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Varför har vi fokusfrågor?
Fokusfrågorna är politiska frågor som ni medlemmar vill att vi ska driva extra hårt de 
 kommande två åren. Frågorna har sin grund i vårt skolpolitiska program. Att ni
medlemmar väljer frågorna ger oss legitimitet och styrka att driva de politiskt. Det gör
också att förbundsstyrelsen får en bild av vilka frågor som är högst prioriterade bland
våra medlemmar. 

Förbundsstyrelsens förklaring:
År 2022 är det valår, och därför har förbundsstyrelsen valt att lägga förslag på en
fokusfråga med namnet Elevfokus på riktigt som omfattar de fem områden vi tycker
är viktigast att uppmärksamma före, under, och efter valet. Åsikterna är hämtade från
vårt skolpolitiska program som är antaget av våra medlemmar. Vi vill skicka en tydlig
signal till politiker och makthavare om vilka problem vi elever tycker ska prioriteras i
svensk skolpolitik!

Förbunddstyrelsen föreslår Elevrådskongressen besluta
att1.    anta Elevfokus på riktigt som foksufråga 2022-2024
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Fråga:
Vilka problem tycker du/ni att politiker ska fokusera på i skoldebatten?



LÄRARBRISTEN
Den utbredda bristen på lärare tvingar skolor att tumma på elevers rätt till en bra

utbildning och rättvis betygssättning. Såväl elevers vardag som framtid drabbas av

bristen på lärare. Det ska vara en självklarhet att elever undervisas av den lärare

som sätter elevens betyg. Alla elever ska ha tillgång till lärare!

Skolan är en grundpelare i vårt samhälle.

Det är den plats där barn från alla delar av

samhället möts och där förutsättningarna

för att skapa ett jämlikt, demokratiskt

samhälle där alla kan nå sin fulla potential

finns. Vi ser både stora utmaningar och

möjligheter idag och kräver förändring.

Majoriteten av Sveriges elever har inte

möjlighet att rösta i de allmänna valen -

men det betyder inte att våra röster ska

förbises. Här är de områden som vi elever

vill att svensk politik fokuserar på framöver. 
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BILAGA X

ELEVINFLYTANDE
Elevers möjlighet till inflytande och delaktighet brister i hög grad och elevers

åsikter förbises. Alldeles för många elever saknar möjlighet och kunskap kring hur

man kan kommunicera sina åsikter och påverkar sin skolgång. Skolan behöver ge

elever inflytande på riktigt snarare än symboliskt eller inte alls. 
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BILAGA X

ELEVERS PSYKISKA HÄLSA
Det är hög tid att vi prioriterar elevers psykiska hälsa. Elever får inte det stöd och

den kunskap de behöver i frågor som rör psykisk hälsa idag. Förutom en dålig

tillgång till en tillgänglig och fungerande elevhälsa och en bristande likvärdighet

misslyckas skolor ofta med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det är

viktigt att man lyssnar på elever för att förstå vilka behov som finns och vad som

påverkar deras psykiska hälsa negativt såväl som positivt i skolan. 

TRYGGHET OCH STUDIERO
Elevers trygghet och studiero brister i skolan vilket får stora konsekvenser för

bland annat elevers inlärningsförmåga, energi och skollust. Vi vill ha en skolmiljö

som är anpassad efter elevers behov och önskemål. 

GYMNASIEBEHÖRIGHET OCH GYMNASIEEXAMEN
En gymnasieexamen är idag många gånger nödvändig för att komma in på en allt

tuffare arbetsmarknad. Över 15% av eleverna i årskurs nio saknar behörighet till

gymnasiet och en tredjedel av alla gymnasieelever går ut gymnasieskolan med

ofullständiga betyg. Detta är ett tydligt bevis på bristerna inom svensk skola. Vi vill

att fler elever ska kunna påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning för att på så

vis få goda möjligheter att arbeta med det det som de vill i framtiden.
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