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Redovisning av hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning 
 
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, är en 
intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva ett 
gott liv med full delaktighet i samhällslivet och rätt till samma levnadsvillkor som gäller för 
andra. Riksförbundet FUB har ca. 27 000 medlemmar. 
 
FUB ser mycket positivt på att Myndigheten för yrkeshögskolan fått i uppdrag att kartlägga 
hur Yrkeshögskolans utbildningar kan göras tillgängliga. Det är mycket angeläget att fler 
eftergymnasiala utbildningsvägar öppnas för personer med funktionsnedsättningar. Av 
rapporten framgår att myndigheten under den korta utredningstiden hunnit göra ett gediget 
utredningsarbete med bl.a. möten med många berörda myndigheter och andra intressenter. 
 
Riksförbundet FUB lämnar följande synpunkter utifrån FUB:s målgrupp: 
 
Myndighetens uppdrag var att göra en kartläggning av vilka utbildningar inom 
yrkeshögskolan som skulle kunna anpassas för att göras tillgängliga för personer som 
omfattas av LSS och i vissa fall SoL. FUB konstaterar att det, bara i personkrets 1, handlar 
om personer med mycket olika kognitiva förutsättningar och behov. Såväl personer med 
utvecklingsstörning, normalbegåvade personer med autism som, ofta, välbegåvade personer 
med Aspergers syndrom tillhör personkrets 1.  
 
4 Resultat 
En av de principer som föreslås gälla är att utbildningen ska vara inkluderande. Detta 
exemplifieras med att utbildningarna ska rikta sig till en bred målgrupp. Vi anser att detta är 
en mycket snäv definition av begreppet inkludering. Som exempel vill vi nämna Peder Haug, 
norsk professor i pedagogik, som talar om inkludering i termer av rätt att delta i det sociala 
livet i skolan, rätt att delta utifrån de egna förutsättningarna, att få göra sin röst hörd samt en 
reell möjlighet att påverka utbildningen och att få ett socialt och kunskapsmässigt utbyte av 
den.  
 
4:2 Anpassning av utbildningen 
Myndighetens förslag är att inga generella pedagogiska anpassningar ska göras av 
utbildningen utan att anpassningen ska vara knuten till person med hänsyn tagen till 
individuella förutsättningar. Det framgår inte tydligt om de föreslagna 
yrkeshögskoleutbildningarna, med ett mindre antal studerande per grupp, med möjlighet till 
utökat stöd är tänkta att bestå av både elever med och utan funktionsnedsättningar. Men för att 
utbildningen ska räknas som inkluderande utgår vi ifrån att gruppen/klassen ska bestå av båda 
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elevgrupperna. Den föreslagna gruppstorleken, d.v.s. 25 elever, är dock alltför stor särskilt 
mot bakgrund av att inga generella pedagogiska anpassningar av utbildningen ska göras. För 
elever med utvecklingsstörning kan detta i praktiken leda till att dessa elever behöver 
undervisas separat (anpassningen knuten till individen). Med resultatet att inkluderingstanken 
går om intet. Det framgår inte om eller hur många av platserna som ska vikas för elever med 
funktionsnedsättning eller om tanken är att dessa elever ska konkurrera med övriga sökande 
om platserna. 
 
Förslaget om en individuell studieplan för elever med funktionsnedsättning med möjlighet till 
en förlängning av utbildningstiden är bra. Vi anser även att det är absolut nödvändigt att 
SPSM, eller motsvarande, kan bistå med rådgivning i specialpedagogiska frågor till 
utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. 
 
4:3 Behörighet och urval 
Det är positivt att personer som gått i gymnasiesärskolan kan anses behöriga till 
yrkeshögskolans utbildningar enligt 3 kap 1 § p.5 förordning om yrkeshögskolan. Vi 
instämmer dock i utredarnas farhåga att det kan finnas en risk för att utbildningsanordnarna 
inte kommer att använda sig av punkt 5 eftersom det skulle innebära en mer omfattande 
antagningsprocess. FUB anser att utbildningsanordnarna behöver ha tillgång till kunskap om 
olika funktionsnedsättningar och specialpedagogiskt stöd för att kunna pröva sökande mot 
punkt 5. Det räcker inte med den föreslagna informationsinsatsen. Ett sätt att lösa detta skulle 
kunna vara att ge möjlighet till handledning/rådgivning, genom SPSM eller motsvarande, och 
extra ekonomiskt stöd för en mer omfattande antagningsprocess. 
 
