimeret, at 150 børn årligt ville blive visiteret hertil. Det har dog vist sig ikke
at holde stik, da man efter de første halvandet år i praksis kun har fået henvist 81 børn om året. Det
vides ikke om det skyldes, at antallet på 150 børn om året var overestimeret eller om det skyldes, at ikke
alle børn i målgruppen henvises til tilbuddet.14 Det fremgår, at 31 % af de henviste børn har CI (dvs. ca.
25 børn om året) 52 % har HA og 17 % har andre løsninger (bimodal, BAHS eller anden teknik.)
Ser vi på antallet af børn, der bliver CI-implanteret om året, har antallet siden 2010 (for de år vi har kunnet få oplyst – jf. næste afsnit) ligget på gennemsnitligt 44 børn om året. Vi ved ikke, hvor mange børn
der opfylder kriterierne, som ikke får operation, men det er ifølge alle tilgængelige kilder en meget lille
gruppe.
På trods af estimaternes forskellighed, er der enighed, om at tallet for en årgang ligger på mellem 40
– 60 døve børn. (Antallet af årlige operationer indikerer desuden, at tallet er nærmere 40 end 60.) Det
betyder at børnegruppen (op til 18 år) er på mellem 720 og 1080 børn. Hvis vi ser på børn i skolealderen, er gruppen således på mellem 440 og 660 børn.
En del af disse børn har andre udfordringer end høretabet. VIVE estimerer således, at børn med yderligere funktionsnedsættelser udover høretabet udgør en tredjedel af alle døve børn,15 og Socialstyrelsen
skriver i deres forløbsbeskrivelse, at 20 – 40 % af børn med høretab har yderligere funktionsnedsættelser.16
2.1.2 CI-UDVIKLINGEN
Et Cochlear Implantat (i det følgende forkortet til CI) er et elektronisk apparat, der overtager funktionen
af et defekt indre øre (sneglen). Det gør det ved at omdanne akustisk information til elektriske impulser,
som sendes direkte til hørenerven ved hjælp af indopererede elektroder. Hvis hørenerven har forbindelSocialstyrelsen: Forløbsbeskrivelse Rehabilitering og undervisning af børn og unge med et tidligt konstateret
Høretab. 2019. Socialstyrelsen henviser til Sundhedsstyrelsens Kliniske Retningslinjer for pædiatrisk Cochlear
Implantation i Danmark for dette estimat. Vi har imidlertid ikke kunnet finde et sådant estimat i denne publikation – tværtimod skriver Sundhedsstyrelsen (som ovenfor nævnt) at man regner med 34 – 48 kandidater om året til
CI-operation.

12

13

Jf. Bengtsson, S m.fl. 2014: ’Døvfødte børn og deres livsbetingelser’ s. 30.

14

Decibel: Viden og Dok: Det treårige AVT forløb: Midtvejsrapport 2017 – 2019.

15

Jf. Bengtsson, S m.fl. 2014: ’Døvfødte børn og deres livsbetingelser’

Socialstyrelsen: Forløbsbeskrivelse Rehabilitering og undervisning af børn og unge med et tidligt konstateret Høretab. 2019.
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se til hjernen, kan et implantat give impulser, der minder om dem, som en fungerende hørelse ville give,
og altså kompensere for høretabet. CI-signalet er dog ikke lige så præcist og detaljeret som det fulde
lydbillede, og et godt udbytte af CI kræver derfor intensiv tale- og høretræning.
De første CI-operationer i verden blev udført i 1977-78 i hhv. Østrig og Australien – begge på voksne.
I 1980 blev de første børn implanteret i USA, mens det første barn i Danmark blev CI opereret i 1993.
Den gang foretog man kun få operationer om året herhjemme (i årene 1993 – 1996 ca. 4 årlige operationer) de fleste på voksne, ligesom man dengang kun fik CI på det ene øre, men op gennem 90’erne begyndte antallet af operationer at stige. I 2005 begyndte man at screene nyfødte børn for høretab, og de
døve børn, man derigennem fandt frem til, fik tilbudt CI. Hvor man i starten kun opererede det ene øre,
begyndte man fra 2006 at tilbyde bilaterale CI-operationer. I dag får næsten alle børn i målgruppen CI. I
2017 blev 47 børn implanteret, i 2018 blev 57 børn implanteret,17 og i 2019 fik 39 børn CI.18
I 2012 begyndte man systematisk at tilbyde et etårig AVT-forløb som opfølgning på operationen.19 Et
AVT- forløb er et særlig forløb med intensivt fokus på tale- og høretræning. AVT er udviklet af A.G. Bell
Academy (USA), der også står for at certificere alle AVT- terapeuter. I AVT lægges stor vægt på forældreinddragelse, man satser udelukkende på, at barnet skal kunne høre og forstå talt sprog, og der anvendes
ikke tegn eller tegnsprog. Et af de vigtige principper i AVT-metoden er desuden, at forældrene skal anbefales at vælge et alment tilbud blandt hørende børn til deres barn.20 Siden 2017 tilbydes alle børn med
et høretab på over 40 dB på bedste øre et 3-årigt AVT-forløb.
CI-operationerne, og de heraf følgende muligheder for at udvikle hørelse og tale, har medført et stort
fald i antallet af børn, der henvises til de traditionelle specialskoler for døve børn. I dag er der kun meget
få børn, der henvises til specialskolerne udelukkende pga. deres høretab.
2.1.3 STRUKTURELLE ÆNDRINGER
De lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud har i årenes løb været gennem flere strukturelle ændringer, som har medført ændrede økonomiske betingelser – også for de specialskoler, der i
mange år har undervist døve børn. Disse skoler gik førhen i daglig tale under betegnelsen døveskoler.
Med særforsorgens udlægning i 1980 blev de tidligere statslige døveskoler (Aalborgskolen, Fredericiaskolen og Skolen på Kastelsvej) lagt ind under amterne, og da man nedlagde amterne ved strukturreformen i 2007, blev to af skolerne (Aalborgskolen og Fredericiaskolen) lagt ind under regionerne, mens
Skolen på Kastelsvej forblev under Københavns Kommune. Omlægningerne har betydet, at skolerne er
overgået til (næsten 100 %) takstfinansiering, og fra 2007 har kommunerne betalt næsten den fulde pris
pr. barn, de har visiteret til de tre skoler.21

Kilde: Decibel https://decibel.dk/nyheder/danske-boern-med-ci-statistik-for-2017-og-2018/. Det oplyses ikke,
hvor mange af disse børn der fik unilateralt CI.
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Tallet for 2019 er oplyst af de to CI-centre. Der var således 10 børn der fik bilaterale CI-operationer i Vestdanmark og 29 i Østdanmark. (Der gøres opmærksom på, at vi ikke har kunnet få verificeret om samtlige 29 børn i Østdanmark fik bilateral CI. Hvis ikke, er antallet af bilateralt opererede børn noget mindre.)

18

For at sikre et optimalt høremæssigt og sprogligt udbytte varetager sygehuse med højt specialiseret funktion ligeledes initial ambulant auditiv efterbehandling ét år efter CI-operationen. (SST 2012)

19

”Anbefale integration i institutioner/skoler med normalthørende kammerater og med den fornødne pædagogiske
og tekniske støtte” AVT principperne.

20

21

Undtagen 10 % der er objektivt finansieret (samt 25 % af det beløb, der overstiger 1.245 DKK. pr. dag).
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2.2 UNDERVSNINGS-, DAG- OG BOTILBUD
2.2.1 HØJT SPECIALISEREDE LANDSDELSDÆKKENDE SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD
I dag findes der tre højt specialiserede landsdelsdækkende specialundervisningstilbud til døve børn.
De tre skoler er Center for Høretab, tidligere: Fredericiaskolen (forkortet CFH), Center for Døvblindhed
og Høretab, tidligere Aalborgskolen (forkortet CDH) samt afdelingen SPK på Langelinieskolen, tidligere
Skolen på Kastelsvej. Vi vil i det følgende se på elevantallet, hvordan det har udviklet sig over tid, sammensætningen af børnegruppen der visiteres til de tre skoler22 i dag, hvilken sprogkode der anvendes,
lærernes tegnsproglige kvalifikationer, hvor mange døve ansatte skolerne har, samt hvilke udfordringer
skolerne selv giver udtryk for, at de har.
ELEVER
Siden år 2000 har antallet af elever på de tre skoler udviklet sig således:
Elevtallet på specialskolerne
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I skoleåret 2001-2002 var der i alt 338 børn på de tre skoler. På undersøgelsestidspunktet (forår 2020)
var der totalt 60 elever.23 De fordeler sig med 10 børn på CDH, 13 børn på SPK og 37 børn på CFH.
Det er dog ikke alle børn, der er tegnsprogstalende. Af de 60 børn er således kun 10-11 børn (tre på SPK
og syv-otte på CFH), der er tegnsprogstalende. De øvrige børn er: 43-44 børn, der anvender tegnstøtte
(inkl. syv hørende børn med andre udfordringer, der gør, at de profiterer af tegnstøttet kommunikation) samt seks døvblinde børn (sidstnævnte dog kun på CDH), der anvender taktilt tegnsprog. Skolerne
svarer samstemmende, at langt de fleste elever med høretab har andre udfordringer udover høretabet
For Langelinieskolens vedkommende, medtages i denne rapport kun oplysninger om afdelingen SPK, der i dag
har status af en specialklasserække på Langelinieskolen. Skønt SPK således ikke er en selvstændig skole, benævnes
CFH, SPK og CDH – for nemheds skyld – samlet set som ’skolerne’ eller ’specialskolerne’.

22

23

Tallene fra 2001-2019 jf. CDH’s statistik. Tallene fra 2019/2020 er indhentet i denne undersøgelse.
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(autisme, indlærings- eller adfærdsproblemer, ADHD, eller fysiske funktionsnedsættelser f.eks. cerebral
parese mv.)
Det følgende diagram viser antallet og fordelingen af børn efter sprogkode på de tre skoler:

Elever på SPK, CFH og CDH inddelt efter sprogkode
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SPROGKODE OG TEGNSPROGSKOMPETENCER
Med kun 1/6 af eleverne udgør tegnsprogede børn i dag et klart mindretal på de tre skoler, og hovedsproget på skolerne er således heller ikke længere dansk tegnsprog. CDH har aktuelt ingen elever,
der taler tegnsprog, og på SPK og CFH har man begge steder et flertal af elever, der har dansk som det
primære sprog. Begge skoler fortæller, at man i undervisningen tilpasser sprogkoden til det/de aktuelle
barn/børn, og sprogkoden kan således være alt fra dansk uden støttetegn over TSK til dansk tegnsprog.
På SPK undervises der dog stadigt på dansk tegnsprog i enkelte fag (men ikke i alle fag og ikke til alle
børn). I faget dansk tegnsprog24 undervises konsekvent på dansk tegnsprog, der så stemmetolkes til de
elever, der måtte have brug for det. I andre situationer tolkes til dansk tegnsprog (fra dansk med/uden
støttetegn) til de elever, der har brug for det.
På trods af den svindende elevgruppe, og at undervisning på dansk tegnsprog efterhånden kun er for en
meget lille gruppe, fortæller alle tre skoler, at dansk tegnsprog stadigt har en betydning i skolens virke:
På SPK gives der udtryk for, at man stadigt har et godt tegnsprogsmiljø, hvor alle lærere er gode til dansk
tegnsprog. Lærernes tegnsproglige uddannelsesbaggrund er 600 undervisningslektioner, og samtlige undervisere har derudover mindst 20 års erfaring og kommunikerer uden problemer på dansk tegnsprog.25
Døve børn har ret til undervisning i dansk tegnsprog, på samme måde som hørende børn undervises i dansk. I
faget lærer man bl.a. at forstå og udtrykke sig sikkert og varieret på dansk tegnsprog samt eksperimentere med og
argumentere om dansk tegnsprog i forskellige kommunikationssituationer samt at forstå, hvilken betydning dansk
tegnsprog og dansk tegnsprogslitteratur har for ens personlige, sociale og kulturelle identitet og udvikling.

24

25

Jf. interview med Astrid Seiler, og skriftligt svar fra Hanne Staugaard, SPK.
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På CDH holder man stadigt fast i, at alle undervisere på skolen skal have gennemført 5 trin a 60 lektioners undervisning i dansk tegnsprog dvs. i alt 300 undervisningslektioner. Derudover forventes det, at
man kan formidle og kommunikere på dansk tegnsprog. Alt øvrigt personale (f.eks. kontorpersonale) skal
have gennemført 1. trin (= 60 lektioner).26
På CFH har alle lærere undtagen to nyansatte, hvad der svarer til fire ugers kursus på Tegnsprogsskole
Vest (= 120 lektioners undervisning). Nyansatte får tegnsprogskurser på 15 lektioner. På CFH fortælles,
at nogle medarbejdere har et pænt højt niveau, men at deres tegnsprog ikke er opdateret, og at det generelt er svært at holde tegnsprogsniveauet ved lige. På alle personalemøder er ”aktuelle tegn” et fast
punkt. 27
De fleste af de tidligere uddannelsesmuligheder (så som dansk tegnsprog som fag på lærerhøjskolen,
Tegnsprogsskole Vest, KC’s tegnsprogskurser mv.) er i dag forsvundet og med de svindende muligheder
for ekstern undervisning i dansk tegnsprog, har alle tre skoler nu egen intern undervisning af nye kolleger.28 På CFH og SPK er det udelukkende døve, der underviser nye kollegaer.
På SPK har man i dag kun en enkelt døv lærer samt to døve pædagogmedhjælpere (hvor man tidligere
havde 16 døve lærere ansat). På CDH er der 15 døve ansatte (ud af et samlet personale på 300 personer
(heraf én lærer og to pædagogmedhjælpere) og på CFH er der tre døve medarbejdere ud af 20 (én er
lærer, én er pædagog og én er pædagogmedhjælper).
Ingen af skolerne har en nedskrevet tegnsprogspolitik, men samtlige skoler beretter om et respektfuldt
miljø, hvor der tages hensyn til begge personalegrupper:
Der lægges vægt på respekt for sprogene, at alle skal kunne kommunikere med hinanden. Vi har udbredt brug af tolk [til møder], og alle er opmærksomme på, at tolkningen skal fungere. (CFH)
Der ER tegnsprogsmiljø på SPK. Alle har en positiv holdning til tegnsprog. (SPK)
På CDH vægtes tegnsprog og det visuelle miljø og alle der arbejder med undervisning benytter tegn i
hverdagen. (CDH)
2.2.2 CENTERSKOLER
Udover ovenstående 3 specialskoler i hhv. Aalborg, Fredericia og København, har der siden midten af
80’erne været tilbud om undervisning af børn med høretab på tegnsprog /dansk med støttetegn ved 4
såkaldt centerskoler: Søndre Parkskolen i Ringsted, Rugvænget skole i Ballerup, Brændgårdskolen i Herning samt Møllevangskolen i Aarhus. Centerskolerne er typisk almene folkeskoler med en centerklasserække for børn med høretab. I forbindelse med denne undersøgelse, har vi kontaktet de 4 centerskoler
for at kortlægge det nuværende antal af døve elever / elever med høretab, der taler tegnsprog og/eller
bruger støttetegn.

Det fortælles endvidere at lærerne vedligeholder deres tegnsprogskompetencer bl.a. ved undervisning på STU, SV
mv.
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27

Jf. interview med Ullis Wagnholt Johansen, CFH.

På SPK benytter man sig dog også af CFD’s tegnsprogskurser til nyansatte lærere. Det er dog 20 år siden man har
undervist nye ansatte på skolen.

28
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RINGSTED
Afdeling Asgård29 i Ringsted har i dag 15 børn med høretab – heraf går de 2 på distriktsskolen, mens de
øvrige 13 går på centerskolen. 6 af de 13 børn på centerskolen får tegnstøtte i undervisningen – denne
gives dog mest i de mindre klasser. En enkelt elev har behov for tegnsprog.
Der er to lærere tilbage fra Søndre Parkskolen, som har en tegnsproglig baggrund30. De underviser andre
lærere ved et årligt internt tegnkursus på 9 lektioner.
BALLERUP
På Afdeling Rugvænget i Ballerup har man stadigt børn med høretab – 20 i alt - fra 0. til 9. klasse31. Der
er ikke nogen helt døve børn, idet alle har CI eller HA. Dog er der enkelte børn, som er sent opereret
eller som sent har fået HA, og som er afhængige af støttetegn. Her bliver brugt mange understøttende
tegn, men børnene vurderes at kunne få et talesprog.
Siden den nye leder tiltrådte for halvandet år siden, har man ændret tilgangen til børn med høretab. Førhen ”sad man på hænderne” - i dag er tilgangen den, at det er skolens ansvar, at alle børn kan kommunikere, og at det er godt at have noget at falde tilbage på. Målet er nu, at børnene skal kunne så meget, at
de selv kan træffe sprogvalg på et senere tidspunkt, og at de skal lære så meget tegn, de kan - uden at
det bliver en hæmsko for udviklingen af deres talesprog. Der bruges derfor nu total kommunikation til
alle børn.
Der er tale om en holdningsændring hos ledelsen, der også nævner at dette løbende italesættes i lærergruppen:
I dag har vi mange spændende snakke på skolen om, hvordan vi kan gøre det.32
Skolen var på undersøgelsestidspunktet begyndt at køre ’brush-up’ kurser for lærerne i tegn.
AARHUS
Møllevangskolen har mange børn med høretab, men man har ikke en samlet opgørelse over antallet, da
de er integreret i de almene klasser. Skolen har én elev, hvis CI ikke har virket, og hvor man derfor bruger
mange støttetegn. Ellers satser man udelukkende på høre- og taletræning, og klasselokalerne er indrettet med særligt udstyr, der kan understøtte dette. Man har en audiologopæd ansat, der tager sig af det
tekniske.
Skolen har stadigt 3-4 lærere ansat, der kan tegnsprog, men man ansætter ikke længere lærere med
tegnsprogskvalifikationer, da man ifølge ledelsen ikke længere har brug for den kompetence. 33

29

Børn med høretab er flyttet fra Søndre Parkskolen til afdeling Asgård (under Byskovskolen) i Ringsted.

30

Det er ikke oplyst konkret hvilken tegnsprogsuddannelse de to lærere har.

31

Jf. sagsfremstilling til møde i Ballerup kommunes Børn og skoleudvalg d. 20.08.2020.

32

Jf. interview med Kirsten Weiland

33

Jf. interview med Thomas Trønning.
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HERNING
Tidligere havde Brændgårdsskolen i Herning også en klasserække for børn med høretab. Den er i dag
nedlagt, og kommunens politik er, at børn med høretab skal gå i den almene skole.
2.2.3 DAGTILBUD
Antallet af dagtilbuddene til børn med høretab er kraftigt reduceret. Vi har fundet frem til følgende tilbud:
CFH: SFO-ordning, 1 time dagligt, som benyttes af 3 elever. Kommunikationsformen er TSK. Efterspørgslen efter et SFO lignende tilbud er afhængig af, hvor langt børnene bor fra skolen. Tegnsprogsniveauet er ”vekslende” (jf. senere)
Fritidsinstitutionen SPK: Aktuelt er der 12-13 børn der bruger tilbuddet. (dvs. stort set alle elever). Godt
tegnsprogsmiljø, alle bruger tegnsprog. Der er to døve og en hørehæmmet ansat (ud af i alt fem medarbejdere).
Fritidstilbud ved CDH. Der oprettes børnehavetilbud til børn med høretab efter behov. Pt. benytter ingen af skolens elever med høretab dette tilbud.
Vi har fundet frem til to dagtilbud til børn med høretab i førskolealderen: Konkylien i Københavns Kommune og Kløverløkken i Fredericia Kommune. Begge steder er der tale om et alment tilbud, hvor man
har et antal pladser til børn med høretab.
I Konkylien fordeler man børnene på de forskellige stuer (normeringen er sådan, at der er et antal pladser pr. stue). På undersøgelsestidspunktet gik der 9 børn med høretab på Konkylien – alle havde CI og
alle brugte tegn eller tegnsprog.
På undersøgelsestidspunktet gik der ingen børn med høretab på Kløverløkken.
Der er således på landsplan sammenlagt 24-25 børn fra målgruppen, der benytter disse dagtilbud.
2.2.4 BOTILBUD
Elevhjemmet Danstrupvej (København): Aktuelt benytter 8 børn dette tilbud. Der er åbent mandag til
torsdag morgen og tilbud gives, hvis familien har brug for aflastning, og/eller barnet har brug for ekstra
social og/eller sproglig stimulering. Her er også tegnsprogsmiljø. Tegnsprogskompetencerne i personalegruppen beskrives som gode, herunder er der to døve pædagoger samt to pædagoger med døve forældre ansat. Sprogkoden tilpasses det enkelte barn.
Planethuset (Aalborg) har 9 pladser. Børnene kan benytte dette tilbud mellem ét og tre døgn om ugen.
Alle elever, der bor på elevhjemmet, har yderligere funktionsnedsættelser. Aktuelt bruger alle ikke-døvblinde elever på skolen dette tilbud (dvs. fire børn).34 Sprogkoden tilpasses det enkelte barn. Pt. er ingen
af børnene tegnsprogede.
Elevhjemmet Fredericia. Aktuelt benytter syv-otte elever dette botilbud på fuld tid, herudover har nogle
elever deltidspladser. Her beskrives tegnsprogsniveauet som ”vekslende”, hvilket vil sige, at tegnsprogsniveauet hos det faste personale er acceptabelt, mens de vikarer, der benyttes, ikke kan tegnsprog. Det
er samme udfordring, man har i SFO-ordningen, da man benytter elevhjemmets personale.
Der er således på landsplan i alt 19-20 elever fra målgruppen, der benytter et botilbud.

34

De døvblinde børn har eget botilbud (Bøgehuset).
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2.2.5 SAMLET OVERBLIK
Vi har således identificeret i alt 96 børn på de tidligere special- og centerskoler, hertil kommer et ikke
oplyst antal børn med høretab på Møllevangskolen i Aarhus (De børn, der er integreret i de almindelige
klasser, har vi - som nævnt - ikke fået tal på.) De 96 børn omfatter 7 børn, som er hørende, men som af
andre grunde profiterer af tegn/tegnsprog.
Børnene fordeler sig således efter sprogkode:
9 børn, der taler dansk uden støttetegn35
69-70 børn, der får tegnstøtte/total kommunikation
11-12 børn, der taler tegnsprog
6 børn med taktil kommunikation
Fordeling af børn efter sprogkode

dansk uden støttetegn
dansk med støttetegn/totalkommunikation
dansk tegnsprog
taktilt tegnsprog

Ud af den estimerede samlede børnegruppe på mellem 440 og 660 børn, har vi således identificeret 89
døve børn (og 7 hørende) som går på de tidligere special- eller centerskoler. De øvrige børn i målgruppen må formodes at være inkluderet i almene skoletilbud. Det har ligget udenfor rammerne af denne
undersøgelse at forsøge at opspore disse børn – f.eks. for at se, hvor mange af dem der bruger tegn eller
tegnsprog i hverdagen.

35

Dette tal er ikke komplet, da der findes et ikke oplyst antal børn på Møllevangskolen, som ikke får tegnstøtte.
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2.2.6 BEHOV OG UDFORDRINGER
I forhold til fremtidige behov og udfordringer peger specialskolerne på, at man ser det som et problem,
at kommunernes økonomi gør, at man vælger specialskolerne fra. Takstfinansieringen gør det dyrt for
dem at sende børn på disse skoler.
Vi har fået flere meldinger om børn med høretab, der har behov for tegn / tegnsprog, men som ikke er i
et tegnsprogsmiljø i dag. Det er dog beretninger om enkeltsager, og vi har ikke det samlede billede. Alle
skoler melder om nedgang i elevtallet, men de understreger samtidigt, at der stadig er børn, der har behov for tegnsprog/tegnstøttet kommunikation. CFH melder dog om et stabilt elevtal i de seneste fem år.
Efter undersøgelsens afslutning (i august 2020) besluttede Ballerup Kommune at nedlægge såvel talesom høreklasserne på Baltorpskolen. Dette skete angiveligt både ud fra en økonomisk betragtning (at
tilbuddet var for dyrt at opretholde for kommunen) samt at man vurderede - bl.a. på grund af nedgang i
elevantallet - at tilbuddet ikke længere havde den rette kvalitet. De sidste meldinger vi har fået, går dog
på, at man i Ballerup alligevel har valgt at bibeholde tilbuddet foreløbigt.
Center Asgård nævner, at der er udfordringer med at balancere mellem CI og tegnsprog, at en del tosprogede elever bliver CI opereret sent, at der er få lærere, der har tegnsprogskompetencer (og at en
eventuel tegnsprogstolk ikke har den nødvendige pædagogiske tilgang), samt at det er resursekrævende
at lave forældrekurser, hvilket ikke er en del af skolens tilbud, selvom behovet er der. Også CFH melder
om udfordringer med at vedligeholde lærernes tegnsprogskompetencer, og SPK påpeger problematikken
med de manglende videreuddannelsesmuligheder indenfor dette område - især i forhold til at undervise
i faget dansk tegnsprog.

2.3 VEJLEDNING OG RÅDGIVNING
I dette afsnit gennemgår vi resultatet af den rundspørge, vi har foretaget hos PPR-kontorer i 20 af landets kommuner.
PPR-kontorerne er imidlertid ikke de eneste, der vejleder og rådgiver børn med høretab og deres familier. Som nævnt tilbyder sygehusene en tidlig indsats i form af hørescreening af nyfødte og audiologisk
behandling med høreteknologi. Som ovenfor nævnt får børn i alderen 0 til og med det 5. år med et
dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på mere end 40dB målt på bedste øre og deres forældre
desuden tilbudt et ambulant 3-årigt AVT-forløb. AVT-forløbet lægger vægt på at tale- og høretræne
børnene, og man fraråder brug af tegn og tegnsprog.36 Disse AVT-forløb finder sted på de audiologiske
afdelinger på Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet /Gentofte Hospital. I alt 237 børn er siden september 2017 blevet indrulleret i det treårige AVT-forløb på de audiologiske afdelinger.37
Udover de audiologiske afdelinger, tilbyder Socialstyrelsen via VISO KaS en specialiseret rådgivning om
børn og unge med høretab til forældre og fagfolk. Denne rådgivning blev på undersøgelsestidspunktet varetaget af et konsortiesamarbejde indgået mellem Region Syddanmark og Region Nordjylland og
med fysisk forankring i Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i Fredericia og Området for Kommunikation og Specialpædagogik (OKS) i Aalborg. Rådgivningen er gratis at rekvirere for
kommunerne. Specialrådgivningen har i 2019 haft i alt 579 sager i forbindelse med i alt 337 unikke børn.

