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TIL SF UNGDOMS LANDSMØDE I PÅSKEN 2011 

SFU’S UDANNELSESPOLITISKE 
PAPIR 

SÅDEN BRYDER VI DEN SOCIALE ARV 
 5 
INDLEDNING 
Vi kæmper som socialister for et samfund, hvor størrelsen på forældrenes tegnebog eller 
længden af deres uddannelse ikke skal afgøre, hvilke muligheder man har i livet. For os 
handler kampen mod den negative sociale arv om at sikre alle lige muligheder i et forpligtende 
fællesskab. 10 
I dag er der desværre alt for klare sammenhænge mellem forældres uddannelse og indkomst 
og den enkelte unges præstation i uddannelsessystemet.  
 
Dette papir skitserer SF Ungdoms bud på en uddannelsespolitik, der kan sikre et 
uddannelsessystem, der nedbryder klasseskel i stedet for at reproducere dem.  15 
Vi ser uddannelse som en af de vigtigste samfundsmæssige prioriteringer – både for det 
enkelte individ der får en uddannelse og dermed flere muligheder og større frihed i livet, men 
også for samfundet, som er dybt afhængigt af uddannet arbejdskraft, når fremtidens velfærd 
og vækst skal udvikles. Dette papir har fokus på uddannelse som en nødvendig del af 
samfundet og altså ikke fokus på det enkelte individs oplevelse af uddannelsessystemet. 20 
 
Vi giver her vores bud på, hvordan vi kan få alle igennem en ungdomsuddannelse og flere til at 
tage en videregående uddannelse – hvad enten det er en erhvervsuddannelse eller en 
kandidat i medicin. En forudsætning for, at vores tiltag kan gennemføres er, at de følges ad 
med investeringer i uddannelse. Det er ægte ansvarlighed, fordi vi ikke vil lade fremtidige 25 
generationer overtage et fattigere samfund, end det nuværende. 
 
UDDANNELSE I ÅND OG HÅND 
Der er i dag en forestilling om, at vi i Danmark er et videnssamfund, hvis konkurrenceevne 
udelukkende er betinget af antallet færdiguddannede akademikere. Denne forestilling er 30 
forkert – vi har brug for, at både hånd og ånd i fremtiden kan samarbejde, og derfor vil vi gøre 
folkeskolen til et sted for alle uddannelsesretninger. 
Vildfarelsen om at det kun er akademikerne der kan redde os har medført en manglende 
anerkendelse af praktiske kundskaber og en virkelighedsfjern tilgang til læring. Både i 
folkeskolen og på ungdomsuddannelserne er praksislære og hands-on-arbejde blevet erstattet 35 
af overteoretisk projektarbejde og synopser. 
Udviklingen favoriserer elever fra bogligt stærke hjem, og den ulighed kommer ingen til gavn. 
 
I SFU vil vi et opgør med dette uddannelsessnobberi. Uanset om man kommer fra Gellerup 
eller Hellerup, hedder Anna eller Ahmad, så tror vi på, at en virkelighedsnær undervisning vil 40 
være til gavn for indlæringen. Vi har brug for både højtuddannet og faglært arbejdskraft i 
fremtiden, og det skal afspejles i vores uddannelser. Vi tror ikke på at praktisk og teoretisk 
viden er modsætninger. For at sikre den optimale læring skal de to spille sammen i langt 
højere grad, end det er tilfældet i dag. 
 45 
For at sikre anerkendelsen af ikke-boglige fag og styrke koblingen mellem teori og praksis i 
uddannelsessystemet skal der fremover inddrages forskellige fagfolk i undervisningen allerede 
i folkeskolen. Har man eksempelvis lært om trekanter i matematik, kan en tømrer komme og 
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fortælle klassen om, hvordan han bruger den viden i sit konkrete arbejde. På denne måde 
sikres relevansen af den teoretiske viden og den praktiske anvendelse gøres klar, hvilket i sig 50 
selv er en forbedring. Vi vil desuden styrke de praktiske og kreative fag i selve folkeskolen, så 
de i højere grad relateres til arbejdet senere i håndværks- og produktionsfag. Samtidig åbnes 
elevernes øjne hermed for, at der er andre veje at gå end den boglige, idet man ved 
at inddrage praktiske erfaringer med den teoretiske viden skaber en større anerkendelse af 
ikke-boglige fag. Herudover skal brobygningsforløb og erhvervspraktikken styrkes for at 55 
medvirke til ovenstående. 
 
