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Studier är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter. Den skolning som
vår studieverksamhet skapar är så viktig att det nämns som en av vår organisations
främsta uppgifter tillsammans med att samla och att påverka. Eller så kan man se det
som att alla tre förutsätter varandra. Våra kurser är ett skäl till att många går med och
genom att ha många och bra kurser så kan vi samla fler till organisationen. Skolningen
krävs också för att kunna påverka. Genom att förbereda oss genom att studera ideologi,
lära oss argumentera och se politiska samband så ökar vi vår förmåga att påverka.
Syftet med det här dokumentet är att lägga en gemensam grund för kunskapsnivån i
organisationen. Målen som anges är lägsta nivån som måste finnas för varje steg i
grundkurserna. Men utöver målen så är det upp till distrikten att sätta sin egen prägel på
sina kurser.
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Mål och syfte med grundkurser
Grundkurserna syftar till att utjämna förutsättningarna för alla att medverka i
organisationens verksamhet och att kunna påverka riktningen för organisationen och
dess ställningstaganden. Kurserna ska minska kunskapsskillnader mellan generationer
av medlemmar.
Målet för vår utbildningsverksamhet är ta bort de olika förutsättningar som kan finnas
beroende på klassbakgrund, tidigare utbildningsnivå eller andra faktorer. De ska också se
till att alla ska känna sig inkluderade och får känna att de utvecklas både politiskt men
också som person.
Efter varje SSU-kurs ska medlemmen…
 Känna sig inspirerad att fortsätta sitt politiska engagemang
 Känna sig inkluderar och välkomnad i den sociala gemenskapen
 Känna sig intellektuellt utmanad
Viktiga principer för grundkurser
Folkrörelsepedagogiken
Våra kurser bedrivs med folkrörelsepedagogik. Det innebär att alla i gruppen har
kunskaper och erfarenheter att tillföra gruppen som alla kan lära sig av. Det innebär att
rollen som handledare och föreläsare inte bara handlar om att förmedla sin egen kunskap
utan en mins lika viktigt uppgift är att se till att alla få utrymme att dela med sig av sina
kunskaper, tankar och erfarenheter. Det handlar inte heller om att proppa folk fulla med
fakta utan mer om att få alla att förstå tankemönster, strukturer och möjligheter.
Praktisk feminism, antirasism och antidiskriminering.
Även om vi verkar för ett förändrat samhälle så är vi en del av en omvärld. Det innebär
att strukturer och hierarkier som finns utanför följer med in i vår verksamhet även om vi
inte gillar det. Så därför är det viktigt som handledare att försöka uppmärksamma
strukturer och händelser som går emot våra idéer om ett jämställt, jämlikt samhälle fritt
från diskriminering och förtryck. Det kan handla om att motverka jargoner som folk
känner sig obekväma i. Det handlar också om att undvika att fördela praktiska
arbetsuppgifter runt kursen enligt traditionella könsroller. Det handlar om att se till att
alla deltagare tillåts att få ta lika mycket plats och visas lika mycket respekt både från
handledaren men också från de andra deltagarna.
Lekar, samkväm och social gemenskap
Lekar och andra övningar är en viktig del i våra utbildningar för att öka den sociala
gemenskapen, för att bryta olika typer av barriärer och att utjämna hierarkier. Det är
viktigt att handledaren deltar på samma villkor som alla andra och kan inte stå utanför
samkvämet. Som handledare handlar det också om att hitta övningar och lekar som
tvingar folk att öppna upp sig själva och minskar avstånden mellan deltagarna. Samtidigt
så måste övningarna vara accepterade av alla och inte utsätta någon deltagare i en alltför
generande position som den känner sig obekväm i.

Utvärderingar
Utvärderingar syftar både till att förbättra utbildningen för handledaren men också till att
deltagarna ska få känna att de är med och påverkar framtida utbildningar till det bättre.
Mål och innehåll för respektive grundkurs
SSU ETT
Syfte
Syftet med SSU Ett är att ge medlemmar grundläggande kunskaper om vad SSU är och
står för, hur organisationen fungerar och hur man kan påverka SSU och samhället med
hjälp av SSU. Kursen ska ge en grundläggande utbildning där medlemmen ska få
kunskaper om organisationens ideologi, historia och strukturer.
Organisationens struktur och hur man påverkar organisationen
Medlemmen ska få lära sig om de olika leden i organisationen, klubbar, kommuner,
distrikt och förbund. Vilka olika uppgifter och funktioner de har och syften de fyller. Man
ska också lära sig om hur man påverkar de olika leden bland annat hur man skriver
motioner och förslag men också hur mötesformalia fungerar och vad olika ord betyder.
Arbetarrörelsens tidiga historia och det fackliga löftet
Under SSU Ettan ska man få kunskap om organisationen och arbetarrörelsens tidiga
historia. När och hur uppstod den, hur såg det politiska klimatet och samhället ut då och
vilka var med och skapade organisationerna. Fackföreningsrörelsens roll och betydelse
bör tas upp och även det fackliga löftet ska förklaras.
Grundläggande socialdemokratiska värderingar och ideologi
Deltagarna ska också få lära sig om grundläggande socialdemokratiska värderingar och
ideologi. Tankar och idéer om grundläggande värderingar såsom frihet, jämlikhet och
solidaritet bör tas upp och förklaras. Grundläggande kunskaper om klassamhället och
dess påverkan på individer och hur dess strukturer påverkar samhället på olika sätt bör
förmedlas. Kopplingen mellan klass och hur det påverkar olika vardagliga saker bör tas
upp, gärna med hjälp av vardagliga exempel såsom skola och bostad.
Feminism och antirasism
Feminism och antirasism ska tas upp som egna moment. Både deras kopplingar till våra
grundläggande värderingar och till klassamhället ska förklaras men också hur rasistiska
och strukturer och patriarkatet kan finnas även i samhällen och strukturer som annars är
skenbart jämlika.
Egna politiska åsikter
Alla deltagare ska under ettan också få pröva på att få framföra egna politiska åsikter och
resonemang och få pröva dem mot de kunskaper de har fått om vår ideologi. Man kan
med fördel använda olika typer av värderingsövningar och debattövningar för detta.
Efter en SSU Ett ska deltagarna…
 Ha grundläggande kännedom om SSUs organisation och politik
 Känna till hur man påverkar inom organisationen








