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Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelsen indeholder 
Socialstyrelsens anbefalinger til 
kommunen om tilrettelæggelser af 
indsatser til børn og unge i målgruppen.



”… børn med tidligt konstateret høretab 
er i risiko for at udvikle en varig 
sprogforsinkelse. En tidlig indsats med 
høreteknologi er afgørende for et 
virkningsfuldt forløb…”

”… Stadigt færre lærer tegnsprog. Det 
tilskrives udviklingen i de 
høreteknologiske muligheder, og at de 
fleste børn med høretab i dag tilegner sig 
familiens sprog som modersmål.”

” Børn, som ikke opnår at kunne høre 
talelyde med høreteknologi, tilbydes en 
tegnsproglig indsats.”



Henvisninger til tegnsprog

- FN’s handicapkonvention
- Instituttet for menneskerettigheders 

rapport (2014)
- www.sproget.dk om dansk tegnsprog

http://www.sproget.dk/


Døve børn af døve forældre

”Børn, som vokser op i en døv familie, 
hvis sprog er tegnsprog, får naturligt 
tegnsprog som modersmål, hvilket ikke 
er uforeneligt med en 
talehørepædagogisk tilgang. Disse børn 
bliver tosprogede. Døve forældre bør 
tilbydes rådgivning og vejledning om 
mulighederne for yderligere indsatser, 
der kan bidrage til at stimulere 
udviklingen af barnets talesprog i 
hverdagen.” 



Hvis hørende forældre ønsker tegnsprog …

”Hørende forældre kan også have et 
ønske om, at de selv og deres barn skal 
lære tegnsprog. Forældrene skal have 
mulighed for at foretage beslutningen på 
baggrund af et aktuelt vidensgrundlag. 
De skal vejledes i viden om, hvilken 
betydning det kan have for barnets 
prognose for inklusion og 
selvstændighed. Hvis audiologisk 
behandling og talehørepædagogisk 
indsats også er forældrenes ønske, skal 
vejledningen også omfatte, hvilken 
betydning tegnsprog kan have for 
talesproglig udvikling.” 



Folkeskolens undervisning i tegnsprog

”Ifølge bekendtgørelse om folkeskolens 
undervisning i tegnsprog tilbydes 
undervisning i tegnsprog til de elever, 
der har et så omfattende høretab, at de 
uanset brug af tekniske hjælpemidler, 
herunder høreapparat og Cochlear
Implantat, afskæres fra eller har meget 
store vanskeligheder med at opnå en 
sikker kommunikation ved hjælp af 
tale.”

”Skolelederen træffer på baggrund af en 
pædagogisk psykologisk vurdering 
beslutning om at tilbyde støtte.”



Opsummering

- Socialstyrelsen anbefaler en tidlig 
talesproglig indsats til alle børn med 
høretab.

- Socialstyrelsen ser tilegnelsen af 
dansk tegnsprog som et potentielt 
problem i forhold til talesproglig 
udvikling.

- Skolelederen tager en beslutning om 
barnet får undervisning i tegnsprog. 

- Socialstyrelsen ser ikke dansk 
tegnsprog som et hjælpemiddel.