Dette betyder dog ikke, at man skal erstatte dannelsen i folkeskole og gymnasium med 
konkrete færdigheder. Der er lærdom, som ikke umiddelbart har konkret anvendelse, men 
som bidrager til at skabe hele mennesker. Denne lærdom skal bevares i hele 60 
uddannelsessystemet. 
 
UDDANNELSE SKAL SKABE FÆLLESKAB 
Folkeskolen skal være den sociale smeltedigel, hvor det at møde elever fra mange andre 
baggrunde lærer børn solidaritet og social forståelse. Derudover har bogligt svage elever fordel 65 
af at lære af dygtigere klassekammerater. Derfor vil vi, selvom differentiering kan være godt i 
et bestemt forløb, gerne holde fast i den blandede folkeskole og et stærkt klassefællesskab. En 
stærk enhedsskole skaber et fællesskab mellem alle samfundslag som ikke findes andre steder 
i samfundet. 
 70 
Men enhedsskolen skal ikke kun omfatte børnene – fællesskabet mellem forældrene er også 
vigtigt. Skolen må aldrig blive noget man bare overlader sine børn til uden selv at engagere 
sig. En central del af fremtidssikringen af folkeskolen er at forpligte forældrene på et fælles 
projekt – på tværs af samfundslag.  
 75 
Den øgede indflydelse og ansvar for folkeskolen skal også modvirke at forældrene blot 
shopperefter en ny skole i stedet for at tage ansvar for at løse de problemer der måske er i 
barnets klasse. Derfor vil vi også gøre op med det frie skolevalg, som grundlæggende bryder 
med den fællesskabsskabende funktion. Det kræver selvfølgelig at sikre at alle lokalområder 
har en god folkeskole. 80 
 
Uddannelse er en af de vigtigste funktioner i samfundet, og vi mener grundlæggende, at det 
skal være på fællesskabets hænder. Derfor mener vi, at al uddannelse skal være ejet og 
finansieret af fællesskabet. Dette har den naturlige konsekvens, at folkeskoler skal erstatte fri- 
og privatskoler, og at efterskoler gøres offentlige og gratis, så betaling kun er for kost og logi. 85 
 
Men ejerskab og finansiering hos fællesskabet betyder ikke, at alle skoler skal være ens. 
Bestemmelsen over folkeskolen skal nemlig i højere grad end i dag ligge hos brugerne, dvs. 
elever, forældre og lærere. Dette indebærer naturligvis at skolebestyrelserne skal have større 
selvbestemmelse, hvad angår værdier og pædagogik på skolen. Ministeriet skal udstikke hvilke 90 
faglige krav der skal ligge, og krav til værdigrundlaget om at være orienteret mod det 
omkringliggende fællesskab, demokratisk og inkluderende. På den måde skaber vi en mere 
mangfoldig folkeskole, som også hurtigere kan tilpasse sig de elever der er ude i klasserne. 
Dermed gør vi op med kanon-politikken og giver mulighed for anderledes pædagogik tilpasset 
lokale behov.  95 
 
Herudover skal det frie skolevalg afskaffes, så man i højere grad opfordrer forældre til at 
deltage på sit barns folkeskole og gøre den bedre i stedet for at shoppe rundt mellem 
forskellige skoler. Folkeskolen er tit samlingspunktet for borgere lokalt. Derfor er det også 
vigtigt, at vi fortsat har skoler i områder, der ligger uden for de større byer, så vi også undgår, 100 
at eleverne skal sidde timevis i transport. Er der et udpræget ønske om oprettelsen af en 
folkeskole i et lokalområde, må det offentlige indgå i dialog med borgerne om oprettelse heraf 
på de ovennævnte præmisser. 
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SF Ungdom ønsker at fastholde og udvide de fællesskabsskabende funktioner og give 105 
kommunerne pligt til at sammensætte skoledistrikter, så de ikke kun dækker en type 
beboelse, om det så er den fattige eller den rige ghetto.  
  
ET BOOST TIL DE SVAGESTE 
Folkeskolen har brug for en faglig indsats rettet mod de svageste. Flere og flere børn 110 
diagnosticeres med koncentrationsbesvær og ADHD samtidig med at 15 % af en 
ungdomsårgang ikke kan læse, skrive eller regne på et niveau, der er tilstrækkeligt til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er tydeligt at vi har et enormt problem.  
 
Der skal sættes massivt ind med forskning, sådan at vi kan basere specialundervisning og 115 
undervisning til de svageste elever på viden i en langt højere grad, end man gør i dag. 
Derudover skal der sættes ind med 2-lærer-ordninger i dansk og matematik de første tre 
skoleår for at sikre de bedste muligheder for at lære de grundlæggende færdigheder. 
 
