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MOTIONER OMFATTADE AV ELEVRIKSDAGEN 2016 

 

 

Motion 1: Kursvitsord i frivilliga gymnasiekurser  

 

På samma sätt som en studerande frivilligt kan välja en fördjupad eller tillämpad kurs i gymnasiet, 

skall den studerande ha rätt att avstå från att bli bedömd i en frivilligt vald kurs i form av ett vitsord. 

Beslutet skall kunna tas av den studerande i samband med kursens avslutande. En studerande 

skall ha den rättigheten för att en frivilligt vald kurs inte skall ha möjligheten att påverka ett 

ämnesmedeltal negativt. 

 

Jag vill: 

- att FSS skall se till att det blir en regel att studerande i gymnasier skall få avstå från ett 

vitsord av en fördjupad eller tillämpad gymnasiekurs som den studerande har deltagit i. 

 

Ricky Fagerudd, Jakobstads gymnasium 

 

 

Förbundsstyrelsens svar: 

 

Motionen i fråga är viktig och bra. I gymnasiet kan kurser bedömas med bokstavsvitsord eller 

siffervitsord. Speciellt i tillämpande kurser kan bokstäver användas för att markera ifall kursen är 

godkänd eller ej. Grunden till utbildningen är att få en objektiv bedömning i alla kurser som man 

studerar. Ifall kursen inte alls bedöms, är det motstridigt att man skulle få en kurs som räknas till 

gymnasiediplomet.  

 

Därför yrkar förbundsstyrelsen att motionen omfattas av Elevriksdagen ifall att-klämmen  

ändras till att lyda som följande: 

 

- Att FSS skall jobba för att studerande på andra stadiet skall få avstå från ett siffervitsord i 

fördjupade och tillämpade kurser 

 

 

Utskottets förslag: 

 

- Att FSS skall jobba för att studerande på andra stadiet får avstå från ett siffervitsord i 

tillämpade kurser  
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Utskottet anser att syftet med motionen är att uppmuntra eleverna att pröva på nya kurser utan att 

vara oroliga över vitsord. Utskottet tycker även att studeranden inte skall ges möjlighet att 

missbruka det i syfte att höja medeltal.   

 

Förbundsstyrelsen omfattar utskottets förslag.  

 

 

Elevriksdagen omfattar motionen med att-klämmen 

 

- Att FSS skall jobba för att studerande på andra stadiet får avstå från ett siffervitsord i 

tillämpade kurser 

 

 

Motion 2: Vegetarisk mat  

 

Vegetarisk skolmat borde inte bara vara ett alternativ till de elever som inte vill äta kött utan borde 

också ha en naturlig plats i matmenyn för alla elever i skolan. Skolans uppgift är att bjuda på en 

mångsidig samt mångkulturell matmeny och jag anser att vegetarisk mat är en del av denna meny. 

 

Jag vill att: 

- att FSS skall uppmuntra skolor att introducera vegetarisk mat i skolmenyn.  

 

Nicolas Sjöberg, Jakobstads gymnasium 

 

 

Förbundsstyrelsen svar: 

 

Motionären är ute med ett angeläget ärende. Vegetarisk kost är allt viktigare i framtiden och skall 

vara en del av allmänbildningen. Genom skollunchen kan vi påverka ungdomarnas matvanor långt 

in i framtiden. Förbundsstyrelsen anser dock att den ursprungliga att-satsen är för öppen, och 

uppmuntrar motionsskribenten specificera sin att-sats ytterligare under elevriksdagen. 

 

Därför yrkar förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder   

 

 

Utskottets förslag: 

 

- Att FSS skall jobba för att öka vetskapen om fördelarna av vegetarisk kost samt uppmuntra 

utbildningsanordnare att erbjuda vegetarisk kost till allmänheten   
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Utskottet vill att eleverna skall få information om fördelarna med vegetarisk kost, samt . Man vill 

minska på de negativa attityderna mot vegetarisk kost, utan uppmuntra eleverna att pröva på nya 

maträtter.   

