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Tack för oss!
När den här rapporten går ut är 2020 över och därmed tid för 
oss att säga tack och hejdå till vår mandatperiod. Det har varit 
en period starkt präglad av förnyelse. Vi har tagit fram en ny 
strategi, beslutat om många viktiga insatser för organisationen 
och medlemmarna, och rekryterat en ny Generalsekreterare. 
Med pandemin tvingades vi tänka nytt och 2020 satte oss på prov.   
 Allt vi tagit för givet med elevers organisering, som att få 
verka med skolan som arena, att mötas och skapa liv i korri-
dorerna ställdes på ända när gymnasieskolorna stängde. Det 
har varit tufft för många elevkårer. Men trots alla prövningar är 
elevrörelsen stark. Elevkårerna har visat prov på sin lösnings-
förmåga, handlingskraft, kreativitet, uthållighet och sitt engage- 
mang för medlemmarna. Hela elevrörelsen mobiliserade för 
att i kristider hitta nya ytor, nya frågor, och nya möjligheter att 
samlas kring. Ett styrketecken om något.  
 Vi vill tacka er medlemmar för ert arbete. Vi är ingenting utan 
er. Vi vill också tacka för ert hjärtliga engagemang under kon-
gressen, som vi för första gången genomförde helt digitalt. Tack 
för konstruktiva debatter, kloka beslut och för den sammanhåll-
ning ni värnade om trots brist på fysiska rum att mötas i.  
 Tack också till styrelsen. Ni har stakat ut riktningen för Sveriges 
Elevkårer och skrivit ett viktigt kapitel i elevrörelsens historia. 
 Nu välkomnar vi en ny styrelse till ett Sveriges Elevkårer som 
står tryggt i stormen. Visst har vi naggats i kanten av 2020, men 

En Kongress 
i ny tappning
Helgen 20:e till 22:e november höll Sver-
iges Elevkårer en digital kongress med 
anledning av covid-19. Även om mycket 
var nytt för de 65 elevkårer som deltog 
hemifrån så var valen och debatterna 
minst lika händelserika som de brukar. 
Kongressdagarna bjöd på allt från tal 
av utrikesministern, till Among us-spel 
med programledaren Torbjörn Averås 
Skorup och val av ny styrelse. 

Det blev avgående andra vice ordförande
Josefine Fälth som valdes till ny ordför-
ande för Sveriges Elevkårer under de 
kommande två åren. Josefine höll ett 
känslosamt tal under söndagen där hon 
tackade alla medlemmar för förtroendet 
och berättade om hur peppad hon är inför 
sitt framtida uppdrag. Styrelsen valdes 
helt enligt valberedningens förslag och 
Pelle Enocsson blev vice ordförande och 
Embla Persson valdes till andra vice ord-
förande. 

inte på det sätt som vi initialt var oroliga för. Ekonomin är stabil, 
elevers fria organisering står pall och våra medlemsorganisa-
tioner fortsätter skapa en mer givande skoltid. Vi kan stolt säga 
att det ser bra ut inför 2021, och även om pandemin inte är över 
än lämnar vi över med trygghet, framtidsanda och optimism.  
 Och slutligen, tack för oss. Det har varit en ära att få leda 
Sveriges Elevkårer de här två åren.  

Här hittar ni styrelsens protokoll från kvartalet.

Mötespresidiet: Amanda Karlberg, 
Ludvig Lundgren, Agnes Carlsson 

& Aza Cheragwandi

98 856
elever har blivit 

medlemmar i en elevkår 
under året 

312
organisationer har blivit
medlemmar i Sveriges 

Elevkårer i år

Här hittar du en lista på våra medlemsorganisationer 

EBBA KOCK, 
ORDFÖRANDE & 
JACOB CLARIN, 
VICE ORDFÖRANDE  

Tal om att elevrörelsen står sig stark
Helgens schema var fullspäckat. Men 
mellan de demokratiska momenten 
som debatter om motioner och proposi-
tioner, så fanns det tid för annat också. 
Flera politiska ledare ville ta chansen att 
prata till elevkårerna och på listan stod 
utbildningsministern Anna Ekström, ut-
rikesminister Ann Linde, Moderaternas 
partiledare Ulf Kristersson och Center-
partiets partiledare Annie Lööf. Flera 
pratade om den prövande tiden vi går 
igenom under coronapandemin och be-
tonande vikten av en stark elevrörelse 
som behöver fortsätta vara just det. 