FÆLLES OM UDDANNELSERNE  120 
Vi vil et opgør med individualismens uddannelsessystem. Skolen må aldrig blive et sted, man 
parkerer sine børn om morgenen og i øvrigt er ligeglad med. En central del af sikringen af 
fremtidens bedste uddannelsessystem er forpligtelsen af forældrene på uddannelsessystemet 
som fælles projekt – på tværs af samfundslag. Det kræver, at vi stiller nogle krav til hinanden, 
både til forældre og elever om aktiv deltagelse i fællesskabet. Det kræver et forpligtende 125 
samarbejde mellem skole og hjem, og det kræver, at eleverne inddrages på skolerne, så de 
oplever, hvad fællesskab og demokrati vil sige i praksis.  
 
Enhver elev har et unikt kendskab til uddannelsessystemet, så øget elevdemokrati på skoler, 
ungdomsuddannelser og universiteter er helt essentielt for udviklingen af et bedre og mere 130 
velfungerende uddannelsessystem. Samtidig er den organisatoriske træning, som deltagelse i 
elevdemokrati giver, en vigtig del af den demokratiske uddannelse, som skolerne også skal 
give eleverne. Derfor skal især folkeskolerne aktivt støtte op om samt engagere og introducere 
eleverne i elevrådsarbejdet og dets muligheder. Det er samtidig vigtigt, at forældre 
respekterer og tager del i det fællesskab, som deres børns klasse er. Derfor skal der skal 135 
gendannes en positiv kultur om forældreråd og forældrebestyrelser, som under den borgerlige 
regerings kulturkamp har lidt under en hård individualistisk tendens. Et velfungerende og 
forpligtende forældrefællesskab smitter positivt af på elevfællesskabet. 
 
OPGØR MED INDIVIDUALISMEN 140 
Efter 10 års borgerlig politik skal der tages et opgør med både politik og retorik. Opgøret 
starter med en afskaffelse af ”ansvar for egen læring” både som pædagogisk redskab og som 
begreb på uddannelserne. Pædagogisk overflødiggør ”Ansvar for egen læring” læren og dennes 
evne til at udfordre eleven. Tanken om at læreren ikke skulle kunne lære eleverne noget, men 
blot skal fungere som coach for dem er vi slet og ret uenige i. Lærerens autoritet skal tages 145 
alvorligt af eleverne; det er læreren der er uddannet til at undervise eleverne og ikke 
omvendt. 
 
Vi mener at eleverne til hver en tid skal have medindflydelse på undervisningen, men når 
ansvaret for læring alene havner hos eleven, så vil det oftest være de ressourcesvage elever, 150 
der lades i stikken. 
 
Vi vil erstatte den individualistiske tankegang med et medansvar fra både samfund og elev. 
Det betyder at eleverne, så vidt det er muligt skal være med til at tage et medansvar for at 
engagere sig i deres uddannelse. Samfundet skal tage den største del af dette ansvar ved at 155 
øge sit engagement i den enkeltes uddannelse både i ord og handling. 
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I områder hvor uddannelsesfrekvensen i forvejen er lav er denne opgave ekstra krævende. Et 
opgør med uligheden kræver i disse områder et langt mere forpligtende samarbejde mellem 
samfund, forældre og elever. 160 
 
Skolerne udfører i dag langt flere sociale opgaver end før. Samtidig er byrden af problemerne 
meget ulige fordelt, og er typisk centreret omkring socialt belastede boligområder. Her skal vi 
ikke lade lærere og skole i stikken. Vi skal sørge for ordentlige fritidsordninger, et stærkt SSP-
samarbejde og aktive forældreforpligtelser. Det er stadig en vigtig del af lærergerning at 165 
hjælpe eleverne sociale problemer, men vi ønsker mest mulig af lærerens tid brugt på 
undervisning. 
 
KONKRETE TILTAG 
Den struktur, vi har i folkeskolen i dag, hvor skoledagene er korte og eleverne skal lave lektier 170 
hjemme, tilgodeser de elever, der kan få hjælp af deres forældre. Lektierne bør derfor gennem 
hele folkeskolen være en del skoledagen. I 0-6. klasse ønsker SFU en heldagsskole, der samler 
undervisning og andre aktiviteter som skoleudflugter, daglig idræt, leg, musik og 
fritidsinteresser, så alle kommer med fra starten. Fra 7.-9.klasse skal skoledagen være som 
nu, men der skal til gengæld være obligatoriske lektiecafeer, som en integreret del af 175 
undervisningen. Derudover skal faciliteterne på skolerne forbedres. De praktiske fags 
specifikke faglokaler skal holdes moderne og up to date. 
 
