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Promemoria - Brett deltagande i högskoleutbildning 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 

om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

 

Övergripande synpunkt  

Riksförbundet FUB välkomnar och instämmer i huvudparten av de av Utbildningsdepartementet 

lämnade förslagen. I det följande utvecklar vi våra synpunkter på delar av förslaget. 

 

I det stora ser Riksförbundet FUB positivt på den utveckling som sker inom den högre utbildningen 

och att möjligheten till högre utbildning blir en realitet för flera grupper i samhället. I föreliggande 

promemoria deklareras - med hänvisning till regeringens budgetproposition för 2015 (prop. 

2014/15:1, utg.omr. 16, sid. 180) - att lika tillgång till utbildning är en demokratisk rättighet. 

Personer med utvecklingsstörning omfattas dock i väldigt liten utsträckning av detta. Då en 

majoritet av personer med utvecklingsstörning läser enligt grundsärskolans och senare 

gymnasiesärskolans läroplan utestängs de från vidareutbildning på högre nivå. Faktum är att 

möjligheten till vidareutbildning efter gymnasieskolan för denna målgrupp är väldigt begränsad.  

 

Den möjlighet som finns till utbildning efter avslutat gymnasiet i dagsläget erbjuds genom särskild 

utbildning för vuxna (särvux) eller folkhögskolan. I Skolverkets rapport Lägesbedömning 20171 

framgår att drygt 3900 vuxna studerade inom särvux under hösten 2016, med ett genomsnitt på 

knappt 4 timmar i veckan. I rapporten framkommer även att studiefinansieringen ställer till stora 

problem för eleverna. Särvux ger inte rätt till studiemedel via CSN. Men även om denna grupp 

skulle beviljas studiemedel vet vi inom FUB att en majoritet av dem skulle ha svårt med 

återbetalningen, eftersom de ofta har begränsad tillgång till sysselsättning efter avslutad 

gymnasieskola och därmed även väldigt begränsade inkomster. Att delta vid studier kan även 

innebära förlorad inkomst för personen i form av indraget bidrag/ersättning. Det framkommer 

därmed att tillgång till ett livslångt lärande sällan är en realitet för vår målgrupp. 

                                                 
1 https://www.skolverket.se/publikationer?id=3786 
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Det finns dock goda exempel. Ett sådant är Hälsoinspiratörprojektet som en nationell 

samverkansgrupp arbetade med under perioden 2011–2014.2  Projektet drevs på Gävle högskola 

med hjälp av medel från den Allmänna Arvsfonden. Syftet var att möjliggöra för personer med 

utvecklingsstörning att ta plats på de högre utbildningarna. Målsättningen var att Gävle högskola 

sedan skulle fungera som ett nationellt centrum för högre studier för personer med 

utvecklingsstörning. I projektet utvecklades därför en högskoleutbildning för studenter ur denna 

målgrupp och nationella riktlinjer för hur denna typ av utbildning skulle kunna se ut. En lärdom från 

arbetet var att olika styrdokument och lagar, som exempelvis högskolans regelverk och 

behörighetskrav, försvårade för målgruppen att inkluderas i högskolans miljö. Satsningen fick 

dessvärre inte fortsatt beviljad finansiering och det blev därför aldrig något nationellt centrum för 

högre studier för personer med utvecklingsstörning.  

 

I likhet med det som konstaterades i projektet menar Riksförbundet FUB att det behövs långsiktiga 

förändringar på systemnivå för att flera grupper ska inkluderas i den eftergymnasiala utbildningen. 

Det innefattar att se över lagar, förordningar och styrdokument. Riksförbundet FUB menar att om 

denna demokratiska rättighet ska omfatta alla i samhället krävs det att även vår målgrupp 

inkluderas. Ett brett deltagande i högskoleutbildningen behöver därmed innefatta att även ge 

personer med utvecklingsstörning möjligheter att delta i studierna, för de som vill och har 

förutsättningar. 
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2 För vidare läsning, se t.ex. http://www.arvsfonden.se/projekt/halsoinspiratorsprojektet  
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