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Inledning 
Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, TUFF, har funnits sedan 1998.  

Utbildningen finansieras genom statsbidrag som regleras i förordningen 

(1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har ansvar för att fördela 

statsbidraget till anordnare av utbildningen och för att följa upp och utvärdera  

utbildningen. De utbildningsanordnare som får statsbidrag enligt bestämmelserna 

i denna förordning är skyldiga att utvärdera verksamheten och att medverka 

i den uppföljning och utvärdering som initieras av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Utbildningsanordnarna ska till myndigheten lämna 

de uppgifter som den begär.  

TUFF har under 2017 bedrivits vid Härnösands, Nordiska, Södertörns, Västanviks 

och Önnestads folkhögskolor. Dessa skolor har varit utbildningsanordnare av 

TUFF i flera år. 

Utbildningen riktas till föräldrar vars barn är i behov av teckenspråk för sin 

kommunikation. Teckenspråksutbildningen består av högst 240 timmars 

undervisning som bygger på de kunskaper föräldrarna fått genom den introduktion 

i teckenspråk som landstinget ger inom sitt habiliteringsansvar eller kunskaper de 

fått på annat sätt.  
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Datainsamling 

Utbildningsanordnarna ska dela ut enkäten som är i pappersform efter varje avslutad

kurs. Kursuppföljningen är frivillig och anonym för föräldrarna att fylla i. Det är 

också utbildningsanordnarnas ansvar att posta enkäterna till SPSM. Enkäten finns 

som en bilaga i slutet av denna rapport.

Enligt registreringen som görs i samband med bidragsredovisningen var antalet 

kursdeltagare 769 under 2017. Om en individ har gått flera kurser under året, räknas 

denne som flera kursdeltagare. Antalet unika individer som gick TUFF under året är 

422, vilket är en minskning med 14 personer jämfört med föregående år.  

Sammanlagt inkom enkätsvar från 536 kursdeltagare i kursuppföljningen 2017. Det 

innebär en svarsfrekvens på 70 procent. Året innan var svarsfrekvensen 79 procent. 

I enkätresultatet finns ett mindre internt bortfall på grund av att några deltagare inte 

har besvarat alla frågor. Hur stort det interna bortfallet är vid respektive fråga 

framgår längre fram i rapporten. I några enkäter hade respondenten kryssat i flera 

svarsalternativ eller satt kryssen mellan två påståenden. Dessa svar betraktas också 

som internt bortfall.  
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Figur 1. Procentuell fördelning mellan skolorna 

De tre största anordnarna av TUFF 2017 är Södertörn, Nordiska och Önnestads 

folkhögskola. Därifrån kom också den största andelen av svaren. Fördelningen 

av svarsenkäterna liknar hur det sett ut tidigare år. En skillnad i år är att 

svarsfrekvensen1 för Härnösands folkhögskola är betydligt lägre än året innan.  

1 Svarsfrekvensen från Härnösands folkhögskola var 94 procent år 2016 och 48 procent år 2017. 
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Resultat 

Här redovisas enkätens resultat utifrån följande områden: barntillsyn och boende, 

måluppfyllelse, kommunikation med barnet, nöjdhet med kursen och 

sammanfattande kommentarer.  

Barntillsyn och boende 

Barntillsyn och boende är tjänster som utbildningsanordnaren enligt 

förordningen måste erbjuda, vilket samtliga utbildningsanordnare också gör.  

Barntillsyn 

Av de 4962 deltagare som besvarat enkäten har 318 använt folkhögskolans

barntillsyn. Nästan samtliga deltagare i årets kursuppföljning svarar att 

barntillsynen är mycket eller ganska bra. 74 procent3 upplever att barntillsynen

är mycket bra, 24 procent tycker att den är ganska bra och två procent tycker att 

den är ganska dålig. Ingen av deltagarna har angett att barntillsynen är mycket 

dålig.  

Figur 2. Hur anser du att barntillsynen fungerat för ditt eller dina barn? Jämförelse över tid. 

