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Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet
Framtidsval – karriärvägledning för individ och
samhälle (SOU 2019:4)
Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på
ovanstående förslag och vill lämna följande yttrande.

Synpunkter

Förbundet delar utredningens syn att tidigare lagstiftning och allmänna råd inte har fått
studie- och yrkesvägledningen att fungera på det sätt som både lagstiftare tänkt och
forskning visat vara nödvändigt. Det är därför av vikt att bestämmelserna om studie- och
yrkesvägledning förtydligas och att den ges större utrymme i skolans verksamhet.
Förbundet anser att betänkandets resonerande del och de förslag som lagts är väl
underbyggda och väl formulerade. Förbundet har inga synpunkter på att benämningen
ändras till karriärvägledning, inte heller på uppdelningen i individuell och generell
karriärvägledning eller karriärvägledare. Vi anser att det är av vikt att den generella
karriärvägledningen inleds redan i de lägre årskurserna. Lika väsentligt är att den
individuella vägledningen inte begränsas till korta samtal med enskilda elever enbart
inför val till gymnasiet. Därför är det rimligt att både omfattningen och innehållet i
karriärvägledning, generell såväl som individuell, förtydligas i skolförfattningarna.
I övrigt tillstyrker förbundet i huvudsak de förslag som utredningen lagt fram. Vi vill dock
påpeka följande.
I avsnitt 10.8 föreslås att huvudmannen ska ha en plan för karriärvägledning. Förbundet
avstyrker detta förslag. Förbundet kan se fördelar med att planen innebär möjligheter till
bättre samordning av karriärvägledningens olika delar, men anser att det bör vara upp till
respektive huvudman hur denna samordning bäst kan skapas. Det är inte säkert att
ytterligare en plan som ska upprättas i verksamheten fungerar optimalt. Här bör
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huvudmannen själv välja sättet hur karriärvägledningen ska tillämpas i enlighet med de
övriga förslag som lagts. Förbundet anser dock att det är av vikt att karriärvägledningen
är del av det systematiska kvalitetsarbete som huvudmannen ska bedriva.
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