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Fokusfrågorna är politiska frågor som våra medlemmar vill att vi ska driva de
kommande två åren, en ny Fokusfråga antas under varje årsmöte. Frågorna har sin
grund i vårt skolpolitiska program som antogs 2021 och gäller fyra år framåt.

Det är våra medlemmar som antar våra Fokusfrågor vilket gör att förbundsstyrelsen
och organisationen får en starkare bild av vilka frågor som är högst prioriterade bland
våra medlemmar, Sveriges elever. 

När en ny fråga antas arbetar vi beredande med frågan under år 1, planerar och
samlar information inför år 2. Under andra året verkställer vi det vi kom fram till under
år 1 och arbetar med frågan aktivt i vår verksamhet samt lyfter den i skoldebatten.

Elevernas riksförbund är en organisation av och för elever. Det betyder att

förbundet utgörs av våra medlemmar som är elever och att vi verkar för

deras intressen. Våra medlemmar är elevråd, elevkårer och andra former av

elevföreningar på övre grundskolan och gymnasiet. Vi grundades 1994 av

elever som ville ha en bättre och mer demokratisk skola, vilket är vår vision

än idag. 2021 bytte vi namn från Sveriges elevråd – SVEA till Elevernas

riksförbund.
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Elevfokus på riktigt antogs 2021 och löper hela 2023. Förslaget lades fram av
förbundsstyrelsen inför årsmötet och medlemmarna röstade igenom förslaget. 

Elevfokus på riktigt omfattar fem områden som våra medlemmar tycker var och
fortfarande är viktigast att arbeta med före, under, och efter valet. Områdena är:
Lärarbristen, Psykisk hälsa, Gymnasiebehörighet och gymnasieexamen,
Elevinflytande samt Trygghet och studiero. 

Anledningen till att dela upp Fokusfrågan i områden, vilket skiljer sig från tidigare, är
då vi anser att  dessa fem områden är de som måste prioriteras för att uppnå
Elevfokus på riktigt. Under valåret 2022 arbetade vi aktivt med tre av dem som också
utgjorde vårt Valmanifest, dessa var Lärarbristen, Psykisk hälsa och
Gymnasiebehörighet och gymnasieexamen. De kvarvarande områdena
Elevinflytande och Trygghet och studiero kommer vi arbeta aktivt med under 2023.

Vi vill skicka en tydlig signal till politiker och makthavare om vilka problem eleverna
tycker ska prioriteras i svensk skolpolitik!

Elevfokus på riktigt 2022-2023

Fokusfråga

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!

Verkställande 2022
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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.

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. 

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. 

Verkställande 2023

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. 
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Fokusfråga 2023-2024

Verkställande 2024

Under årsmötet 2022 röstades Lärarbristen fram som ny fokusfråga för 2023-2024. I
år är den beredande och nästa år verkställer vi. 

Den utbredda bristen på lärare i Sverige är märkbar och har en daglig inverkan på
Sveriges elevernas skolgång. Bristen påverkar inte bara deras rätt till en bra utbildning  
utan även betygsättningen. Vi har fått ta del av ett antal vittnesmål av elever om att
deras betyg inte sätts av samma lärare som undervisar dem, vilket i sin tur skapar en
orättvis bedömning. Elever vittnar om att de byter lärare fler gånger per år eller
undervisas av obehöriga lärare.

Enligt Skolverket kommer det till år 2035 kommer det fattas 12 000 lärare i Sverige.
Detta är ett problem som måste tas på allvar!

Det är med detta som facit som vår fokusfråga för 2023-2024 är Lärarbristen.  

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!
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