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Tack för alla motioner!
Styrelsen vill tacka för de inkomna motionerna. Vi har diskuterat
samtliga och besvarat dem utifrån vår synvinkel. Om det är någonting
som är oklart eller som ni vill fråga om innan fullmäktige vill vi
uppmuntra er att kontakta er kårkontakt.

Vi hoppas att styrelsens svar kan komma er väl till del under era
kommande diskussioner på fullmäktige.

Vi hoppas ni är lika peppade som vi är,
Ses i Gävle!
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Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle
bortom nationsgränser
Motion #P3-0-7
Samverkansaspekter
Samverkan sker inom både ramarna för utbildning och forskning, och både det
omgivande samhället och akademin drar nytta av samverkan. Detta tas inte upp
på ett tydligt sätt i det nuvarande stycket om samverkan i principprogrammet,
men är en viktig aspekt för kvalitetsutvecklingen av högre utbildning.
Därför yrkar vi att:
-

lägga till meningen "Såväl det omgivande samhället som akademin drar
nytta av den kunskapsspridning som sker genom samverkan inom
ramarna för utbildning respektive forskning." i SFS principprogram Dnr:
O11-17/1617, i kapitel 2. Akademins förutsättningar under 2.3
Forskningsfinansiering och samverkan efter andra meningen.

Bakom denna motion står:
Tekniska högskolans studentkår

Styrelsens motionssvar #P3-0-7
Styrelsen instämmer med motionärerna, samverkan är viktigt kopplat till både
utbildning och forskning.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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bifalla motionen.
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Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle
bortom nationsgränser
Motion #P3-0-8
Vikten av examinationens innehåll
Examinationens innehåll är oerhört styrande för studenternas lärande. Därför
bör det särskilt poängteras i SFS principprogram att examinationens innehåll
ska utformas i relation till målen.
Därför yrkar vi att:
-

i SFS principprogram Dnr: O11-17/1617, i kapitel 4. Syftet med högre
utbildning och dess särart under 4.4 Examination ändra meningen "För att
studenter ska kunna uppnå lärandemålen är det viktigt att utbildningen
utformas på ett tydligt sätt i relation till målen" till "För att studenter ska
kunna uppnå lärandemålen är det viktigt att utbildningen, och särskilt
examinationens innehåll, utformas på ett tydligt sätt i relation till målen."

Bakom denna motion står:
Tekniska högskolans studentkår

Styrelsens motionssvar #P3-0-8
Styrelsen instämmer i att det är viktigt att examinationen utformas utifrån
lärandemålen. Motionärernas yrkande lägger däremot ett fokus enskilt just på
examinationen, och styrelsen menar att det är fortsatt viktigt att fokuset läggs
på utbildningen i sin helhet. Därför har styrelsen lagt fram ett nytt yrkande
#P3-0-13.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-

3

avslå motionen.
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Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle
bortom nationsgränser
Motion #P3-0-9
Anonym examination
Anonym examination är viktigt för rättssäkerheten. Alla lärosäten har inte
anonym examination och ett ställningstagande från SFS stödjer kårer som jobbar
för att införa detta. Dock är det viktigt att poängtera att annan examination än
skriftlig, som inte går att göra anonymt, ofta är bra för studentens lärande och
därför ska inte anonymiseringen hindra dessa examinationsformer.
Därför yrkar vi att:
-

lägga till meningen "För att säkerställa examinationens rättssäkerhet bör
den vara anonym så vida det inte inverkar negativt på det pedagogiska
valet rörande examinationsform." i SFS principprogram Dnr: O11-17/1617,
i kapitel 4. Syftet med högre utbildning och dess särart under 4.4
Examination som sista mening.

