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Utbildningsdepartementet 

103 33 Stockholm 

Yttrande över En annan möjlighet till särskilt 

stöd. Reglering av kommunala resursskolor 

(SOU 2020:42) 

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på 

delbetänkande av Utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven. 

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har 

betydelse för folkbildningen. 

Sammanfattning 
Folkbildningsrådet har inga invändningar mot författningsförslagen om att 

kommuner ska kunna placera grundskole- och grundsärskoleelever på 

resursskolor. 

Folkbildningsrådets ställningstaganden 
Folkbildningsrådet har inga invändningar mot författningsförslagen om att 

kommuner ska kunna placera grundskole- och grundsärskoleelever på 

resursskolor. Folkbildningsrådet vill i sammanhanget dock framhålla att 

utbildningsformen folkhögskola är en viktig kompensatorisk del i det 

svenska utbildningslandskapet, såsom regeringen uttalat i ett 

pressmeddelande i juni 2018. 

Visserligen är folkhögskolan främst en skolform för personer över 18 år, men 

folkhögskolor kan också anta personer som är yngre än 18 år (om platsen 

finansieras på andra sätt än genom statsbidrag, till exempel genom 

kommunala medel). Folkhögskolestudier skulle därmed kunna vara ett bra 
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alternativ till placering i resursskola för en äldre tonåring som inte gått ut 

grundskolan eller grundsärskolan.  

Folkbildningen utgör en rikstäckande arena som verkar för att göra det 

möjligt för alla vuxna att inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska 

livet. Forskning visar att folkhögskolan som utbildningsform erbjuder ett 

fungerande stöd för deltagare med funktionsnedsättning. 

Folkhögskolan samlar många deltagare med funktionsnedsättning, framför 

allt inom de allmänna kurserna, där andelen dessutom har ökat tydligt under 

den senaste tioårsperioden. År 2019 var andelen deltagare med 

funktionsnedsättning i allmän kurs 35 procent. I särskild kurs var andelen 13 

procent. Vid en jämförelse mellan kvinnor och män i folkhögskolans långa 

kurser (allmänna och särskilda) visar det sig att männen oftare än kvinnorna 

har en funktionsnedsättning. 
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