4:3 1 Urval 
För sökande med utvecklingsstörning faller urvalsgrunderna betyg, tidigare utbildning och 
yrkeserfarenhet med största sannolikhet bort. Kvar finns urvalsgrunden särskilt prov. 
Utredarna skriver att målet med urvalsgrunden ska vara att personen ska mätas mot sina 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. FUB menar att det särskilda provet och 
möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen måste ställas mot att nödvändiga anpassningar, 
med hänsyn till personens funktionsnedsättning, har gjorts. Det kanske i praktiken ska 
innebära att det särskilda provet behöver utformas på olika sätt för sökande till samma 
utbildning? 
 
4:4 Arbetslivets medverkan 
Förslaget om förstärkt support, utökad handledartid och ekonomisk kompensation till LIA-
företag är helt nödvändigt för att kunna garantera bra praktikplatser.  
 
4:7 Kvalitetssäkring 
Vi instämmer i behovet av en regelbunden tillsyn av yrkeshögskoleutbildningar med 
möjlighet till utökat stöd. 
 
När det gäller myndighetens uppföljning av genomförda utbildningar funderar vi över 
innebörden av förslaget att de aktuella utbildningarnas resultat inte ska jämföras med andra. 
Det kan säkert vara så att elever med funktionsnedsättning, trots att de genomgått en 
utbildning vid yrkeshögskolan, kan ha svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Men i stället för att konstatera detta behöver man marknadsföra utbildningen och dess 
kvaliteter och tydligt tala om vad eleverna, med eller utan funktionsnedsättning, har för 
kompetens. Av stor vikt är även att de olika utbildningsanordnarna etablerar en nära 
samverkan med Arbetsförmedlingen. Genom att dölja resultaten riskerar man att inte få några 
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sökande utan funktionsnedsättning till utbildningarna med möjlighet till utökat stöd. Som en 
följd av detta riskerar utbildningen att bli klassad som en 2:a klassens utbildning.  
 
6. Diskussion 
Utredarna skriver avslutningsvis att ”de anpassningar myndigheten föreslagit inte innebär att 
alla personer med funktionsnedsättning kan studera vid en yrkeshögskoleutbildning. Kravet 
att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen gör att en del personer exkluderas.” 
Utredarnas hänvisning till särvux gör att FUB befarar att myndigheten redan på detta stadium 
tänker bort elever med utvecklingsstörning, vilket vi inte kan acceptera. Det är viktigt att 
personer med lindrig utvecklingstörning får möjlighet till eftergymnasiala studier med 
väsentligt ökade möjligheter att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Inom ramen för det 
föreslagna pilotprojektet finns alla möjligheter att pröva detta.  
 
Vi vill i sammanhanget hänvisa till ett nyss avslutat pilotprojekt, med projektmedel från 
Arvsfonden, ”Olika unga – Lika förutsättningar?” som genomförts av Hjälpmedelsinstitutet 
(projektledare Anita Boman, HI) i samverkan med intresseorganisationerna FUB, RBU , 
Dyslexiförbundet FMLS m.fl. En projektansökan om ett fortsättnings- och 
fördjupningsprojekt ”Vägar till arbete – teknik och samverkan ger unga med 
funktionsnedsättning bättre förutsättningar” har lämnats till Arvsfonden.  
 
6:1 Frågor som behöver utredas vidare 
FUB instämmer i att frågan om studiemedel behöver utredas vidare. Vi hänvisar här till 
FUB:s remissyttrande med anledning av betänkandet Brist på brådska (SOU 2008:102) där vi 
bl.a framförde att den totala ekonomiska situationen för unga personer med 
funktionsnedsättning behöver utredas. 
 
För Riksförbundet FUB 
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