Elevkåren Katedral blev Årets elevkår
Under kongressen delades också Guld-
gemet ut! Vinnaren av Årets elevkår blev 
Elevkåren Katedral i Uppsala. I juryns 
motivering gick det att läsa ”När samhäll- 
et drabbades av coronakrisen i våras tog 
den vinnande elevkåren snabbt på sig 
ledartröjan och började agera för sina 
medlemmars bästa. Genom att vara en 
kanal mellan eleverna och skolledningen 
kunde elevkåren snabbt hitta bra lös-
ningar som gjorde distansundervisningen 
bättre.” Vinnaren av Årets samhällsin-
sats blev Rytmus elevkår i Stockholm 
och vinnaren av Årets teamwork blev 
Elevkåren Rosendal i Uppsala. 

https://sverigeselevkarer.se/beslutsprotokoll
https://www.sverigeselevkarer.se/media/1969/q4_2020_medlemmar.pdf


Under kvartalet fick Sveriges Elevkårer 
besked av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällefrågor (MUCF) att bidrag för 
2020 var möjliga att föra över till 2021. 
Det påverkar intäkterna för det fjärde 
kvartalet, i övrigt har intäkterna varit i 
linje med budget. 
 Likt tidigare kvartal under 2020 har 
kostnaderna varit mindre än den plane-
rade budgeten för kvartalet på grund av 
covid-19. Däremot har kostnaderna för 
event följt budgetplanen. Det beror på 
att Kongress20 gick att genomföra och 
att kostnaderna för eventet gick till att 
skapa ett digitalt event. 
 Kassaflödet för Sveriges Elevkårer 
är fortsatt stabilt och den mest märk-
bara ändringen är de sparade medlen 
från MUCF i kombination med ett extra 
bidrag från myndigheten med anledning 
av coronapandemin. Medel som kommer 
organisationen till användning under 2021.

”Flit och kämpaglöd 
ska sitta i lärandet”

TV4 Dagens Nyheter TV4

KOLL PÅ MEDIA /                              MYNEWSDESK.COM/SE/SVERIGESELEVKARER

KOLL PÅ EKONOMI /

I en artikel om ämnesbetyg kommenterar 
företrädare för Moderat skolungdom 
Stockholm januaripartiernas nyhet om 
att gå vidare med att förändra betygssystemet. De hävdar att ett införande av ämnesbetyg 
skulle motverka både flit och ambition. Att den röda tråden i svensk utbildning inte 
längre skulle handla om ambition och kämparglädje. Det framstår som om de är mer 
intresserade av politiska skiljelinjer än att faktiskt ta reda på vad landets gymnasieelever 
har att säga om saken.
 Sveriges Elevkårer har länge arbetat för att förändra systemet med dagens kursbetyg 
och välkomnar därför januaripartiernas linje. Bland våra 349 elevkårer med 127 700 
medlemmar på gymnasiet får vi kontinuerligt höra hur kursbetygen skapar ett oförlåtande 
system som bäddar för stress och tidiga misslyckanden som hänger kvar under hela 
skoltiden. Elever efterfrågar en samlad bedömning av sin kunskapsutveckling. Därför 
blir jag förvånad av att läsa hur debattörerna misstror landets elever, bland annat genom 
att påstå att ämnesbetyg skulle innebära att eleverna skulle ”skjuta studierna på fram-
tiden” och att de inte skulle vara förberedda på det kurssystem som finns på högskolor 
och universitet. Det är att underminera individers förmåga att lära sig om man tror att 
betygssystem är det som avgör om elever är förberedda på högre studier eller inte. Det 
handlar snarare om utbildningens innehåll, och om elevers möjligheter att lära sig och 
utvecklas. Enligt förslaget kommer eleverna dessutom få avstämningsbetyg på vägen 
för att landa i ett samlat betyg när ämnet är färdigläst.