”AVT har altså fokus på, at barnet skal kunne høre og forstå talt sprog gennem auditiv stimulering, og derfor bliver
der ikke brugt tegn”. (Decibels hjemmeside: https://decibel.dk/hvad-er-avt/)
36

37

Jf. Decibel: Viden og Dok: Det treårige AVT-forløb: Midtvejsrapport 2017 – 2019.
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Og endeligt har kommunerne deres egen vejledning via PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Som
forældre til et barn med særlige behov kan man henvende sig til PPR i sin hjemkommune for at få hjælp
og rådgivning. PPR-personalet rådgiver ikke kun forældre, men er også bindeled til barnets dag- og skoletilbud, hvor de kan rådgive om de særlige foranstaltninger, der måtte være behov for.
Vi har talt med PPR i 20 kommuner, for at få et indtryk af, hvordan kommunerne rådgiver forældre til
børn med høretab – særligt i forhold til sprogvalg, samt hvilke dag- og skoletilbud kommunerne anbefaler til børn med høretab.38
A. Hvilken rådgivning får forældrene hos PP
Vi har spurgt kommunerne, hvad de som udgangspunkt anbefaler forældrene i forhold til deres barn
med høretab (AVT, tegnsprog, støttetegn eller andet).
Svarene viser, at langt de fleste børn får anbefalet og tilbudt et AVT-forløb. Der er dog forskel på, hvordan PPR i de adspurgte kommuner forholder sig til denne anbefaling – ligesom der også er forskel på,
om kommunerne selv yder vejledning til forældrene.
5 % af respondenterne oplyser, at de – hvis barnet har et høretab på over 40 dB på begge ører - altid
anbefaler AVT:
Vi følger retningslinjerne. Hvis et barn har et høretab på over 40 dB på begge ører, skal der tilbydes
AVT. 39
25 % af kommunerne fortæller, at anbefalingen om AVT kommer fra audiologisk afdeling, og at kommunen støtter op om dette:
Som udviklingen er, så er det primært AVT [vi anbefaler]. Specielt i forbindelse med de nye sager med
småbørn, så er AVT det primære. Vi laver ikke selv AVT, men vi kender til principperne og vi går med
i arbejdet. Når børn kommer i AVT-programmer – typisk på Gentofte - så følger vi med rent fagligt,
fordi der er så gode tekniske muligheder i dag. Teknikken er der for at få udnyttet hørepotentialet.
AVT duer til noget.
15 % oplyser, at anbefalingen om AVT kommer fra audiologisk afdeling, men antyder samtidigt, at man i
kommunens PPR-afdeling ikke altid er enig, og at man ikke bakker slavisk op om AVT-principperne:
Ofte kommer henvendelsen fra audiologisk, og så har vi altid deres hørepædagog inde over. Så er
der angivet en form for vejledning, og den følger vi. Generelt er vi nok mest tilhængere af, ikke kun at
gøre det ene eller det andet, men at gøre det, der ser ud til at virke bedst. (…) Sommetider har børnene andre udfordringer, hvor vi synes tegn er fornuftige.
Nogle mener man ikke må introducere tegn til børn med store høretab. Jeg mener godt, at man kan
gøre brug af visuel kommunikation. Jeg er pragmatisk.
40 % af respondenterne fortæller, at de ikke anbefaler AVT til alle børn; det hyppigst givne eksempel er,
hvis barnet har andre udfordringer end høretabet, så vil man ofte anbefale støttetegn. Mange kommuner
fortæller desuden, at de i de mere komplekse sager søger rådgivning hos VISO / KaS:
AVT er det, jeg oplever de fleste børn får. Når vi selv retter henvendelse til CFH, er det i de sager med
større høretab og hvor der er flere ting at varetage. Eller mistrivsel. Så får vi rådgivning derfra.
38

For mere information om udvælgelse af kommuner samt interviewenes form og udførelse, se metodeafsnittet.

Citaterne i dette afsnit er fra udvalgte interviews med kommunernes PPR-kontorer bragt med henblik på at illustrere de forskellige holdninger og synspunkter.

39
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De kognitivt udfordrede børn med andre vanskeligheder: Til dem anbefaler vi altid total kommunikation.
Og endeligt er der 15 % af respondenterne, der giver udtryk for, at de ganske ofte anbefaler noget andet
end ren AVT.
Typisk når vi har børn med høreudfordringer, så hidkalder vi ISHD40 og får dem med ind over i en
vejledning. De er meget positive. (…) Det er ikke ren AVT eller ren visuel kommunikation.
Det vil ofte være en kombination [af tegn og AVT]. Hvis ikke der er dokumenteret noget, starter vi
ofte med tegnstøttet kommunikation inden andet bliver sat i gang.

Rådgivning fra PPR

følger retningslinjerne
AVT er ikke for alle
anbefaler ofte tegn

støtter op om AA
følger ikke AVT slavisk

B. I hvor høj grad inddrager PPR forældrene
Det har ikke været et direkte spørgsmål i interviewet, hvor meget PPR involverer forældrene i rådgivningen, men flere af kommunerne italesætter det selv. Der er således 25 % af kommunerne, der pointerer,
at de lægger vægt på at lytte til forældrene, og at der tages højde for forældrenes situation i forhold til
den anbefaling der gives:
Vi gør ikke noget uden om forældrene. De sidder med til bords, og vi har meget fokus på at involvere
forældrene i forhold til deres børn.
10 % af kommunerne forklarer, at de slet ikke anbefaler forældrene noget. De mener, at det er forældrenes valg, og at PPR’s opgave primært er at informere forældrene om de muligheder der er, så forældrene
kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag:
Jeg anbefaler ikke forældrene noget som helst. Jeg informerer om deres muligheder. (…) Det er vigtigt
ISHD (Institut for syn, hørelse og døvblindhed) indgår i konsortiet der varetager specialrådgivningen for børn og
unge med høretab.

40
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for os, at børnene udvikler sig i en god retning og at forældrene er glade og tilfredse med forløbet.
Jeg anbefaler ikke noget. Vi lader folk vælge selv. (…) Vi bakker forældrene op i deres ønsker, fordi vi
mener at børnenes trivsel er vigtig. Børnenes trivsel er afhængig af forældrenes trivsel. Og vi mener
vi får den bedste udvikling, hvis barnet trives.
C. Information til forældre om dansk tegnsprog
Kommunerne er blevet spurgt, om de oplyser forældrene om alle muligheder – også f.eks. om dansk
tegnsprog, hvis anbefalingen er AVT.
55 % af kommunerne svarer, at de oplyser om tegnsprog/tegnstøttet kommunikation. 10 % svarer, at de
kun oplyser herom, hvis forældrene selv spørger til det, og 35 % af kommunerne svarer, at de ikke oplyser om tegnsprog/tegnstøttet kommunikation, hvis anbefalingen er AVT.

Oplyser om tegnsprog?

ja
kun hvis forældrene spørger
nej, ikke hvis anbefalingen er AVT

D. Kan en anbefaling om AVT ændres?
Kommunerne er endvidere blevet spurgt, om en anbefaling om AVT kan ændres undervejs, og i givet
fald hvorfor det sker.
20 % af kommunerne oplyser, at det har de aldrig oplevet.
10 % svarer, at anbefalingen kun vil blive ændret, hvis det sker i samarbejde med audiologisk afdeling
eller hvis audiologisk afdeling selv anbefaler, at den ændres.
60 % af kommunerne svarer, at anbefalingen om AVT revurderes, hvis udviklingen ikke er som forventet. Flere giver som eksempel, at hvis barnets talesprog ikke udvikler sig, som det var forventet, vil man
prøve noget andet – f.eks. supplere med støttetegn. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at
AVT-forløbet helt droppes i alle disse tilfælde, men at man supplerer med mere visuel kommunikation
(støttetegn, tegn til tale og lign.)
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10 % af kommunerne oplyser, at der kan være andre årsager til, at AVT-forløbet droppes. Det kan være
afstanden til audiologisk afdeling, samarbejdet med audiologisk afdeling, eller i det hele taget det praktiske omkring forløbet.
E. Støtte til tegnsprog
Kommunerne er blevet spurgt, om de – hvis de anbefaler tegn eller tegnsprog – bevilger tegnsprogskurser til forældrene. Her er der 10 % af respondenterne, der oplyser, at det gør man ikke, mens 30 % af
respondenterne enten svarer, at det ved de ikke (bevillingen af kurser er placeret i en anden afdeling og
talehørekonsulenten kender ikke kommunens bevillingspraksis) eller giver et ikke entydigt svar (eller - i
få tilfælde – helt undlader at besvare spørgsmålet).
60 % af kommunerne svarer, at de bevilger tegn(sprogs)kurser, hvis det er det, der anbefales. Mange
supplerer dette svar med, at det er ganske få forældre, det drejer sig om. I flere kommuner er der ikke så
meget tale om kurser men mere om individuelt tilpassede forløb til en enkelt familie.

Bevilling af tegn(sprogs)kurser

Ja
Nej
Ved ikke / ikke entydeligt svar / ikke besvaret

Kommunerne er også blevet spurgt, om de ville bakke forældre op, der ønsker tegn / tegnsprog til deres
barn, selvom fagfolk anbefaler noget andet.
Ifølge den nye forløbsbeskrivelse skal forældrene spille en central rolle i beslutningen om sprogvalget for
deres barn41 så i relation til dette, er det overraskende, at kun halvdelen af kommunerne tilkendegiver, at
de ville bakke forældrenes sprogvalg op.
Ikke alle kommuners svar er lige entydige, og flere har argumenter både for og imod. Men som nævnt
svarer halvdelen af alle kommuner, at de vil bakke forældrenes valg om tegnsprog op – heraf giver flere
udtryk for, at det i givet fald måtte være et både-og, altså tegn(sprog) kombineret med AVT.

Socialstyrelsen: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab s. 5, s. 6 (Forældrene spiller en central rolle i beslutningen om, hvorvidt barnet skal lære tegnsprog), samt s. 48

41
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25 % af kommunerne svarer, at de ikke ville bakke forældrenes valg op. De tilkendegiver, at det er et helt
hypotetisk spørgsmål, og at de aldrig har oplevet det. 80 % af disse respondenter har argumenter både
for og imod, men ender alligevel med, at de ville følge fagfolkenes anbefaling her.
25 % af kommunerne har ikke besvaret spørgsmålet eller svaret, at det ved de ikke.

Opbakning til forældres ønske om tegn(sprog)

Ja

Nej

Ved ikke

F. Hvilke dag- og skoletilbud tilbydes børn med høretab
Kommunerne er blevet spurgt, hvilke dag- og skoletilbud de tilbyder børn med høretab, og svarene er
meget ens. De allerfleste svarer, at hvis børnene ikke har andre udfordringer end høretabet, så får de
tilbud i det almene dag- og skoletilbud i nærmiljøet. Af de adspurgte kommuner svarer 10 %, at kommunen selv har et dagtilbud for børn med høretab. Tilbuddene er dog ikke udelukkende for børn med
høretab: Begge steder er der tale om et dagtilbud for hørende børn, der har et antal reserverede pladser
til børn med høretab.42 En enkelt kommune forsøger at samle børn med høretab i et alment tilbud, men
oplyser samtidigt, at forældrene i de allerfleste tilfælde vælger det nærmeste dagtilbud i lokalmiljøet.
Kun i de tilfælde, hvor barnet har en anden funktionsnedsættelse, vil man sende barnet i specialtilbud.
På skoleområdet svarer 85 % af kommunerne, at hvis børnene ikke har andre udfordringer end høretabet, så kommer de i det almene tilbud. 10 % af kommunerne giver udtryk for, at de også ville anbefale
specialskole (som f.eks. CFH) udelukkende pga. høretabet, hvis barnet ikke kunne opnå hørelse via CI
eller HA, og 5 %, tilkendegiver, at de ville gøre det, hvis barnet slet ikke havde noget talesprog.
30 % af kommunerne forsøger at samle børn med høretab på en enkelt skole i kommunen, som et supplerende tilbud til den nærmest-liggende distriktsskole.
Til forskel fra dagområdet anvender kommunerne generelt flere forskellige tilbud på skoleområdet. 45 %
af kommunerne har egne specialtilbud, som de benytter sig af (dog ikke specifikt for børn med høretab,
men hvortil de visiterer børn med høretab, der også har en anden diagnose f.eks. kognitive handicaps).

42

København og Fredericia
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Desuden fortæller 60 % af kommunerne, at de også indimellem benytter sig af det regionale specialundervisningstilbud. Dog kun, hvis der er yderligere udfordringer end høretabet.
5 % af kommunerne tilkendegiver, at de ikke benytter andre tilbud end kommunens egne.
Svarene fra kommunerne understøtter således det indtryk, vi har fået ved at undersøge børnegrupperne
på landets tre specialskoler for døve: Langt de fleste børn, der visiteres til specialskolerne, har yderligere
udfordringer end høretabet.43

Hvilket ikke betyder, at alle børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser visiteres til specialskolerne for
døve.

43
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DAG- OG BOTILBUD
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3. DAG- OG BOTILBUD
I dette afsnit beskrives resultatet af vores kortlægning af, hvilke dag- og botilbud der findes til voksne
døve med særlige behov. Vi har set på, hvem der udbyder dem, hvordan de er finansieret, hvilke målgrupper de henvender sig til, og hvor mange borgere der bruger dem. Vi har også spurgt til, hvilken
sprogkode man benytter, hvilken tegnsproglig baggrund de hørende ansatte har, hvor mange døve
medarbejdere der er ansat de pågældende steder, samt om man har en tegnsprogspolitik. Endeligt har
vi spurgt ind til, hvordan de forskellige tilbud har udviklet sig over tid, og hvilke udfordringer, om nogen,
man ser på området.
Udover dag- og botilbuddene har vi til sidst i kapitlet en kort gennemgang af det specialiserede behandlingstilbud, der findes til døve indenfor psykiatrien.

3.1 DAGTILBUD
Vi har identificeret 6 dagtilbud for voksne døve I Danmark. Geografisk er de fordelt i Nyborg, Nærum,
Søborg, Glostrup, Fredericia og Aalborg. Det er CFD der er driftsherre på de fire førstnævnte, mens de
to sidste er drevet af hhv. Fredericia og Aalborg Kommune. Vi har her ikke medregnet kulturcentre, væresteder, Døves Ressourcecenter mv. som (med større eller mindre offentligt tilskud) drives af frivillige
foreninger. 44
De seks dagtilbud drives efter tre forskellige paragraffer i serviceloven: § 85, § 103 og § 104. Paragraf 85
omhandler socialpædagogisk bistand til personer med betydelige funktionsnedsættelser og/eller sociale
udfordringer, paragraf 103 omhandler beskyttet beskæftigelse og paragraf 104 omhandler aktivitets- og
samværstilbud til samme personkreds.

For fuldstændighedens skyld kan det nævnes, at Aalborg Kommune stiller lokaler til rådighed for Døves Kulturcenter, som huser en del af de frivillige foreninger i Aalborg, og også har tilbud til beboerne på Sirius i dagtimerne.
Døveforeningen af 1866 driver – med tilskud fra Københavns Kommune - et værested i foreningens lokaler i Brohusgade, og foreningen Døves Ressourcecenter mødes og arrangerer aktiviteter i Ulleruphus’ lokaler to gange om
ugen.

44
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OVERSIGT OVER DAGTILBUD

Tilbud
Skaboeshusevej

Egebækhus
dagcenter

Dagtilbuddet
Søborg

Placering

Tilbud

Nyborg

Værkstedstilbud

Nærum

Dagcentertilbud

Antal døve/
borgere

Lovgivning /
Finansiering

Døve med kognitive (og andre)
funktionsnedsættelser

42

§ 103, 104 i SL

CFD

Ældre døve som
bor i eget hjem

3 borgere
+ beboerne
på Egebækhus – i alt
25

§ 104 i SL

CFD

Døve med kognitive (og andre)
funktionsnedsættelser

Driftsherre

Målgruppe

CFD

Aktivitetscenter
Søborg
Vaskeri, Cafe
Keller, gartneri
Støttecentertilbud

Ungdomszonen

Kompetencecenter for døve
og døvblinde

Hviddalen

Glostrup

Fredericia

Aalborg

Mødes en gang/
ugen til samvær
/ biografture
mm

Støtte til enkelte
borgere,
erfagrupper,
socialt samvær,
aktiviteter

Aktivitetscenter

CFD

Døve og døvblinde borgere
der har brug
for pædagogisk
støtte i eget hjem

Fredericia
kommune

Borgere med
betydelig
nedsat fysisk
eller psykisk
funktionsevne
og/eller særlige
sociale
problemer

Aalborg
kommune

Mennesker
med høretab
med yderligere
funktionsnedsættelse(r)

60
§ 103, 104 i SL
25

5-8

69

§ 104

§ 85,

(90 borgere
i alt inkl.
døv-blinde
borgere)

mentorstøtte
og støtte i
familiesager

25

§ 85
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I alt 253 borgere brugte på undersøgelsestidspunktet disse tilbud. Som det fremgår, er CFD hovedleverandør på dagtilbudsområdet med sammenlagt fire dagtilbud 45 og med i alt 159 borgere, der benyttede
CFD’s dagtilbud. 94 døve benyttede tilsammen de to kommunale dagtilbud. CFD’s tilbud er placeret på
Sjælland og Fyn, og de to kommunale tilbud er placeret i Jylland.

Døve borgere på dagtilbud

CFD

Fredericia

Aalborg

3.2 BOTILBUD
Hvis vi ser på udbuddet af botilbud til voksne døve, så ligner det meget billedet på dagtilbudsområdet,
dog er der flere forskellige udbydere (4) og også flere forskellige tilbud (9). Også på botilbudsområdet
er CFD den største leverandør med 4 tilbud, herudover er der 3 kommuner, der har botilbud til voksne
døve: København, Fredericia46 og Aalborg. Botilbuddene fordeler sig geografisk nogenlunde de samme
steder som dagtilbuddene: København, Gladsaxe, Nærum, Nyborg, Fredericia og Aalborg

45

I vores oversigt har vi ikke medtaget dagtilbuddet V8 i Nærum, der udelukkende er for døvblindfødte.

46

Ulleruphus er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Fredericia kommune.
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Placering

Tilbud

Drifsherre

Målgruppe

Antal
borgere

Lovgivning/
Finansiering

53

§ 108
(§ 85 om
døgnstøtte)
i SL

Boligerne
Oktobervej

Gladsaxe

Botilbud

CFD

Døve med
udviklingshæmning
(og evt. andre
diagnoser)

Skaboeshusevej

Nyborg

Botilbud

CFD

Døve - mere
selvhjulpne sml.
med Gladsaxe

32

§ 85/108 i SL

Gladsaxe

Botilbud

CFD

Døve med autisme

10

§ 85/108 i SL

CFD

Ældre døve og døvblinde med plejebehov samt døve og
døvblinde med yderligere funktionsnedsættelser

24 pladser
22 beboere

§ 108
(107) i SL

Fredericia
kommune

Plejekrævende
ældre borgere
(døve har fortrinsadgang til halvdelen
af boligerne)

45 plejeboliger /
ca. 15 døve
beboere

§ 85 i SL

46 ældreboliger /
ca. 35 døve
beboere

LBK 907
§ 83 i
SL/§ 138 i
Sundhedsloven

UNO
(en del af
Boligerne
Oktobervej)

Egebækhus

Ulleruphus

Ulleruphus

Sirius

Kridtsløjfen

Kastanjehusene

47

Nærum

Fredericia

Plejeboliger
plejecenter

Plejeboliger

Fredericia

Ældreboliger

Fredericia
kommune

Ældre der klarer sig i
eget hjem (døve har
fortrinsadgang)

Aalborg

Kommunalt
plejehjem for
ældre hvor
der er reserveret plads til
døve

Aalborg
Kommune

Ældre plejekrævende
borgere

Aalborg

Botilbud 18
pladser

Aalborg
Kommune

Mennesker med
høretab med
yderligere funktionsnedsættelser

København

Kommunalt
plejehjem for
ældre hvor
der er reserveret plads til
døve

Københavns
kommune

Ældre
plejekrævende
borgere

16 pladser
5-6 døve
beboere

18 beboere
- ikke alle er
døve; nogle
har en hørerest

§ 83 i SL

ABL 105
stk. 2

10 pladser
2 døve
beboere47

§ 108 i SL

Kastanjehusene oplyser at de i januar 2021 har 7 døve beboere.
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I alt 193 døve borgere boede på undersøgelsestidspunktet på ovennævnte botilbud. På CFD’s 4 tilbud
boede der sammenlagt 117 døve borgere, og på de 5 kommunale tilbud boede der sammenlagt 76.

Døve beboere på botilbud

CFD

Fredericia

Aalborg

København

Kridtsløjfen og CFD’s tilbud henvender sig udelukkende til døve (og døvblinde), mens de øvrige tilbud er
plejecentre/ældreboliger, hvor døve bor sammen med hørende beboere.

3.3 SAMTLIGE TILBUD: SPROGVALG, TEGNSPROGSKOMPETENCER
OG TEGNSPROGSPOLITIK
Det har været ambitionen med undersøgelsen her at vide lidt mere om, hvilket sprog/hvilken sprogkode
der anvendes på de forskellige tilbud og noget om personalets tegnsprogskompetencer. Vi har spurgt
ledelsen om sprogkode, og om hvor meget tegnsprogsundervisning personalet har fået.48 Vi har også
spurgt til, om der findes en tegnsprogspolitik for stedet, og om vi i givet fald måtte få indblik i denne. Vi
ville gerne se, om medarbejdernes tegnsprogskompetencer blev evalueret, om der var mindstekrav om
et bestemt niveau etc. Denne del har vi ikke med i oversigten her, da det kun er lykkedes at indsamle
sporadiske oplysninger herom.

Det skal understreges at de indsamlede data ikke nødvendigvis siger noget endeligt om tegnsprogsniveauet – der
er naturligvis andre faktorer der kan påvirke dette, som vi ikke har undersøgt. Resultaterne af undersøgelsen skal
derfor ikke tages for mere end, hvad den er: et udtryk for hvordan man prioriterer medarbejderuddannelse indenfor
dette felt. En analyse af tegnsprogsniveauet skulle optimalt set inkludere beboernes / borgernes evaluering heraf.
Det har imidlertid ikke ligget indenfor denne undersøgelses rammer.

48
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BOTILBUD

Sprogkode

Gnsn. antal timers
tegnsprogsuddannelse hos personalet

Antal døve ansatte

Tegnsprogspolitik

Har
tegnsprogspolitik

Boligerne
Oktobervej

Sprogkode bygger på
dansk tegnsprog, men
tilpasses den enkelte
(piktogrammer mv)

135

Ca. 21 døve ansat
(= ca. 17 % af
personalet)

Skaboeshusevej

Mere dansk tegnsprog
sml. med Gladsaxe

210

Ca. 20 døve ansat
(= 25 % af personalet)

Har
tegnsprogspolitik

(en del af Boligerne
Oktobervej)

Dansk tegnsprog

135

Ingen døve ansat

Har
tegnsprogspolitik

Egebækhus

Dansk tegnsprog

135

8-10 døve ansat
(= 40 % af personalet)

Har
tegnsprogspolitik

Ulleruphus

Tegnsprog og dansk

34

9 døve ansat
(= 23 % af personalet)

Ingen
tegnsprogspolitik

Sirius

Ingen døve ansat
Dansk tegnsprog

3

(1 CODA)

Ingen
tegnsprogspolitik

Kridtsløjfen

Tilstræber dansk
tegnsprog, men bruger mest dansk med
støttetegn (sprogkode
tilpasset den enkelte)

162

1,5 døve ansat
(= 7 % af personalet)

Har
tegnsprogspolitik

UNO

90
Kastanjehusene

49

Vi bruger de tegn
vi har lært

(Planen er at 8 personer skal have 180
timer, og 2 personer
skal have 360 timer)

Ingen døve
fastansat 49
(men 3 timelønnede
og 3 praktikanter)

Ingen
tegnsprogspolitik

Kastanjehusene oplyser, at de januar 2021 har to døve medarbejdere ansat.
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DAGTILBUD

Sprogkode

Gnsn. timers
tegnsprogsuddannelse hos personalet

Antal døve ansatte

Tegnsprogspolitik

Skaboeshusevej

Sprogkode bygger
på dansk tegnsprog,
men kommunikation
tilpasses den enkelte
borger

270

Næsten 50 %
af personalet

Har
tegnsprogspolitik

Egebækhus
dagcenter

Dansk tegnsprog

240

1 døv ansat
(= 33% af personalet)

Har
tegnsprogspolitik

Dagtilbuddet
Søborg

Dansk tegnsprog

255

15 døve
(= 50 % af personalet)

Har
tegnsprogspolitik

Ungdomszonen

Dansk tegnsprog

300

over 60 % af
personalet

Har
tegnsprogspolitik

Kompetencecenter for døve
og døvblinde

Dansk tegnsprog

300

6 døve
(= 30 % af personalet)

Har
tegnsprogpolitik

Hviddalen

Tilstræber dansk
tegnsprog, men
dansk med støttetegn er det, der
bruges mest

162

1,5 døv
(= 7 % af personalet)

Har
tegnsprogspolitik

Hvis vi ser på valg af sprogkode, så svarer halvdelen, at man anvender dansk tegnsprog.
Nogle respondenter modererer dog dette med, at sprogkoden bygger på dansk tegnsprog, og at kommunikationen tilpasses den enkelte borger. Skønt dette angiveligt skyldes hensynet til borgeren, giver respondenterne dog også udtryk for, at det – i nogle tilfælde - også skyldes, at personalet ikke selv er helt
flydende i dansk tegnsprog.
Andre respondenter svarer direkte, at man tilstræber at tale dansk tegnsprog, men at det nok oftest er
dansk med støttetegn, der anvendes, da ikke alle i personalegruppen er flydende i dansk tegnsprog. Eller
som en enkelt respondent udtrykker det:
Vi bruger de tegn, vi har lært. 50
Når man sammenholder svaret om sprogkode med uddannelsesniveauet i personalegruppen hvert sted,
kan man da også komme i tvivl, om det vitterligt er dansk tegnsprog, der anvendes alle steder, hvor der
svares sådan. Ikke fordi respondenterne bevidst har været uærlige i deres svar, men måske mere fordi
ikke alle respondenter har kendskab til forskellen på dansk med støttetegn og dansk tegnsprog.

