
Jeg ønsker meg at flere fra det offentlige
og servicebransjen lærer seg tegnspråk!
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- Alle kan lære

Noen synes tegnspråk er vakkert. Andre er nysgjerrige, og vil lære et nytt språk. Noen igjen har døve
eller hørselshemmede i nettverket sitt. – Vi har mange forskjellige typer deltakere. Alle kan lære tegnspråk,
sier tegnspråklærer Toralf Ringsø.

Toralf Ringsø (73) er utdannnet typograf og jobbet på Døves Trykkeri
i 38 år. Frem til pensjonsalder, de siste 11 årene av karrieren, jobbet
Toralf som tegnspråklærer for foreldre av døve barn hos Statped.

- Jeg er selv døv, og har vokst opp med tegnspråket. Og jeg har vært
aktiv i døve- og tegnspråkmiljøet. Nå jobber jeg som timelærer ved
Høgskolen i Bergen, der jeg underviser førsteårsstudenter i tegnspråk,
i tillegg til at jeg holder tegnspråkkurs på Folkeuniversitetet, sier Toralf.

Kursdeltakere som har opplevd Toralf som lærer sier at han har en
magisk evne til å få folk til å slappe av og senke skuldrene selv om de
skal i gang med å lære et helt nytt og uvant språk. Mange års innsats
for døvemiljøet og tegnspråket gjorde også at Toralf ble tildelt Kon-
gens Fortjenestemedalje i sølv i 2012.

Hans egen erfaring som lærer er klar.

- Jeg vil si at alle kan lære tegnspråk om de vil! Det er stor variasjon
blant kursdeltakere, og ikke noen spesielle grupper som skiller seg ut.
Noen er der for å lære et annet språk, mens andre er nysgjerrige. Noen
synes at tegnspråket er vakkert og vil lære seg det av den grunn. Og så
har vi også dem som har døve i sitt nettverk og vil lære seg det av den
grunn, sier Toralf.

I 2009 ble Norsk tegnspråk anerkjent som et fullverdig språk i Norge.
Bakgrunnen var at regjeringen la frem stortingsmeldingen “Mål og

meining – ein heilskapleg norsk språkpolitikk”, som ble behandlet og
vedtatt i 2009. I utarbeidelsen av en ny og allmenn språklov skal det
overordnede offentlige ansvaret for tegnspråk forankres i språkloven.

- Vi er 16.500 tegnspråkbrukere i Norge, og vi gleder oss over at
Språkrådet jobber for å styrke Norsk tegnspråk. Det er klart at an-
erkjennelsen av tegnspråket betyr mye både for oss døve og andre
tegnspråkbrukere, sier Toralf.

- Er det noen du gjerne hadde sett flere av på tegnspråkkurs?

- Ja! Gjerne folk som jobber i det offentlige, som sykepleiere, hjelpe-
pleiere og leger. Og gjerne også butikkansatte og folk som jobber i
reiselivsbransjen, alt fra pursere og flyplassansatte til bussjåfører, sier
Toralf.

Om det er slik at deltakere som allerede behersker flere språk, har let-
tere for å lære tegnspråk, synes Toralf er et vanskelig spørsmål å gi et
klart svar på.

- Deltakere er forskjellige. Noen har stor innsatsvilje og drive, noen
lærer raskt, mens andre bruker litt lengre tid på å lære. Uansett lærer
alle et språk som gjør at de kan bli forstått – og forstå – i kommuni-
kasjon med tegnspråkbrukere. Og ikke minst få kunnskap om hvordan
man prater med dem, avslutter Toralf.

tegnspråk
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