2 Det är 40 deltagare som inte besvarat frågan om de har använt sig av barntillsyn. 
3 Det är 9 deltagare som haft barntillsyn men som ej lämnat ett betyg. 
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Deltagarnas omdömen om barntillsynen är ganska stabil över tid och den största 

andelen tycker att den är bra. Andelen som tycker att barntillsynen är ganska bra 

är som lägst 15 procent år 2014 och år 2017 har den stigit till 24 procent. 

Figur 3. Hur anser du att barntillsynen fungerat för ditt eller dina barn? 

Fördelat per folkhögskola. 

I diagrammet ovan redovisas en jämförelse mellan folkhögskolorna och hur nöjda 

deltagarna är med barntillsynen. Majoriteten av deltagarna i samtliga skolor 

tycker att barntillsynen är bra. 80 procent av deltagarna i Västanvik upplever att 

barntillsynen är mycket bra. I Nordiska, Södertörn och Önnestad är det omkring 

70 procent av deltagarna som upplever att barntillsynen är mycket bra och i 

Härnösand är det strax under 70 procent. En skillnad från föregående år är att 

gruppen som svarat att de tycker att barntillsynen är ganska dålig har ökat hos 

Nordiska, Södertörn och Önnestad. Men det är fortfarande en mycket liten andel 

deltagare som upplever att barntillsynen är ganska dålig. 
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Boende 

Av de 5364 deltagare som svarat på frågan är det 296 som har bott på 

folkhögskolan under kursen. Det bör noteras att inte alla kurser sträcker sig över 

flera dagar och då finns inget behov av övernattning.  

Figur 4. Hur anser du att boendet fungerat för dig och din familj? 

Per utbildningsanordnare.  

Mest nöjda med boendet är deltagare på Södertörns och Västanvik folkhögskola; 

85 procent respektive 79 procent av deltagarna tycker att boendet är mycket bra, 

följt av 71 procent av deltagarna i Härnösand. Mindre nöjda är deltagarna i de 

övriga två folkhögskolorna, där omkring hälften av deltagarna svarar att boendet 

är mycket bra. Resultatet för 2017 liknar det från föregående år. I år finns det inte 

några deltagare som upplever att boendet är mycket dåligt vilket det gjorde året 

innan.

4 Det är 40 deltagare som inte svarat på frågan om hur boendet har fungerat. 
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Figur 5. Hur anser du att boendet fungerat för dig och din familj? 

Jämförelse över tid.

Kursuppföljningen visar att 98 procent av deltagarna upplever att boendet är 

ganska eller mycket bra. Diagrammet visar att nöjdheten inte har förändrats 

avsevärt. I jämförelse mellan år 2014 och 2017 kan man se att nöjdheten gällande 

boendet har minskat med 10 procentenheter och att det är en något större andel 

som tycker att boendet är ganska bra 2017 jämfört med 2014.  

 6 STA-2018/611



2018-04-13 

10 (17) 

Deltagarnas måluppfyllelse 

I kursuppföljningen ingår ett antal frågor med anknytning till de mål med 

utbildningen som finns definierade i Skolverkets föreskrift om ramkursplan för 

TUFF (SKOLFS 2012:56) och i den gemensamma utbildningsplanen 

(ALL2014/2) som är framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Nedan presenteras svarsfördelningen för dessa frågor. 

Figur 6. Deltagarnas upplevda måluppfyllelse för kursens mål 

Även i år svarar den största andelen deltagare, 74 procent, att kursen ökat deras 

nyfikenhet på teckenspråk. Ungefär 50 procent tycker att kursen gjort dem bättre på 

att samtala på teckenspråk och tillgodogöra sig teckenspråk och teckenspråkiga 

texter. Målen för grammatik och språkliga regler samt förmågan att anpassa språk 

efter sammanhang är de mål som kursdeltagarna har upplevt lägst måluppfyllelse. 

