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Sveriges Dövas Riksförbund yrkar att det svenska teckenspråket ska likställas 
med de nationella minoritetsspråken i skollagen och att alla som konstaterats 
vara döva eller har normbrytande hörselvariation ska ha rätt till teckenspråk 
oavsett skolform, hörselgrad eller hjälpmedel. Hur ser ni på det? 

För oss är det viktigt att alla kan delta i undervisningen i skolan på 
likvärdiga villkor. Den som behöver hjälpmedel eller stöd ska ha rätt 
till det. Just frågan om att i skollagen behandla teckenspråket som 
ett minoritetsspråk har vi ännu inte tagit ställning till.

Vänsterpartiet
Vi vill att alla som har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att 
lära sig det. Språklagen är tydlig med att den som har behov av 
teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det 
svenska teckenspråket. Viktigt att personer som är döva eller har en 
normbrytande hörselvariation inte likställs med minoritetsgrupper. 
Samtidigt är de problem SDR pekar på viktiga att uppmärksamma 
och det finns ett behov av att se över hur språklagens rättigheter 
kan gälla alla barn, unga och vuxna.

Socialdemokraterna

Vi har sett att utbildningssystemet i dag är fyrkantigt och inte pas-
sar behoven för alla familjer och barn med hörselnedsättningar. Vi 
har dock inget förslag om hur rätten till teckenspråk i skolan skulle 
kunna stärkas, genom t.ex. reformering av antagningsreglerna till 
specialskolan. Vi skulle som ett steg i rätt riktning gärna se att nam-
net Specialskola ändras. Teckenspråkiga barn är inte mer ”speciella” 
än barn i andra språkgrupper. Begreppet specialskola bör därför 
ersättas med exempelvis grundskola för döva och hörselskadade. 

Miljöpartiet
Vi är positiva till teckenspråk och att undervisningen utökas, också 
för de som själva vill lära sig det. Dock har vi inte tagit ställning i 
frågan om det skall likställas med ett minoritetsspråk.

Sverigedemokraterna

Vi har inte tagit ställning till om det svenska teckenspråket ska vara 
ett minoritetsspråk. Däremot bör andra åtgärder vidtas. 

Centerpartiet

Kristdemokraterna har inte tagit ställning till SDR:s yrkande men vi 
vill betona att teckenspråksinlärningen ska ske parallellt med talut-
vecklingen hos ett barn med hörseltekniska hjälpmedel, man kan 
inte vänta och se om det behövs senare. Då är det försent, och i 
värsta fall har barnet inget fungerande sätt att kommunicera på.  

Kristdemokraterna
Det är viktigt att exempelvis döva barn och barn med talsvårigheter 
har goda möjligheter att lära sig teckenspråk. Vi har inte tagit ställ-
ning till om det svenska teckenspråket bör likställas med de na-
tionella minoritetsspråken i skollagen. Däremot ser vi ett behov 
av att se över hur huvudmännen följer skollagen och skärpa Skol-
inspektionens granskningar så att det säkerställs att alla elever får 
det särskilda stöd och de särskilda anpassningar som de har rätt till.

Moderaterna

Vi anser att barns möjligheter att lära sig teckenspråk behöver öka. 
Egen hörselnedsättning bör inte vara ett krav – det kan ju till ex-
empel handla om att kunna kommunicera med en familjemedlem. 

Liberalerna

valet