50

Interview med Kastanjehusene
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Svarene fordeler sig sådan:
Sprogkode i dag- og botilbud

dansk tegnsprog
dansk med støttetegn
sproget tilpasses den enkelte
dansk og tegnsprog

Hvis vi ser på personalets tegnsproglige uddannelsesbaggrund, så springer det i øjnene, at der er stor
forskel på, hvor meget undervisning i dansk tegnsprog, de forskellige personalegrupper har modtaget. Et
enkelt sted har personalegruppen i gennemsnit fået 3 timers tegnsprogsundervisning, mens personalegruppen på andre tilbud gennemsnitligt har fået 300 timers undervisning.
Fordelt på de forskellige tilbud ser billedet således ud:
Timers tegnsprogsundervisning fordelt på tilbud
300

250

200

150

100

50

0

Kompetencecentret Ungdomszonen
Skabeoeshusevej Dag
Dagtilbud Søborg
Egebækhus Dag Skabeoeshuse Bo
Hviddalen/Kridtsløjfen Bol. Oktobervej
UNO Egebækhus Bo
Kastanjehusene
Ulleruphus
Sirius
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På tværs af alle tilbud er det gennemsnitlige tegnsproglige uddannelsesniveau for det hørende personale
175 timer. Niveauet i dagtilbud ligger væsentligt højere end niveauet på botilbuddene – hhv. gennemsnitligt 255 timers undervisning i dagtilbuddene mod 113 timer i botilbuddene. Som det fremgår, er de
tilbud, hvor man har den højeste medarbejderuddannelse, alle tilbud, hvor man udelukkende henvender
sig til døve (og døvblinde), mens de tre tilbud med den gennemsnitligt laveste medarbejderuddannelse alle tre er botilbud, hvor ikke alle beboere er døve (Sirius, Ulleruphus og Kastanjehusene). Dette
kunne tyde på, at det kan være forbundet med større udfordringer at opretholde et højt tegnsprogligt
uddannelsesniveau hos personalet, når en betydelig andel af beboerne er hørende. Det bør i denne
forbindelse bemærkes, at Københavns Kommunes tilbud, Kastanjehusene, er nyetableret, og at man derfor endnu ikke har fået færdiguddannet personalestaben. Vi har derfor i parentes medtaget det mål, man
har sat sig for personalegruppens uddannelse (men ikke medtaget dette i ovenstående gennemsnitstal.)
Respondenterne peger på flere udfordringer inden for dette område: Først og fremmest er det
omkostningsfuldt at have medarbejdere afsted på kursus – ikke så meget på grund af kursusafgiften,
men mere fordi der skal skaffes vikar, hver gang en medarbejder er væk.
Andre udfordringer er udskiftning i personalegruppen – især på botilbuddene. Det er svært at fastholde
tegnsprogsniveauet, hvis der er stor udskiftning i en personalegruppe. Det fortælles, at det er en generel
tendens, at dagtilbuddene har mere stabilt personale.
Endeligt nævnes der svindende udbud af tegnsprogskurser som en udfordring, som gør det vanskeligt at
finde kursusmuligheder for medarbejderne.
Ovenstående gennemgang af personalets tegnsproglige uddannelsesniveau skal sammenholdes med,
hvor længe man normalt må påregne, at det tager at opnå et rimeligt niveau på et fremmedsprog, således at man kan kommunikere nogenlunde frit. På tegnsprogstolkeuddannelsen skal de studerende nå op
på niveau B2 på CEFR-skalaen i dansk tegnsprog i løbet af deres uddannelse.51 Uddannelsen er en fuldtids 3½ års uddannelse – og sprogmodulerne på uddannelsen udgør tilsammen 75 ECTS, hvilket svarer
til ca. 2.100 arbejdstimer.52
DØVE MEDARBEJDERE
For at få et indtryk af tegnsprogsniveauet kan man endvidere sammenholde ovenstående med, hvor
mange døve der arbejder på de pågældende tilbud. Flere respondenter fortæller, at jo flere døve medarbejdere, der er i personalegruppen, jo mere trækker det tegnsprogsniveauet op. Det skyldes ikke kun,
at der så er flere i personalegruppen, der behersker dansk tegnsprog på modersmålsniveau, men også at
hørende, der har døve kollegaer, udvikler deres tegnsprogskompetencer mere.
Ligesom personalets tegnsprogsuddannelse varierer meget fra tilbud til tilbud, er der også meget stor
forskel på, hvor stor en andel af medarbejderstaben, døve medarbejdere udgør. Fra 0 % i Sirius og UNO
til over 60 % i Ungdomszonen. Generelt ligger andelen af døve medarbejdere højere i dagtilbuddene,
hvor døve medarbejdere udgør mellem 7 - 60 %, men hvor 5 ud 6 tilbud har mellem 30 og 60 % døve
ansatte. På botilbuddene er der færre døve ansat. På en tredjedel af botilbuddene var der på undersøgelsestidspunktet ingen døve medarbejdere (fast)ansat.

Den europæiske CEFR-skala er en fælles referenceramme for sprogkompetencer, hvor man opererer med 6 niveauer: fra A1 – C2. Her er B2 niveau fire ud af seks. Ifølge definitionen kan man ”tale, skrive og forstå sproget nogenlunde frit og spontant på B2-niveau. Man forstår avisartikler og nyheder og kan bruge sproget i hverdagen. Man
kan også forstå foredrag og tv-udsendelser, hvis man kender emnet i forvejen”.

51

Danskundervisning er ganske vist også en del af sprogmodulerne, men kun svarende til ca. 20-30 lektioner i alt.
Til gengæld indeholder modulerne tolkning også meget tegnsprogsundervisning.

52
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Det hører med i billedet, at flere respondenter nævner, at man gerne ville ansætte flere døve medarbejdere, men at det er vanskeligt at rekruttere døve medarbejdere til de pågældende tilbud.
TEGNSPROGSPOLITIK
3 af de adspurgte 14 tilbud havde ikke en tegnsprogspolitik. Det drejer sig om Ulleruphus, Sirius og
Kastanjehusene.53
Vi har fået tilsendt to skriftlige tegnsprogspolitikker – fra hhv. CFD og fra Hviddalen/Kridtsløjfen. Derudover har vi fået en mundtlig orientering om tegnsprogspolitikken fra Kompetencecentret.54
I alle tre politikker står der noget om, hvilke forventninger der er til personalet. Her uddrag fra CFD’s
politik:
”…det betyder, at man ved ansættelsen er indstillet på at bruge tegnsprog
Den enkelte medarbejder forpligtiger sig til løbende at arbejde på at udvikle sine tegnsprogsfærdigheder.
Den enkelte virksomhed og lederne har ansvaret for organisatorisk at tilrettelægge muligheder for, at
medarbejderne når den tegnsprogsundervisning, som stillingen kræver.”

I CFD’s politik, er det beskrevet at der afholdes jævnlige TUS-samtaler (tegnsprogsudviklingssamtaler),
samt at evaluering af medarbejderens tegnsprogsniveau er en del af alle medarbejderudviklingssamtaler.
Der står imidlertid ikke noget om, hvilket niveau medarbejderens tegnsprog skal være på. I den overordnede politik kan vi således ikke finde oplysninger om, hvilket tegnsprogsniveau CFD forventer f.eks.
for hhv. dag- og botilbuddene. Det er i stedet op til den pågældende afdeling i CFD at beslutte, hvilke
tegnsprogskompetencer der kræves for medarbejderen – og der er ikke i den fælles politik formuleret
nogle (minimums-) krav, der gælder for alle medarbejdere.
Omvendt står der i politikken, at samtlige medarbejdere har ret til at deltage i alle CFD’s tegnsprogskurser - som pt omfatter 12 kurser a 30 lektioner.
Tegnsprogspolitikken for Hviddalen/Kridtsløjfen er til gengæld meget konkret. Det er præcist beskrevet,
hvad der forventes af de forskellige medarbejdergrupper. Om de medarbejdere, der har daglig og tæt
kontakt med borgerne står der følgende:
”(Medarbejderne)) skal gennemgå hele uddannelsen.” [Der er tale om en uddannelse på seks trin a
30 lektioner.].
”Trin 1- 3 tilstræbes gennemført inden for de første to års ansættelse. Trin 4-6 tilstræbes gennemført
indenfor de første seks års ansættelse.”
Politikken beskriver flere detaljer omkring, hvilke medarbejdertyper man betaler kursusafgiften for, hvilken del af undervisningen der skal tages på aftenskole, samt hvordan det gribes an, hvis en medarbejder
ikke lever op til kravene om at lære tegnsprog. Så skal der hentes ekstern assistance ind til at vurdere
Det skal bemærkes, at Kastanjehusene interesseret spurgte til, hvad en tegnsprogspolitik var, og hvad den blev
brugt til, ligesom der i interviewet blev givet udtryk for en interesse i at få sparring fra andre institutioner på området.

53

Vi har ikke fået tilsendt tegnsprogspolitikken fra Kompetencecentret fordi den var under revision på tidspunktet
for undersøgelsen.

54

43

medarbejderens tegnsprogsniveau, og det er herefter op til ledelsen at afgøre, om medarbejderen skal
fortsatte sit arbejde på Hviddalen/Kridtsløjfen.
Det samme gør sig gældende for Kompetencecentrets politik. Her kan man heller ikke blive, hvis man
ikke lærer sig tegnsprog. Eller som respondenten formulerede det i interviewet:
”Hvis man ikke kan lære tegnsprog indenfor to år, så skal man videre…”55

3.4 HISTORIK, EFTERSPØRGSEL, BEHOV OG UDFORDRINGER
Vi har også spurgt samtlige respondenter, hvordan tilbuddet har udviklet sig over tid, og om de ser udfordringer fremadrettet.
På botilbudsområdet oplyser Ulleruphus som den eneste, at antallet af døve beboere generelt er faldet.
Ulleruphus fortæller desuden, at der ikke er tale om et støt fald, faktisk oplever man lige pt. en lille stigning i antallet af døve beboere.
På CFD er billedet lidt anderledes – her har man oplevet en generel fremgang siden 2013, hvor man har
haft en stigning i antallet af pladser på 7 %. Efterspørgslen varierer dog fra tilbud til tilbud. Hverken på
Egebækhus eller på boligerne Oktobervej har efterspørgslen ændret sig, men i forhold til Egebækhus
forudser man et fald, såfremt andre kommuner (som f.eks. København) begynder at etablere lignende
tilbud til ældre døve.
Sirius oplyser, at tilbuddet til døve blev oprettet i 2014, og at der dengang flyttede fem døve beboere
ind. Man har lige siden ligget stabilt på et niveau på fem-seks beboere.
Kastanjehusene i København fortæller at tilbuddet er nyoprettet (2019), og at man afventer ”naturlig
afgang” blandt de nuværende beboere, før de 10 pladser, der er reserveret, kan blive besat af døve.
Foreløbigt er to døve flyttet ind, og man har oprettet en venteliste til de resterende pladser. Man oplever
at det ikke kun er borgere fra Københavns Kommune, men at der også er flere fra nabokommunerne, der
søger pladserne.
Kridtsløjfen beretter om en stabil søgning til tilbuddet siden det blev oprettet i 2013.
Der er heller ikke en samlet tendens på dagtilbudsområdet. På Nyborg Værkstedet er tilbuddet således
vokset fra at omfatte 25 borgere i 2008 til de nuværende 42. Om dagtilbuddet på Egebækhus berettes,
at det er svært at få kommunerne til at bevilge dette, idet mange kommuner mener, at et sådant tilbud
skal være tæt på borgerens hjem – og nu har man således kun tre borgere i dagtilbuddet (der ikke bor på
Egebækhus) – mod seks borgere i 2013. For dagtilbuddet Søborg er der flere, der bruger tilbuddet end
forventet, men dog også her færre for hvert år. Vaskeriet er gået fra 36 til 19 pladser siden 2013.
Specifikt for CFD’s støttecentertilbud opleves en nedgang i det antal timer den enkelte borger får tildelt.
Til gengæld er der flere borgere, der får bevilget støtte, så det samlede timetal er stabilt.
Kompetencecentret i Fredericia har til gengæld en stabil gruppe borgere, de har ofte de samme borgere
år efter år med en meget lille årlig udskiftning. Her oplever man ikke, at der bliver bevilget færre timer
per borger: Tværtimod fortælles, at man stort set får det, man søger om. Såfremt der er borgere, der får
reduceret deres timetal, er det udtryk for en positiv udvikling, fordi det er ensbetydende med, at de ikke
længere har så stort et støttebehov.
På Hviddalen, hvor man har 25 borgere i dagtilbud, berettes om en stabil søgning siden 2013.
55

Jf. interview med Pia Larsen

44

3.5. BEHANDLINGSTILBUD
Udover dag- og botilbud findes også et enkelt behandlingstilbud indenfor det offentlige sundhedsvæsen,
der er særligt tilrettelagt for døve. Vi har valgt at tage det med i rapporten for fuldstændighedens skyld
DØVEPSYKIATRIEN
Psykiatrisk Center Ballerup – Døveteamet - er af Sundhedsstyrelsen defineret og fastlagt som en højt
specialiseret funktion i psykiatrien. Psykiatrisk Center Ballerup har denne funktion som det eneste i landet og er dermed et landsdækkende tilbud. Tilbuddet er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, og når
patienter henvises fra andre regioner, opkræves betaling. Dette foregår smidigt og uproblematisk.
Den overordnede målsætning er at tilbyde døve og svært hørehæmmede med psykiske lidelser over 18
år en diagnostisk udredning og behandling på niveau med den behandling, der tilbydes hørende. Behandlingen kan foregå ambulant eller under indlæggelse.
Tilbuddet henvender sig primært til mennesker, som har dansk tegnsprog som modersmål. Afdelingen
har 16 sengepladser, hvoraf de fire sengepladser er reserveret til døve. De fire pladser er som oftest belagt.
Hertil kommer ambulatoriet, hvor man ikke har nogen defineret grænse for, hvor mange døve der kan
være tilknyttet. På nuværende tidspunkt er 83 døve i behandling - primært tegnsprogsbrugere.
ANTAL DØVE ANSATTE, TEGNSPROGSNIVEAU OG TEGNSPROGSPOLITIK
Ambulatoriet for Døve har tre ansatte, hvoraf den ene er døv.
På sengeafsnittet er ansat to døve (ud af ca. 25 i alt). De hørende medarbejdere har varierende
tegnsprogsbaggrund: fra ingen uddannelse til niveau 10 (på CFD’s tegnsprogskurser). Det har ikke været
muligt at få oplyst det gennemsnitlige tegnsprogsuddannelsesniveau. Alle ansatte tilbydes kurser, men
det er ikke alle, der har taget imod dette tilbud, og der er ikke noget krav til personalet om, at de skal nå
et bestemt tegnsprogsniveau.
Derudover har man en hustolkeordning med et fast korps af tolke 24 timer om ugen.
Man har ikke en skriftlig tegnsprogspolitik, men det er f.eks. en uskreven regel, at der bruges støttetegn,
hvis der er døve til stede.
HISTORIK OG FORVENTET FREMTIDIG UDVIKLING
Historisk var det Københavns amt, der påtog sig opgaven i 1970 med at oprette en landsfunktion for
døvepsykiatri.
Med fremkomsten af CI er det usikkert, hvordan døvepsykiatrien vil udvikle sig fremover.
Der er ikke så mange unge, der henvender sig mere, og man har ikke fået så mange CI-brugere, som man
forventede. Man vurderer, at det skyldes, at unge med CI ikke identificerer sig som døve.
På sigt forventes det, at Døvepsykiatriens patientgruppe og vilkår ændres, men foreløbig er antallet af
henvisninger stabilt, og behovet for sengepladser er uændret
I de seneste år benytter man i stigende grad videosamtaler, og Covid19 epidemien har forstærket denne
udvikling.
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4. FORENINGER
I dette afsnit vil vi give et overblik over, hvor mange og hvilke tilbud på dansk tegnsprog der findes i døveverdenens mange foreninger i Danmark i dag. Foreningerne danner rammen om en stor del af døves
kultur, og de er en vigtig kilde til samvær med andre tegnsprogstalende mennesker.
Vi har spurgt DDL’s medlemsforeninger, DDI56 og DDU, hvor mange aktiviteter de har haft i 2019, hvor
mange deltagere der er kommet til hvert arrangement, samt hvor mange timer arrangementerne varer.
I denne oversigt har vi valgt kun at fokusere på danske arrangementer, der foregår i Danmark, og derfor
er udenlandske arrangementer sorteret fra. Vi har endvidere – der hvor det var muligt – forsøgt at undgå
’dubletter’ i sammentællingerne – dvs. når to eller flere foreninger deltager i samme arrangement.
Medlemsforeningerne57 er tillige blevet spurgt om de har udfordringer i forhold til deres arrangementer.

4.1 AKTIVITETER – SAMLET ANTAL OG OMFANG
Der var i året 2019 tale om over 1.200 enkeltstående aktiviteter, fordelt over hele landet – gennemsnitligt over 100 arrangementer hver måned året igennem.
Sportsarrangementerne udgør antalsmæssigt lidt over 1/3 af alle arrangementer.58 Det fremgår af tallene vi har fået, at sportsklubberne ofte har hyppige aktiviteter (ugentlige eller flere gange om ugen). Til
gengæld er deltagerantallet gennemsnitligt noget lavere end for foreningerne – typisk mellem 5 og 11
deltagere59.
Døve- og tegnsprogsforeningerne har ofte lidt færre arrangementer, men til gengæld er deltagerantallet
pr. arrangement væsentligt højere.
I alt deltog over 32.000 personer i foreningernes aktiviteter.60 Alene døve- og tegnsprogsforeningerne
havde i 2019 deltagelse af over 23.500 personer i deres aktiviteter. I 2019 havde DDL 2.026 medlemmer61, hvilket betyder, at hvert medlem i gennemsnit deltog i knap 12 årlige arrangementer i foreningerne.
DDI’s medlemmer omfatter også mennesker, som ikke taler dansk tegnsprog, hvilket betyder, at det muligvis ikke
er alle DDI’s aktiviteter, der kan karakteriseres som tegnsprogede aktiviteter. De samlede tal skal derfor læses med
dette forbehold.

56

57

DDL’s døve- og tegnsprogsforeninger.

Dette på trods af, at ikke alle aktiviteter i DDI’s klubber er talt med, hvorfor det egentlige tal antages at være noget højere.

58

Vi har som nævnt ikke kunnet skaffe alle deltagertal fra idrætsklubberne, derfor er det ikke muligt at udarbejde en
præcis statistik på dette område.

59

Der er naturligvis ikke tale om unikke personer, idet den samme person godt kan deltage i flere aktiviteter i løbet
af året.

60

I medlemstallet er fraregnet Færøernes Døveforenings medlemmer. I oversigten er Færøernes aktiviteter heller
ikke medtaget, da rapporten kun omhandler aktiviteter i Danmark - og ikke i hele Rigsfællesskabet. (KTK og deres
aktiviteter er heller ikke medtaget i dette afsnit.)
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4.2 DØVE- OG TEGNSPROGSFORENINGERNES ARRANGEMENTER
4.2.1 VARIGHED OG TYPE
Arrangementerne strækker sig fra 2 til 8 timer for de fleste foreningers/klubbers arrangementer.
Sportsaktiviteter er blandt de kortestvarende – typisk varer en aktivitet 2 timer, mens døve- og
tegnsprogsforeningernes aktiviteter typisk varer mellem 3 og 8 timer.
Foreningsaftener er typisk af en varighed på 3-4 timer, mens fester og udflugter er blandt de mere længerevarende sammenkomster. Enkelte foreninger arrangerer desuden weekendarrangementer – f.eks.
sommerhusture - som i sagens natur er af endnu længere varighed.
Vi har ikke spurgt specifikt ind til indholdet i disse arrangementer, alligevel er der mange af foreningerne,
der selv oplyser det i deres besvarelser. Vi kan af svarene se, at der – udover almindeligt socialt samvær typisk er tale om følgende aktiviteter:
Værested/café/aktivitetscenter
Seniortræf62
Spilleaktiviteter63
Foredrag
Udflugter64
Fest(middags-)arrangementer65
De steder, hvor de er taget med, tegner seniorklubberne sig for en stor andel af foreningernes arrangementer - både i hyppighed og deltagerantal66. Hos flere foreninger er det seniorklubben, der står for de
fleste aktiviteter. F.eks. afholdt Brohusklubben over 2½ gange så mange arrangementer som 1866 og
seniorklubben Heden afholdt 3 gange så mange arrangementer som Midtjysk Døveforening.
Flere af de store foreninger (f.eks. 1866, Aarhus, Fyn, Aalborg) har hver adskillige klubber tilknyttet. Udover seniorklubber er der tale om f.eks. ungdomsklubber, kortklubber, kvindeforeninger eller andre klubber for medlemmer med særlige interessefællesskaber. De selvstændigt fungerende klubber står også
for en stor del af aktiviteterne i de store foreninger. Hertil kommer at flere foreninger har væresteder,
aktivitetscentre og lign. der gør det muligt – med tilskud udefra – at iværksætte og udføre flere aktiviteter til glæde for medlemmerne.
4.2.2 ANTAL BESØG
Vi har udarbejdet en oversigt over, hvor mange arrangementer samt hvor mange besøg hver døve- og
tegnsprogsforening modtager til sine arrangementer på et år. Vi skal gøre opmærksom på, at tallene ikke
er præcise tal, da vi ikke har kunnet få oplyst præcise deltagertal, fordi ikke alle foreningerne fører statistik over dette. I en del tilfælde er der derfor tale om et skøn. Vi mener dog, at tallene sammenlagt giver
et godt billede af situationen.

62

Nogle steder fungerer seniorklubben selvstændigt – jf. senere

63

Kortspil, banko, rafle, quiz, bordfodbold mv

64

F.eks. besøg på museer, bådture, bowling, busture, cykelture, biografture, spilarrangementer mv

65

Julefrokost, påskefrokost, fastelavn, Sankt Hans, sommergrill mm

Skønt seniorklubberne er selvstændige klubber, så har de fleste klubber tilknytning til en døve- eller tegnsprogsforening.
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Et besøg er her defineret som ét medlem, der deltager i én aktivitet.67 Mens antallet af arrangementer
hos foreningerne fortæller, hvor mange aktiviteter foreningen planlægger og udfører, så siger antallet af
besøg noget om det samlede aktivitetsomfang, herunder hvor mange deltagere de forskellige aktiviteter
tiltrækker. Hvis vi ydermere sammenholder disse tal med hver forenings medlemsantal, får vi et indtryk
af, hvor aktive foreningerne er set i relation til deres størrelse - og hvor mange gange et medlem i gennemsnit deltager i et foreningsarrangement om året. Vi har kaldt dette tal for Besøg pr medlem. (BPM)68
Antal
arrangementer

Gns. deltagerantal til hvert
arrangement

Samlet
antal besøg

Medlemmer

ABSALON69

19

30

570

39

1866

159

42

6711

635

11

LADYLIKE

11

24

265

62

4

TEGNBØLGEN

36

27

972

93

10

HORSENS

22

18

396

78

5

AALBORG

101

17

1717

145

12

ESBJERG

5

21

105

41

3

FREDERICIA

66

50

3300

202

16

FYN

102

27

2754

179

15

NÆSTVED

11

40

440

83

5

MIDTJYSK

60

20

1200

93

13

KOLDING

12

12

144

35

4

SØNDERJYDSK

11

15

165

43

4

SYDHAVSØERNE

10

8

80

14

6

TEGNBUEN

12

12

144

40

4

AARHUS

104

37

3848

191

20

FLEUR

15

48

720

53

14

I alt

756

23531

2026

Forening

BPM

Der er fem foreninger i Danmark, der har mere end 100 medlemmer, det er i nævnte rækkefølge: 1866,
Fredericia, Aarhus, Fyn og Aalborg. Vi ser også, at det er de samme 5 foreninger, der tegner sig for de
fem største antal arrangementer samt det største antal samlede besøg.
67

Vi kalder det i det følgende besøg, for at undgå forveksling med antallet af faktiske personer/medlemmer.

Der er tale om et gennemsnitstal. Hvis foreningens BPM er 9, betyder det således ikke at samtlige medlemmer
har besøgt foreningen 9 gange om året. Tallet kan således godt dække over, at der er medlemmer, der aldrig kommer
i foreningen, mens andre kommer der mange flere gange om året.

68

Absalon 2.0 der startede i 2019, er en medlemsforening under DDL. Vi har her medtaget forgængeren Absalons
Ungdomsklubs aktiviteter, for at give et reelt billede af aktiviteternes omfang i 2019, skønt klubben ikke var medlem
af DDL. BPM er derfor ikke medtaget for Absalons vedkommende.
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I en del af foreningernes arrangementer er medtaget de tilknyttede klubbers aktiviteter, hvilket er med
til at hæve antallet af årlige arrangementer betragteligt. Oversigten viser ikke overraskende, at det er i
de store byer, at de fleste arrangementer finder sted.
Men hvis vi ser på, hvor mange besøg hver forening har i relation til, hvor mange medlemmer de har, så
er billedet lidt anderledes: Her kommer andre foreninger også højt på listen, herunder Midtjysk, Tegnbølgen og Fleur.70
Næsten halvdelen af foreningerne (otte) har mellem tre og seks BPM om året. Disse foreninger har max.
ét arrangement om måneden, bortset fra Horsens, der skiller sig ud fra gruppen ved at have relativt
mange (22) arrangementer om året.
Det er ikke alle foreninger med relativt få årlige arrangementer, der ser det som et problem - tværtimod
er der flere foreninger, der melder ud, at antallet af arrangementer passer til, hvad medlemmerne ønsker
sig. Et par foreninger (Kolding og Fyn) fortæller, at de – udover foreningens egne arrangementer - også
har fælles arrangementer med Fredericia Tegnsprogsforening.
Skønt der foregår rigtigt mange aktiviteter i de store foreninger, er det ikke nødvendigvis dem, der har
det højeste BPM. Det gælder i særdeleshed 1866, som (inkl. klubber) tegner sig for over en fjerdedel af
samtlige besøg i alle landets døve- og tegnsprogsforeninger. 1866 har dog – pga. sin store medlemsskare – ikke så højt et BPM.

