Proposition till
Piratpartiets höstmöte 2017
gällande Utbildnings- och forskningspolitik
Yrkande:

att Piratpartiet ersätter samtliga sakpolitiska ställningstaganden inom området utbildnings- och
forskningspolitik med följande text:
Upphovsrätt och kunskapsspridning
Piratpartiet ser fri kunskap som ett fundament för ett väl fungerande samhälle. Därför är det
viktigt att all vetenskap - och den insamlade data som den bygger på - i Sverige är tillgänglig för
alla som vill ta del av, använda och utveckla den. För att stödja övergången till en upphovsrättsfri
kunskapssfär vill Piratpartiet subventionera forskning som resulterar i fritt tillgänglig kunskap.
Vi vill att alla läromedel i svensk grundskola och gymnasieutbildning ska vara fritt tillgängliga år
2025, samt att alla läromedel som används ska vara fria att bearbetas och vidareutvecklas av de
lärare som använder materialet.
Föreläsningar bör i hög grad filmas på alla utbildningsnivåer och utbildningsmaterialet göras fritt
tillgängligt för så många som möjligt, i syfte att sprida kunskap.
En utbildning där eleven är delaktig
Piratpartiet har en vision om ett samhälle präglat av deltagande. Detta samhälle behöver börja
byggas redan i skolan, genom en arbetsmiljö där eleverna har inflytande över sin utbildning och
skolmiljö.
Piratpartiets principprogram slår fast att den som är övervakad inte kan vara fullt delaktig i
samhället. Med bakgrund i den principen och den om varje människas rätt till integritet vill
Piratpartiet förbjuda övervakning - digital och analog - av elever på skolor.
Jämlikhet och mångfald
Resurser till forskning ska fördelas genom transparenta system, där forskarlag konkurrerar på lika
villkor efter i förväg fastslagna kriterier. Det ska i efterhand vara enkelt att se på vilka grunder
som beslut om resursfördelning fattats. Detta ska bevara både mångfalden i forskningsvärlden
och de jämlika förutsättningarna för forskarna själva.

Eftersom skolans mål är att varje barn ska utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar vill
Piratpartiet se en mångfald inom utbildningsväsendet, så att varje elev kan utbildas i en miljö som
passar den.
För att säkerställa jämlikheten i utbildningarna är det viktigt att nationella prov rättas av lärare på
en annan skola än den som eleven själv går på. Piratpartiet vill av samma skäl undvika att skolor
med högre snittbetyg ges fördelar.
Att utbilda för en digital värld
Framtidens samhälle är digitalt. Vi behöver förbereda framtidens samhällsmedborgare för detta.
Därför behöver svensk utbildning ändras, så att kunskap om hur internet, datorer och datorkod
fungerar blir allmängods. Elever behöver i tidig ålder få leka med datorer och programmering, så
att de lär sig att det är de som styr sina datorer - och inte tvärtom. För att den insikten inte ska
vara en chimär ska eleverna också använda fri mjukvara i skolan, i den grad så är möjligt, med
målet att helt fasa ut proprietär mjukvara till 2025.

