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RIO- Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation vill avge följande remissyttrande gällande 

slutbetänkandet En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71). 

 

Sammanfattning 

• RIO vill uppmärksamma och påkalla behovet av att övergång mellan folkhögskola och 
komvux får en generell och varaktig ordning. 
 

• 9.7.2 Utredningens bedömningar – fortsatta studier vid Folkhögskola.  
RIO delar utredningens bedömning att folkhögskolor har goda möjligheter att utveckla och 
erbjuda eftergymnasial utbildning till individer med intellektuell funktionsnedsättning.  
 

• 9.7 Fortsatta studier för individer med intellektuell funktionsnedsättning.  
RIO ställer sig bakom utredningens förslag om att Skolverket ges i uppdrag att definiera och 
utveckla nationella yrkespaket för målgruppen som leder fram till en kvalifikation på SeQF- 
nivå 3. RIO vill i sammanhanget informera om att en folkhögskola också kan utfärda intyg på 
nivå SeQF- nivå 2. 
 

 

 
Kommentarer 
 
Övergång mellan folkhögskola och komvux 
 
Det finns enstaka deltagare vid folkhögskola som vill fortsätta sin studiegång vid komvux men som i 
praktiken stöter på hinder vid en sådan övergång. RIO menar att det är rimligt att en varaktig ordning 
för övergång mellan folkhögskola och komvux upprättas. Antagning till folkhögskola sker genom en 
validering av tidigare kunskaper varför vägen från komvux till folkhögskola fungerar. En liknande 
ordning när det gäller sökande till komvux med folkhögskolemeriter vore önskvärt.  
Utredningen talar om individanpassning och likvärdig utbildning över landet vilket förutsätter 
samspel mellan olika utbildningsformer. Individanpassning handlar inte enbart om de didaktiska 
formerna för undervisningen utan även hur tillgänglighet också skapas genom möjligheten att 
förflytta sig mellan två olika utbildningsformer, exempelvis där deltagare från folkhögskolans 
Allmänna kurs kan valideras in i komvux.  
 



En sådan samverkan skulle ge individer möjlighet att fritt få välja utifrån egna förutsättningar och 
inte vara beroende av hinder på systemnivå. 
 
Utbildningsformen folkhögskola utfärdar intyg både på SeQF- nivå 2 och 4 
 
Folkhögskolor kan i dag utfärda intyg både på SeQF-nivå 2 och 4. Detta mot bakgrund av att 
folkhögskolans Allmänna kurs ges både på grund- och gymnasienivå. Folkhögskolans deltagargrupp 
har sedan 2005 ändrats bland annat genom att gruppen funktionsnedsatta ökat. Utifrån detta 
välkomnar RIO utredningens förslag att Skolverket ges i uppdrag att definiera och utveckla nationella 
yrkespaket för individer med intellektuell funktionsnedsättning som leder fram till en kvalifikation på 
SeQF- nivå 3.  
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