Detta överensstämmer med resultaten från de två tidigare uppföljningarna.  
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Figur 7. I vilken grad upplever du att innehållet i kursen har ökat din förmåga att urskilja 

grammatik och språkliga regler för teckenspråk?   

Diagrammet visar att det är ungefär lika stor del andel deltagare som svarar att de 

i hög grad eller i ganska hög grad fått en ökad förmåga inom grammatik och 

språkliga regler. I Västanvik och Nordiska är det nästan 50 procent av deltagarna 

som anser att de i hög grad fått en ökad förmåga och i Önnestad 41 procent. I 

Södertörn och Härnösand är det 39 procent respektive 35 procent. I Härnösand 

finns det flest deltagare som menar att de inte fått en ökad förmåga att urskilja 

grammatik och språkliga regler, 12 procent.  
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Figur 8. I vilken grad upplever du att kursen lett till att du kan anpassa språket efter 

olika sammanhang? 

I samtliga skolor har den största andelen svarat att de i ganska hög grad lärt sig att 

anpassa språket efter olika sammanhang. En jämförelse med förra året visar att  

svaren är ganska lika, men det förekommer vissa skillnader i resultaten inom 

skolorna.  
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Kommunikation med barnet 

Syftet med TUFF enligt ramkursplanen är att föräldrarna ska lära sig att på ett 

funktionellt sätt kunna använda teckenspråk i kontakt med sitt barn. Föräldrarna 

får därför ta ställning till hur väl de anser sig kunna kommunicera på teckenspråk 

med sina barn i vardagssituationer. Merparten av kursdeltagarna år 2017, 

69 procent, svarar att de upplever att de kan kommunicera ganska bra med sina 

barn i vardagssituationer. 14 procent svarar att de kan kommunicera mycket bra 

på teckenspråk. I diagrammet nedan framgår att svarsfördelningen har sett 

liknande ut sedan 2011.   

Figur 9. Hur väl tycker du att du kan kommunicera på teckenspråk i vardagssituationer 
med ditt barn? 
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Nöjdhet med kursen som helhet 

Deltagarna har fått skatta hur nöjda de är med kursen som helhet på en tiogradig 

skala. I diagrammet nedan redovisas svarsfördelningen över tid.  

Figur 10. Om du tänker på kursen du nyss avslutade – hur nöjd är du då med den?

5155 deltagare har svarat på frågan och 440 av dem har lämnat ett betyg mellan 

8 och 10. Det ger ett medelbetyg på 8,8 av 10. Det är endast 10 personer som har 

lämnat ett betyg mellan 1 och 5. Majoriteten av deltagarna har kontinuerligt 

lämnat höga betyg sedan 2012. När man bryter ned resultaten och jämför 

skolorna sinsemellan finner man en liten skillnad det vill säga att deltagarna på 
Härnösands folkhögskola inte är riktigt lika nöjda som deltagarna på de andra

skolorna. 

5 Det är 21 deltagare som inte besvarat frågan om nöjdhet som helhet vilket innebär att 

svarsfrekvensen på denna fråga är 96 procent.  
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Sammanfattande kommentarer 

I år är svarsfrekvensen 70 procent, vilket är en minskning jämfört med året innan 

då motsvarande siffra var 79 procent. Men en svarsfrekvens på 70 procent är ändå 

mycket tillfredställande.  

Kursuppföljningen visar att majoriteten av kursdeltagarna inom 

teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, TUFF, har en positiv uppfattning om 

utbildningen och dess olika delar. Deltagarnas genomsnittliga betyg för kursen 

i sin helhet är 8,8 på en tiogradig skala. Sammantaget visar inte uppföljningen 

några markanta skillnader mot förgående år. Majoriteten tycker att barntillsynen 

och boendet är ganska eller mycket bra.  

Svarsfördelningen på frågan om måluppfyllelsen är påfallande lik föregående år. 