Detta är en förkortad version av en replik publicerad i Svenska Dagbladet 2020-11-12.
Här kan du läsa texten i sin helhet. 

 
Fler publiceringar 
från kvartalet hittar 
du här Här kan du fördjupa dig i ekonomin.

Digitala utmaningar ledde till 
sång och improvisation
Deltagarna kunde följa kongressen ge-
nom en digital plattform som streamade 
helgens händelser direkt från en studio i 
Stockholm. På plats i studion fanns mö-
tespresidiet, styrelsepresidiet och pro-
gramledaren Torbjörn Averås Skorup. 
Men bakom kameran skedde ett hektiskt 
arbete för att få kongressen att flyta på 
sömlöst. Röstade gjorde deltagarna ge-
nom ett voteringsverktyg, och när det 
blev dags för debatter kunde elevkår- 
erna prata i mindre grupper i Zoom. På 
samma sätt skedde också minglet, och 
i pauserna var det många som hängde 
kvar och snackade. Även om det mesta 
flöt på enligt schemat så uppstod ibland 
någon fördröjning eller strul med tekniken 
som ledde till att mötespresidiet bjöd på 
sång av önskade låtar och programled- 
aren fyllde i med annat tills det rullade 
på igen. 

Många deltog i debatterna
Som vanligt kunde man till exempel skriva 
upp sig på talarlistan, delta i debatter om 
motioner och propositioner eller plädera
för kandidaterna. En ny händelse för 
årets kongress var att deltagarna dela-
des in i så kallade beredningsutskott där 
de kunde diskutera i mindre grupper om 
de olika förslagen. Innan kongressen 
hade man möjlighet att ange vilket ämne 
man helst ville snacka om under helgen. 

Programledare: 
Torbjörn Averås Skorup.

Tillträdande ordförande: Josefine Fälth.

ÄR DU NYFIKEN PÅ VILKA 
FRÅGOR KONGRESSEN 
BEHANDLADE OCH VILKA 
BESLUT SOM FATTADES? 

Läs protokollet här. 

Att införa ämnesbetyg handlar om 
att låta elever utvecklas inom sina 
ämnen under hela gymnasietiden, att 
tillåtas lära av sina misstag och sätta 
kunskapsutvecklingen och lärande 
i fokus. Det skriver Ebba Kock, 
Sveriges Elevkårer, i en replik.

INTÄKTER

Bidrag 75%

Serviceavtal 11%

Försäljning 12%

Övriga intäkter 2%

UTGIFTER

Personalkostnader 54% 

Administration,  
teknik & kontor 16%

Resor, mat, boende &
övriga kostnader 24%

Ekonomi & 
rådgivning 4% 

Marknadsföring 2% 

https://sverigeselevkarer.se/media/1951/protokoll-kongress20.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer
https://www.svd.se/flit-och-kampaglod-ska-sitta-i-larandet
https://www.tv4.se/klipp/va/13296900/distansundervisning-forsamrar-elevhalsan-skolan-ar-inte-utbytbar
https://www.dn.se/sverige/studenter-blir-utan-flak-i-sommar/
https://www.tv4.se/klipp/va/13307310/sveriges-elevkarer-om-distansbeskedet-vantat-efterlangtat-men-tungt
https://www.sverigeselevkarer.se/media/1970/q4_2020_ekonomi_tack.pdf
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Tack till alla 
som är med 

och finansierar 
elevers fria 

organisering!