4.3 UDFORDRINGER FOR FORENINGERNE
Foreningerne er også blevet spurgt, hvorfor de ikke har haft flere arrangementer i 2019, hvor en svarmulighed var, at medlemmerne ikke ønskede flere, altså at antallet af arrangementer var passende.
Svarene fra foreningerne falder i tre grupper: Foreninger, hvor antallet af arrangementer er passende,
en gruppe, hvor bestyrelsen eller foreningen har manglet resurser eller haft andre udfordringer og den
sidste gruppe som ikke har besvaret spørgsmålet. Foreninger, der selv mener de har udfordringer, udgør
over halvdelen af alle besvarelser:
Har foreningen udfordringer med arrangementer?

Antallet af arrangementer er tilpas
70

Foreningen har udfordringer

Fleurs besøgstal inkl. ledsagere, som ikke er medlemmer.
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Ikke besvaret

Der var på forhånd givet nogle svarmuligheder, som foreningerne kunne afkrydse i forhold til, hvilke
udfordringer de står med. Der var også mulighed for at beskrive det med egne ord, og det har mange
foreninger benyttet sig af - både som selvstændig forklaring og som supplement til de på forhånd givne
afkrydsningsmuligheder:
Foreningernes udfordringer

Bestyrelsen mangler resurser
Foreningens økonomi
Mangler lokaler
Andre udfordringer

44 % af de foreninger, som har udfordringer, har med egne ord beskrevet deres situation. I nogle tilfælde
som supplement til en eller flere afkrydsninger. Eksempler på øvrige udfordringer er bl.a.:
•
•
•
•
•

For få medlemmer
Svært at finde på arrangementer som kan tiltrække medlemmerne
Differentieret medlemsgruppe med forskellige behov
Medlemmerne er oppe i alderen og bor spredt
Intern uenighed i bestyrelsen

De foreninger, der har haft meget få arrangementer, og som selv ser det som et problem, beretter om
årsager som intern uenighed i bestyrelsen, dalende eller meget lavt medlemstal, der gør det vanskeligt at
holde gang i foreningen og manglende resurser hos bestyrelsen.

4.4 SENIORKLUBBERNE
Som tidligere nævnt tegner seniorklubberne sig for en stor del af de samlede arrangementer i landets
døve- og tegnsprogsforeninger. I oversigten er seniorklubberne kun medtaget de steder hvor foreningerne selv har peget på dem som en del af deres arrangementer. Nogle seniorklubber har ikke en tilknytning
til en døve- eller tegnsprogsforening og er derfor ikke med i foreningernes oversigt. For overblikkets skyld
har vi derfor udarbejdet en separat oversigt over seniorklubbernes aktiviteter.
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Arrangementer

Gnsn. deltagere

Samlet
antal besøg

Medlemmer

BPM

SVANEREDEN

20

10

200

14

14

FRECIA

20

50

1.000

104

10

VALDEMAR SEJR

11

20

220

25

9

BROHUSKLUBBEN

57

44

2.508

179

14

HEDEN

46

20

920

30

31

NORD

48

18

864

43

20

AAKANDEN

24

37

888

52

17

FYNBOERNE

22

35

770

60

13

I alt

248

7.370

507

Seniorklubberne
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Karakteristisk for seniorklubberne er, at de har meget velbesøgte arrangementer i forhold til deres medlemstal. Det laveste BPM er således ni, og Heden har et BPM på 31 – hvilket er rekorden for både seniorklubber, døve- og tegnsprogsforeninger.
Det samlede antal årlige besøg i seniorklubberne er 7.370, hvilket svarer til næsten en tredjedel af den
samlede aktivitetsmængde for samtlige foreninger. Seniorklubberne har i alt 507 medlemmer, der svarer
til ca. fjerdedel af DDL’s samlede antal medlemmer.72

4.5 DDU OG UNGDOMSKLUBBERNE
DDU og medlemsforeningerne Absalon Ungdomsklub/Absalon 2.0, Ladylike og Tegnbølgen tegnede sig
i 2019 for knap 100 arrangementer med ca. 2.350 deltagere. DDU og ungdomsklubbernes aktiviteter
udgør således ca. 10 % af de samlede aktiviteter i foreningerne, hvilket også afspejler, at DDL har ca. ti
gange så mange medlemmer, som DDU har.
DDU fortæller om en løbende medlemstilbagegang: En fremskrivning af tallene viser, at DDU vil miste
næsten halvdelen af sine døve medlemmer i løbet af de næste tre år. Udviklingen har vist, at der kun
indmeldes få nye døve medlemmer om året, hvilket betyder, at DDU samlet set forventer en stor medlemsreduktion de kommende år.

4.6 SAMMENFATNING
Sammenfattende kan det konstateres, at der stadig er mange aktiviteter rundt omkring i landets døveog tegnsprogsforeninger. Aktivitetsmængden er dog ulige fordelt, og i de områder hvor døve bor mere
spredt, og hvor foreningerne derfor ikke har så mange medlemmer, er aktivitetsmængden lavest. Det er
logisk nok, at en forening med få medlemmer, ikke har lige så mange resurser at trække på som de store
foreninger, men det betyder, at der er stor forskel på, hvor mange aktiviteter den enkelte døve har adgang til – og at dette til en vis grad afhænger af, hvor i landet man bor.

I oversigten har vi i nogle tilfælde sorteret ’deltagelse i andres arrangementer’ fra, ligesom udenlandsarrangementer også er sorteret fra.
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Det skal dog bemærkes at ikke alle seniorklubbers medlemmer også er medlem af DDL.
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5. DØVEMENIGHEDERNE
I dette afsnit vil vi give et overblik over de aktiviteter, som døvemenighederne i Danmark står for, hvilken sprogkode, der anvendes i kirken, hvem der bestemmer sprogkoden, døvepræsternes tegnsproglige
uddannelse, samt om man har en tegnsprogspolitik i menighedsrådene.

I Danmark findes der 3 døvemenighedskredse:
1) Øst for Storebælt omfattende Københavns Stift, Helsingør Stift, Roskilde Stift og
Lolland-Falsters Stift under tilsyn af biskoppen over Københavns Stift.
2) Nordjylland og Midtjylland, omfattende Aalborg Stift, Aarhus Stift, Viborg Stift samt Hedensted
Provsti og Vejle Provsti i Haderslev Stift og Skjern, Ringkøbing og Grene provstier i Ribe Stift.
3) Syddanmark omfattende Fyens Stift, Haderslev Stift med undtagelse af Hedensted Provsti og
Vejle Provsti og Ribe Stift med undtagelse af Skjern, Ringkøbing og Grene provstier.
Bekendtgørelse 902 af 03/09/2008 udstikker rammerne for menighedsrådenes arbejde.
De tre menigheder havde indtil december 2019 hver ansat to døvepræster, men med virkning fra d. 1.
december 2019 blev den ene præstestilling i Midt-Nord nedlagt, således at der nu er 5 døvepræster i
landet. Det er i skrivende stund ikke afklaret, om dette vil betyde, at de to menigheder i Vestdanmark
lægges sammen til en.

5.1 AKTIVITETER
Døvemenighederne udgør en væsentlig del af tegnsprogsmiljøerne i Danmark. Døvepræsterne varetager
således mange forskelligartede opgaver, der omfatter gudstjenester, kirkelige handlinger, hjemmebesøg,
andagter, menighedsrådsmøder, samtalegrupper, sociale og kulturelle arrangementer som f.eks. foredrag, udflugter, filmaften, syhold, Kulturnat, babysalmesang, højskoleformiddage mm. I sammentællingen af arrangementer har vi ikke medregnet kirkelige handlinger, som dåb, konfirmationer, bryllupper og
begravelser, hvor begivenhederne er af mere privat karakter. Vi har heller ikke medtaget interne møder,
planlægningsmøder og heller ikke præsternes besøg hos enkelte borgere, præsternes træffetider mv.
Det totale antal arrangementer for hele landet i 2019 var 329 med et totalt antal deltagere på 8.350.73
På landsplan er der tale om følgende fordeling: Øst-menigheden tegner sig for knap 62 % af alle arrangementer – nemlig 203 arrangementer med i alt 4.395 deltagere. Midt-Nord står for 69 arrangementer
med i alt 2.355 deltagere og Syd for 57 arrangementer med i alt 1.600 deltagere.

Af de samlede 329 arrangementer udgør gudstjenester 143 – altså 43%. Hvis vi ser på de tre menigheders fordeling af gudstjenester og øvrige aktiviteter, ser det således ud: I Syd udgør gudstjenesterne 63
Her er ikke tale om 8390 forskellige deltagere, da mange deltager mere end én gang i menighedens arrangementer.
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%, i Nord 58 %, mens de i Øst udgør 33 %. Diagrammet giver et overblik over de tre menigheders aktiviteter og aktivitetstyper:
Aktiviteter i de tre døvemenigheder
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øvrige arrangementer

Hvis vi ser på, hvor mange deltagere der gennemsnitligt kommer til hver gudstjeneste, så ligger det i
Midt-Nord højst med 40 deltagere i snit pr. gudstjeneste. I Øst ligger gennemsnittet på 34 deltagere pr.
gudstjeneste og i Syddanmark på 25.

5.2 SPROG
Vi har spurgt døvepræsterne, hvilken sprogkode der anvendes i kirken, og der er indkommet 4 forskellige svar:
I Øst/ Storkøbenhavn anvendes dansk tegnsprog (med undtagelse af visse kirkelige handlinger hvor der
anvendes TSK). 74
I Øst /Sjælland anvendes også primært dansk tegnsprog, ligesom man også her accepterer at bruge TSK
ved kirkelige handlinger, hvis pårørende ønsker det. Hertil kommer, at døvepræsten anvender TSK ved
hver anden gudstjeneste afholdt på Sydhavsøerne.75
I Midt-Nord svarer præsten, at der anvendes mest TSK ved gudstjenesterne, men at der er ca. 2 gudstjenester om året, hvor der anvendes dansk tegnsprog. Ligesådan kan der være enkelte kirkelige handlinger, som foregår på dansk tegnsprog.
I Øst er der modtaget svar fra begge døvepræster, der har selvstændigt ansvar for hver sit område. Vi medtager
begge svar i det omfang svarene adskiller sig fra hinanden.
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75

Ifølge aftale med døveforeningen.
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I Syd svarer præsterne, at der anvendes mest TSK ved gudstjenesterne – men at der er enkelte kirkelige
handlinger, som foregår på dansk tegnsprog.
Vi har spurgt, hvem der bestemmer sprogkoden, og det er der tre af besvarelserne, der forholder sig til.
I Øst/ Storkøbenhavn svarer man, at der gør menighedsrådet.
I Midt-Nord svares, at præsten har ansvaret for valget, der træffes på baggrund af en dialog med menigheden/menighedsrådet:
Ved gudstjenester er det i sidste instans den tjenstgørende præsts beslutning (…) men det ansvarlige
er naturligvis her at stikke fingeren i jorden hos menighedsråd og menighed og prøve at imødekomme
de fremherskende ønsker i menigheden så godt som overhovedet muligt. 76
I Syd svarer man, at det er præsterne og menigheden, der har truffet beslutningen – ud fra en undersøgelse af, hvad menigheden ønsker:
Menighed og præster har undersøgt, hvad menigheden ønskede og derefter truffet valget. 77
Der er ingen af menighedsrådene, der har en skriftlig tegnsprogspolitik/sprogpolitik.
Præsterne er også blevet spurgt om deres tegnsproglige uddannelsesbaggrund, og tre præster har basisåret af tegnsprogstolkeuddannelsen, én præst har fået undervisning i 12 uger på CBG, mens den
femte præst har taget tegnsprogstolkeuddannelsen. Herudover nævner flere af præsterne, at de har fået
undervisning af kollegaer i kirketegnsprog og/eller har været i praktik hos andre døvepræster.
Døvepræsterne er således den faggruppe, der har den længste tegnsprogsuddannelse af samtlige faggrupper, som vi har undersøgt i forbindelse med denne statusrapport. 78

5.3 UDVIKLING OVER TID
Døvepræsten i Øst/Storkøbenhavn fortæller, at deltagerantallet tredobledes i Døves Kirke over en femårig periode fra 2002/2003, hvor man begyndte at anvende dansk tegnsprog, og at deltagerantallet siden har været stabilt på det nuværende niveau. Man oplever dog, at der kommer færre døve børn, nu er
det en mere blandet børnegruppe, der deltager, der også omfatter hørende (primært CODA’er), CI-brugere og hørehæmmede børn.
I Øst/Sjælland peges på, at udvekslingen omkring sprogbrug er faldet drastisk de sidste fem år.79
I Midt-Nord har man netop gennemgået en stor ændring, da den ene døvepræstestilling er blevet nedlagt, som man endnu på undersøgelsestidspunktet var i gang med at tilpasse sig. Døvepræsten svarer
bl.a., at hun gerne vil være mere aktiv, hvis det imødekommer et behov hos menigheden.80
I Syd fremhæves, at menigheden er blevet mindre med årene, og at der ikke kommer nye tegnsprogsta76

Skriftlig besvarelse fra Irene Schjødt

77

Skriftlig besvarelse fra Ulrich Thiim og Christina Ebbesen

Vi har ikke medregnet tegnsprogstolkene, som naturligvis er den faggruppe der har den længste tegnsprogsuddannelse.
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Døvepræsten uddyber dette med, at der tidligere var en diskussion om sprogkode i de respektive døvemenigheder, som nu har fået ”et svar” i form af Tegnbiblen.
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I Midt-Nord har man for nogle år tilbage oplevet, at menigheden bad om færre gudstjenester.
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lende unge til. Det er således mest de ældre, der kommer i kirken. Også i Syd beskriver man ændringer i
sammensætningen af de yngre årgange – også her er det i dag en blandet gruppe unge, der bliver konfirmeret af døvepræsterne.

5.4 UDFORDRINGER
Næsten alle præster nævner problematikken med den nedlagte stilling, der har konsekvenser for hele
landet – f.eks. nævner Øst/Storkøbenhavn:
En døvepræstestilling er blevet nedlagt i Midt- og Nordjylland – det rammer vores menighed, da
døvepræsten i Nordjylland var en kendt og afholdt præst i Døves Kirke, hvor han var fast afløser for
døvepræsten. Vi har en særligt stor arbejdsmængde i Københavnsområdet, da der bor forholdsvist
mange døve her. Her har vi vores egen kirke, som er meget populær, og som mange opsøger og bruger.
I Syd peger præsterne også på, at der kan være en risiko for flere nedskæringer af området, fordi menigheden bliver mindre:
Så længe der er døve, vil der være døvemenigheder, men i fremtiden kan ingen sige, hvor længe det
vil fortsætte på samme måde som nu. Lige nu er antallet af døve, som bruger døvepræsterne på så
lille et antal, at hvis det var en hørende menighed, ville der kun være én præst. Det er kun den store
geografiske dækning, som berettiger antallet af døvepræster.
I Øst/Storkøbenhavn peges tillige på at det er en udfordring, at der ikke er oversat flere bibeltekster til
dansk tegnsprog.
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6. KULTUR OG MEDIER
6.1 KULTUR
6.1.1 LOVGIVNING OG FINANSIERING
Der findes ikke en særlig lov, der giver døve adgang til det dansksprogede kulturudbud – som f.eks.
film, rundvisning på museer, og teater/scenekunst. Men Lov om tolkning til personer med hørehandicap
giver døve ret til en timebank på 7 timer om året, der (indenfor visse grænser) kan bruges efter eget
valg - herunder til at deltage i kulturelle aktiviteter. Det er muligt at fordele tolketimerne imellem sig, så
den enkeltes timebank kun fratrækkes en del af de samlede tolketimer, hvis flere tolkebrugere deltager i
samme begivenhed.81
Der findes heller ingen lovgivning, der sikrer finansiering af tegnsprogede kulturaktiviteter som f.eks. et
døveteater, som man kender det fra de andre nordiske lande. Dog modtager DDL - via Lov om Udlodning af overskud ved lotteri – årligt udlodningsmidler til kulturelle formål fra Slots- og Kulturstyrelsen82.
Pengene er en støtte til at planlægge, gennemføre og administrere kulturelle begivenheder for døve borgere. Det aktivitetsniveau på kulturområdet, som DDL for nuværende opretholder, gør det dog nødvendigt at skaffe yderligere finansiering fra eksterne fonde og puljer.
FOLKEOPLYSNING
Tidligere havde døve eget oplysningsforbund: Døves Oplysningsforbund (DO) – som i 1992 ændrede
navn til Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund (DHO). Op gennem 90’erne blev der ydet et særligt stort tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter, og DHO havde flere lokale
afdelinger i landet samt et landsforbund med sekretariat på Castberggård. DHO iværksatte både aktiviteter på dansk tegnsprog og tolkede dansksprogede aktiviteter. Tilskudsstrukturen er dog blevet ændret
siden, således at deltagerbetalingen for mennesker med handicap er steget betragteligt - med det resultat at søgningen til kurserne faldt. De lokale afdelinger lukkede gradvist ned, og i dag er også forbundet
nedlagt.83
I forhold til dansksprogede, folkeoplysende aktiviteter i de almene folkeoplysningsforbund, er der ingen
lov, der sikrer, at man som døv har ret til tegnsprogstolkning, hvis man ønsker at deltage i et kursus eller
anden aktivitet. Jf. folkeoplysningsloven § 44 stk. 2, afsættes der ganske vist en pulje penge til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed, som oplysningsforbund og andre arrangører kan søge,
men dels er de afsatte midler helt utilstrækkelige til at dække de faktiske udgifter, dels viser erfaringen,
at døve - pga. den måde, puljen administreres - ikke har en reel mulighed for deltagelse.84 En forespørgSåfremt DDL står som arrangør af kulturelle begivenheder er det også muligt via DNTM at få finansieret tolkningen heraf. Dette sker fordi aktiviteten så kategoriseres som interessepolitisk arbejde, hvortil man ifølge tolkeloven
kan få ikke-tidsbegrænset tolkning.
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Senest aktstykke nr. 197 af den 11. juni 2020, hvor vi har modtaget et driftstilskud på 200.000 kr. for perioden
1.4.2020-31.3.2021.
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I december 2020 så en ny aftenskole dagens lys: Københavns Aftenskole på Tegnsprog (KAPT), som har startet
sin virksomhed i 2021.
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Dels skal den folkeoplysende forening søge på forhånd (før man kender omfanget af udgiften) og dels får man
ikke nødvendigvis fuld dækning. I praksis er det derfor stort set umuligt at få oplysningsforbundene til at betale for

84
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sel til Slots- og Kulturstyrelsen bekræfter, at puljen i dag udelukkende bruges til befordring og hjælpemidler.85
6.1.2 TOLKEDE KULTURARRANGEMENTER
TIMEBANKSFINANSIERET TOLKNING
I 2019 blev der over timebanken 106 gange bevilliget tolk til kulturaktiviteter - f.eks. til foredrag, rundvisninger på museer og lign, en enkelt koncert samt en enkelt forestilling. De 106 tolkninger udgør i alt
278 timer – dvs. hver aktivitet i gennemsnit har varet 2,62 timer. Aktiviteterne fordeler sig på landsplan
således:
Hovedstaden

47 aktiviteter

Sjælland

8 aktiviteter

Nordjylland

3 aktiviteter

Midtjylland

14 aktiviteter

Syddanmark

34 aktiviteter

I alt 93 forskellige brugere benyttede sig af tolk til kulturelle formål. To af dem deltog i fire aktiviteter,
syv deltog i to aktiviteter, og de resterende 84 deltog i én kulturel aktivitet – dvs. at man i alt har fået
tolket 106 forskellige arrangementer.
Ved ingen af disse begivenheder blev tolkningen trukket fra mere end en enkelt døv borgers timebank.
Skønt det ikke kan udelukkes, at flere døve har deltaget i samme begivenhed, så må det dog formodes,
at disse aktiviteter typisk ikke har mange brugere pr. tolkning.
DNTM har i alt registreret 2.266 døve tolkebrugere86, så det er kun 4 % af denne gruppe, der har benyttet muligheden for - via timebanken – at deltage i dansksprogede kulturelle aktiviteter.

Deltagere i kulturaktiviteter
ud af DNTM’s tolkebrugere

deltog ikke
deltog i kulturaktivitet

Deltagelse i kulturaktiviteter
- hyppighed

deltog 1 gang
deltog 2 gange
deltog mere end 2 gange

tolkning, når de får forespørgsler fra døve, der ønsker at deltage i en aktivitet.
85

Jf. samtale med Mukaddes Ugurlu, Slots- og Kulturstyrelsen.

86

Jf. DNTM’s årsberetning fra 2019
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Af de tolkede begivenheder, der er betalt via deltagernes timebank og registreret under kultur, er der
kun i to tilfælde tale om tolkning af scenekunst. I de øvrige tilfælde er der tale om foredrag, rundvisninger mv.
ØVRIGE TOLKEDE KULTURBEGIVENHEDER
Også i andre sammenhænge kan dansksprogede kulturbegivenheder gøres tilgængelige for døve. Dette
kan f.eks. ske, hvis tolkningen er finansieret af private / fondsmidler, eller hvis en døv får bevilget tolk
hertil fra jobcenter (i forbindelse med arrangement på/med arbejdspladsen) eller af STUK (i forbindelse
med et arrangement på uddannelsesstedet). Af gode grunde har det ikke været muligt at få indblik i de
to sidstnævnte typer af aktiviteter, men vi vurderer, at der er tale om et ganske lille antal.87
DDL har i samarbejde med to teatre fået iværksat tolkning af tre opførelser i 2019 (af to forskellige forestillinger) med et estimeret deltagerantal på 6088 - svarende til halvanden procent af den døve befolkning.89
Til sammenligning, blev der i Danmark i sæsonen 2018/2019 opført 14.842 scenekunst forestillinger.
Heri deltog i alt 2.809.012 mennesker – svarende til godt 48 % af befolkningen.90
TOLKNING AF SCENEKUNST
At der er så få forestillinger, der bliver tolket, skyldes bl.a. at der er en særlig problematik omkring finansiering af tolkning af scenekunst, herunder teater, idet det kræver, at tolken bruger ekstra tid på sin
forberedelse, hvis man som tolkebruger skal have en oplevelse, der bare tilnærmelsesvis minder om den
oplevelse, som det hørende publikum får. Vi har i forbindelse med undersøgelsen talt med to tegnsprogstolke, om de særlige udfordringer, der er i forbindelse med tolkning af scenekunst. De fortæller bl.a., at
det ikke er nok, at tolken oversætter, hvad der bliver sagt på scenen. Tolken må forinden have set forestillingen selv for at vide, hvad der sker på scenen, fordi den information er vigtig for tolkningen. Tolken
skal optimalt set formidle den kunstneriske præstation, der leveres af skuespillere/scenekunstnere, og
bl.a. derfor er denne type tolkning en særlig disciplin, som kræver ekstra forberedelse.
Hertil kommer, at det praktiske skal fungere og aftales i forvejen, hvilket også kræver tid, da man ikke
bare kan stille sig op på scenen og begynde at tolke. Det kræver et samarbejde med teatret for at få
tolkningen til at fungere, fordi der er mange ting, der skal aftales i forvejen – herunder placering af tolkene og den/de døve tilskuere, lysforhold mv.
Den ene af de to tegnsprogstolke vi har interviewet, anvendes ofte som performancetolk. Hun påpeger
det uheldige i, at der ikke længere bevilges ekstra forberedelsestid til denne type opgaver, da forberedelsen er tidskrævende, hvis tolkebrugerne skal have en god oplevelse.
Jeg tolker ikke længere teaterforestillinger [uden ekstra forberedelsestid]. Jeg vil ikke være bekendt
at levere en halvdårlig tolkning for den døve borger, der jo har betalt fuld pris for at komme ind og se
forestillingen. (…)
Det kræver også at man samarbejder med teatret om, hvor tolkene skal stå. Trods samtale med
Også Castberggård, døve- og tegnsprogsforeningerne, døvepræsterne m.fl. arrangerer fra tid til anden tolkning af
kulturelle begivenheder. Disse er medtaget i andre afsnit i rapporten.
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Tallene skal tages med forbehold, da vi ikke har præcise opgørelser.

89

Hvis vi antager at der er 4.000 døve i Danmark.

90

Jf. Danmarks Statistik. Scenekunst 18/19.
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tolkestedet forinden, har jeg oplevet at få anvist en plads på rækken foran den døve, med ryggen til,
hvorefter jeg måtte bryde brandreglerne og stille mig ud på gangarealet, med front mod og meget
tæt på tolkebrugeren, for at kunne blive set i mørket i salen.
Jeg har også været udsat for at blive placeret på en stol meget tæt foran tolkebrugeren. Det duer
bare ikke at skulle sidde så tæt på hinanden – det overskrider både min og tolkebrugerens intimgrænse at skulle performancetolke, måske med store armbevægelser, lige op i ansigtet på et andet
menneske. 91
I anerkendelse af nødvendigheden af at bevilge ekstra resurser til området opstartede Den Nationale
Tolkemyndighed (DNTM) i 2013 en forsøgsordning, hvor man bevilgede ekstra timer til det forberedende arbejde ved performancetolkning. Forsøget ophørte dog d. 10. april 2017, fordi man fra DNTM’s side
oplevede forskellige dilemmaer med denne praksis – herunder om det fri tolkevalg og antal af brugere
versus antal af forberedelsestimer – men måske især fordi det i forsøgsperioden ikke var lykkedes at finde frem til retningslinjer for, hvor meget ekstra forberedelsestid, denne slags tolkning krævede. Tværtimod oplevede man, at forberedelsestiden blev ved at vokse gennem hele forsøgsperioden:
Tolkemyndigheden oplevede, at tolkeleverandørerne plæderede for et stigende antal forberedelsestimer for at leve op til egne kvalitetskrav (…) Det var ikke muligt at udarbejde en kvalitetsbeskrivelse
eller vejledning af performancetolkninger. 92
Vi har ikke kunnet få oplyst antallet af tolkede teaterforestillinger, brugere eller økonomi for projektet i
den periode det kørte.
Siden man stoppede projektet, har DNTM ikke bevilget ekstra forberedelsestid til tolkning af sådanne
aktiviteter, og der er ikke mange tolke (om nogen overhovedet), der vil påtage sig at tolke teaterforestillinger uden ekstra forberedelsestid. En gennemgang af tolkeopgaverne i timebanken under DNTM tyder
også på, at det er ganske få gange, at der tolkes scenekunst via denne ordning. Således tilsyneladende
kun 2 gange i 2019.
Som nævnt har DDL i nogle få tilfælde samarbejdet med eksterne parter om at få tolket teaterforestillinger, hvilket altid kræver ekstern finansiering. Tolkede forestillinger har i 2019 været opsætninger på
Folketeatret (to opførelser) og samarbejde med Nørrebro Teater (1 forestilling), hvor teatrene selv søgte
fondsmidler hjem til tolkenes forberedelsesarbejde, og hvor DDL via DNTM fik bevilget tolkning af selve
forestillingerne.
6.1.3 KULTURTILBUD PÅ DANSK TEGNSPROG
Vi har også forsøgt at gøre op, hvor mange opførelser på dansk tegnsprog der blev gennemført i 2019,
samt hvor mange døve der fik glæde af disse aktiviteter. I 2019 har vi identificeret 14 tegnsprogede opførelser af 6 forskellige forestillinger, heraf de 12 på dansk tegnsprog93 og to på internationale tegn.
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Interview med Aino Kobbernagel, tegnsprogstolk.

