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Rødt vil heve kvaliteten på undervisningen, så leksene blir 
overflødige. Da trenger vi bedre lærere, som har tid til å gi 
alle elever den oppfolgingen de trenger. I dag mener fire 
av ti lærere at de ikke har nok tid til å gjøre jobben sin skik-
kelig. Derfor vil Rodt ha flere lærere i skolen, og sette et 
tak på 20 elever per klasse på studiespesialiserende, og 
15 på yrkesfag. 

Dagens puggeskole baserer seg mer på å teste og 
rangere elevene, enn å faktisk lære elevene noe. Denne 
teoritunge skolen belonner de elevene som har klister-
hjerne og professorforeldre, og oker skillet mellom elev-
ene. Alle har forskjellige måter de lærer best på, og Rødt 
vil tilrettelegge skolen sånn at de praktisk anlagte elevene 
får lære på sin måte. Særlig de som går på yrkesfag 
trenger mer undervisning som er relevant og nyttig for 
yrket de har valgt. Derfor vil Rodt redusere antall teori-
timer, og arbeide for mer praktiske fag. 

LÆRER 

LEKSEFRI SULE • 
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Rod Ungdom er en revolusjonær organisasjon som vil bytte ut 
pengestyre med folkestyre. Vi vil skape et mye bedre samfunn, med 
gratis basisvarer, bolig til alle, gratis kollektivtransport, 
6-timers arbeidsdag og mer makt til vanlige 
arbeidsfolk. Det eneste som står i veien 
for et klasselost samfunn, er kapitalismen. 

LEKSER 
FUNGERER 

På skolen blir du 
fortalt at du trenger å 

gjøre leksene dine for å 
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lære. Rødt vet at lekser ikke fungerer. 
Det er bevist at lekser har liten eller 

ingen effekt for de fleste elever. For noen 
er lekser til og med odeleggende for læringen. 
Ungdom som har foreldre med lav utdanning far 
ofte ikke den hjelpen de trenger hjemme, og taper 
dermed på å måtte gjøre skolearbeid utenfor 
skolen. Dette gjør at karakterer går i arv. Hvis 
foreldrene dine har hoy utdanning er det tre 
ganger sa stor sjanse for at du selv kommer til å 
gjore det bra på skolen. Rodt vil at god undervisn-
ing, ikke hvilke foreldre du har, skal avgjøre hvor 
godt du lærer på skolen. 

MER FRITID! 
Mange ungdommer har fått nok av skolen innen klokken slår fire. 
Da er det å sitte flere timer på kvelden med lekser og pugging 
demotiverende. Rødt mener at elever fortjener å ha et klart skille 
mellom skole og fritid, og at det ungdommer gjør på fritiden kan 
være minst like verdifullt som det man lærer på skolen. Voksne 
fikk rett til fritid i 1919. Rødt mener det er på høy tid at ungdom 
får det samme. 

BEIIRE LÆRING, 
INGEN LEKSER 

STEM RØPT! 
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LEKSEFR1 SKOLE 
Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler ungdoms fritid. 
Rødt vil ha leksefri skole, fordi skolearbeid passer best på skolen. 
Det er skolen og ikke foreldrene som har ansvar for din læring. 
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