Känna till och förstå grundläggande historiska samband kring arbetarrörelsens
uppkomst
Förstå syftet med det fackliga löftet
Känna till och förstå grundläggande centrala för socialdemokratin ideologiska
begrepp
Känna till och acceptera SSU socialistiska, feministiska och antirasistiska arbete och
ideologi
Ha fått pröva på att formulera politiska åsikter
Ha fått pröva att framföra politiska åsikter

SSU TVÅ
Syfte
Steg två syftar till att ge medlemmen utökade verktyg för att kunna påverka
organisationen och samhället. Den syftar också till att ge medlemmen verktyg för att
kunna genomföra sociala, kulturella och politiska aktiviteter för att kunna påverka
samhällsutvecklingen och den politiska opinionen. I steg två ska medlemmen också få
kunskaper om viktiga socialdemokratiska reformer och hur de har påverkat samhället.
Modern socialdemokratisk historia, politiska reformer och folkhemmet
Under den här kursen ska medlemmarna få kunskaper om modern socialdemokratisk
historia. Vilka stora politiska reformer har genomförts och hur har de påverkat
samhällsutvecklingen. Uppbyggnaden av folkhemmet och den betydelse denna idé har
betytt för socialdemokratin bör förklaras. Syftet är både att skapa förståelse om historiens
betydelse för att kunna se hur moderna politiska skeenden hänger ihop men det ska
också fungera som inspiration för tankar kring framtida politiska reformer.
Klubbverksamhet, politiskt förändringsarbete och politisk aktivism
Mycket fokus på tvåan ska också ligga på att stärka folk i det lokala politiska
engagemanget, framförallt på klubb- och kommunnivå. Medlemmarna ska få verktyg och
inspiration kring olika typer av verksamhet och hur den kan påverka politiken. Det
handlar både om den funktion som social, kulturella, studie- och politisk
klubbverksamhet kan ha och hur den i sig kan hjälpa till att utjämna klasskillnader och
bryta andra hierarkier i samhället. Medlemmen ska också få verktyg att kunna påverka
politiska beslut både genom engagemang i folkvalda parlament men också hur man
genom olika typer av politisk aktivism kan påverka dem.
Framföra en politisk åsikt
Medlemmen ska också få kunskaper och praktiskt övning i hur man kan framföra en
politisk åsikt i olika fora och få pröva sina argument.
Internationell solidaritet
Under tvåan ska också den internationella solidariteten förklaras och vilken betydelse
den har idag och har haft genom SSUs historia.
Efter en SSU Två ska medlemmen…
 Ha kunskap om modern socialdemokratisk historia, stora reformer och






uppbyggnaden av folkhemmet
Ha kunskap om och känna sig inspirerad kring klubbverksamhet och olika typer av
lokal politiskt aktivism
Ha kunskap om hur man påverkar politiska beslut i och genom de folkvalda
parlamenten
Ha fått öva på att framföra en politisk åsikt och politiskt påverkansarbete
Ha förståelse och insikt om arbetarrörelsens internationella arbete och vikten av
internationell solidaritet

SSU TRE
Syfte
Steg tre syftar till att ge medlemmen fördjupad kunskap om vår ideologi. Den syftar
också till att ge kunskaper om andra politiska ideologier och vilka skillnader och
gemensamma beröringspunkter som finns både i dag och genom historien.
Demokratisk socialistisk ideologi och centrala ideologiska begrepp
Medlemmen ska under en trea få lära sig mer om demokratisk socialistisk ideologi och
olika centrala ideologiska begrepp och teoretiska modeller. Historiska definitioner kring
klass och olika ekonomiska teorier bör gås igenom men också hur samhällsutvecklingen,
feminismen och mer tydliga antirasistiska idéer har utvecklat vår ideologi. De historiska
och moderna skillnaderna och likheterna mellan andra socialistiska ideologier ska också
förklaras.
Andra stora ideologier
Under trean ska också skillnaderna och likheterna mellan andra stora ideologier
förklaras. Vilka gemensamma tankemönster, begrepp och idéer har periodvis genom
historien varit gemensamma och hur förhåller de sig till varandra idag bör förklaras. Hur
förhåller sig dagens svenska politiska partier till de stora ideologierna bör också förklaras
för att kunna sätta det i ett nutida sammanhang.
Förtryckande strukturer
En del av kursen ska också förklara andra förtryckande strukturer utöver de ekonomiska
och hur de samverkar med varandra. Här ska bland annat mer avancerade feministiska
analyser av samhället förklaras.
Efter en SSU Tre ska medlemmen…
 Ha djupare förståelse för demokratisk socialistisk ideologi och gemensamma drag
och skillnader från andra socialistiska ideologier såsom kommunism och anarkism
 Ha djupare förståelse för centrala ideologiska begrepp
 Känna till, förstå och känna igen andra stora politiska ideologier såsom liberalism,
konservatism och fascism och för dessa centrala begrepp
 Ha kunskap om olika typer av strukturer och förtryck och kring hur dessa samverka