92

DNTM. Redegørelse 2017 (s. 12)

Nogle af disse forestillinger er ret beset ikke fuldt tegnsprogede, men tosprogede. To af de tolv forestillinger har
endvidere været afholdt på almene folkeskoler og derfor været et lukket tilbud, og en af dem er foregået ved en
privat fest, for en begrænset deltagerkreds.
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Det skønnes, at sammenlagt 568 døve borgere94 har fået glæde af disse aktiviteter samt et ukendt antal
hørende borgere.
I Danmark har vi fem uddannede døve skuespillere, men der er ingen af dem, der kan ernære sig på fuld
tid som skuespiller i Danmark. Opsætning af scenekunst på dansk tegnsprog foregår kun sporadisk og
oftest med ekstern finansiering som f.eks. projektmidler.

6.2 MEDIER
6.2.1 LOVGIVNING OG AFTALER
Den indholdsmæssige regulering af radio- og tv-virksomhed samt tv-lignende tjenester på f.eks. internettet er fastlagt i Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Loven indeholder regler vedrørende adgangen til at udøve radio- og tv-virksomhed i Danmark, bestemmelser om bl.a. DR’s, TV 2 DANMARK A/S’
og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed.
På baggrund af en politisk medieaftale, indgås der mellem DR og Kulturministeren en Public service-kontrakt, der præciserer, hvilke opgaver DR forventes at opfylde, og som udstikker rammerne, inden for hvilke public service-virksomheden kan drives.
DR’s gældende public service-kontrakt for perioden 2019-2023 er indgået på baggrund af Medieaftale
2019-2023 af 29. juni 2018.
Public service-kontrakten oplister DR’s forpligtelser i forhold til tegnsprogstolkning, og her fremgår det
bl.a.
DR skal på tegnsprogskanalen minimum tilbyde to tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser på hverdage og en i weekenden. I tidsrummet 19.30-21 skal DR genudsende disse tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser.
DR skal sikre indholdsmæssig variation på tegnsprogskanalen og skal til den sprogligt svageste del af
døvemålgruppen tilbyde nyheder i en særlig enkel udgave.
DR skal tegnsprogstolke alle valg inkl. alle partipræsentationsprogrammer, partilederrunder og selve
valgaftenen.
DR skal tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt muligt
og under hensyn til DR’s allokerede kapacitet i DTT-nettet tegnsprogstolkes.
Programmer, der sendes med tegnsprogstolkning på tv, skal efterfølgende kunne ses med tegnsprogstolkning on demand på DRTV. I løbet af kontraktperioden skal DR sikre, at tegnsprogskanalens programmer kan livestreames via DRTV.
Tegnsprogstolkningen sendes på ”den 4. kanal” i DTT-nettet, som er til rådighed til dette formål kl.
17-21.
TV 2’s virksomhed er - ud over den generelle selskabslovgivning - reguleret i en særskilt bekendtgørelse
om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed, i selskabets vedtægter samt i public service-tilladelsen.
Den nuværende tilladelse er gældende til den 31. december 2023, og vedrører alene hovedkanalen
TV 2:

Det er ikke nødvendigvis 568 unikke borgere, der kan godt være gengangere, således at nogle døve borgere har
set mere en enkelt forestilling/aktivitet.
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Heraf fremgår det:
TV 2 DANMARK A/S skal minimum tilbyde to tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra TV 2 dagligt. Den ene nyhedsudsendelse kan dog efter dialog med brugerrådet på hverdage erstattes af den
første del af programmet ”Go’ aften Danmark”. De tegnsprogstolkede programmer udsendes på ”den
4. kanal” i DTT-nettet, som aktuelt er til rådighed til dette formål kl. 17-21. Hurtigst muligt og senest
fra 1. januar 2020 skal programmerne efterfølgende uden betaling kunne ses med tegnsprogstolkning via TV 2 Play e.l.
De regionale TV 2-virksomheder er otte selvstændige public service-virksomheder, der sender regionale
tv-programmer. De regionale TV 2-virksomheders programudbud skal omfatte nyheds- og aktualitetsprogrammer samt programmer med kultur, oplysning og underholdning. Der skal ved programlægningen
lægges vægt på tilknytning til regionen og på regional alsidighed.
Hver af de regionale virksomheder har siden januar 2012 haft sin egen 24-timerskanal. Herudover sender de nyheds- og aktualitetsprogrammer om og for det pågældende regionale område i såkaldte vinduer på TV 2’s hovedkanal, ligesom de leverer nyhedsindslag til TV 2-sendefladen. Derudover udbyder
virksomhederne nyheds- og aktualitetstjenester på nettet.
Formålet med de regionale TV 2-virksomheder er at drive public service-virksomhed. Af den årsag skal
virksomhederne ligesom DR og TV 2 leve op til bestemte public service-forpligtelser. Disse er fastsat i
en public service-kontrakt mellem hver enkelt virksomhed og kulturministeren.
I public service-kontrakterne med de otte regionale TV-stationer er indsat samme enslydende afsnit om
betjening af handicappede. Her er dog kun nævnt en enkelt foranstaltning, nemlig tekstning, som man
gennem perioden skal forsøge at øge.
I TV 2-Lorrys servicekontrakt er desuden vedlagt 11 strategiske mål for stationen som bilag til kontrakten. Her nævnes døve som en af de målgrupper, hvis adgang skal forbedres:
TV 2 LORRY skal i perioden udnytte ny teknologi til at forbedre adgangen til vores indhold for hørehæmmede, blinde og døve.
Men det er ikke specificeret hvordan, og der nævnes således heller ikke noget om tegnsprogstolkning.

6.2.2 OPFYLDELSE AF PUBLIC SERVICEAFTALERNE
DR
I 2019 blev der tegnsprogstolket mere end 490 timers tv-programmer95, svarende til godt 1 time og 20
minutters tolkede programmer om dagen i gennemsnit. Det er ikke fastsat i public service-kontrakterne,
hvilken længde de tolkede nyhedsprogrammer skal have – kun antallet af udsendelser. I 2019 har der
desuden været afholdt både Folketingsvalg og valg til Europarlamentet, som ifølge DR’s egen public service redegørelse for 2019 betyder 33 ekstra timers tolkning sammenlignet med 2018.96
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Jf. Døvefilms julehilsen 2019

96

Jf. også afsnittet ”Demokrati”
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DR oplyser i deres public service redegørelse, at man på Tegnsprogskanalen sendte to tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser om dagen i hverdagene samt én om dagen i weekenden. Det fremgår dog også,
at den ene af hverdagens to nyhedsudsendelser udgøres af ’Ligetil Nyheder på tegnsprog’, som er DR’s
nyhedstilbud på tegnsprog til den sprogligt svageste del af døvemålgruppen. Begge nyhedsudsendelser
bliver genudsendt i tidsrummet 19:30-21:00.
DR har desuden i løbet af 2019 tolket et udvalg af magasinprogrammer og dokumentarer:
Derudover sendte DR i 2019 et udvalg af danske dokumentarer med tegnsprogstolkning, f.eks. ’Tillykke, I skal have trillinger!’ og ’Ritt’. Yderligere tegnsprogstolkede DR livsstilsprogrammer som ’Kender Du Typen?’ og ’Hammerslag’. De tegnsprogstolkede programmer har efterfølgende været tilgængelige on-demand på DRTV, hvor der løbende tilbydes arkivprogrammer med tegnsprogstolkning.97
Det nævnes ikke i redegørelsen, men DR har desuden fået tolket flere programmer ’af stor samfundsmæssig interesse’, således som de er forpligtede til ifølge deres public service-kontrakt.98
At tolkningen af den ene nyhedsudsendelse således nu er erstattet af ’Ligetil Nyheder på tegnsprog’
samt tolkning af andre typer af programmer, er aftalt med DR’s Brugerråd, hvor man har prioriteret variation i de tolkede programmer – fremfor to daglige nyhedsudsendelser.99
TV 2 DANMARK
TV 2 skriver i deres public service redegørelse fra 2019:
Tegnsprogstolkningen (…) sker fortsat i samarbejde med DR og med firmaet Døvefilm som entreprenør. De daglige, tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra TV 2 udsendes free-to-air på Tegnsprogskanalen hos DIGI-TV. TV 2 har gennem 2019 tegnsprogstolket således på hverdage: Første del af
Go’ aften Danmark / Go’ aften Live samt 19 Nyhederne. I weekender (og i perioder uden magasinprogrammerne Go’ aften Danmark / Go’ aften Live) er følgende udsendelser tegnsprogstolket: 18
Nyhederne og 19 Nyhederne.
Da DDL – som ovenfor nævnt – ønsker variation i de programmer, der tolkes, frem for fire daglige nyhedsudsendelser har man i lighed med den aftale, der er indgået med DR, også aftalt med TV 2, at man
ønsker tolkningen af den ene nyhedsudsendelse erstattet med tolkning af et magasinprogram (Go’ aften
Danmark /Go’ aften Live), når det er muligt. Dette er således også indskrevet i public service kontrakten
med TV 2 DANMARK (jf. ovenfor).
6.2.3 PROGRAMMER PÅ DANSK TEGNSPROG
Udover tolkning har døve også adgang til en række programmer, der produceres på dansk tegnsprog, og
som – for en stor dels vedkommende – tager døvespecifikke temaer op, som udsendes på DR og endvidere kan ses på nettet. Disse programmer produceres af Døvefilm.100
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DR’s public service redegørelse 2019.
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Døvefilms Chef Mette Munk oplyser at der er tale om ca. 10 timer.
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Jf. Lars Knudsen, Landsformand i DDL og medlem af Brugerrådet.

Døvefilm er en selvejende institution under Socialstyrelsen, som finansieres over finansloven og som producerer
programmer på dansk tegnsprog. Døvefilm varetager også for DR og TV 2 DANMARK tolkningen af de programmer,
som de to tv-stationer er forpligtede til at få tolket.
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I 2019 har Døvefilm produceret 72,77 timers tv, der fordeler sig på følgende genrer (programmer), 20
timers magasinprogrammer (Tidens tegn), 46,18 timers Nyhedsprogrammer (Ligetil Nyheder på tegnsprog), 5,5 times aktualitetsprogrammer (TEGN på Viden, Dialogen), 1.09 timers net-tv (PLUM TV).
SEERTAL
Døvefilms programmer blev i 2019 i gennemsnit set af 2.100 seere. Der er store variationer i seerantallet for de enkelte programmer – f.eks. var der 8.000, der så programmet Tree Fairy sendt den 21. december 2019. 101
De seertalsmålinger, der refereres til her, er foretaget som stikprøver vha. tv-metre. 2.200 personer
fordelt på 1.000 husstande er udstyret med et apparat, der sluttes til deres fjernsyn, og som registrerer,
hvilke kanaler der ses hvornår. Husstandens beboere og gæster trykker sig ind som seere vha. apparatets fjernbetjening. Døvefilms chef, Mette Munk, gør opmærksom på, at seertallene skal tages med et
vist forbehold. 102
Udover de personer, der ser programmerne, når de udsendes på TV, er der også en del, der streamer
dem på nettet – enten på DR’s eller på Døvefilms hjemmeside. Tidens Tegn ses sammenlagt af 966 på
nettet pr. program (200 på DR’s hjemmeside og 766 på Døvefilms egen hjemmeside)103. Sammenlagt
med de 2.100 er der altså gennemsnitligt over 3.000 personer, der ser hvert af disse programmer.
Der laves ikke seertal fra TS-kanalen.
UDVIKLING I PROGRAMPRODUKTION
Udviklingen i Døvefilms programproduktion har generelt været nedadgående i perioden 2010 – 2017:
fra 39 timers produktion i 2010 til 34,67 timer i 2017. I denne periode har der udelukkende været produceret magasinprogrammer og (frem til 2014) ungdomsprogrammer.
I 2018 og 2019 er Døvefilms samlede produktion steget væsentligt. Magasinprogrammerne er reduceret
fra de 34,67 timer i 2017 til 20 timer i 2019, til gengæld er der produceret 32,75 timers nyhedsproduktion (Ligetil Nyheder på tegnsprog) i 2018 og 46,18 timers i 2019. Hertil kommer 6,59 timers aktualitets- og netprogrammer i 2019.
Følgende diagram over de sidste 10 års produktion giver et indtryk af de forandringer, der er sket:

101

Tallene er oplyst af Døvefilms chef Mette Munk.
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Mette Munk skriver således: … med så små tal, må der nok påregnes en forholdsvis stor unøjagtighed.

103

Tallene er oplyst af Mette Munk.
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Døvefilms produktion 2010 - 2019
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En væsentlig del af den øgede produktion udgøres af de nyhedsprogrammer, som Døvefilm producerer
for DR: Ligetil Nyheder på tegnsprog. Disse programmer er tegnsprogsoversættelser af allerede producerede artikler ”DR Ligetil”, hvor Døvefilm ikke laver egentligt redaktionelt arbejde, hvilket kan forklare,
at der kan produceres så stor en mængde programmer.104
UDFORDRINGER
Antallet af programmer på dansk tegnsprog, der ikke er nyheds- og aktualitetsprogrammer, er faldet
betragteligt i perioden fra 2010 til 2019 (fra 39 til 20 timer), hvilket bl.a. skyldes den dalende finanslovsbevilling:
Mette Munk skriver således:
… [Det faldende antal programmer] skyldes, at vi er underlagt besparelser, samtidigt med at lønningerne stiger (…) Finanslovsbevillingen er faldet med 6,6 % siden 2003, mens de overenskomstmæssige lønstigninger alene andrager 32 % i samme periode.
I forhold til behovet for programmer på dansk tegnsprog, er det tilsyneladende noget, man løbende skal
gøre politikere og øvrige beslutningstagere opmærksomme på. Døvefilm blev pludseligt og uden varsel
taget af Finansloven i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i efteråret 2017. Efter en ihærdig indsats, ikke mindst fra DDL’s side, lykkedes det at få sikret et fremtidigt finanslovstilskud til Døvefilm.

104

Jf. Mette Munk.
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7. VOKSENUNDERVISNING
Målet med dette afsnit er at kortlægge, hvad der findes i Danmark i dag af undervisningstilbud til voksne
døve på dansk tegnsprog.105 Vi har set på, hvilken type undervisning der er tale om, hvor mange deltagere der benytter de forskellige tilbud, udviklingstendenser, samt hvilke udfordringer respondenterne ser
på området. Derudover har vi set nærmere på, hvilken tegnsproglig baggrund underviserne har, hvilken
sprogkode der bruges i undervisningen, samt om organisationen har en tegnsprogspolitik.
En afsøgning af området viste, at der – udover de udbydere, vi har medtaget her - var en del aktører på
landsplan, der har tilbud om specialundervisning, der retter sig mod mennesker med hørenedsættelse.
Man vil disse steder kunne få rådgivning og vejledning vedr. høreapparater og CI samt nogle steder også
Specialundervisning for voksne men ikke på dansk tegnsprog.106 Vi er også stødt på HF og FVU tilbud til
døve, som foregår vha. tegnsprogstolkning, og de er heller ikke medtaget her.

7.1 UDBYDERE OG TYPE AKTIVITETER
Vi har fundet syv udbydere af voksenundervisning til døve, som er aktive på området.
Vi fandt egentligt flere, men i nogle tilfælde er der tale om samarbejde mellem flere udbydere – f.eks.
samarbejder CDH med VUC Aalborg om at udbyde kurser for døve, og CFH samarbejder med CFD om
at udbyde FVU kurser.
De syv udbydere har næsten alle mere end én type undervisning, de udbyder, og tilsammen har de tilbud indenfor følgende områder: Højskoleforløb, Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), Specialundervisning for Voksne (SV), ordblindeundervisning
(OBU), ressourceforløb samt anden jobrelateret undervisning, undervisningsforløb til døve med anden
etnisk baggrund, undervisning til familier samt tegnsprogsundervisning til døve.

105

Vi har valgt at medtage ungdomsuddannelser i dette afsnit.

Vi har ikke talt med alle disse udbydere, men vi har gennemgået deres hjemmesider for information om døve og
tegnsprog, for at se om de specifikt havde disse tilbud.
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De svar, vi har fået fra respondenterne, tyder på, at voksenundervisningsområdet er i bevægelse, og der
kan således ses både tilbagegang og fremgang indenfor de forskellige typer af undervisning – både i antallet af aktiviteter og i deltagertallene.
Castberggård (CBG)
CBG oplyser, at de på højskoleforløb har haft 233 døve deltagere i 2019107. På Castberggård Jobcenter
kører man pt to STU forløb for i alt 18 deltagere, samt ressourceforløb og andre jobrelaterede kursusforløb for i alt 12 deltagere. Anslået i alt 263 døve deltagere.108
Der er dog overordnet set tale om en nedgang i antallet af døve deltagere:
Vi ser en tendens til nedgang i døve deltagere på næsten alle hold. Det er ofte et økonomisk spørgsmål. Mange ville deltage, hvis det var gratis, men når betalingen skal ske, hopper mange desværre
fra. Generelt er der færre døve, der benytter sig af tilbuddene og flere hørehæmmede…109

107

Tallet dækker over gengangere, da flere døve deltager i mere end ét forløb på et år.

108

Tallet inkluderer hørehæmmede deltagere på STU-holdene på jobcentret.

109

Skriftlig besvarelse fra Castberggård
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CBG har i året 2020 udbudt 16 forskellige højskolekurser – nogle af dem flere gange110. Heraf er de 6
kurser for døve deltagere og undervisningssproget er dansk tegnsprog. Hertil kommer familiehøjskolen,
som henvender sig til døve og deres (døve og/eller hørende) familier, hvor sproget også er dansk tegnsprog.
De øvrige kurser er enten for både døve og hørehæmmede eller udelukkende for hørehæmmede. Sprogkoden på disse kurser er i fire tilfælde: tale, tegnsprog og TSK, mens det i de resterende tilfælde er enten
tale og tegnsprog eller tale og TSK.
På Castberggård Jobcenter kører man pt. to STU forløb for i alt 18 deltagere, og man oplyser, at deltagerantallet indenfor dette område har været stabilt i de senere år. På Job- og Udviklingscentret kører
man desuden ressourceforløb og andre jobrelaterede kursusforløb. Her har man 12 deltagere.
Endeligt har man Campus for unge døve og hørehæmmede borgere (pt 14 indskrevne).
CDH
CDH har også en stor mængde voksenundervisningsaktiviteter. Man har både STU (pt. med seks elever
– heraf tre døve og tre døvblinde), kompenserende specialundervisning for voksne (pt. ca. 70 kursister),
og her berettes om et område i vækst. Desuden samarbejder man med VUC Aalborg om OBU og FVU.
Det fortælles, at man har to-tre deltagere i OBU og samme antal, som er i gang med et FVU-forløb –
begge dele under Specialundervisning for voksne. Derudover har personalet kompetencer til at teste
døve og hørehæmmede i forbindelse med optagelse på hhv. FVU og OBU.
CFH
CFH har også en del aktiviteter på voksenundervisningsområdet, herunder STU (syv deltagere), som
man oplyser har haft et uændret omfang i flere år. Desuden kører man FVU, og her har man hold i både
Fredericia, Nyborg og Odense samt i samarbejde med CFD også aktiviteter i Søborg. Man har 22 døve
kursister, som deltager i FVU (udover de hold, som man samarbejder med CFD om). CFH oplyser, at FVU
for døve opstod for 10 år siden og har afløst den kompenserende specialundervisning. Tilbuddet er siden da vokset i omfang, og potentialet er stort.
CFD
På CFD kører man også FVU-hold for døve i både Nyborg og Søborg – i øjeblikket har man 18-20 elever.
Man oplyser, at antallet af deltagere svinger på STU-forløbene, men at der er sket et fald indenfor de
seneste fem år fra ti til tre-fire elever. Desuden kører CFD forskellige individuelt tilpassede forløb efter
servicelovens bestemmelser og/eller forløb, der er bevilget af jobcentret. Det drejer sig om undervisning
i dansk tegnsprog, dansk og samfundsforhold for døve med anden etnisk baggrund (to-seks deltagere)
samt tilbud om undervisning til familier (to). Men det er ligeledes tal, der svinger meget.
CVS København
Her underviser man årligt ca. 10 – 15 døve efter lov om specialundervisning for voksne. Der oplyses,
at det ofte er samme borgere i længerevarende forløb (/flere på hinanden følgende kortere forløb). Der
køres også forløb for døve med anden etnisk baggrund end dansk.
Institut for Kommunikation og Handicap – Region Midtjylland
Her varetager man også specialundervisning for voksne døve – dog i mindre skala: Sidste år havde man
tre deltagere – heraf to med ikke-dansk baggrund. Det berettes, at området tidligere været meget stør110

Castberggård har sendt kursusoversigt for 2020, hvor en del aktiviteter blev aflyst pga. Corona.
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re – da man havde flest deltagere, var man oppe på 50 døve om året og var dengang to fuldtidsansatte
undervisere. I dag er der kun én underviser tilbage.
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
På Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har man i flere år kørt FVU hold for døve. I 2019 havde
man 16-20 deltagere. Pga. dalende deltagerantal har man dog lukket tilbuddet fra og med 2020.

7.2 DELTAGERANTAL OG UDVIKLINGSTENDENSER
Højskole- Arb-markeds
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i 2020 fordi søgningen var
dalende

16-20

16

32

62

STU deltagerantal falder
Stabilt niveau

3

233

Udviklingstendenser
Faldende antal døve
kursusdeltagere

233

CBG JC

Deltagere i alt

SV

86

2

Ifølge vores optælling var der i 2019 i alt 431 døve112, der deltog i voksenundervisning indenfor højskolekurser, kurser finansieret af jobcentret, STU, FVU, SV mv. Heraf var de 32 i gang med STU, de 62 i
gang med FVU og de 86 i gang med SV.
Ser vi på udviklingstendenserne, er der ikke en entydig tendens indenfor de forskellige områder, idet
hver udbyder tilsyneladende har forskellige erfaringer. Mens nogle udbydere oplever at FVU-deltagerantallet falder, oplever andre, at det stiger. Det kan handle om, at man henvender sig til de samme deltagere, således at når én udbyder øger sine aktiviteter indenfor et område, falder deltagerantallet hos andre
udbydere.
CDH melder om en stigning i antallet af deltagere på SV området. Det er interessant, at antallet af delCDH har flere kursister, der får FVU- eller OBU-undervisning under lov om specialundervisning for voksne. Dette sker, hvis der ikke er kursister nok til at oprette et hold, eller hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende.
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Som det fremgår er der ikke fra alle leverandører tale om helt præcise optællinger, hvorfor det samlede tal også
kun er et ca.-tal.
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tagere, der får specialundervisning for voksne, er markant højere i Aalborg end andre steder i landet, og
at man her ser det som et område i vækst, mens flere andre leverandører – f.eks. Region Midt - beretter
om den modsatte tendens.
Noget tyder på, at Lov om specialundervisning for voksne administreres forskelligt rundt om i landet. En
respondent giver således også udtryk for, at det er en ”mudret” lovgivning, at området er uigennemskueligt, og at det forvaltes meget forskelligt fra kommune til kommune.
En anden respondent peger på, at det er en hæmsko, at deltagerne skal visiteres til undervisningen:
Døve kan ikke bare komme til os – de skal visiteres til specialundervisning. Tidligere kunne vi bare
selv sætte det i værk, det kan vi ikke længere. (…) Der er ingen tvivl om, at der er døve her i byen, som
kunne profitere af det – men som loven er nu, er det svært at få deltagerne visiteret. 113
Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at antallet af STU-elever tilsyneladende er stabilt - undtagen hos
en enkelt respondent, der har oplevet et lille fald. Med CI- udviklingen skulle man tro, at der sammenlagt
ville være tale om et væsentligt fald i deltagerantallet, men det er ikke tilfældet. Man kan formode, at
deltagerne også rekrutteres blandt unge med høretab, som ikke er tegnsprogstalende. Denne antagelse
bygger vi bl.a. på, at det f.eks. fremgår af Castberggårds besvarelse, at deres STU-forløb retter sig mod
både døve og hørehæmmede.

7.3 SPROGKODE, TEGNSPROGSKOMPETENCER OG TEGNSPROGSPOLITIK
I følgende oversigt vises de forskellige udbyderes andel af døve undervisere, hvilket sprog/hvilken
sprogkode der anvendes i undervisningen, hvilken tegnsproglig baggrund de hørende undervisere har,
samt om organisationen har en tegnsprogspolitik.