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

 

- Att FSS skall jobba för att öka vetskapen om fördelarna av vegetarisk kost samt uppmuntra 

utbildningsanordnare att erbjuda vegetarisk kost till alla 

 

 

Elevriksdagen omfattar motionen med att-klämmen 

 

- Att FSS skall jobba för att öka vetskap om fördelarna av vegetarisk kost samt uppmuntra 

utbildningsanordnare att erbjuda vegetarisk kost till alla.       

 

 

Motion 3: Finlands och Sveriges gemensamma historia 

 

Nuvarande läroplanen för gymnasiet behandlar bara finsk historia från 1800-t och framåt. Detta 

innebär att man inte behandlar Finlands historia tillsammans med Sverige före 1800-t. Finlands 

och Sveriges gemensamma historia har haft ett stort inflytande på det finska samhället. Vi anser 

att finska gymnasiestuderande borde ha möjlighet att lära sig om finsk historia i sin helhet utan att 

behöva bortse från en central del av vårt arv. 

 

Vi vill: 

- att FSS skall arbeta för att återinföra finsk historia före 1800-t i gymnasiets läroplan. 

 

Nicolas Sjöberg, Jakobstads gymnasium 

Ricky Fagerudd, Jakobstads gymnasium 

 

 

Förbundsstyrelsens svar: 

 

Kurs fem i historia baserar sig på Finlands historia innan 1808. Kursen ifråga är fördjupad, vilket 

innebär att varje gymnasium i Finland bör erbjuda den åt sina studerande. Med tanke på att 

timfördelningen och läroplanen just reviderats och kommer ikraft hösten 2016, ser 

förbundsstyrelsen att det inte är motiverat att arbeta för flera kurser i historia blir obligatoriska.  

 

Därför yrkar förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.  
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Utskottet omfattar förbundsstyrelsens beslutsförslag. 

 

 

Elevriksdagen omfattar förbundsstyrelsens beslutsförslag. 

 

 

Motion 4:  FSS och pressmeddelanden 

 

Ett bra sätt för FSS att komma med utlåtanden är den välkända formen av pressmeddelanden. Att 

ta ställning i samhälleliga och skolpolitiska aktualiteter är viktigt, och reflekterar förbundets tankar 

utåt. FSS roll är inte endast att ha åsikter i aktualiteter, utan också att väcka debatt.  

 

Jag föreslår: 

- Att FSS ska under verksamhetsåret 2016-2017 ytterligare satsa på att skriva 

pressmeddelanden.  

 

Axel Meyer 

Helsingfors Elevers Centralorganisation HECO rf. 

Gymnasiet Lärkan 

 

 

Förbundsstyrelsen svar: 

 

Pressmeddelanden är ett utmärkt sätt för förbundsstyrelsen att ge sin opinion i offentlig media. 

Under verksamhetsåret 2015-2016 har förbundet publicerat flera pressmeddelanden och fått bra 

med utrymme i traditionell media. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att även kommande 

styrelser tar aktivt ställning i olika frågor, till exempel genom pressmeddelanden.  

 

Därför yrkar förbundsstyrelsen att motionen omfattas i sin helhet. 

 

 

Utskottet omfattar förbundsstyrelsens förslag. 

 

 

Elevriksdagen omfattar motionen med att-klämmen: 

 

- Att FSS ska under verksamhetsåret 2016-2017 ytterligare satsa på att skriva 

pressmeddelanden. 
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Motion 5: Man bör ta hänsyn till elektroniska studentexamens potential i elevernas 

jämlikhet!  

