
TEMAUDTALELSE:  
REFORM AF DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 
Stærke uddannelser for alle 
 
I dette papir behandler SF Ungdom det sidste led i vores uddannelsessystem; nemlig de lange 
videregående uddannelser. Vi optegner konflikten mellem job og forskning. Det overordnede 
formål med uddannelse er at gøre mennesker i stand til at træffe deres egne kvalificerede valg. 
Uddannelse er frigørende, og det er blandt andet derfor at vi gerne vil have flere til at gennemføre 
en videregående uddannelse.  
Regeringens fornuftige 2015-målsætning om, at halvdelen af en ungdomsårgang skal have en 
videregående uddannelse er langt fra at blive indfriet, der er stort frafald blandt de som starter og 
det er meget skævt, hvem der tager en videregående uddannelse. Fremskrivninger viser samtidig, 
at vi de kommende år står med et stort underskud af uddannet arbejdskraft. SF Ungdoms bud på 
disse store udfordringer er dels uddannelser med tæt forbindelse til både forskning og erhvervsliv 
samt dels bedre broer mellem uddannelsessystemets dele (fx ungdomsuddannelse og 
videregående uddannelse) og mere vejledning undervejs. 
 

Uddannelse for alle 
På trods af udbredelsen af universitetsuddannelser til langt flere mennesker end førhen, er det 
stadig sådan at det er elitens børn der befolker de danske universiteter. Især på de prestigefyldte 
uddannelser, der kræver et højt gennemsnit, er det akademikerbørnene der fylder. Denne udvikling 
skal vendes – Danmark har brug for at udnytte landets ressourcer til fulde, og vi kan ikke tillade 
at nogle danskere ikke får en uddannelse de reelt er kvalificeret til blot fordi de 
kommer fra et ikke-akademisk samfundslag. 
En af metoderne til at vende denne udvikling er en ændring af pædagogikken fra folkeskole til de 
videregående uddannelser. I en blanding af spareiver og akademisk arrogance har 
pædagogikken ”ansvar for egen læring” vundet frem de sidste årtier. Konsekvensen er at de 
elever, der har fået den akademiske tankegang ind med modermælken er dem der kommer 
langt, hvorimod studerende der kommer fra hjem uden boglige kompetencer, må se langt efter 
den hjælp og faglige vejledning de har brug for. I fag som Videnskabsteori og Metode bliver man 
alt for hurtigt vurderet i fagets koder og hemmelige sprog. Vi skal i stedet have et 
uddannelsessystem hvor det er den faglige forståelse, frem for evnen til at formulere sig i 
akademiske termer og viden der sættes i højsædet. 
 
Derudover skal der være bedre broer mellem ungdomsuddannelserne og de videregående 
uddannelser. Man skal som gymnasieelev vejledes i og informeres om, at der er andre veje end 
statskundskab, jura og medicin. Man skal i løbet af sin ungdomsuddannelse have én eller flere 
kortere praktikforløb på videregående uddannelser for at få et reelt indblik i de videregående 
uddannelsers opbygning og undervisningsmetoder. Disse skal samtidig være med til at 
afmystificere de absurd høje forventninger til at gå på universitetet, som mange unge har og give 
flere fra særligt uddannelsesfremmede hjem mod på at give sig i kast med en sådan uddannelse. 
Dermed sikres mere kvalificerede studievalg og mindre frafald. 
 
For SFU står det klart at det er nødvendigt at mindske den sociale ulighed, der i dag er på de 
videregående uddannelsesinstitutioner. Derfor ønsker SFU: 
 

- Faglig vejledning og støtte i stedet for selvstudier og lærerfri timer. 
- Øgede midler, der kan sikre ordentlige timetal og gode fysiske forhold på alle uddannelser. 
- En personlig vejledningsindsats, der diskuterer den studerendes ønsker og hjælper den 

studerende med til- og fravalg fra folkeskolen og hele vejen igennem til PhD 



- Mentorordninger der skal hjælpe de studerende med at falde til. 
- En simplere vej for studerende der ønsker at studere i udlandet, sådan at det ikke kun er de 

ressourcestærke der kommer afsted. 
- Introduktionssemester på 'halvbrede' indgange, sådan at ikke-ressourcestærke får mulighed 

for at danne sig overblik over uddannelserne før de specialiserer sig. (se fx 'De fysiske fag' på 
KU, eller Aalborg Universitet) 

- Opfølgning på studerende der falder fra og hjælp til at komme tilbage i 
uddannelsessystemet. 

- I løbet af ungdomsuddannelsen skal man have mulighed for én eller flere 
uddannelsespraktikker på videregående uddannelser 

 

En uddannelse for folket – ikke for eliten 
Vores uddannelsessystem er helt centralt for den vækst, der skal finansiere fremtidens 
velfærdssamfund, og her spiller de længere videregående uddannelser en vigtig rolle. 
Universiteterne skal uddanne de studerende og i den forbindelse dels forberede de studerende på 
arbejdsliv og på forskning. I dag står universiteterne med den grundlæggende udfordring, at 
optaget er socialt skævt som skitseret andetsteds i papiret. For at kunne fastholde og sikre 
forbindelsen til virkeligheden og appellen til forskellige samfundslag er det nødvendigt i langt højere 
grad end i dag at integrere teorien på universiteterne med praksis. Helt konkret er der stor fokus på 
fag som videnskabsteori på universitetsuddannelserne, hvilket kan forvride fokus i uddannelserne 
væk fra virkeligheden og den praksis, teorien er koblet op på til selve teorien for teoriens skyld. 
 
I SFU mener vi, at praktikforløb skal indføres som kompetencegivende i de længere videregående 
uddannelser, så man sikrer forankringen og anvendelsen af den teori, man stifter bekendtskab med 
på studiet. Uddannelsens forløb udformes i samarbejde med relevante aftagere. Pointen med at 
tænke konkrete praktikforløb ind for akademikere er dels at sikre relevansen af teorien for de 
studerende, så det er lettere for folk fra ikke-boglige hjem at se, hvad der foregår på universitetet 
og dels en sikring af, at teori og praksis kan spille sammen bedst muligt. Herudover tænkes også 
andre sektorer af arbejdsmarkedet ind i dette samspil. 
 

Konklusion 
I Danmark har vi nogle af verdens bedste videregående uddannelser, men der er også mange 
problemer, som skal løses, hvis vi ønsker, at dette skal blive ved med at være tilfældet i fremtiden. I 
SFU har vi i dette papir givet vores bud på en sådan udvikling. Denne udvikling sker ikke 
udelukkende ved at vedtage den i Folketinget, men i meget høj grad i et tæt 
samarbejde mellem politikere, studerende, ansatte og ledere, med respekt for de interne 
demokratiske forhold på uddannelsesinstitutionerne. 
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