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BILAGA G

Elevernas riksförbund vision är en bättre och mer
demokratisk skola. Vi gör det genom samla och stärka
elever i demokratiska forum, värna elevers rättigheter
och representera och föra fram elevers röst.

Etablera varumärke
Vi ska etablera oss som en självklar organisation för elever och som en viktig aktör i

samhället samt skapa en tydlig bild om vilka vi är och vad vi gör. 

Expandera
Vi ska sträva efter att bli en större organisation som representerar så många elever

som möjligt. Därför vill vi utöka vår medlemsbas. 

VERKSAMHETSPLAN 2022

ÖVERGRIPANDE MÅL

ELEVERNAS RIKSFÖRBUND SKA VERKA FÖR ATT:
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BILAGA G

Fokusfråga 2022-2023
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. 

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

åsikter förbises ofta. Alldeles för många elever saknar möjlighet att och kunskap

kring hur man kan kommunicera sina åsikter och påverkar sin skolgång. Skolan

behöver ge elever inflytande på riktigt snarare än på symboliskt vis eller inte alls. 

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 legitimerade lärare!

Vald av elevrådskongressen 2021.
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BILAGA G

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 likaväl 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 blir allt oftare nödvändig för att komma in på en

arbetsmarknad som blir allt tuffare. 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  de vill i

framtiden.



BILAGA G

Medlemmar har möjlighet till samarbete och nätverkande 
Vid samarbeten och nätverkande blir eleverna starkare tillsammans och

möjligheter för erfarenhets- och kunskapsutbyten skapas. Efter en lång period

präglad av en pandemi lärde vi oss mycket om digitala träffar, vilket vi ska fortsätta

med. Det är dock jätteviktigt att vi kommer igång med fysiska träffar igen för att

elever ska få tillfälle att mötas, knyta nya kontakter och utveckla sina demokratiska

kompetenser. 

Elever har möjlighet att utforska samt utöka sina kunskaper och färdigheter

Vi ska skapa möjligheter för elever att få lära sig mer om demokratiska värden och

organisering, rättigheter, påverkansarbete, arbetsmiljö och elevskyddsombudens

roll genom att ta fram och erbjuda utbildningar, träffar, workshops, filmer och

skriftligt material. 

Elever företräds i frågor som rör dem

Vi ska stötta elever i att bilda och upprätthålla forum eller plattformar där elever får

möjlighet att höras och uttrycka sina intressen. Alla ska få komma till tals och

respekteras. Elevers röst ska höras i de beslut som rör dem. 

SAMLA OCH STÄRKA ELEVER
I DEMOKATISKA FORUM

ELEVERNAS RIKSFÖRBUND SKA VERKA FÖR ATT:
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BILAGA G

Alla elever har kunskap om sina rättigheter 

Kunskap om rättigheter är nödvändigt för att kunna kräva dem. Vi ska utbilda och

informera om elevers rättigheter. 

Elever får stöd i frågor om sina rättigheter

Vi ska hjälpa elever att tolka och förstå sina rättigheter samt hjälpa elever när de

upplever att deras rättigheter kränkts. 

Alla elever får sina rättigheter förverkligade

Där en elevs rättighet inte infrias har en skyldighet inte uppfyllts. Vi ska arbeta med

att utkräva ansvar från den som bär det, och ge elever de verktyg de behöver för

att kunna göra detsamma.  

VÄRNA ELEVERS
RÄTTIGHETER

ELEVERNAS RIKSFÖRBUND SKA VERKA FÖR ATT:
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BILAGA G

REPRESENTERA OCH 
FÖRA FRAM ELEVERS RÖST

ELEVERNAS RIKSFÖRBUND SKA VERKA FÖR ATT:

Sveriges elever representeras under valåret och i valrörelsen

Året 2022 är ett valår och det kommer kräva en omfattande representation

eftersom elever är den grupp som i regel inte är röstberättigad. Elevernas

riksförbund ska skapa forum för elever, politiker och makthavare att mötas för att

diskutera och debattera politikens, elevernas och förbundets förslag. På så sätt

bidrar eleverna med den verkliga bilden av skolans stora utmaningar och

nödvändiga lösningar. 

Pandemins effekter på skolan lyfts

Elevers tillgång till en bra och kvalitativ skola har under covid-19 pandemin

försämrats. Vi ska kartlägga hur elever har påverkats av pandemins effekter. Vi ska

lyfta elevers röster och behov i debatten om pandemins avtryck på skolan.

Elever kan påverka sin skolgång

Vi ska erbjuda elever verktyg och kunskap som krävs för att kunna bedriva

påverkansarbete på deras skola. Vi ska också fortsatt verka för att elever får

inflytande över sin undervisning och arbetsmiljö.

Etablera och värna om goda relationer till andra aktörer

Ett brett nätverk är nödvändigt för att få nya perspektiv och kunskaper. Det ger oss

möjlighet att samarbeta med andra aktörer i frågor som vi tycker lika i och som vi

vill driva tillsammans. Om förbundet skapar goda relationer till andra nationella

aktörer kommer vårt påverkansarbete att nå längre.
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