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Sammanfattning 
 
Elevernas riksförbund ställer sig positivt till stora delar av utredningens betänkande och 
delar bilden av att elevers tillgång till kvalitativa, välanpassade och uppdaterade 
läromedel idag är mycket bristande. Elevers rätt till läromedel är grundläggande för deras 
möjligheter att inhämta kunskap.  Att så många elever saknar tillgång till läromedel 
överhuvudtaget är mycket oroväckande. Avsaknad av läromedel beror ofta på bristande 
resurser. För att garantera alla elevers tillgång till läromedel måste skolor få ökad 
finansiering för att kunna möta de behov som finns.  
 
Vilken skola en elev går på ska inte vara avgörande för elevens tillgång till läromedel. Vi 
tror att många av de åtgärder som presenteras i utredningen kommer att bidra till en ökad 
likvärdighet. Vi vill också understryka vikten av att elever ges inflytande över vilka 
läromedel som används och köps in. Läromedlen ska anpassas efter de förutsättningar 
och behov som finns hos skolans elever. Det är viktigt att det finns både fysiska och digitala 
läromedel att tillgå i skolan.  
 
4.  Öka medvetenheten och kunskapen om läromedel och lärarhandledningar 
 
Elevernas riksförbund tillstyrker utredningens förslag om att i skollagen skriva in en 
definition av läromedel samt förtydliga alla elevers rätt till en kostnadsfri tillgång till 
läromedel.  
 
Elevernas riksförbund tillstyrker utredningens förslag om att möjliggöra införandet av 
officiell statistik över inköp av läromedel. 
 
Elevernas riksförbund tillstyrker att medel till forskning om hur läromedel på bästa sätt 
kan nyttjas för att ge alla elever goda förutsättningar att nå så långt som möjligt, ska 
utlysas. 
 
Elevernas riksförbund tillstyrker vikten av att alla läromedel är kvalitetssäkrade och tror 
att en läromedelsnämnd skulle bidra till en likvärdig och konsekvent utvärdering. En sådan 



 

nämnd måste dock utformas så att enskilda politiska intressen inte påverkar 
bedömningskriterierna för kvalitetsgranskningen. Det är också viktigt att tydliggöra hur 
kvalitetsgranskningen ska gå till och vem eller vilka som har inflytande över vilka krav som 
ska ställas. Elever bör inkluderas i framtagandet av kriterierna för kvalitetsgranskningen. 
 
 
6. Förbättra lärarnas förutsättningar att välja läromedel 
 
Elevernas riksförbund delar uppfattningen om att elever sällan inkluderas vid val eller 
inköp av läromedel och vill framhålla vikten av att det skapas rutiner för elevinflytande i 
frågan om val av läromedel på varje skola. 
 
Elevernas riksförbund anser att det är viktigt att elever får möjlighet att utvärdera sina 
läromedel löpande under sin skolgång. 
 
Elevernas riksförbund vill även understryka vikten av att lärare får möjlighet att välja 
läromedel i god tid före, terminens start så att elever med behov av anpassningar, såsom 
översättning till punktskrift, inläsning av texter m.m. får tillgång till detta vid terminens 
början.  
 
 
Övriga tillägg från Elevernas riksförbund 
 
Elevernas riksförbund vill också uppmärksamma vikten av att elever lär sig att använda 
och hänvisa till läromedel på ett sådant sätt så att de är förberedda för de krav som finns 
vid eventuella högre studier.  
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