Bakom denna motion står:
Tekniska högskolans studentkår

Styrelsens motionssvar #P3-0-9
Styrelsen är eniga med motionärerna om vikten av rättssäkerhet, vilket SFS har
principiella ställningstaganden om. Styrelsen anser att anonym examination är
en konkret åtgärd för att kunna uppnå rättssäkerhet. Det är därför ett mer
konkret ställningstagande än vad styrelsen anser bör ingå i principprogrammet.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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avslå motionen.
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Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle
bortom nationsgränser
Motion #P3-0-10
Internationalisering och språk
En viktig del av internationalisering är att internationella studenter och
internationell fakultet ska kunna verka inom lärosätet på samma villkor som
alla andra. Ett hinder för detta är att inte kunna svenska. Exempelvis är många
möten och handlingar på svenska vilket hindrar icke svensktalande från insyn
och möjlighet att påverka lärosätet. För att uppnå verklig internationalisering
måste lärosätena aktivt verka för att inkludera icke svensktalande i
organisationen. Detta kan till exempel göras genom att se till att det finns
möjligheter att lära sig svenska, och samtidigt göra fler delar av organisationen
tillgängliga på engelska.
Därför yrkar vi att:
-

lägga till "Det ska finnas möjlighet för såväl studenter som
forskande och undervisande personal som inte kan svenska att lära
sig språket på ett effektivt sätt. Lärosäten bör vara organisatoriskt
inkluderande även för icke svenskatalande oberoende av eventuella
krav på myndighetsspråk." i SFS principprogram Dnr: O11-17/1617,
i kapitel 2. Akademins förutsättningar under 2.6
Internationalisering efter sista stycket.

Bakom denna motion står:
Tekniska Högskolans studentkår

Styrelsens motionssvar #P3-0-10
Styrelsen ställer sig bakom motionärernas argument gällande internationella
studenters möjligheter att ta del av det formella studentinflytande. Alla
studenter ska ha möjlighet att påverka sin studiesituation. Styrelsen ser också
att förslaget går i linje med de andra ställningstagande SFS har gällande frågan,
t.ex. i “En öppen och jämlik högskola för alla”.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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bifalla motionen.
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Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle
bortom nationsgränser
Motion #P3-0-11
Avslå att-sats 1 i proposition 3
Uppsala studentkår anser att att-sats 1 inte bidrar med någonting till SFS
åsikter utan endast antyder att kunskapssamhället är ett projekt som vi ska
propagera för i världen, vilket det inte är. Att-sats 2 som styrelsen föreslår är bra
och täcker in det som propositionen är avsedd att åstadkomma
Därför yrkar vi att:
-

avslå att-sats1

Bakom denna motion står:
Uppsala studentkår

Styrelsens motionssvar #P3-0-11
Styrelsen menar att tillägget behövs för att förtydliga att SFS principer för
kunskapssamhället sträcker sig över nationsgränser och kan på så sätt tydligare
tillämpas i påverkansarbetet även på den internationella arenan.
I arbetet på det internationella planet så berör en del av samtalen de
gemensamma mål som sätts upp inom t.ex. European Higher Education Area
(EHEA). Styrelsens mening är inte att SFS ska bedriva påverkansarbete mot
enskilda länder utan menar att i de samarbeten som SFS rör sig inom ska kunna
utgå från de principer SFS beslutat om. Styrelsen menar att ett globalt samhälle
som utgår ifrån den vision SFS har om kunskapssamhället i längden gynnar
både svenska och internationella studenter.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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avslå motionen.
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Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle
bortom nationsgränser
Motion #P3-0-12
Ett modernt studiestöd
I principprogrammet idag står följande: "För att studiemedlet ska tjäna sitt syfte
måste det vara anpassat efter samhällets kostnadsnivåer." För att spetsa till
denna formulering och göra den användbar föreslår vi att i formuleringen baka in
ett omnämnande av justering enligt konsumentprisindex, då detta är en lösning
för att studiestödet ska hållas aktuellt när ekonomin skiftar och
levnadskostnader förändras.
Därför yrkar vi att:
-

Under principprogrammet, 3.2 Social trygghet, 2:a stycket, rad 6 byta ut
"För att studiemedlet ska tjäna sitt syfte måste det vara anpassat efter
samhällets kostnadsnivåer." till förmån för "För att studiemedlet ska tjäna
sitt syfte måste det vara anpassat efter samhällets kostnadsnivåer och
justeras i enlighet med konsumentprisindex."