Även i år är det en majoritet som tycker att kursen i mycket hög grad har lett till 

att de blivit mer nyfikna på teckenspråk. Men det är en betydligt mindre andel 

som angett att de i hög grad blivit bättre på att anpassa språket efter olika 

sammanhang och att urskilja grammatik och språkliga regler. Det är kanske inte 

ett så förvånande resultat eftersom målet gällande nyfikenhet inte bygger på 

kunskapshämtning som målen om grammatik och regler och bättre samtal gör. 

Därför är det naturligt att fler deltagare instämmer om påståendet om nyfikenhet. 

Men resultatet visar ändock att folkhögskolorna bör fundera på om de behöver 

göra några förändringar i undervisningen när det gäller grammatik och att kunna

anpassa språket efter sammanhang.  

Inför 2018 års kursuppföljning har enkäten reviderats utifrån att det inkommit 

en del synpunkter om att den tidigare enkäten bitvis upplevts vara svårläst och 

otydlig.  

 6 STA-2018/611



2018-04-13 

16 (17) 

Bilaga 1. Kursuppföljningsenkäten 

Kursuppföljning – Teckenspråksutbildning för vissa 

föräldrar (TUFF)

Vi ber er fylla i denna enkät. Det gör vi för att få reda på om det ni har lärt er 

stämmer överens med det som står i utbildningsplanen. Syftet är också att få information 

om hur ni trivdes, så att upplägget kan utvecklas och bättre passa de önskemål 

som TUFF-deltagarna har. Ifyllda enkäter lämnas till skolan som därefter skickar 

enkäterna till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för sammanställning.  
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a … att innehållet i kursen har ökat din förmåga att 

tillgodogöra dig teckenspråket och olika teckenspråkiga 
❑ ❑texter? ❑ ❑

b … att kursen lett till att du bättre kan samtala på 

❑ ❑teckenspråk? ❑ ❑

c … att innehållet i kursen har ökat din förmåga att urskilja 

❑ ❑ ❑ ❑grammatik och språkliga regler för teckenspråk? 

d … att kursen lett till att du nu kan använda olika strategier 
❑ ❑ ❑ ❑för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till? 

e … att kursen lett till att du kan anpassa språket efter olika 

❑ ❑ ❑ ❑sammanhang? 

f … att kursen lett till att du fått ökad förståelse för dövas, 

❑ ❑ ❑ ❑dövblindas och andra teckenspråkiga personers livsvillkor? 

g Känner du att du blivit mer nyfiken på teckenspråk? 

❑ ❑ ❑ ❑
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2. Om du tänker på kursen du nyss avslutade – hur nöjd är du då med den?
Svara med utgångspunkt från dina sammantagna upplevelser av den kurs du nyss avslutat.

☺ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

3. Hur väl tycker du att du kan kommunicera på teckenspråk i vardagssituationer med ditt barn?

❑ Mycket bra ❑ Ganska bra ❑ Ganska dåligt ❑ Mycket dåligt

4. Har skolan ordnat med barntillsyn för ditt/dina barn under kursen?

❑ Ja ❑ Nej    Gå till fråga 6

5. Hur anser du att barntillsynen fungerat för ditt/dina barn?

❑ Mycket bra ❑ Ganska bra ❑ Ganska dåligt ❑ Mycket dåligt

6. Har du bott på skolan under kursen?

❑ Ja ❑ Nej   Gå till fråga 8

7. Hur anser du att boendet fungerat för dig och din familj?

❑ Mycket bra ❑ Ganska bra ❑ Ganska dåligt ❑ Mycket dåligt

8. Vad tyckte ni om maten?

❑ Mycket bra ❑ Ganska bra ❑ Ganska dåligt ❑ Mycket dåligt

9. Har du tagit del av informationen om TUFF som finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens

webbsida?

❑ ❑Ja                        Nej  hoppa över frågan nedanför

Har du haft nytta av informationen om TUFF-utbildningen som finns där?

❑ ❑Ja Till viss del ❑ Nej

Tack för din medverkan! 
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