Sprogkode

CBG

CBG JC

Kurser for
døve

Tegnsprog

Kurser for
døve og hørehæmmede

Tegnsprog/

Andel døve
medarbejdere

Hørende medarbejderes
tegnsprogsuddannelse

Tegnsprogspolitik

CBG’s hørende undervisere
har fire typer tegnsproglig
uddannelsesbaggrund:115

dansk/ tsk

Kurser for
hørehæmmede

Tale og tsk

STU

Ikke oplyst

Øvrige
kurser

Dansk tegnsprog

38 %114

Tolkeuddannelse
Ja
510 timers
tegnsprogsundervisning
Internt kursus på CBG
(timetal ikke oplyst)
Eksterne undervisere uden
tegnsprogskompetencer

113

IKH Region Midt.

114

Andel døve medarbejdere i hele organisationen.

115

Det oplyses ikke hvor mange af hver, hvorfor vi ikke kan beregne et gennemsnit
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FVU

Sprogkode tilpasset
den enkelte

OBU

Sprogkode tilpasset
den enkelte

SV

Sprogkode tilpasset
den enkelte

STU

Sprogkode tilpasset
den enkelte

FVU

Dansk tegnsprog

CDH

CFH

5 %116

300 timer

0%

510 timer

Nej

Nej

STU

Dansk tegnsprog

FVU

Dansk tegnsprog

100 %

ØVRIGE

Dansk tegnsprog

100 %

Vestegnen

FVU

Dansk tegnsprog

100 %

CSV KBH

SV

Dansk tegnsprog

0%

Tolkeuddannelse

-

IKHReg.
Midtjylland

SV

Dansk tegnsprog

0%

Ca. 180 timer

-

CFD

75 %

Ja

-

Det har ikke været muligt at få oplyst præcist, hvor mange døve og hvor mange hørende undervisere
der er involveret i området totalt set. Men vi kan konstatere, at andelen af døve undervisere svinger fra
0 – 100 %. Mens nogle udbydere udelukkende bruger døve undervisere (CFD samt Vestegnen), så er der
andre, der udelukkende bruger hørende undervisere (IKH Reg. Midt. og CSV København).
Hvis vi ser på de hørende underviseres tegnsproglige uddannelsesbaggrund, så ligger den højere end
uddannelsesbaggrunden indenfor både bo- og dagtilbud. Vi kan ikke beregne gennemsnittet, da vi ikke
for alle institutioner ved, hvor mange medarbejdere i personalegruppen der har de forskellige typer af
tegnsprogsuddannelse, men det kan konstateres, at hos de fem udbydere, der bruger hørende undervisere, har de tre af dem 300 eller flere timers tegnsprogsuddannelse bag sig.
Både CBG og CFD oplyser, at de har en skriftlig tegnsprogspolitik. Det er imidlertid kun CFD’s politik, vi
har haft adgang til at se.117 CBG oplyser, at de er ved at revidere deres tegnsprogspolitik i øjeblikket.

116

Andel døve medarbejdere i hele organisationen.

117

CFD’s tegnsprogspolitik er gennemgået i afsnittet: Dag- og botilbud.
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8. UNDERVISNING I
DANSK TEGNSPROG
Målet med dette afsnit har været at skabe et overblik over, hvilke udbydere der tilbyder undervisning i
dansk tegnsprog, samt hvilken baggrund (herunder især tegnsproglig baggrund) de forskellige undervisere har.

8.1 HISTORIK
Siden begyndelsen af 70’erne var størstedelen af al undervisning i dansk tegnsprog samlet hos Døves
Center for Totalkommunikation (KC), hvor både pårørende, faggrupper og sidenhen de første tegnsprogstolke blev uddannet. I 2001 kom Tegnsprogsskole Vest til, som var et samarbejde mellem Fredericiaskolen, Nyborgskolen og Castberggård, og primært var et tilbud til skolernes egne lærere, som her
kunne tage en tegnsprogsuddannelse over to år på 17 ugers undervisning. Sideløbende begyndte KC’s
kursusvirksomhed langsomt at svinde ind, først og fremmest fordi efterspørgslen på tegnsprogskurser
for pårørende til døve børn som en konsekvens af CI-udviklingen begyndte at dale.
Tegnsprogstolkeuddannelsen blev lagt ind under University College Copenhagen (UCC)118 i 2008, og i en
periode kørte man videre med tegnsprogskurserne under UCC, men i august 2011 blev de nedlagt.
Efterspørgslen på tegnsprogsundervisning eksisterer imidlertid stadigt. I dag varetages tegnsprogsundervisning af mange forskellige udbydere; vi har i forbindelse med denne undersøgelse fundet frem til 14.
Udover tegnsprogstolkeuddannelsen, er der mange organisationer i døveverdenen, der selv afholder
tegnsprogskurser – primært for egne medarbejdere – og for skolernes vedkommende primært for pårørende til døve børn - og endeligt har både oplysningsforbund og private aktører tilbud om undervisning i
dansk tegnsprog, hvor alle (mod betaling) kan få undervisning i dansk tegnsprog.

8.2 EKSISTERENDE TILBUD
Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen (KP)
Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er ikke overraskende det
tilbud i Danmark, hvor man har den største undervisningsaktivitet i dansk tegnsprog. Det er her, man
kører de længste forløb på det højeste niveau. Her undervises i dansk tegnsprog primært som en del af
uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk, men det er også muligt at tage moduler fra uddannelsen som
åben uddannelse.
Der er i dag fem undervisere samt en (deltids-) uddannelsesleder ansat. Af de fem undervisere er én døv
og fire hørende, hvoraf de tre selv er uddannede tegnsprogstolke. Udover de fastansatte undervisere er
der et varierende antal timelærere tilknyttet uddannelsen.
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Senere Københavns Professionshøjskole (KP).

Langelinieskolen - SPK
På SPK (på Langelinieskolen) har man stadigt pårørendekurser og mærker i disse år en stigende interesse
for kurserne - også fra andre end pårørende. SPK’s forløb er på 75 lektioner og man har tre forskellige
forløb: for begyndere, for fortsættere og for bedsteforældre. I skoleåret 19/20 var der tilmeldt 24 pårørende. I nogle år har man sammen med de pårørende undervist andre interesserede på kurserne, men
interessen for kurserne blev så stor, at kommunen har valgt at lukke for andre end de pårørende. Undervisningen er gratis.
Det er døve, der underviser på disse kurser. En døv lærer har ansvar for undervisningen sammen med tre
yngre døve kolleger. Den døve lærer, der har ansvaret for kurserne, har taget videreuddannelsen Tegnsprog som fag fra Lærerhøjskolen og bemærker, at der mangler et lignende tilbud i dag som baggrund
for at kunne undervise i faget dansk tegnsprog.
SPK har haft en treårig tegnsprogsuddannelse på 600 timer for egne ansatte. I dag undervises nyansatte
efter behov i en kombination af egen undervisning og CFD’s tegnsprogskurser.
Center for Høretab (CFH)
På CFH har man mærket nedgang i efterspørgslen på tegnsprogskurser til pårørende. Faktisk er det ikke
længere tegnsprog, man underviser i, men mere tegnstøttet kommunikation. Man underviser ca. 10 pårørende om året, og hvert kursus er på 15 lektioner. Der er ikke efterspørgsel på et overbygningskursus.
De pårørende betaler et kursusgebyr for at deltage (som de dog i de fleste tilfælde kan få refunderet af
kommunen).
Det er to døve medarbejdere, der underviser på disse kurser, den ene er lærer, den anden er pædagoguddannet. Nyansatte på skolen deltager i samme kurser som pårørende. 119
Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)
CDH har også oplevet en stor nedgang i interessen for tegnsprogskurser til pårørende. Førhen havde
man 200 kursister om året, der fik 48 lektioners undervisning.
I dag efterspørger pårørende kun i ringe grad tegnsprog. I indeværende år har man således kun undervist
to forældrepar – begge forældre til hørende børn, der benytter tegnstøttet kommunikation, da de ikke
har talesprog pga. deres funktionsnedsættelser.
CDH varetager desuden undervisning af egne lærere og pædagoger, hvor også eksterne kursister kan
deltage, ligesom der er mulighed for at undervise rent eksterne hold eksempelvis et kommunalt botilbuds personalegruppe. Man har opbygget en personaleuddannelse på 5 x 60 lektioner til sine egne
lærere. Det er normalt to hørende lærere, der kører uddannelsen, men på tidspunktet for denne undersøgelse, undervistes en nyansat lærer af en døv kollega. De hørende lærere har begge CDH’s grunduddannelse i tegnsprog.
Castberggård - CBG
Castberggård varetager både tegnsprogsundervisning af egne ansatte, samt kører undervisningsforløb
for eksterne samarbejdspartnere / virksomheder i seks – otte uger om året.

CFH har efterfølgende oplyst, at tegnsprogsundervisning af medarbejdere i 2020-2021 foregår på et særskilt
hold, hvor andre professionelle også kan deltage. Undervisningen er gratis for egne medarbejdere.
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For døve ansatte kører man pt. to timers ugentlig undervisning i internationale tegn, mens de hørende
medarbejdere får to timer niveauinddelt undervisning i dansk tegnsprog om ugen. Det er to døve samt
to hørende, der underviser i tegnsprog. De hørende er begge uddannede tegnsprogstolke.
CFD
På CFD har man gennem de seneste 20 år opbygget en serie tegnsprogskurser (12 niveauer hvor hvert
kursus er på 30 lektioner), der primært henvender sig til egne medarbejdere, men hvor man dog sælger
pladser til eksterne deltagere.
Ligesom Castberggård har CFD også et tilbud om tegnsprogsundervisning målrettet døve. På CFD har
man foreløbigt tre kurser á 14 timer for døve i dansk tegnsprogs grammatik. CFD fortæller, at det er tale
om nystartede kurser (2019), og at der er stor interesse for dem blandt døve medarbejdere.
Det er døve, der underviser på alle CFD’s tegnsprogkurser.
Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM)
DNTM står ikke selv for undervisning i dansk tegnsprog, men bevilger – under visse forhold - kurser fra
de eksisterende leverandører. Til virksomheder, der har døve ansat, bevilger DNTM efter bekendtgørelse
945 af 27. juli 2010, et 15 timers kursus i dansk tegnsprog for medarbejdere på arbejdspladsen. Kurset
indeholder dels viden om døvekultur, og dels undervisning i dansk tegnsprog. Der er i 2019 bevilget 14
kurser for kolleger til døve på arbejdspladser, men det har kun været muligt at gennemføre de syv. De
resterende syv forløb kunne ikke gennemføres, da man ikke kunne skaffe undervisere.
Undervisere på kurserne findes via opslag blandt de faste leverandører af tegnsprogstolkning. Undervisere kan således både være døve og hørende undervisere.120
Oplysningsforbund
Vi har fundet tre oplysningsforbund, der på undersøgelsestidspunktet havde tilbud om tegnsprogsundervisning. Disse oplysningsforbund er placeret i Aalborg, Odense og København:
Sammenlagt har de tre oplysningsforbund en døv og tre hørende undervisere tilknyttet disse kurser. De
hørendes tegnsproglige baggrund er hhv. tolkeuddannelsen (hel eller påbegyndt) og pårørendekurser
Private udbydere
Derudover har vi fundet frem til fire private udbydere – hvoraf de tre er tolkevirksomheder. Her er i alt
tilknyttet to døve og tre hørende undervisere. De hørende undervisere er alle uddannede tegnsprogstolke.
DDL
I DDL har vi udbudt tre tegnsprogskurser online i foråret 2020 som en ny aktivitet. Underviseren er døv.
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Hvordan fordelingen er mellem hørende og døve undervisere, har vi ikke kunnet få oplyst.

8.3 OVERSIGT INKL. UNDERVISERES UDDANNELSESBAGGRUND
Antal døve
undervisere
Omfang

KP

CBG

Finansiering

Lovgivning

3½ år tolkeuddannelse
- heraf 75 ECTS i faget
sprog (inkl. både dansk
og tegnsprog)
svarende til 2100
timers arbejde.

Gratis hvis
optaget på
uddannelsen

Bek 910 om
uddannelse til prof.
BA i dansk
tegnsprog
og tolkning

Enkelte moduler af tolkeuddannelsen under
åben uddannelse

9.700 for 10
ECTS-moduler
og 14.550 for
15 ECTSmoduler

(ud af samlet antal)

Master i
pædagogisk
udviklingsarbejde
1
(ud af 5)

Lov om
åben
uddannelse

Tegnsprogskurser for
medarbejdere pt to
timer/ugen + 6-8 ugers
kurser årligt for eksterne samarbejdspartnere

Hørendes tsDøves
uddanneluddannelsessesbaggrund
baggrund

2 døve
(ud af 4)

Den
pædagogiske
diplomuddannelse
i psykologi

Læreruddannede

3 er tolke,
1 er lingvist
(alle har
desuden
masteruddannelse)

Tolkeuddannede

1 er lærer
Kurser primært for
egne medarbejdere
- i alt 12 trin a 30 timer
+ 3 kurser a 14 timer
for døve medarbejdere

4.600 DKK.
pr. kursus gratis for egne
medarbejdere

CFH

Pårørende kurser a 15
timer (også for ansatte)121

Koster et gebyr
som man kan
få refunderet
af kommunen.
Gratis for egne
medarbejdere.

CDH

Kurser primært for
egne medarbejdere
CDH tilbyder trin 1 –
5. Hvert trin er på 60
lektioner. Pårørendekurser: 24 lektioner.
Desuden tilbydes
eksterne kurser.

CFD

-

3 døve
(ud af 3)

1 er
certificeret
tegnsprogstolk
1 har
akademisk
uddannelse

2 døve
(ud af 2)

0 døve
(ud af 2 faste
lærere)
1 døv ”vikar”.

1 lærer og 1
pædagog

CDHs egen
ts-uddannelse = 300
lektioner

Fra 20/21 foregår tegnsprogsuddannelse af medarbejdere på et særskilt hold, hvor andre professionelle også kan
deltage.
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SPK
(Langelinieskolen)

Tegnsprogskurser for
pårørende - 1 forløb
= 75 lektioner fordelt
Gratis hvis man
på et skoleår) Der er
er pårørende
tre hold: begyndere,
til en elev på
fortsættere og bedsteskolen
forældre. Undervisning
af nye ansatte efter
behov.
Gratis for
deltagerne.
Lov om
DNTM bevilger
kurserne efter tegnsprogstolkning
bekendtgørelse
945 af 27. juli
2010

DNTM

Tegnsprogskurser
for kollegaer

Oplysningsforbund

Kurser på mellem 20
og 30 lektioner – i alt
6 kurser udbudt af tre
forbund

Ca. 54 DKK
pr. lektion

Private
udbydere

Stående tilbud – vi har
identificeret 4 udbydere

Tolketakst /
uoplyst

DDL

Har udbudt tre
kurser i 2020

3 døve
(ud af 3)

Gratis

Folkeoplysningsloven

Lærere/
pædagoger
1 har tegnsprog som fag

DNTM bruger
både døve
og hørende
undervisere,
Fordeling ikke
oplyst.

1 døv
(ud af 4)

Certificeret
tegnsprogstolk

Tolkeuddannet, tolkestuderende,
pårørende
-kurser

2 døve
(ud af 5)

Certificeret
tolk, læreruddannet

Tolkeuddannede

1 døv
(ud af 1)

Læreruddannet +
BA i projektledelse

Der er i alt 30 personer i Danmark, der underviser i dansk tegnsprog, som vi har fundet frem til her.
Heraf er de 16 døve og de 14 hørende. Sammenfattende kan det siges, at der på tegnsprogs- og
skrivetolkeuddannelsen er fire gange så mange hørende undervisere som døve, og blandt private udbydere og oplysningsforbund tre gange så mange hørende undervisere som døve. Til gengæld er der en
overvægt af døve undervisere hos de fleste af døveverdenens andre udbydere. Kun CDH adskiller sig
på dette punkt ved (næsten) udelukkende at bruge hørende tegnsprogsundervisere. Ellers har de øvrige
udbydere enten samme antal døve og hørende undervisere (CBG) eller flest døve. Flere bruger udelukkende døve undervisere i dansk tegnsprog (CFD, CFH, DDL og SPK).
Den tegnsproglige uddannelsesbaggrund hos de hørende underviserne er blandt det højeste, vi har set
indenfor de forskellige faggrupper, som er beskrevet i rapporten her. De fleste af de hørende er tolkeuddannede (eller - for en enkelts vedkommende - tolkestuderende122)- og kun tre af de 14 udbydere har
hørende undervisere med andre kvalifikationer: Et enkelt oplysningsforbund har en hørende underviser,
der har et uspecificeret antal pårørendekurser som baggrund, CDH’s undervisere har CDH’s egen tegnsprogsuddannelse på 300 timer som baggrund, og én af de fem lærere på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelse er lingvist.
122
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Der er dog tale om tolkestuderende på sidste år, sådan som det er oplyst for os ved telefonisk kontakt.
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9. FORSKNING
FORSKNINGS- OG VIDENSMILJØER
Vi har med denne del af undersøgelsen forsøgt at finde frem til, hvilken forskning der eksisterer i dansk
tegnsprog samt hvilke forskningsmiljøer indenfor dette område, der eksisterer i dag. Udover lingvistisk
forskning i dansk tegnsprog har vi også set på den forskning, der omhandler sprogets betydning for de
mennesker, der taler det.
Som det fremgår er der tale om over 100 titler, som vi har fundet frem til her.123 Men udgivelserne er
fordelt på relativt få personer, og to forskere tegner sig således for langt størstedelen af de udgivelser,
der har været på området.
Når vi fra DDL’s side har ønsket at belyse, hvilke forsknings- og vidensmiljøer der eksisterer på tegnsprogsområdet i dag, er det fordi vi ser dem som vigtige forudsætninger for den fremtidige forskning. I
beskrivelsen af forsknings- og vidensmiljøerne har vi også medtaget institutioner/organisationer, hvor
der ikke foregår egentlig forskning, men hvor der pågår udviklings- og dokumentationsarbejde i dansk
tegnsprog. Vi har været interesseret i at få beskrevet de vidensmiljøer, der eksisterer i dag, og som har
dannet – eller potentielt set kunne danne - udgangspunkt for forskning, samt udviklings- og dokumentationsarbejde indenfor ovennævnte områder. I gennemgangen har vi forsøgt at belyse, hvor robuste disse
miljøer er, herunder bl.a. hvor mange mennesker der er involveret i området, hvordan forskningen er
finansieret, samt hvilke udfordringer vi i den henseende står overfor i fremtiden.
Vi har i alt fundet frem til seks forsknings- og vidensmiljøer: Københavns Universitet: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Institut for Psykologi, Aarhus Universitet: Institut for Kommunikation og
Kultur, Københavns Professionshøjskole: Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen, Ordbog over Dansk
tegnsprog, samt Dansk Sprognævn: Afdelingen for Dansk Tegnsprog.
I publikationslisterne, som vi i afsnittet her viser under hvert forsknings- /vidensmiljø, har vi medtaget
de kandidatspecialer, som vi har haft kendskab til, når de falder indenfor vores område. Derudover er
også medtaget enkelte publikationer, som er forskning i andre tegnsprog end dansk tegnsprog.

9.1 KØBENHAVNS UNIVERSITET
9.1.1. INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB
Elisabeth Engberg-Pedersen, professor og dr.phil., har produceret langt den største del af al forskning i dansk tegnsprog, der er udgået fra Københavns Universitet. Interessen for tegnsprog blev vakt
under studietiden i 1976/77 gennem et møde med Inger Ahlgren (tegnsprogslingvist på Stockholms
Universitet). Elisabeth opsøgte herefter selv KC (Center for Totalkommunikation), hvor hun kom med i et
projektarbejde om voksne døves tegnsprog.
Elisabeth har publiceret et stort antal artikler og udgivet flere bøger om dansk tegnsprog i perioden
1979 – 2020. Heriblandt har hun skrevet doktorafhandling, Space in Danish Sign Language (1993) og ud-

Da vi primært har fokuseret på den forskning, der udgår fra de identificerede forskningsmiljøer, er listen ikke
nødvendigvis komplet.
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givet en lærebog i tegnsprogs grammatik, der stadigt er et hovedværk på tegnsprogstolkeuddannelsen.
Elisabeth var tilknyttet Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab124 på Københavns Universitet fra
1983-1989. Derefter var hun forskningskoordinator på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation – KC 1989-1992. I 1993 kom hun tilbage til Københavns Universitet, hvor hun blev professor i
2009. Instituttet har i de forløbne år undergået flere fusioner med andre institutter og hedder i dag Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS).
Der har ikke i denne periode været andre ansatte ved instituttet, der har forsket i dansk tegnsprog.
I perioden, hvor Elisabeth har undervist og vejledt studerende ved instituttet, har flere af dem i årenes
løb beskæftiget sig med dansk tegnsprog, og flere af dem har arbejdet / arbejder i dag indenfor tegnsprogsområdet.
Janne Boye Niemelä tog i 2004 kandidatgrad ved instituttet med Elisabeth som specialevejleder og blev
den første døve cand.mag. i lingvistik. Janne arbejder i dag ved Afdelingen for Dansk Tegnsprog, Dansk
Sprognævn, som videnskabelig medarbejder.
Bo Hårdell tog en BA i lingvistik og senere en MA i tegnsprogstolkning ved EUMASLI. Bo arbejder i dag
(bl.a.) som døv tegnsprogstolk.
Jette Kristoffersen, uddannet tegnsprogstolk, tog en BA i lingvistik samt nogle elementer fra kandidatdelen. Jette arbejdede fra 2003 til 2019 som projektleder for projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.
Tinne Lund har 2020 taget kandidatgraden i lingvistik, også med Elisabeth som vejleder.
Endvidere har to andre tegnsprogstolke i årenes løb læst lingvistik på BA-niveau på instituttet og skrevet
BA-projekter om dansk tegnsprog.
Pt. er der 2 studerende på instituttet, der har interesse for dansk tegnsprog – herunder en døv studerende. Der er således en mulighed for, at en eller begge vil vælge at skrive hovedopgave i dansk tegnsprog
– og måske senere forske. Elisabeth påpeger dog, at det vil være svært at få ansættelse på NorS alene på
grundlag af forskning i tegnsprog, da det er et meget snævert forskningsfelt.
Elisabeth underviser ikke i tegnsprogslingvistik som sådan, men bruger dog jævnligt eksempler fra dansk
tegnsprog i sin undervisning i lingvistik. En af de store barrierer for at få flere til at beskæftige sig med
området er, at de studerende ikke kan dansk tegnsprog, og at der ikke noget sted er et frit tilgængeligt
(eller gratis) undervisningstilbud.125 Man skal derfor kende sproget på forhånd - f.eks. som uddannet
tegnsprogstolk eller som døv, der har dansk tegnsprog som modersmål.
Elisabeth har kun én enkelt gang afholdt et kursus i tegnsprogsbeskrivelse. Efterhånden er mulighederne
for sådanne initiativer stærkt begrænsede; med den nuværende studiestruktur er det ikke muligt at tage
ekstra fag. Det er kun BA-opgaven og specialet, hvor man frit kan vælge emne.
Elisabeth har gennem årene engageret sig i mange forskellige råd, nævn og udvalg i døveverdenen – herunder kan nævnes, at hun har bidraget såvel til ordbogsarbejdet som til bibeloversættelsesarbejdet. Pt.
er hun formand for Dansk Tegnsprogsnævn og formand for uddannelsesudvalget for skrive- og tegnsprogstolkeuddannelsen.

Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab var en sammenlægning af det tidligere Institut for Lingvistik, Institut for Fonetik, Institut for Anvendt og Matematisk Lingvistik og Center for Audiologopædi i 1988.
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Dog har der tidligere været undervisning i dansk tegnsprog på Audiologopædi, - det var KC, der stod for dette,
men denne undervisning foregår ikke længere.
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Elisabeth planlægger at stoppe på KU september 2022. Derefter vil der ikke længere være nogen på
instituttet, der forsker i dansk tegnsprog.
PUBLIKATIONER
Bergman, B & Engberg-Pedersen, E 2010, Transmission of sign languages in the Nordic countries. in
D Brentari (ed.), Sign languages. Cambridge University Press, Cambridge, UK, Cambridge Language
Surveys, pp. 74-94.
Engberg-Pedersen, E 2020, ‘Markers of epistemic modality and their origins: Evidence from two
unrelated sign languages.’ Studies in Language.
Engberg-Pedersen, E 2015, ‘Perspective in signed discourse: the privileged status of the signer’s
locus and gaze’, Open Linguistics, vol. 1, no. 1, pp. 411-431.
Engberg-Pedersen, E 2015, ’Tilegnelse af fortællerperspektiv og referentperspektiv i dansk tegnsprog: introduktion af en ny referent’, NyS: Nydanske sprogstudier, vol. 48, pp. 9-35.
Engberg-Pedersen, E 2011, ‘Cognitive foundations of topic-comment and foreground-background
structures: Evidence from sign languages, cospeech gesture and homesign’, Cognitive Linguistics, vol.
22, no. 4, pp. 691-718.
Engberg-Pedersen, E 2010, ‘Expression of causation in Danish Sign Language’, Sign Language and
Linguistics, vol. 13, no. 1, pp. 40-67.
Engberg-Pedersen, E 2010, Factors that form classifier signs. in D Brentari (ed.), Sign languages. Cambridge University Press, Cambridge, UK, Cambridge Language Surveys, pp. 252-283.
Engberg-Pedersen, E 2007, ‘Børn med cochleaimplantat: sprogudvikling’, Ugeskrift for læger, vol.
169, no. 19, pp. 1812.
Engberg-Pedersen, E m.fl., Bibelen på tegnsprog II: liturgiske tekster, 2003, Sound/Visual production
(digital), København.
Engberg-Pedersen, E 2003, From pointing to reference and predication: pointing signs, eyegaze,
and head and body orientation in Danish Sign Language. in S Kita (ed.), Pointing: where language,
culture, and cognition meet. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., pp. 269-292.
Engberg-Pedersen, E 2003, How composite is a fall? adults’ and children’s descriptions of different
types of falls in Danish Sign Language. in K Emmorey (ed.), Perspectives on classifier constructions in
sign languages. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., pp. 311-332.
Engberg-Pedersen, E 2003, Udtryk for perspektivskift i døve børns fortællinger på tegnsprog. in H
Galberg Jacobsen (ed.), Take Danish - for instance: linguistic studies in honour of Hans Basbøll presented on the occasion of his 60th birthday 12 July 2003. Syddansk Universitetsforlag, Odense, University of Southern Denmark Studies in Linguistics, no. 15, pp. 59-73.
Engberg-Pedersen, E 2002, Gestures in signing: the presentation gesture in Danish Sign Language.
in R Schulmeister & H Reinitzer (eds), Progress in sign language research / Fortschritte in der Gebärdenensprachforschung: in honor of Siegmund Prillwitz / Festschrift für Siegmund Prillwitz. Signum,
Hamburg, International studies on sign language and communication of the deaf , vol. 40, pp. 143162.
Engberg-Pedersen, E 2002, Grammatical relations in Danish Sign Language: topic and subject. in A
Pajunen (ed.), Mimesis, sign, and the evolution of language. University of Turku, Turku, Yleisen kieliti-
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eteen julkaisuja, no. 3, pp. 5-40.
Engberg-Pedersen, E 1999, Space and Time. in Cognitive semantics: Meaning and cognition. John
Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 131-152.
Engberg-Pedersen, E 1998, Kontaktsprog og sproglig variation. in Samspil mellem døve og hørende. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation - KC, København, pp. 90-100.
Engberg-Pedersen, E 1998, Lærebog i tegnsprogs grammatik, 2. udgave. Center for Tegnsprog og
Tegnstøttet Kommunikation - KC, København.
Engberg-Pedersen, E 1996, ’Review of Lars Wallin: Polysyntetiska tecken i svenska teckenspråket,
Stockholm 1994’, Nordic Journal of Linguistics, vol. 19, no. 1, pp. 87-92
Engberg-Pedersen, E 1995, Reported Speech in Danish Sign Language. in Embedding in Functional
Grammar (Publ. of the Department of English, University of Copenhagen, vol 20). Dept. of English, Univ.
of Copenhagen, Copenhagen, pp. 35-62.
Engberg-Pedersen, E & Hårdell, AS 1995, Sportstegn. Døves Center for Total Kommunikation, København
Engberg-Pedersen, E 1994, Point of view expressed through shifters. in Language, Gesture, and
Space. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, pp. 133-154.
Engberg-Pedersen, E 1994, Some simultaneous constructions in Danish Sign Language. in Word-order issues in sign language: Working papers presented at a workshop held in Durham, 18-22 September
1991. The Intern. Sign Linguistics Association, Durham, England, pp. 73-87.
Engberg-Pedersen, E 1993, Space in Danish Sign Language: The Semantics and Morphosyntax of the
Use of Space in a Visual Language. SIGNUM-Press, Hamburg
Engberg-Pedersen, E 1992, ‘Book review: Theoretical Issues in Sign Language Research, Volume 1:
Linguistics’, International Journal of Sign Linguistics, no. Vol. 1, No. 2, pp. 121 – 127
Engberg-Pedersen, E 1990, Pragmatics of nonmanual behaviour in Danish Sign Language. in SLR
‘87: Papers from The Fourth International Symposium on Sign Language Research, Lappeenranta, Finland
July 15-19, 1987. SIGNUM-Press, Hamburg, Germany, pp. 121-128.
Engberg-Pedersen, E 1990, Valg af lingvistisk terminologi: Døves tegnsprog. in E Engberg-Pedersen, E Glahn, J Hermann, B Maegaard & E Spang-Hanssen (eds), Anvendt sprogvidenskab. Museum
Tusculanum, København, pp. 153-174
Engberg-Pedersen, E 1989, Eksempler på tegnmodifikation. in B Hansen (ed.), Tegn på tegnsprog:
Holdninger og kultur. Døves Center for Total Kommunikation, København, pp. 54-65.
Engberg-Pedersen, E 1989, Proformes en morphologie, syntaxe et discours. in S Quertinmont & F
Loncke (eds), Etudes européennes en langue des signes. EDIRSA, Bruxelles, pp. 35-52.
Engberg-Pedersen, E & Ravnholt, O 1986, ’Børn og dig og mig: Børns deiktiske brug af pronominer i
talesprog og tegnsprog’, Skrifter om Anvendt og Matematisk Lingvistik, vol. 12, pp. 5-27.
Engberg-Pedersen, E 1986, The use of space with verbs in Danish Sign Language. in BT Tervoort
(ed.), Signs of Life: Proceedings of the Second European Congress on Sign Language Research. The
Institute of General Linguistics, Amsterdam University, pp. 32-41.
Engberg-Pedersen, E & Pedersen, A 1985, 30 tegn fra døves tegnsprog. Døves Center for Total Kom-
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munikation.
Engberg-Pedersen, E 1985, Proformer i dansk tegnsprog. in B Hansen (ed.), Tegnsprogsforskning og
tegnsprogsbrug. Døves Center for Total Kommunikation, pp. 32-54.
Engberg-Pedersen, E & Pedersen, A 1985, Proforms in Danish Sign Language: Their use in figurative signing. in W Stokoe & V Volterra (eds), SLR ‘83 : Proceedings of the III International Symposium
on Sign Language Research. Linstok Press, pp. 202-209.
Engberg-Pedersen, E & Hansen, B 1984, Danish Sign Language. in F Loncke, P Boyes-Braem & Y
Lebrun (eds), Recent Research on European Sign Languages. Swets & Zeitlinger, pp. 61-72.
Engberg-Pedersen, E 1981, ’Classifiers i dansk tegnsprog’, Skrifter om Anvendt og Matematisk Lingvistik, vol. 8, pp. 101-111.
Lund, T 2020: ’Mundbevægelser i dansk tegnsprog. En distributions- og funktionsanalyse af tre
mouth gestures.’ Upubliceret specialeafhandling i lingvistik ved Københavns Universitet.
Niemelä, J B 2003, ’Analyse af døve børns og voksnes mental blends ud fra en fortælling på dansk
tegnsprog’. Upubliceret speciale i Lingvistik. Københavns Universitet. Upubliceret specialeafhandling i
lingvistik ved Københavns Universitet.
9.1.2 INSTITUT FOR PSYKOLOGI
Lars von der Lieth, mag.art, skrev en prisopgave ved psykologi i 1967 i ”Dansk døve-tegnsprog”, opslaget om døve og tegnsprog i GAD’s psykologileksikon fra 2004, samt en artikel om tegnsprogs betydning
for døve og døvesamfundet. Lars var sidenhen medstifter af Center for Audiologopædi og senere lektor
ved Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab, hvor centret blev lagt ind.
Jesper Dammeyer, dr. med., ph.d. og lektor ved Institut for psykologi, har forsket i hørehandicapområdet
i over 15 år, herunder i betydningen af tegnsprog for døves trivsel. Jesper Dammeyer er oprindeligt uddannet lærer og læste siden psykologi. Boede i nærheden af elevhjemmet på Skaboeshusevej og fik på
den måde interesse for døve. Har arbejdet på Kastelsvejskolen, på Videnscentret for døvblindfødte og
Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg og siden 2005 på Københavns Universitet.
En del af Jespers arbejdstid (op til 2015/16) har været finansieret af Socialministeriet via Videnscentret
for Døvblindfødte og Center for Døvblindhed og Høretab, og har derfor været meget praksisnær og centreret sig om døvblindeområdet. I 2002 publicerede han de første artikler som omhandlede sprogvalgets
betydning for CI-barnets almene kognitive og psykosociale udvikling, og ph.d.-afhandlingen fra 2008
fokuserede også på studier af døve og døvblinde børns kommunikation og brug af cochlear implant.
En stor del af Jespers forskning har undersøgt de psykologiske aspekter ved tegnsprog med fokus på
bl.a. sprogvalgets betydning for psykisk trivsel, succes i uddannelsessystemet og i arbejdslivet hos mennesker med høretab.
Jesper er ansat og finansieres af Københavns Universitet og har 40 % af sin arbejdstid til forskning. Jesper varetager også en række andre forskningsområder. Alle ph.d. og postdoc ansatte finansieres af eksterne forskningsmidler som søges ind via ansøgninger. Jesper har haft flere ph.d.-studerende og postdocs ansat, som har været involveret i forskningen på høretabsområdet bl.a. Madeleine Chapmann, Ola
Hendar, Cathrine Crowe – samt flere andre på døvblindeområdet. Der har i de senere år ikke været gode
muligheder for at ansætte folk på Institut for Psykologi, så i dag foregår samarbejdet mest via nettet med
forskere i udlandet.
Internationalt er høretabsområdet et stort forskningsfelt, men på Københavns Universitet er det et lille
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forskningsområde. Jesper indgår primært i internationalt forskningssamarbejde og inviteres ofte til udlandet for at tale om sin forskning f.eks. til forældre til døve børn.
En enkelt døv studerende, Klara Kjærgaard Danø færdiggjorde i 2019 sit kandidatspeciale med Jesper
Dammeyer som vejleder. Klaras speciale omhandler sprogets - og herunder tegnsprogs - betydning for
døve familier.
PUBLIKATIONER
Carstensen, S & Dammeyer, JH 2011, ’Visuelle kommunikationsformer under udvikling og forandring’, Specialpaedagogik, bind 31, nr. 5, s. 23-31.
Chapman, M & Dammeyer, J 2017, ‘The Relationship Between Cochlear Implants and Deaf Identity’, American Annals of the Deaf, bind 162, nr. 4, s. 319-332.
Chapman, M & Dammeyer, J 2017, ‘The significance of deaf identity for psychological well-being’, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, bind 22, nr. 2, s. 187-194.
Crowe, K, Marschark, M, Dammeyer, J & Lehane, CM 2017, ‘Achievement, language, and technology use among college-bound deaf learners’, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, bind 22, nr.
4, s. 393-401.
Dammeyer, J & Chapman, M 2017, ‘Prevalence and characteristics of self-reported physical and
mental disorders among adults with hearing loss in Denmark: a national survey’, Social Psychiatry
and Psychiatric Epidemiology, bind 52, nr. 7, s. 807-813.
Dammeyer, J & Marschark, M 2016, ‘Level of educational attainment among deaf adults who attended
bilingual–bicultural programs’, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, bind 21, nr. 4, s. 394-402.
Dammeyer, J, Chapman, M & Marschark, M 2018, ‘Experience of Hearing Loss, Communication, Social Participation, and Psychological Well-Being Among Adolescents With Cochlear Implants’, American Annals of the Deaf, bind 163, nr. 4, s. 424-439.
Dammeyer, J, Crowe, KM, Marschark, M & Rosica, M 2019, ‘Work and Employment Characteristics
of Deaf and Hard-of-Hearing Adults’, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, bind 24, nr. 4, s.
386-395.
Dammeyer, J, Hansen, AT, Crowe, K & Marschark, M 2019, ‘Childhood hearing loss: Impact on parents and family life’, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, bind 120, s. 140-145. ht
Dammeyer, J, Lehane, CM & Marschark, M 2017, ‘Use of technological aids and interpretation services among children and adults with hearing loss’, International Journal of Audiology, bind 56, nr. 10,
s. 740-748.
Dammeyer, J, Marschark, M & Zettler, I 2018, ‘Personality traits, self-efficacy, and cochlear implant
use among deaf young adults’, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, bind 23, nr. 4, s. 351-359.
Dammeyer, JH 2004, ’Kognitionspsykologi og cochlear opererede børns sproglige udvikling’, Dansk
Audiologopaedi, bind 40, nr. 4, s. 7-10.
Dammeyer, JH 2005, ’Kognitionspsykologi og Cochlear opererede børns sproglige udvikling’, Kommunikation og specialpædagogik, nr. 3, s. 9-15.
Dammeyer, JH 2008, Handicappsykologiske studier af døve og døvblinde børn kommunikation og brug
af cochlear implant. Museum Tusculanum. (Ph.d.-afhandling)
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Dammeyer, JH 2009, ’Trivsel hos børn med høretab’, Audio Infos, nr. 8, s. 31-32
Dammeyer, JH 2010, ’Kommunikativ utveckling hos barn med CI’, Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor - Nyhetsbrev, nr. 2, s. 2-3.
Dammeyer, JH 2010, ‘Psychosocial Development in a Danish Population of Children With Cochlear
Implants and Deaf and Hard-of-Hearing Children’, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, bind
15, nr. 1, s. 50-58.
Dammeyer, JH 2011, ’At leve med høretab: Specialpædagogiske og psykologiske perspektiver’, Specialpaedagogik, bind 31, nr. 5, s. 3-10.
Dammeyer, JH 2011, Hørelse, sprog og cochleære implantater - et vindue til viden om hjernens
plasticitet. i A Gade & JB Nielsen (red), Den plastiske hjerne. Hjerneforum, Kbh, s. 45-51.
Dammeyer, JH 2012, ‘A longitudinal study of pragmatic language development in three children
with cochlear implants’, Deafness and Education International, bind 14, nr. 4, s. 217-232.
Dammeyer, JH 2012, ’Tegnsprogsforskning: Om tegnsprogets bidrag til viden om sprog’, Skandinaviske sprogstudier (2011), bind 3, nr. 2, s. 31-46.
Dammeyer, JH 2014, ‘Literacy Skills among Deaf and Hard of Hearing Students and Students with
Cochlear Implants in Bilingual/Bicultural Education’, Deafness and Education International, bind 16,
nr. 2, s. 108-119.
Dammeyer, JH, Carstensen, S, Karlshøj, B & Knudsen, E 2011, ’Socialsproglig kompetence hos børn
med CI: når sproget får betydning’, Dansk Audiologopaedi, bind 47, nr. 2, s. 29-39.
Dammeyer, JH, Carstensen, S, Karlshøj, B & Knudsen, E 2011, ’Udvikling af dialogisk kompetence
hos børn med CI: hinsides lyde og sætninger’, Dansk Audiologopaedi, bind 47, nr. 1, s. 4-10
Danø, KK 2019, ’Family Language Policy – et empirisk studie af døve forældre og deres døve børn’ Kandidatspeciale. Institut for Psykologi
Hendar, NOE & Dammeyer, JH 2015, ‘A Literature Analysis of Themes in Paediatric Cochlear Implant Research’, Journal of Communication Disorder, Deaf Studies & Hearing Aids, bind 3, nr. 2, s. 1-6.
Karlshøj, B, Knudsen, E, Carstensen, S & Dammeyer, JH 2011, ’Kommunikationsværksted for børn
med cochlear implant og deres forældre’, Specialpaedagogik, bind 31, nr. 5, s. 69-77.
Knoors, H, Marschark, M & Dammeyer, JH 2015, Undervisning og læring: Psykologiske og udviklingsmæssige perspektiver på undervisning af børn med høretab. Materialecentret, Aalborg.
Lieth, LVL 1965: Dansk døve-tegnsprog. Forsøg på en oversigt over de døves brug af adbyrder.
Lieth, LVL 1978: Social-psychological aspects of the use of sign language. Sign Language of the Deaf. Psychological, Linguistic, and Sociological Perspectives p. 315-332.
Lieth, LVD 2004, Døve og deres tegnsprog. i J Bjerg (red.), Gads psykologileksikon. Gad, København,
s. 132-133.
Marschark, M, Zettler, I & Dammeyer, J 2017, ‘Social dominance orientation, language orientation,
and deaf identity’, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, bind 22, nr. 3, s. 269-277
Niclasen, J & Dammeyer, JH 2016, ‘Psychometric Properties of the Strengths and Difficulties Question-
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naire and Mental Health Problems Among Children With Hearing Loss’, Journal of Deaf Studies and Deaf
Education, bind 21, nr. 2, s. 129-140.
Niclasen, J, Obel, C, Guldager, C, Pleinert, SM & Dammeyer, J 2016, ‘Associations between childhood hearing loss and behavioural and academic difficulties: A Danish cohort study’, International
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, bind 90, s. 91-98.
Swanwick, R, Hendar, NOE, Dammeyer, JH, Kristoffersen, A-E, Salter, J & Simonsen, E 2014, Shifting Contexts and Practices in Sign Bilingual Education in Northern Europe: Implications for Professional Development and Training. i M Marschark, G Tang & H Knoors (red), Bilingualism and Bilingual
Deaf Education. Oxford University Press, New York, s. 292-310.

9.2 AARHUS UNIVERSITET
9.2.1 INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR
På Afdelingen for lingvistik, kognitionsvidenskab og semiotik er der flere medarbejdere, der interesserer
sig for dansk tegnsprog og tegnsprog generelt, og som på forskellig vis har været involveret i området.
Jakob Steensig, lektor ph.d. var – sammen med Lilly Krarup, leder af Tegnsprogstolkeuddannelsen i Aarhus - initiativtager til at dansk tegnsprog kunne tages propædeutisk af de studerende, som den gang
skulle lære et ikke-europæisk sprog. Det resulterede i, at flere lingvistikstuderende lærte dansk tegnsprog. I dag er det ikke længere en del af studieordningen.
Peter Bakker, lektor, dr.phil., interesserer sig for tegnsprog generelt, men ikke specifikt for dansk tegnsprog, og har publiceret flere artikler om indiansk tegnsprog. Peter Bakker bruger ofte eksempler fra
tegnsprog i sin undervisning, og tegnsprogslingvistik er en fast komponent i kurser på første og andet
semester. Peter Bakker var desuden arrangør af tre sommerskoler i Deaf Studies i årene 2015 – 2017 –
alle med døve gæstelærere fra udlandet.
Derudover har Lingvistik AU en blog med regelmæssigt populariserende indlæg om tegnsprog: lingoblog.dk.
I samarbejde med bl.a. DDL oprettedes et Center: Language as a tool for learning, på Aarhus Universitet, hvor tegnsprog og døvestudier også skulle være en del. Centret er bl.a. tænkt som en netværksmulighed for forskere indenfor dette område, men der har ikke været aktivitet i dette center siden 2015.
William McGregor, professor, ph.d., satte sig ind i området med tegnsprogslingvistik, fordi han var vejleder for Julie Bakken-Jepsen (jf. nedenfor), og han er medredaktør af bogen: Sign Languages of the World.
Han har desuden skrevet en introduktion til lingvistik, og heri tilføjet et kapitel om tegnsprog i anden
udgave fra 2015.
Julie Bakken-Jepsen var en af de studerende på lingvistik, der fattede interesse for dansk tegnsprog, og som skrev speciale i tegnsprogslingvistik. Julie har udgivet flere artikler og har undervist
i et kursus (research workshop) om tegnsprog på lingvistik. Julie har desuden været medredaktør af
værket: Sign Languages of the World sammen med William McGregor. Julie arbejder i dag på en
ph.d.-afhandling om dansk tegnsprog.
Karen Dvinge, studerende ved lingvistik, skrev også speciale i dansk tegnsprog. Blev senere ansat som
lærer ved tegnsprogstolkeuddannelsen i Aarhus.
Zana Jaza, som også er lingvist fra Aarhus Universitet, har ligeledes skrevet speciale om (kurdisk) tegn-
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sprog. Har desuden skrevet bidraget om kurdisk tegnsprog til Sign Languages of the World, og er i dag
censorformand på tegnsprogstolkeuddannelsen.
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9.3 KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE
9.3.1 TEGNSPROGS- OG SKRIVETOLKEUDDANNELSEN
Uddannelsen til tegnsprogstolk startede i 1986 som en toårig forsøgsuddannelse, hvor det første år
fandt sted på KC (Døves Center for Totalkommunikation – som senere skiftede navn til Center for
Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation) og det andet på HHK (Handelshøjskolen i København). I
1996 udvidedes den til 3 ½ år med optag og undervisning både i København og i Aarhus. Fra 2008 har
tegnsprogstolkeuddannelsen været placeret i regi af University College Copenhagen (UCC), senere
Københavns Professionshøjskole (KP).
Fra 2008 til 2017 har uddannelsen været normeret til 65 studiepladser fordelt på København og Aarhus, og optaget har varieret mellem 50 og 70 studerende. Uddannelsen er dog beskåret væsentligt i de
senere år. Siden 2018 har der ikke været optag i Aarhus, og uddannelsen er nednormeret til 25 pladser
i København. I 2018 optog man 28 studerende, i 2019 optog man – pga. manglende søgning – kun 15,
og i 2020 bliver optaget endnu færre, da man i skrivende stund126 kun har 14 ansøgere, der opfylder
kriterierne. Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen har desuden et stort frafald af studerende undervejs
i forløbet. I 2019 var der således kun 10 (ud af 65), der afsluttede uddannelsen som tegnsprogstolke.
Der er i årenes løb foregået meget udviklings- og dokumentationsarbejde i dansk tegnsprog på KC –
ikke kun med henblik på at levere moduler til tegnsprogstolkeuddannelsen, men også til de tegnsprogskurser man i mange år kørte for pårørende. I dag bygger alle kursusmoduler på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen på udviklingsarbejde (døvblindetolkning, retstolkning, dialogtolkning, kirketolkning,
fjerntolkning, sight translation etc.)
Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsens leder er Jutta Fischer. Herudover er der nu fem undervisere
tilbage. Der er ikke resurser til forsknings- og udviklingsarbejde på uddannelsen i dens nuværende regi,
men KP bidrager til ordbogsarbejdet med 400.000 DKK årligt. Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen
er økonomisk hårdt spændt for, og lider resursemæssigt under, at antallet af studerende, der gennemfører uddannelsen, falder år for år.
9.3.2 ORDBOG OVER DANSK TEGNSPROG
KP huser også Ordbog over Dansk Tegnsprog, som repræsenterer den nyeste viden om dansk tegnsprog. Ordbogen er tæt knyttet til tolkeuddannelsen, og der finder en udveksling sted mellem de to. På
ordbogsprojektet er siden 2003 ansat cand.mag. Thomas Troelsgaard, og siden 2020 er stud.ling. Mads
Jonathan Pedersen og cand.scient. Julie Fabricius Faustrup begge ansat som projektmedarbejdere.
Jette Kristoffersen (BA) har fra projektets start og indtil 2019 været projektleder på ordbogen, og cand.
mag. Janne Boye Niemelä har været ansat ved ordbogen i flere perioder. Både Thomas, Janne og Jette
og har i årenes løb udgivet adskillige artikler om dansk tegnsprog, ordbogs- og korpusarbejde.
Afdelingen for Dansk Tegnsprog under Dansk Sprognævn og ordbogen har siden 2019 været fysisk pla126
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ceret samme sted, og der er et uformelt samarbejde, som man ifølge Jutta Fischer gerne vil formalisere,
hvis det er muligt.
Udfordringen med ordbogen er, at der ikke er en permanent finansiering af dette arbejde, men at pengene er bevilget fra satspuljen for en tidsbegrænset periode – frem til 2023.
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9.4 DANSK SPROGNÆVN
AFDELING FOR DANSK TEGNSPROG
Lovændringen, hvor dansk tegnsprog officielt blev anerkendt som sprog i Danmark127, blev vedtaget d.
13. maj 2014. Dansk Tegnsprogsråd blev oprettet d. 1. januar 2015, og den 1. november samme år blev
medarbejderne ansat i Afdelingen for dansk tegnsprog. Siden 2015 har Janne Boye Niemelä (cand. mag)
været ansat som videnskabelig medarbejder, og siden 2019 har Anna Sofie Hartling (ph.d.) der er ansat
som forsker i Dansk Sprognævn, ligeledes været tilknyttet i afdelingen for dansk tegnsprog. De to deler
en fuldtidsstilling, hvor Janne har 80 % og Anna har 20 % i afdelingen. Derudover har man ansat en studentermedhjælper 8 timer om ugen.
Officielt set forskes der ikke i dansk tegnsprog i afdelingen,128 arbejdet består i formidling, rådgivning og
dokumentation, men da alt omkring dansk tegnsprog endnu ikke er beskrevet, må medarbejderne ofte
undersøge og afklare betydninger og brug af sproget, for at finde svar på de spørgsmål folk stiller. Man
har en referencegruppe på 30 personer, som hjælper med at verificere brug af dansk tegnsprog, og på
denne måde er Afdelingen også med til at producere ny viden om dansk tegnsprog.
Udfordringerne består bl.a. i at sparring med det øvrige personale i Dansk Sprognævn er blevet vanskeligere, efter at de er flyttet til Bogense og Afdelingen for Dansk tegnsprog er flyttet til KP. En fuldtidsstilling, skønt den er fordelt på to personer, giver ikke meget mulighed for sparring og udveksling.
En anden udfordring er økonomien, hvor afdelingens budget til og med år 2020 er blevet beskåret med
2 % om året. Afdeling for Dansk tegnsprog har dog søgt - og fået – ca. 350.000 DKK fra Nord Plus til et
projekt om børn og unge, samt (til og med 2021) 250.000 DKK om året til samarbejde mellem de nordiske tegnsprogsnævn.