 

Elektronisk studentexamen är en stor reform i dagens skolvärld. Flera frågor hänger ihop med 

reformen. Vad gör man ifall nätverket slutar att fungera eller vad tar man sig till då en dator plötsligt 

går sönder? Förutom frågorna, kommer studentexamen också med nya möjligheter i olika ämnen. I 

modersmål kan man testa skribenternas förmåga att analysera videoklipp eller ljud och i t.ex. 

realen kan man visa filmsnuttar som hänger ihop med någon historiskt märkbar händelse. Inom 

språkproven har man tyvärr inte koncentrerat sig på de saker som elektroniska studentexamen 

möjliggör, eftersom provet ännu efter reformen består av hörförståelseprovet samt skriftliga provet. 

Muntliga provet fattas helt och hållet. 

 

Alla elever och studerande är unika. Var och en lär sig på sitt sätt och i dagens läge är 

studentexamen inte jämlik för alla skribenter, eftersom de som har sin styrka i att uttrycka sig 

muntligt får inte visa sin kompetens på samma sätt som de som är skickliga på att lyssna och 

koncentrera sig eller uttrycka sig skriftligt. Jämlikheten mellan skribenterna är därmed inte 

garanterad. Därför borde man införa också en muntlig del i studentexamensprovet, som skulle 

bestå av ett par small talk-situationer, där skribenten skulle svara på t.ex. sin lärares frågor eller 

delta i samtalet med hen. Detta skulle filmas med videokamera och skickas in till 

studentexamensnämnden samtidigt som resten av provets delar. Läraren skulle poängsätta 

muntliga provet så som resten av provet. 

 

Ny teknik som dagens värld har gett tillgång till skulle också möjliggöra att man kunde göra 

muntliga provet med en dator som skulle t.ex. svara tillbaka. Problem som hänger ihop med 

muntliga provet är t.ex. hur bedömningen skulle se ut, har alla skolor samma utrustning samt att 

skulle muntliga proven öka sensorernas arbete. Frågorna är svåra att svara på innan man provat 

detta och därför borde man införa muntliga provet först som test och senare efter att man hittat en 

fungerande lösning också som en egentlig del av studentexamen i språk. 

 

Därför föreslår jag: 

 

- att förbundsstyrelsen skall ta ställning till studentexamen och införande av muntliga prov i 

språk för att främja utvecklingen i en sådan riktning.  

 

Veera Hellman, Björneborgs svenska samskola.  

 

 

Förbundsstyrelsen svar: 

 

Muntliga studentexamen är ett konkret förslag på stor reform som kan kombineras med 

elektroniska studentexamen. Genom att förstärka muntliga kunskaper i olika språk, har vi en mera  
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språkkunnig befolkning som klarar sig i den globaliserade världen. Förbundsstyrelsen anser att 

motionen tangerar ytterst viktiga aspekter gällande studentexamen, 

 

Därför yrkar förbundsstyrelsen att motionen omfattas i sin helhet. 

 

 

Utskottet tycker att språk är inte enbart skrivkunskaper utan även talkunskaper är mycket relevanta 

och viktiga. Undervisningen skall uppmuntra eleverna att använda språket i vardagstal. Utskottet 

inser att UPP:en (utbildningspolitiska programmet) är mycket snäv gällande studentsesamen och 

bör fördjupas då studentexamen digitaliseras osv.   

 

Utskottet föreslår: 

 

- Att uppmuntra utbildningsstyrelsen att undersöka möjligheten av muntliga prov i språk.   

- Att FSS skall under nästa år utforma en mer omfattande åsikt om studentexamen.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

 

- Att FSS arbetar tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet för att införa ett 

pilotprojekt för muntliga studentexamensprov i språk.    

- Att FSS skall under nästa år utforma en mer omfattande åsikt om studentexamen. 

 

 

Elevriksdagen omfattade förbundsstyrelsens förändrade beslutsförslag. 

 

- Att FSS arbetar tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet för att införa ett 

pilotprojekt för muntliga studentexamensprov i språk.    

- Att FSS skall under nästa år utforma en mer omfattande åsikt om studentexamen. 