Vi ønsker at folkeskolens kristendomsundervisning skal ændres til i stedet at hedde religion. 
Fagets faglige mål skal i forlængelse heraf være at give eleverne en bred og dybdegående 180 
religionsoplysning, hvor alle større religioner sidestilles. I og med at religion spiller en stadig 
større rolle i samfundet, mener vi at dybdegående og objektiv religionsundervisning er vigtigt 
allerede fra de tidlige år. 
 
Den unødige, store fokus på karakterer har også en social slagside. 185 
I SF Ungdom ønsker vi ikke frit optag på de videregående uddannelser, men vi ønsker, at det 
karaktergennemsnit, man søger om optag på baggrund af udgøres halvt af det samlede 
gennemsnit og halvt af snittet i de fag, der er relevante for studiet. Herudover skal der være 
øget mulighed for optag på kvote 2, hvor hovedvægten i optaget dog skal ligge på, at man har 
erfaringer, der er relevante for studiet. Det er nødvendigt at begrænse optaget på de 190 
videregående uddannelser, fordi vi som samfund ikke har brug for, at alle tager den samme 
uddannelse – og fordi vi ikke vil uddanne unge til arbejdsløshed.  
Dog mener vi ikke, man skal have karakterer i folkeskolen. Herudover forlanger vi, at enhver 
standpunktskarakter i det videre uddannelsesforløb skal ledsages af en mundtlig og eventuelt 
skriftlig udtalelse med fokus på, hvordan man kan forbedre sig i det pågældende fag. SFU har 195 
et mål om at skabe en mere effektiv og lærerig folkeskole. På mange skoler landet over er der 
blevet skabt et alt for stort fokus på afgangsprøven, og elever og lærere bruger derfor al for 
megen tid på at forberede denne i stedet for at koncentrere sig om det faglige. Derfor mener 
vi, at folkeskolens afgangsprøve skal afskaffes. Til gengæld skal der indføres obligatorisk 
eksamenstræning på ungdomsuddannelserne, så alle elever bliver parate til at gå til eksamen. 200 
 
SF Ungdom vil et opgør med den konkurrence-mentalitet, som den borgerlige regering har 
bragt ind i klasseværelserne. Nationale tests skaber a- og b-hold og styrker ikke det 
fællesskab, som skal motivere den enkelte til videre læring og uddannelse. SF Ungdom vil 
afskaffe de nationale test. De nationale tests forringer undervisningen, fordi denne målrettes 205 
testene. Vi vil i SF Ungdom en anden vej. I stedet vil vi give lærerne frie muligheder for at 
evaluere deres elever gennem de metoder, de selv finder bedst egnede. Det er trods alt 
læreren, der kender sine elever bedst. 
 
At mange unge i dag ikke uddanner sig videre efter folkeskolen er et seriøst problem uden 210 
nogle lette løsninger. En ting der dog vil hjælpe er at indføre 13 års skole- og 
ungdomsuddannelsesret og –pligt. Ved at gøre dette sikrer vi, at alle får en 



  Side 5 af 6 

ungdomsuddannelse, der passer til dem, og dermed stilles med flere muligheder i livet. Det 
kræver dog, at der tilbydes en langt bredere vifte af ungdomsuddannelser, fx også 
uddannelser hvor man arbejder nogle dage og går i skole andre, eller muligheden for at dele 215 
sin skolegang op i modulfag. 
Der skal være offentlige efterskoler, hvor man kan gå i op til tre år. På disse skal den eneste 
betaling være for kost og logi. 
 
I dag besværliggør egenbetaling det at tage og gennemføre en uddannelse, for unge fra især 220 
økonomisk dårligt stillede familier. Økonomi må aldrig være en hindring, og derfor skal 
brugerbetalingen fjernes fuldstændigt, så det er gratis at gå på, tage en uddannelse og 
komme til og fra uddannelsesstedet. Økonomien kan også være en hindring for unge under 
uddannelse, hvis deres SU ikke slår til. Det vil vi ikke acceptere, så vi går ind for en SU til at 
leve af under uddannelse – forudsat at man har fremdrift i sine studier. 225 
 
De kreative fag skal opprioriteres i folkeskolen med henblik på at styrke den enkelte elevs 
behov. Derfor skal vi gøre det attraktivt at uddanne sig til lærer i de kreative fag. Vi skal back 
to basic og uddanne særskilte f.eks. sløjd- og håndarbejdslærere igen. Det skal også være en 
mulighed for at de børn, der kan lide at hamre og save, at få positive oplevelser i folkeskolen. 230 
 