I Danmark regnes denne lovændring, hvor dansk tegnsprog officielt blev en del af Dansk Sprognævns ansvarsområde, for den officielle anerkendelse af dansk tegnsprog som sprog.
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Forskellen på dansk sprognævns arbejde med dansk og arbejdet med dansk tegnsprog er bl.a., at man ikke har en
forpligtelse til at følge dansk tegnsprog, at arbejdet med dansk tegnsprog ikke er normgivende og at man ikke har
forskning i dansk tegnsprog, sådan som man har det i dansk.
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10. METODEAFSNIT
I dette afsnit har vi beskrevet, hvordan vi har indhentet oplysningerne i undersøgelsen, hvem vi har
spurgt, og (i fald der er sket en udvælgelsen af respondenter) ud fra hvilke kriterier vi har udvalgt dem.
TILGÆNGELIGHED TIL HJEMMESIDER
Myndighedernes hjemmesider blev gennemgået i perioden december 2019 – januar 2020. Der er brugt
søgefunktion på de hjemmesider der har en sådan – her har været søgt på: ”tegnsprog”, ”døv” og ”tilgængelighed”. Derudover er forsiderne tjekket på alle hjemmesider for oplysning om tegnsprogsoversættelser. Desuden har der været søgt på ”tilgængelighedsrapport”.
TILGÆNGELIGHED TIL BORGERSERVICE
Vi har spurgt 20 kommuner i landet, udvalgt på baggrund af størrelse, geografisk beliggenhed og land/
bykommuner, med henblik på at få et rimeligt repræsentativt udsnit af landets 98 kommuner.
Tre af de kommuner, der oprindeligt var udvalgt, lykkedes det ikke at få svar fra, og de er derfor ikke
medtaget i undersøgelsen. Tre nye kommuner blev valgt ud fra et kriterie om at de skulle være af samme
størrelse og geografisk placeret i samme landsdel, som de kommuner, de erstattede.
Der blev ringet rundt til kommunerne i perioden d. 18.06 – 25.06 2020 som alle blev stillet de samme
tre spørgsmål. Enkelte kommuner ønskede at modtage spørgsmålene på mail, og enkelte ønskede herefter at besvare dem skriftligt.
Informanter: I alle kommuner er det forsøgt at få interview med chefen for Borgerservice. Enkelte steder
er det en specialkonsulent, der har behandlet henvendelsen. En del steder blev forespørgslen sendt frem
og tilbage mellem forskellige personer og afdelinger, og det har krævet en del henvendelser at få svar.
De medvirkende kommuners Borgerservicecentre er forskellige i forhold til hvilke tilbud, de indeholder. Nogle centre har således kun pas, kørekort, flytteanmeldelser mv. i Borgerservice, mens andre har
samlet store dele af deres borgerrettede sagsbehandling. Denne forskel afspejler sig i også i svarene fra
kommunerne. Typisk afviser de Borgerservicecenter, der primært har korte ekspeditioner, at tegnsprogstolkning er nødvendigt – ligesom det nogle steder ikke er muligt at booke møde for borgerne på forhånd. Selvom en del kommuner har tidsbestilling til henvendelser i Borgerservice, er det ikke alle steder,
det giver mulighed for at skrive en besked, hvor man kan forklare at man er døv og ønsker tegnsprogstolk til mødet.
Nogle kommuner har desuden flere afdelinger af Borgerservice, hvilket også giver variation i svarene
BEREDSKABSMEDDELELSER
Vi har indhentet oplysninger hos Beredskabsstyrelsen, samt fra de 10 tv-stationer der har en forpligtelse
i forbindelse med at viderebringe beredskabsmeddelelser. (Det lykkedes ikke at få svar fra 2 af de regionale tv-stationer.)
BØRN OG FAMILIER
Vi har interviewet de tidligere døveskoler (CFH, CDH og SPK) med udgangspunkt i en spørgemanual.
Her har vi spurgt til antallet af børn, sprogkode i undervisningen, finansiering og lovgrundlag, udvikling
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over tid, tegnsprogsuddannelsesbaggrunden hos de hørende medarbejdere, antallet af døve medarbejdere, samt om man har en tegnsprogspolitik. Vi har ligeledes foretaget en rundringning til de fire tidligere centerskoler mhp. at få oplyst børneantal, sprogkode, og lærernes tegnsproglige baggrund.
Vi har desuden været i telefonisk/skriftlig kontakt med de to kommunale dagtilbud til døve børn.
Herudover har vi indhentet oplysninger fra de to CI-centre samt fra et stort antal skriftlige (og digitale)
kilder, som fremgår af fodnoterne.
VEJLEDNING FRA PPR
Vi har spurgt de samme 20 kommuner som ovenfor nævnt – udvalgt på baggrund af de samme kriterier.
Der blev ringet rundt til kommunerne i perioden d. 18. - 22.06 2020 som alle blev interviewet efter den
samme spørgemanual. Samtalerne har udformet sig lidt forskelligt, afhængigt af svarene, der blev givet.
Nogle få kommuner har ønsket at svare skriftligt, og i nogle tilfælde er det sket, at ikke alle spørgsmål er
blevet besvaret. En informant ønskede at gennemse det resume der blev skrevet af interviewet, og har i
den forbindelse ønsket at ændre på egne udtalelser, hvilket vi har respekteret.
Spørgsmålene har centreret sig om at afklare, om - og i givet fald hvornår og i hvilket omfang - man anbefaler brug af dansk tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation til forældre til børn med høretab, samt
hvor meget man vægter forældrenes medbestemmelse i denne proces. Desuden har vi spurgt hvilke
dag- og skoletilbud, kommunen har/bevilger til børn med høretab.
Informanter: Ved den indledende kontakt til PPR blev området for og formålet med undersøgelsen præsenteret, således at man selv kunne beslutte, hvem der skulle stå for besvarelsen. I nogle kommuner var
det en koordinator, teamleder eller chef for området, men i de fleste kommuner var det en fagperson
(typisk en tale/hørekonsulent (/-pædagog eller -lærer), der stillede op til interviewet. I forhold til spørgsmålet om kommunens bevillingspraksis, havde ikke alle informanter viden herom, hvorfor dette spørgsmål er ubesvaret i nogle af interviewene.
I forhold til hvor meget man kan konkludere på denne undersøgelse, skal det bemærkes, at de enkelte
tale-hørekonsulenter tilsyneladende – i hvert fald i nogle kommuner - har en høj grad af frihed og selvstændighed i deres arbejde. Flere af respondenterne refererer til deres personlige overbevisning, og
hvad de selv mener er bedst for børnene, ligesom nogle af dem giver udtryk for, at de ikke ved, hvordan
andre konsulenter i kommunen ville vejlede. Det betyder at denne undersøgelse af praksis hos PPR skal
tages med det forbehold, at vi kun har talt med en enkelt person i hver kommune. 129
DAG- OG BOTILBUD
Vi har kontaktet de tilbud, vi har kendt til, som findes til voksne døve i Danmark i dag – både bo- og
dagtilbud samt det ene behandlingstilbud på det psykiatriske område. Langt de fleste har stået til rådighed med et interview enten pr. telefon eller ved et personligt møde. Vi har foretrukket personinterviews,
da skriftlige besvarelser ofte er mere kortfattede, ligesom man iblandt efterlades med tvivl om, hvordan
man skal forstå svarene. Derfor har der været lagt mange resurser i at få en samtale med alle, og det har
kun i et enkelt tilfælde ikke været muligt.130
Vi har forsøgt at kortlægge og beskrive tilbuddene i forhold til målgruppe, finansiering, antal brugere,
historik og udfordringer – og vi har også spurgt ind til sprogkode, tegnsproglig uddannelsesbaggrund for
Nogle respondenter refererer dog til en mere samlet praksis i kommunen, som tyder på, at man har taget nogle
overordnede beslutninger i PPR/kommunen om nogle principper for vejledning på dette område.
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Det drejer sig kun om Sirius, der har svaret skriftligt på vores spørgsmål.
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personalet, tegnsprogspolitik og antal døve ansatte.
FORENINGSAKTIVITETER
På et formandsnetværksmøde med døve- og tegnsprogsforeningernes formænd i januar 2020 blev et
lille spørgeskema uddelt og spørgsmålene gennemgået. Efterfølgende er der indhentet uddybende svar
hos visse af foreningerne pr mail og skype. Det er lykkedes at få svar fra alle medlemsforeninger samt fra
DDI131 samt DDU.
Der er i nogle tilfælde indhentet oplysninger direkte hos seniorklubber og andre klubber tilknyttet foreningerne (i de tilfælde de ikke er med i foreningernes opgørelser). Dette er sket i nogle tilfælde via mail
i andre tilfælde ved at indhente tallene fra referater fra netværksmødet for seniorklubberne.
Der er generelt ikke tale om helt præcise tal i dette afsnit, da ikke alle foreningerne fører deltagerlister
eller optæller deltagere ved alle arrangementer. I stedet har vi fået gennemsnitstal eller et skønnet tal
for, hvor mange deltagere der har deltaget i de forskellige typer af arrangementer. Selvom der er tale
om skønnede tal, er det vores vurdering, at tallene samlet set giver et rimeligt indtryk af, hvor mange
tegnsprogsaktiviteter i foreningsregi, der finder sted på landsplan. Da målet var at få et overblik over
arrangementer i Danmark, har vi således heller ikke medtaget arrangementer i udlandet ligesom Færøernes Døveforenings og KTK’s arrangementer heller ikke er talt med. Vi har endvidere forsøgt at sortere
”dobbeltarrangementerne” fra i den endelige sammentælling (f.eks. når to foreninger eller flere står som
arrangør af det samme arrangement).
DØVEMENIGHEDERNE
Vi har indhentet information fra de fem døvepræster ved personligt interview eller skriftlig besvarelse –
eller en kombination heraf. De to 2 døvepræster i Syd har sendt én fælles besvarelse, således at der i alt
er indkommet fire besvarelser. I interviewet med døvepræsten i København deltog desuden menighedsrådsformanden.132
KULTUR OG MEDIER
I forbindelse med denne statusundersøgelse har vi undersøgt, hvor mange kulturtilbud der har været
tilgængelige for døve i 2019 (på dansk tegnsprog eller via tegnsprogstolkning) samt forsøgt at anslå,
hvor mange døve borgere der har benyttet sig heraf. Vi har indhentet oplysninger fra DNTM, fra døve
skuespillere, fra tegnsprogstolke, fra Danske Døves Landsforbund, fra Døves Kirke, Castberggård og
andre samarbejdspartnere samt fra landets døveforeninger. Vi må tage forbehold for, at der kan have
fundet kulturbegivenheder sted, som ikke er med i denne oversigt ligesom antallet af deltagere ved visse
arrangementer har været vanskeligt at estimere. I forbindelse med folkeoplysning har vi været i kontakt
med Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljen vedr. tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter.
Vi har desuden været i kontakt med Døvefilm Video samt indhentet oplysninger fra DR, TV 2’s og de 8
regionale TV stationers public service-aftaler samt fra DR’s og TV 2’s public service-redegørelser.
VOKSENUNDERVISNING
Vi har interviewet de 7 udbydere som vi har identificeret på området (Castberggård valgte dog en skriftlig besvarelse) med henblik på at skaffe oplysninger om tilbuddene – herunder: antal deltagere, type un131

Dog har vi ikke fået information fra alle DDI’s klubber.

Der har ikke været rettet direkte henvendelse til menighedsrådsformændene, men i København foreslog døvepræsten selv at inddrage menighedsrådsformanden og kordegnen i processen.
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dervisning, udvikling over tid (eventuelle udfordringer), antal døve undervisere, hvor stor en andel døve
udgør af det samlede antal undervisere samt hørende underviseres tegnsproglige uddannelsesbaggrund.
UNDERVISNING I DANSK TEGNSPROG
Udover de organisationer vi selv havde kendskab til (Tegnsprogstolkeuddannelsen, Castberggård, CFH,
CDH, SPK, CFD, DDL og DNTM) har vi indhentet oplysninger på oplysningsforbundenes egne og fælles
hjemmesider, for at se, hvilke forbund, der på undersøgelsestidspunktet havde kurser i dansk tegnsprog.
Vi har desuden suppleret vores liste med enkelte udbydere fra dansktegnsprog.dk’s oversigt over leverandører på området, idet vi har sorteret dem fra, der ikke længere var aktuelle. I de tilfælde det ikke har
fremgået af omtalen, har vi efterfølgende været i kontakt med de enkelte undervisere for at indhente
oplysninger om deres tegnsproglige uddannelsesbaggrund.
FORSKNING
I dette afsnit har vi beskrevet de videns- og forskningsmiljøer, der eksisterer på tegnsprogsområdet i
Danmark i dag, den aktivitet, der foregår hvert sted, de forskere der har spillet den største rolle og vi
har for hvert sted udarbejdet en publikationsliste. Til brug for afsnittet har vi interviewet Elisabeth Engberg-Pedersen, Jesper Dammeyer, Peter Bakker, Jutta Fischer og Janne Boye Niemelä. Til brug for sammensætningen af publikationslisterne har vi søgt på de enkelte universiteters/uddannelsesinstitutioners
forskningsdatabaser samt indsamlet oplysninger via de ovenfor omtalte interviews. Der er således ikke
nødvendigvis tale om en komplet liste over al dansk forskning på området.
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11. FORKORTELSER
AMT: Adgang med tegn
AVT:

Auditory Verbal Therapy

CBG:

Castberggård

CDH: Center for Døvblindhed og Høretab
CEFR: Den fælles europæiske referenceramme for sprog
CFD:

Tidligere: Center for Døve

CFH:

Center for Høretab

CI:

Cochlear Implant

DATS: Dansk tegnsprog
DDL:

Danske Døves Landsforbund

ECTS: European Credit Transfer System
FVU:

Forberedende Voksenundervisning

IAAS: Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab
KC:

Døves Center for Totalkommunikation / Center for Tegnsprog og Totalkommunikation

KP:

Københavns Professionshøjskole

MHS: Mundhåndsystem
NorS: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
OBU: Ordblindeundervisning
OKS:

Området for Kommunikation og Specialpædagogik

SPK:

Tidligere: skolen på Kastelsvej, nu en specialklasserække på Langelinieskolen

STU:

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STUK: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
SV:

Specialundervisning for voksne

TSK:

Tegnstøttet Kommunikation

UCC:

University College Copenhagen
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12. DEFINITIONER
Dansk med støttetegn: Man taler dansk samtidigt med at man til udvalgte ord bruger tegn fra dansk
tegnsprog.
Dansk tegnsprog: Dansk tegnsprog er døves modersmål og et selvstændigt sprog med sin egen grammatik, som er forskellig fra talt dansks grammatik. Dansk tegnsprog udtrykkes visuelt med gestus, mimik
og kropsbevægelser.
Dansk tegnsprog er det tegnsprog der tales af døve i Danmark. Tegnsprog er ikke internationalt, hvert
land har sit eget tegnsprog. Tegnsprogene er naturlige sprog, opstået dér, hvor døve har haft mulighed
for at samles og kommunikere – på samme måde som de talte sprog er opstået i kommunikation mellem
hørende. Tegnsprogene er på alle måder lige så komplekse og nuancerede sprog som de talte sprog.
Døv: En person, der har tegnsprog som modersmål. Det er således ikke høretabets størrelse, der definerer døvheden, men tilhørsforholdet til tegnsprog, døvekulturen og døvesamfundet. I afsnittet om børn,
har vi dog fundet det nødvendigt at moderere definitionen, når vi taler om døve børn, fordi de i dag ikke
i samme udstrækning som tidligere får tilbudt dansk tegnsprog.
Mundhåndsystem (MHS) er et kommunikationshjælpemiddel, der på basis af mundaflæsning og med
støtte af forskellige hånd- og fingerstillinger, visualiserer talesproget. Mundhåndsystemet består af 14
enkle håndstillinger, der viser de konsonantlyde, der kan forveksles, eller som man ikke umiddelbart kan
aflæse på munden. På den måde bliver systemet en støtte for aflæsningen af det talte sprog. Systemet
er fonetisk opbygget og følger den danske udtale.
Hørehæmmet: En person med høretab, der har dansk som modersmål. For hørehæmmede vil det derfor
ofte dreje sig om at afhjælpe høretabet vha. høreapparat eller andre tekniske hjælpemidler.
Taktilt tegnsprog: Taktilt tegnsprog er det sprog, der tales af døvblinde. I taktilt tegnsprog lægger
modtageren sine hænder på de kommunikerende hænder og mærker tegnene. Taktilt tegnsprog er basalt
set det samme som tegnsprog, men man mister vigtige elementer som mimik og mundbevægelser. Tegnene udføres tydeligt, så de nemmere kan mærkes med hånden.
Tegn til tale er egentligt opstået i det pædagogiske arbejde med hørende børn der har andre funktionsnedsættelser end døvhed. Det kan f.eks. være børn med Downs syndrom eller autisme. Når man bruger
tegn-til-tale, tilpasser man den danske tale til barnets funktionsniveau. Man bruger desuden tegn for de
mest betydningsbærende ord, men det er ikke nødvendigvis tegn fra dansk tegnsprog.
Tegnstøttet kommunikation (TSK) Tegnstøttet kommunikation er ikke det samme som tegnsprog. Når
man bruger tegnstøttet kommunikation, bruger man talt dansk, samtidigt med at man bruger tegn fra
dansk tegnsprog som en visuel støtte til aflæsning af de enkelte ord. Tegnstøttet Kommunikation bruges
i stigende grad af især voksne døvblevne som kommunikations- og tolkeform.
Totalkommunikation: I totalkommunikation anvendes alle midler for at blive forstået: tegnsprog, tegn,
tegnstøttet kommunikation/dansk med støttetegn, tale, mundaflæsning, mundhåndsystem, håndalfabetet, kropssprog, mimik, pegning mv.
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13. PRÆSENTATION
AF UDBYDERE
SKOLEN PÅ KASTELSVEJ – LANGELINIESKOLEN (SPK)
I Danmark blev døveundervisningen grundlagt af læge Peter Akte Castberg (1779 – 1823). Efter en
studierejse til flere døveskoler i Europa, hvor man med gode resultater brugte tegn i undervisningen,
foranledigede Castberg at man oprettede den første døveskole i Danmark: Det Kongelige Døvstumme-institut i Kjøbenhavn i 1807. Instituttet, som var placeret i Sølvgade, og hvor man underviste efter
tegnmetoden, modtog den gang elever fra hele landet. Efter en omskiftelig tilværelse, der involverede
flere flytninger, opførte man i 1838 nye bygninger til instituttet på Kastelsvej. Skolen var statslig frem til
særforsorgen udlægning i 1980, hvor den blev overtaget af Københavns Kommune. I 1986 blev skolen
lagt sammen med Døveskolen i Randersgade og skiftede navn til Skolen på Kastelsvej, som den hed indtil den i 2011 blev lagt sammen med Langelinieskolen. Specialskoleafdelingen hedder i dag SPK.
CENTER FOR HØRETAB (CFH)
Døvstummeinstituttet i Fredericia blev oprettet i 1880. Hensigten med skolen var i begyndelsen at man
her skulle undervise efter talemetoden og man inddelte døve børn efter intelligens i to afdelinger A og B.
De yngste elever sov på sovesale i instituttet, mens de større over 10 år boede to og to hos plejefamilier
i byen. Skolen var en kostskole og havde fra starten plads til 100 elever. I 1904 var institutionen blevet
så stor, at den deltes i to med hver sin forstander. Den gamle ”Det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia”, i
daglig tale Instituttet, fik forskolen og b-eleverne, og den nye institution fik navnet ”Den Kgl. Døvstummeskole i Fredericia” og hertil overførtes A-eleverne. I 1933 blev de to skoler igen lagt sammen under én
forstander. I 1950 blev navnet ændret til Statens kostskole for døve. Skolen flyttede i 1977 til nyopførte
bygninger på Merkurvænget og skiftede navn til Fredericiaskolen. Ved særforsorgen udlægning i 1980
blev skolen lagt ind under Vejle Amt, og ved strukturreformen i 2007 blev den lagt ind under Region Syd
og skiftede navn til Center for Høretab.
CENTER FOR DØVBLINDHED OG HØRETAB (CDH)
Aalborgskolen blev etableret i 1952 og startede som en forsøgsordning af en gruppe forældre fra Nordjylland, der ønskede et skoletilbud til deres børn, der lå tættere på end Fredericiaskolen. Aalborgskolen
begyndte som den første skole for døve og hørehæmmede børn at arrangere skolebusser og det blev
muligt for børnene at gå på skolen og bo hjemme hos forældrene, og skolen blev hurtigt etableret på
permanent basis. I 1965 startede Aalborgskolen sin første døvblindeklasse, som siden udviklede sig til
et landsdækkende undervisnings- bo-, vejlednings- og aktivitetstilbud for børn, unge og voksne med
døvblindhed. Elevantallet på Aalborgskolen lå - da det var på sit højeste - på 78-80 elever. I 1980 overgik Aalborgskolen fra staten til Nordjyllands Amt, og ved strukturreformen i 2007 blev den lagt under
Region Nord. I 2009 fusionerede Aalborgskolen med Døvblindecentret og skiftede navn til Center for
Døvblindhed og Høretab. I 2018 omorganiseredes Region Nordjyllands Specialsektor, og skolen kom til
at hedde ”Undervisning og Behandling – CDH”.
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SDR. PARKSKOLEN (BYSKOVSKOLEN, AFD. ASGÅRD)
I Ringsted blev der ved særforsorgens udlægning bygget to centerskoler, hvoraf den ene, Sdr. Parkskolen, havde tilbud til børn med høretab. I 2013 blev centerafdelingen ved Sdr. Parkskolen sammenlagt
med centerafdelingen ved Asgårdsskolen på afdeling Asgård under Byskovskolen.
RUGVÆNGET SKOLE (BALTORPSKOLEN)
I Ballerup kommune har man i mange år haft et tilbud til børn med høretab på Rugvænget skole. Tilbuddet i Ballerup adskilte sig fra tilbuddet i København ved at man her primært brugte dansk med støttetegn og ikke i så stort omfang dansk tegnsprog i undervisningen. Rugvænget skole er i dag lagt ind under
Baltorpskolen som afdeling Rugvænget.
MØLLEVANGSKOEN
Også i Aarhus kommune har man gennem mange år haft sit eget tilbud til døve og hørehæmmede børn
med centerklasser på Møllevangskolen. Elevtallet lå i begyndelsen af 2000’erne på 40 – 50 børn. På
Møllevangskolen havde man eget fritidshjem for døve børn: Fuglebakken. Dette lukkede i 2007.
BRÆNDGÅRDSKOLEN
I centerklasserne på Brændgårdskolen i Herning kommune havde man i mange år også en stor gruppe
døve børn. Skolens har i dag nedlagt centerklasserne.
CFD
CFD’s historie går tilbage til 1869, hvor en Dameforening med det Maal at skaffe den unge døvstumme
Pige Arbejde blev oprettet af døvelærer Johan Keller. Igennem årene er tilbuddet løbende blevet udvidet
fra oplæring til også at omfatte bo- og aktivitetstilbud, målrettede tilbud til døve med andre funktionsnedsættelser (herunder døvblinde), tilbud til ældre døve samt (for alle tilbuds vedkommende) også at
omfatte døve mænd.
I 1972 flyttede man til den nuværende adresse i Gladsaxe, og i januar 2013 fik man navnet CFD. CFD
var i mange år en selvejende institution, men siden 2018 er CFD en privat nonprofit erhvervsdrivende
fond med et socialt formål. CFD har i dag en bred vifte af tilbud, herunder rådgivnings- og vejledningstilbud, aktivitets- og botilbud til ældre døve og til døve med yderligere funktionsnedsættelser, samt en
landsdækkende tegnsprogstolkevirksomhed.
ULLERUPHUS
Ulleruphus er en selvejende institution, som bliver drevet i et samarbejdet mellem Fredericia Kommune
og Danske Døves Landsforbund. Fredericia Byråd besluttede i 1965 at stille en byggegrund til rådighed
til et plejehjem for døve, og Døvefonden støttede projektet med 300.000 kr. I 1974 blev Ulleruphus
indviet, og man nedsatte den første bestyrelse for den selvejende institution Ulleruphus, hvor de tre
medlemmer var udpeget af Fredericia Kommune og de fire af Døvefonden. Af praktiske årsager er det i
dag DDL, der udpeger de fire repræsentanter til bestyrelsen.
I 2003-2006 gennemgik bygningerne en omfattende renovering og Ulleruphus huser i dag 46 ældreboliger og 45 plejeboliger, hvor døve fra hele landet har fortrinsret til halvdelen af boligerne. I dag lægger
Ulleruphus bl.a. lokaler til Døves Ressourcecenter, Pensionistklubben Frecia samt Kompetencecenter for
døve og døvblinde.
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KRIDTSLØJFEN OG HVIDDALEN
Kridtsløjfen og Hviddalen er Aalborg kommunes bo- og dagtilbud til døve med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Tilbuddet åbnede i 2013, hvor man samlede 4 små botilbud og dagtilbud i samme
bygning. Kridtsløjfen rummer 18 boliger og 25 borgere benytter sig af Hviddalens aktiviteter, hvoraf en
del bor på Kridtsløjfen.
SIRIUS
Tilbuddet til døve på Plejecenter Sirius startede september 2014, da man først på året fik en henvendelse fra en seniorkonsulent for døve, som havde oplevet, at der var et behov for plejeboliger blandt ældre
døve. Plejecentret Sirius er beliggende på Grønlands Torv og har i alt 72 boliger. Til 16 af boligerne har
døve fortrinsret. Der flyttede 5 døve beboer ind i 2014, og selvom der har været udskiftning blandt beboerne siden, har man ligget på et niveau omkring 5-6 beboer siden da. Beboerne på Sirius har adgang
til at benytte Døves Kulturcenter der også er beliggende på Grønlandstorv.
KASTANJEHUSENE
Kastanjehusene er et kommunalt plejecenter i Københavns Kommune med plads til 92 beboere. På initiativ fra DDL har man siden august 2019 haft en aftale om, at døve har fortrinsret til 10 af boligerne på
plejecentret. Boligerne var dog ikke ledige på dette tidspunkt, og døve beboere kommer ind ved naturlig
udskiftning blandt de nuværende beboere. Der er oprettet en venteliste til ”døve-boligerne”.
DØVEFILM
Døvefilm, som er en selvejende institution under Socialstyrelsen, producerer programmer på dansk
tegnsprog. Døvefilm varetager derudover den tolkning for DR og TV 2, som de to tv-stationer er forpligtede til at levere ifølge deres respektive public service-kontrakter.
Døvefilm blev oprettet i 1963 under navnet Døves Filmcentral. I begyndelsen producerede man film,
sidenhen gik man over til at producere programmer på video, der blev distribueret til døve. I 1980 blev
Døvefilm Video (som det hed dengang) en institution under Socialministeriet. I 1994 overgik man til at
sende programmerne via DR’s sendenet.
Døvefilm har en bestyrelse på 7 medlemmer, som beskikkes af Socialstyrelsen. Bestyrelsen sidder i 4 år
ad gangen (følger kommunalvalgene). Heraf udpeger DDL kandidater til de tre pladser. Bestyrelsen har
det overordnede ansvar for Døvefilms drift.
CASTBERGGÅRD
Det var de lokale døveforeninger, der tog initiativ til oprettelse af Castberggård. I juni 1973 blev Præstegården i Urlev købt til formålet og den blev renoveret primært af frivillige kræfter over de kommende år.
Man begyndte allerede i 1973 – via Døves Oplysningsforbund – at udbyde weekendkurser. I 1986 kom
Castberggård på finansloven, og Døves Højskole var en realitet. Sidenhen er højskolens bygninger og
øvrige faciliteter udvidet og moderniseret flere gange. I 1992 startede projektafdelingen, der arbejdede
med jobskaffelse til døve, og som siden blev til Job og Udviklingscentret med en selvstændig afdeling i
Københavnsområdet.
I dag er Castberggård fortsat den største udbyder af kurser for døve i Danmark. I dag udbydes primært
kortere forløb målrettet døve og hørehæmmede deltagere fra Danmark, samt (siden 2004-2005) længerevarende, internationale uddannelsesforløb for døve fra hele verden med fag som organisation, ledelse,
tegnsprog, døvekultur mv.
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