
Oplysning og rådgivning  

 
Nordisk tegnsprogsnetværksmøde, den 19. september 2017 



Dansk Tegnsprogsråd - opgaver 

Kapitel 2 a 
 
Dansk Tegnsprogsråd og dets sekretariat 

§ 8 a. Dansk Tegnsprogsråd har til opgave at udarbejde principper 
og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere 
det danske tegnsprog og at give råd og oplysninger om dansk 
tegnsprog. 

 



Afdeling for Dansk Tegnsprog - opgaver 

§ 8 b. Sekretariatet for Dansk Tegnsprogsråd placeres hos Dansk 
Sprognævn. 

 
Stk. 2. Sekretariatet for Dansk Tegnsprogsråd skal 
1)  besvare henvendelser om dansk tegnsprog og vejlede om 

tegnsprogsbrug, 
2)  samarbejde med relevante interessegrupper og institutioner 

inden for tegnsprogsområdet og 
3)  sekretariatsbetjene Dansk Tegnsprogsråd. 



Platforme 

•  Svartjeneste 
•  Dansktegnsprog.dk 
•  Sproget.dk/temaer/dansk-tegnsprog 
•  https://www.facebook.com/dansktegnsprog.dsn/ 



Svartjeneste 

Eksempler på spørgsmål 
•  Hvor kommer det danske tegn for Danmark fra? 
•  Hvor kan man læse at dansk tegnsprog er et truet sprog?  
•  Når man staver et ord med håndalfabetet (HA) eller mund-

hånd-systemet (MHS), er det så et tegn, eller er det bare en 
kopi af det danske ord?  

•  Hvad er tegnet for ‘jetlag’ og ‘velfærd’?  
•  Hvor kan man læse at tegnsprog er et fuldgyldigt sprog?  
•  Hvad er forskellen mellem MANGE/mange/, MASSER-AF/i/ og 

MASSER-AF/mange/?  
•  Er tegnene for ’mirakel’ i TegnApp etablerede?   
 



Svartjeneste 

Referencegruppen 
Afdeling for Dansk Tegnsprog har en 
referencegruppe på ca. 20 personer 
som har dansk tegnsprog som 
modersmål. Dem kan vi spørge når vi 
fx ikke kan finde information om 
tegns udtale og betydninger i 
ordbøger. 
 
Referencegruppen blev etableret i 
2016, og den er sammensat af både 
yngre og ældre tegnsprogstalende 
mænd og kvinder fra forskellige 
steder i Danmark.  



Statistik for svartjenesten 

Antal henvendelser: 25   
Døve: 12 
Hørende: 8 
Udlændinge: 5 
 
Antal spørgsmål: 79  
Oversættelse: 48 
Etymologi: 17 
Øvrige: 7 
Semantik: 3 
HA/MHS: 2 
Slang: 1 
Lande- og bytegn: 1 
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En screendump af Facebook her 



Temaside om dansk tegnsprog på sproget.dk  



Spørgsmål til diskussion 

!  Vi modtager færre og færre spørgsmål – hvordan kan vi få flere 
spørgsmål?  

!  Hvordan kan vi kvalitetssikre vores svar?  
!  Hvor længe må spørgeren vente på svar?  
!  Hvad interesserer tegnsprogstalende mest?  
!  Hvordan kan vi gøre tegnsprogstalende bevidst om at man må 

stille spørgsmål om dansk tegnsprog?   