De digitale medier bør i højere grad tænkes ind i undervisningen både i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelserne. Ved mere brug af elektroniske skolebøger kan elever få læst teksten 
højt, afspille film og lyd. På den måde kan alle få noget ud af det, og undervisningen vil 
ligeledes appellere til de mindre boglige elever. Dette må dog aldrig få den konsekvens, at 235 
elevernes læsekundskaber forringes. En større brug af digitale medier kan være et positivt 
supplement, men at 15 % ikke kan læse i tilstrækkelig grad til at begå sig, når de udtræder af 
folkeskolen, er stadig 15 % for mange, hvilket dette kun må hjælpe til at mindske – aldrig 
være en forhindring for. 
 240 
Vi mener at det er nødvendigt med mere og bedre uddannelse af lærere således at man kan 
løfte kvaliteten i folkeskolen. Mere efteruddannelse vil desuden højne undervisningens kvalitet. 
 
God studievejledning gennem hele uddannelsessystemet er afgørende for at få alle med og 
mindske frafald. Studievejledningen skal være individuel og sigte på at guide eleverne til at 245 
træffe de rigtige valg i forbindelse med uddannelse – studievejledningen bør ligge på de 
enkelte uddannelsessteder og det skal være nemt at henvende og betro sig til 
studievejlederen, både når det gælder de overordnede valg og trivslen i øjeblikket. Øget 
studievejledning og forbedringer for skolepsykologernes rammer skal hjælpe elever med at 
modstå forventningspres og stress. Da studievejledningen er så vigtig en faktor i 250 
uddannelsessystemet, mener vi, at studievejlederuddannelsen skal udvides for at sikre, at 
studievejlederne har de nødvendige kompetencer. 
 
En vigtig forudsætning for at blive mønsterbryder og vælge en anden uddannelsesvej end sine 
forældre eller netværk er eget kendskab til uddannelsessystemet. Mange unge vælger 255 
nærmest blindt en uddannelsesvej, som de i forvejen kender. For at sikre bedre 
forudsætninger for både kvalificerede uddannelsesvalg blandt alle unge og flere 
uddannelsesmønsterbrydere, skal der på ungdomsuddannelserne være indlagt flere 
uddannelsespraktikker, så man som ung kan få et indblik i flere forskellige studieveje og -
hverdage. Det skal sikre mere kvalificerede studievalg og på den måde også mindske frafald 260 
på videregående uddannelser. 
 
Også i den sidste del af uddannelsessystemet på de lange videregående uddannelser skal der 
være tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Der skal derfor ikke være muligt udelukkende 
at sidde med hovedet begravet i bøger i 5 år uden at have beskæftiget sig med den virkelige 265 
verden. I lighed med de korte og mellemlange videregående uddannelser, skal man som et led 
i en kandidatuddannelse også igennem et minimalt praktikforløb i virksomheder, 
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organisationer, inden for forskning m.v. På den måde sikrer vi, at de dimittender, som 
kommer ud på arbejdsmarkedet er bedst muligt rustet til et arbejdsliv. 
 270 
AFSLUTNING 
Uddannelse er en pointe i sig selv. Vi vil gøre op med ufaglært arbejdskraft. Fremover skal alle 
arbejdsfunktioner være betinget af, at man har taget en passende uddannelse – lige fra 
forsker til rengøringsassistent. Ved at tage en uddannelse som eksempelvis 
rengøringsassistent bliver man opmærksom på, hvordan man kan undgå nedslidning samt 275 
hvordan man udfører sit arbejde bedst, og man får en grundlæggende stolthed omkring sit 
fag. Hertil kommer, at uddannelse i et fag som regel medfører større tryghed i sit arbejde og 
en højere løn. 
 
Uddannelse er en vigtig del af samfundet, og det fremgår af dette papir, at vi vil et stærkt 280 
fælles uddannelsessystem. Det vil vi, fordi et fælles uddannelsessystem, der kan bryde den 
negative sociale arv og uddanne alle, vil give os et rigere samfund. Det sker ikke af sig selv, 
men kræver at vi laver målrettede reformer. 
Men vi ønsker også et stærkt uddannelsessystem, fordi uddannelse skaber frihed for den 
enkelte og sikrer den enkeltes muligheder i livet. Når vi siger, vi vil sikre bedre 285 
uddannelsesvilkår er det ikke for ”statens skyld” eller for sjov, men derimod for de mennesker, 
der udgør fællesskabet. De mennesker, hvis liv vi vil forbedre – de mennesker vi aktivt 
kæmper for hver dag som folkesocialister! 


