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Høring av rapport om særfinansiering av utsatte
humaniorafag

Vi viser til brev av 7. november 2019, med invitasjon til å uttale oss om ovennevnte sak.

Vi ønsker å knytte noen kommentarer til tegnspråkfaget, som er nevnt flere ganger i rapporten. Selv om
tegnspråk er et «lite og utsatt» fag i dagligtalens forstand, er vi enige med ekspertgruppen i at det i dag ikke er
et «utsatt humaniorafag» etter ekspertgruppens definisjon.

Norsk tegnspråk er i likhet med samisk regulert i lovverk og folkerett. I lovverket gjelder det primært
barnehageloven § 19 h og opplæringsloven §§ 2-6 og 3-9, samt forslaget til allmenn språklov, som har vært
ute til høring høsten 2019. Folkerettslig gjelder det primært konvensjon om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne (CRPD). På denne bakgrunn er det vårt syn at norsk tegnspråk i likhet med samisk ikke
bør omfattes av en eventuell særfinansieringsordning. Som for samisk bør det forutsettes at departementet
finner en særskilt løsning for norsk tegnspråk hvis faget skulle bli nedleggingstruet.

Vi ser at eksisterende opplæringstilbud i tegnspråk og tolking (ved HVL, NTNU og OsloMet) i rapporten
behandles under overskriften «Skoleverkets behov for humanistisk kompetanse». Disse programmene
utdanner imidlertid ikke pedagogisk personell. Det pågår imidlertid et samarbeid mellom de nevnte
institusjonene om å utvikle et fullverdig fagtilbud i norsk tegnspråk i grunnskolelærerutdanningene. I dag tilbys
norsk tegnspråk som fag i første syklus av grunnskoleutdanningene, mens det arbeides med å utvikle faget
som masterfag i andre syklus, samt som fag i praktisk-pedagogisk utdanning.

Vi vil for ordens skyld også bemerke at det ikke er helt presist å nevne «morsmålstolking» som en kompetanse
som ikke hentes fra universitetene (rapportens s. 10). Både de tre bachelorprogrammene i tegnspråk og
tolking og OsloMets bachelorprogram i tolking i offentlig sektor kan beskrives som universitetsprogrammer som
omfatter «morsmålstolking».
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