
Dansk tegnsprog  
– et sprog i Danmark

Dansk tegnsprog er et 
sprog på samme måde 
som talt dansk, fransk 
og tysk er sprog. Men 
i stedet for at bestå af 
lyde og blive opfattet 
gennem øret består 
sproget af tegn og 
opfattes gennem synet.



få  m e r e  v i d e n  o m  da n s k  te g n s pr o g

Sproget.dk
http://sproget.dk/temaer/dansk-tegnsprog
Et godt sted at starte hvis du vil vide mere om 
dansk tegnsprog.

Ordbog over Dansk Tegnsprog 
www.tegnsprog.dk/2
Ordbogen indeholder ca. 2200 tegn fra dansk tegnsprog. 
Find ud af hvordan man siger ung, diskutere, influenza og 
meget mere på dansk tegnsprog.

Dansk tegnsprog er  
meget anderledes end dansk talesprog 
Et tegn på dansk tegnsprog kan svare til mange ord på dansk 
– og omvendt. På dansk tegnsprog har man fx et tegn for et 
træ der står ude i skoven, og et andet tegn for materialet 
træ – som man kan lave møbler af.

Danske 
tegnsprogstalende døve 
er tosprogede
Langt de fleste talere af 
dansk tegnsprog kan både 
læse og skrive dansk. 
Man kan ikke skrive dansk 
tegnsprog. Når danske døve 
skriver, skriver de derfor på 
dansk. Mange døve tager 
en uddannelse på dansk og 
får tolket undervisningen til 
dansk tegnsprog. 

Tegnsprog er ikke 
internationalt 
Danske døve taler dansk 
tegnsprog. Polske døve 
taler polsk tegnsprog. Folk 
der taler dansk og polsk, 
kan ikke umiddelbart 
forstå hinanden, og 
det kan talere af dansk 
tegnsprog og polsk 
tegnsprog heller ikke. 



få  m e r e  v i d e n  o m  da n s k  te g n s pr o g

Lær dansk tegnsprog 
http://dansktegnsprog.dk/undervisning
Se listen over undervisningstilbud i dansk 
tegnsprog.

Tegnsprog er et fuldgyldigt sprog
https://goo.gl/2NxFh9
Ledende redaktør af Ordbog over Dansk Tegnsprog, 
Jette Hedegaard, forklarer hvorfor dansk tegnsprog 
er et fuldgyldigt sprog.

Dansktegnsprog.dk  
http://dansktegnsprog.dk/
Få svar på masser af 
spørgsmål om dansk 
tegnsprog – et godt sted 
at blive klogere på dansk 
tegnsprog.

Man kan snakke om ALT 
på dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog kan 
bruges til at tale om 
alt lige fra strikketøj til 
atomfysik – ligesom vi 
kan på dansk. Der er fx 
tegn for både demokrati 
og smartphone. Hvis man 
ikke har et tegn, kan man 
låne fra andre tegnsprog. 
Ligesom vi på talt dansk 
har lånt smartphone fra 
engelsk. 

Dansk tegnsprog er ikke et konstrueret sprog
Dansk tegnsprog er ikke opfundet for at hjælpe 
hørehandicappede. Sproget har udviklet sig, og udvikler sig 
stadig, ved at blive talt af døve i Danmark.

Dansk tegnsprog er et minoritetssprog
Talere af dansk tegnsprog tilhører en minoritet i Danmark. 
Sproget tales af døve i hele Danmark og er en vigtig del af 
døves kultur og historie. 



Brochuren er udgivet af 
Dansk Tegnsprogsråd  
og Afdeling for Dansk 
Tegnsprog under Dansk 
Sprognævn. 
Læs mere på https://dsn.
dk/tegnsprog/organisation

Dansk Tegnsprogsråd har til opgave at udarbejde 
principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og 
dokumentere det danske tegnsprog og med at give råd 
og oplysninger om dansk tegnsprog. Afdeling for Dansk 
Tegnsprog har til opgave at besvare henvendelser om dansk 
tegnsprog og vejlede om tegnsprogsbrug, at samarbejde 
med relevante interessegrupper og institutioner inden 
for tegnsprogsområdet og at sekretariatsbetjene Dansk 
Tegnsprogsråd.