Bakom denna motion står:
Göta studentkår

Styrelsens motionssvar #P3-0-12
Styrelsen anser att principprogrammet inte bör ha så specifika skrivningar som
motionärerna föreslår. Styrelsen menar att detaljerade åsikter passar bättre i
våra ställningstaganden. Förslaget är en konkret åtgärd för att kunna uppnå
SFS mål att studiemedlet ska vara anpassat efter samhällets kostnadsnivåer.
Det är även värt att uppmärksamma att CSN justeras i enlighet med
prisbasbeloppet varje år.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-

7

avslå motionen.
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Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle
bortom nationsgränser
#P3-0-13
Yrkande på “vikten av examinationens innehåll”
I och med att det är viktigt att examinationen utformas utifrån lärandemålen,
inkommer styrelsen med ett nytt yrkande som svar på motion #P3-0-8.
Därför yrkar styrelsen att:
i SFS principprogram Dnr: O11-17/1617, i kapitel 4. Syftet med högre utbildning
och dess särart under 4.4 Examination ändra meningen "För att studenter ska
kunna uppnå lärandemålen är det viktigt att utbildningen utformas på ett
tydligt sätt i relation till målen" till "För att studenter ska kunna uppnå
lärandemålen är det viktigt att utbildningen och examinationen utformas på ett
tydligt sätt i relation till målen."
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Proposition 3: Ett öppet kunskapssamhälle
bortom nationsgränser
#P3-0-14
Kvalitetssäkring
UKÄs nya kvalitetssäkringssystem gör att alla lärosäten måste ta fram egna system för
kvalitetssäkringssystem, och SFS bör kunna ge övergripande kommentarer på dessa.
Därför är det lämpligt att ställningstaganden som möjliggör detta finns i
principprogrammet. Texten vi föreslår bygger på att kvalitetssäkringssystemen bör följa
standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom högre utbildning (ESG). Det är
viktigt att alla delar av utbildningen utvärderas och att kvalitetssäkringssystem inte
enbart fokuserar på examensarbeten, som gjorts i tidigare system. Det är även centralt
att kvalitetssäkringssystem är utvecklingsorienterade, och inte bara används för
kontroll och jämförelse. På lärosätesnivå är kontrollerande aspekter mer användbara för
den interna styrningen, men de riskerar att bli så tidskrävande att de hämmar faktisk
utveckling vilken kan få stora konsekvenser. Texten poängterar även vikten av
studentinflytande som komponenter i kvalitetssäkringssystem, både på lokal och
nationell nivå.

Därför vi att att:
-

i SFS principprogram Dnr: O11-17/1617, i kapitel 4. Syftet med högre utbildning
och dess särart under 4.3 Kvalitetssäkring ersätta hela stycket med
"Kvalitetssäkring är en gemensam angelägenhet för samtliga verksamma inom
lärosätet, inklusive studenter. Kvalitetssäkring sker på lokal, nationell och
internationell nivå och bör följa vedertagna internationella överenskommelser.
Vid granskningar av enskilda utbildningar är samtliga delar av utbildningens
innehåll och genomförande centrala, i synnerhet examinationens innehåll.
Kvalitetssäkringssystem ska ta tillvara på vetenskapspersonernas och
studenternas perspektiv och erfarenheter samt ta hänsyn till flera olika faktorer
så att en så mångfacetterad bild som möjligt framkommer. Fokus inom
kvalitetssäkringssystem ska vara utveckling för att främja studenternas lärande
och utbildningarnas innehåll medan aspekter som jämförbarhet och kontroll är
sekundära. Kvalitetssäkringssystemens kontrollerande komponenter får inte
vara så tidskrävande för lärosätenas personal att möjligheter till
utbildningsutveckling kraftigt hämmas. Studentinflytande och pedagogisk
utveckling på kurs- och programnivå bör vara centrala komponenter i ett
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kvalitetssäkringssystem. Studenterna ska självständigt och oberoende ha
möjlighet uttrycka sig om sitt lärosätes kvalitetssäkringsarbete."

Bakom denna motion står:
Tekniska Högskolans studentkår

Styrelsens motionssvar #P3-0-14
Styrelsen håller med om att det behöver utvecklas om kvalitetssäkringssystem
och att studentinflytandet är en viktig komponent i det nya
kvalitetssäkringssystemet och rekommenderar därför bifall för motionen. Vi har
dock diskuterat om formuleringarna har en för detaljerad nivå för
principprogrammet och diskuterar gärna detta mer under fullmäktige.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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bifalla motionen.