INSPIRATION X 4
Under oktober månad höll Sveriges Elevkårer fyra stycken 
Inspirationsträffar. I Malmö, Uppsala, Umeå och Stockholm 
samlades medlemsorganisationer för att träffa andra aktiva  
och utvecklas utifrån årets övergripande tema - “Från idé till 
verklighet”. En träff blev digital och de andra anpassades för att 
bli en säker mötesplats i det rådande läget med covid-19.
 Till Malmö kom elevkårer från hela södra Sverige för att få 
verktyg till att lättare realisera alla roliga och spännande idéer 
som kan dyka upp när en är elevkårsaktiv. Dagen bjöd bl.a. på 
föreläsning av Jonas Lundsten, universitetslektor vid institu-
tionen för urbana studier på Malmö Universitet. Han pratade om 
olika parametrar som behövs för att lyckas med ett projekt. 
 I Umeå fick de närmare 20 deltagarna lyssna till den ideella 
kulturföreningen Humlan och egenföretagaren Delia Zadius. 
Humlan inledde genom att hålla en föreläsning i projektledning 
utifrån deras egna erfarenheter att som ideell organisation arr- 
angera konserter och musikfestivaler. Efter lunchen tog Delia 
Zadius över och berättade om när hon, utan egentlig utbildning 
eller större erfarenhet lyckades starta ett framgångsrikt städ- 
och assistansföretag genom att tro på människor som på olika 
sätt stod utanför samhället.
 Träffen i Stockholm var digital och sändes från Sveriges 
Elevkårers huvudkontor. Lou Mattei, en fd. elevkårsaktiv i Lin-
köping föreläste om hur det var att starta sin förening Page 28, 
och deras verksamhet i form av HBTQ+ pop-up bokhandlar. De 
fick även lyssna till Sveriges Elevkårers egna Rebecka Madsen 
som pratade om visuellt tänkande inom projektledning.

Den 6 oktober hölls Inspiration i Uppsala för 30 deltagare. En 
av föreläsarna där var Erik Hagberg. Han berättade om sin resa 
med mål att bli den förste svensk att springa 100 meter på 10 sek. 
Han har under tidens gång skadat sig ett flertal gånger och be- 
rättade om vilka verktyg och tekniker han använder för att gå 
vidare framåt och nå sitt mål. Hur han började arbeta mentalt 
för att satsa på sin dröm. Det blev en väldigt uppskattat föreläs-
ning och många hade frågor.
 

Bild från Inspiration i Malmö.

Ni är riktiga förebilder 
Mycket av gymnasietiden blev inte som man hade tänkt sig det här året och många har 
känt en stor besvikelse över att roliga aktiviteter har behövt avbokas. Men samtidigt har 
ni elevkårer gjort det bästa av situationen genom att gång på gång visa prov på krea- 
tivitet och gemenskap. Därför vill vi åter igen påminna om att fortsätta följa Folkhälso- 
myndighetens rekommendationer kring evenemang och allmänna sammankomster 
med anledning av covid-19. Vi vill också påminna om att ordningslagen gör gällande 
att offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom 
Sverige. Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter 
ligga till grund för stor smittspridning. Sveriges Elevkårers medarbetare finns här för 
att stödja er verksamhet även under denna prövande tid. Tveka inte att höra av er!

Level Up - 2020
Sveriges Elevkårers ledarskapsprogram Level Up har precis 
avslutats för denna gång. Med 29 deltagare från 28 olika elevkårer  
och en geografisk spridning från Dragonskolans elevkår i Umeå 
till Bladins elevkår i Malmö. Första träffen hölls under oktober i 
Stockholm med fokus på olika ledarstilar och grupprocesser. 
De följande två träffarna med avslut i januari hade temat kon-
flikthantering, inkludering och kommunikation, samt hållbart 
ledarskap och att leda i förändring. 
 Level Up är en utbildning som främst riktar sig till ordförande 
eller  vice ordförande som vill få verktyg till att stärka och utveckla 
sin elevkår. Låter utbildningen intressant? Håll utkik här efter 
när anmälan till hösten 2021 drar igång! 

Level Up-gänget 2020. 

Obs. bilden togs innan de hårdare corona-restriktionerna infördes.

Erik Hagberg & kunskapsgymnasiets elevkår. 

https://sverigeselevkarer.se/event/level-up
https://www.sverigeselevkarer.se/media/1970/q4_2020_ekonomi_tack.pdf

