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FSS utlåtande om gymnasielagen

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf tackar för möjligheten att ge ett utlåtande 
om förslaget till ny gymnasielag 2018.

Det är roligt att se att även den svenskspråkiga översättningen hann med redan i detta 
skede. Den innehåller dock en del inkonsekventa begrepp, såsom användningen av ordet 
“elev” istället för studerande på ett antal ställen.

Nedan följer våra viktigaste kommentarer om gymnasielagen.

Vi önskar att det beaktas att gymnasieutbildning kan, och ska även i fortsättningen kunna, 
avläggas på mer och mindre än tre år. Flexibiliteten ökar motivationen och placerar stöd 
och resurser där de behövs.

För att utbildningsanordnaren ska kunna säkerställa att målen för utbildningen uppnås 
och att den studerandes förutsättningar att slutföra lärokursen och studentexamen inte 
äventyras, behöver gymnasieutbildningen vara kostnadsfri och inte medföra kostnader för 
de studerande. I alla andra fall kan just de här förutsättningarna äventyras.

Vi är mycket positivt inställda till det ökade samarbetet med högskolor. Vi hoppas också 
se ett ökat samarbete med andra instanser till följd av detta, såsom yrkesutbildningen.

Däremot är vi besvikna över att ministeriet valt att inte utveckla alla studerandes rätt till ett 
likvärdigt, allmänbildande åskådningsämne. En minderårig studerande har med andra ord 
inget annat val än att delta i vinklad religionsundervisning, om dennes vårdnadshavare 
t.ex. motsätter sig att lämna ett trossamfund. Det här är mot grundlagen och konventionen 
om barnens rättigheter, och vi hoppas att ministeriet ser över lagförslaget på den här 
punkten. Ett för alla gemensamt åskådningsämne stöder kulturell förståelse, ökar 
jämlikheten och stöder gymnasiets allmänbildande syfte. 

Vi är mycket glada att se att den viktiga studiehandledningen nämns så pass starkt, och vi 
hoppas skolorna ges en riktig chans att förverkliga det här med hjälp av fortbildning och 
resursering. Svenskspråkiga studiehandledare utbildas i dagens läge ytterst sällan. Den 
personliga handledningen och den individuella studieplanen är det här lagförslagets 
styrkor.

Ett annat stort glädjemoment är stödåtgärderna. För att garantera att gymnasieutbildning 
är en möjlighet för alla behöver stödåtgärderna resurser, samt en attitydförändring som en 
benämning i lagen kan bidra till. 

Också vikten av en studerandekår är ett steg i rätt riktning, men vi önskar se en tydligare 
linjedragning för hur verksamheten ska stödas. Studerandekåren har en viktig 
skoldemokratisk roll och bör ges adekvata resurser för påverkningsarbete.

Att avgifter nämns både i gymnasielagen och i lagen om studentexamen är ytterst 
beklagligt. För att kunna garantera att alla har en möjlighet till studier på andra stadiet 
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behöver gymnasieutbildningen vara kostnadsfri, och därmed borde inga avgifter lagenligt 
kunna uppbäras. Studerande försätts i ojämlika situationer, och det skadar så väl 
motivationen och den psykiska hälsan, som den reella möjligheten för alla att avlägga 
examen. 

I enlighet med att ge mer vikt åt studerandekårens viktiga roll vill vi också lyfta upp dess 
roll i skapandet och upprätthållandet av skolans regler. För att fostra demokratiska 
medborgare och skapa en god stämning i skolan, samt bättre garantera att skolornas 
ordningsregler följs, behöver studerandekårens roll som beslutsfattare om skolans 
ordningsregler lagstadgas. 

Vi är mycket nöjda med kravet på att utbildningsanordnaren ska utvärdera sin utbildning 
och dess genomslag, men vi önskar se en benämning av studerande som en avgörande 
faktor i den bedömningen. Just nu talas det bara om extern bedömning och utvärdering 
som utbildningsanordnaren kan göra internt utan att ens rådfråga de studerande, alltså de 
som berörs mest. 

I studentexamensnämnden ska ingå en studeranderepresentant, och nämndens 
verksamhet ska finansieras med statliga medel, som så, att alla examensavgifter kan 
slopas. 

Vi önskar också se ett krav på att muntliga uppgifter ska ingå i proven.

Vi ser det som ytterst positivt att ett godkänt prov får tas om utan begränsningar. Det här 
är det enda alternativet då studentexamens betydelse i ansökningsskedet till tredje stadiet 
stiger. 

Något som tyvärr helt saknas från lagförslaget är ett lagstadgat skydd mot mobbning och 
trakasserier. Det behövs åtgärder och krav på utbildningsanordnaren, inte bara en allmän 
uttalad nolltolerans. 
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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund 
som bevakar elevers och studerandes intressen på svenska i Finland.

Skriv under medborgarinitiativet för avgiftsfri andra stadiets utbildning här, eller fråga mej 
för mer info!
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Please consider the environment before printing this email.
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