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Til tross for at Ludvigsenutvalget ber 
om at systemet med karakter i orden 
og oppførsel vurderes, ønsker  
Regjeringen å beholde den gamle 
ordningen. Ungdomspartiene er delt. 

Se for deg at to elever utfører samme 
handling, men at den handlingen får for-
skjellig behandling. Det er nettopp dette 
flere i 10. klasse ved Siggerud skole mener 
kan skje og er urettferdig når man opere-
rer med karakterer i orden og oppførsel. 

– Det kan føles urettferdig å få anmerk-
ninger når man kommer et minutt for 
sent. Men det er også urettferdig at noen 
lærere ikke noterer når man kommer for 
sent, forteller 10. klassingene Oliver (15), 
Sander (15) og Marius (15).

Noen av elevene mener jenter slipper 
lettere unna anmerkningene. De fortel-
ler at når det er bråk i klassen, ser læreren 
bare guttene som snakker, og ikke jen-
tene. Noen elever føler at enkelte lærere 
liker å gi anmerkninger. 

Alle lærere er lovpålagt å gi karakter i 
orden og oppførsel. Det vil si karakterene 
«god», «nokså god» eller «lite god». Likevel 
mener lærer ved Siggerud skole, Synne 
Maria Nyvold, at det noen ganger kan 
oppleves som vanskelig. 

– Det er i så fall enklere å gi karakter på 
orden enn på oppførsel, fordi det ikke er 
så personlig, sier hun.   

Nyvold mener karakter på orden og 
oppførsel kan påvirke relasjonen mellom 

lærer og elev, fordi det viser til en ujevn 
maktfordeling. 

– Samtidig har de voksne på en skole an-
svaret for relasjonen uansett, og de fleste 
elever skjønner at vi bare gjør jobben vår, 
sier hun. 

Ifølge Nyvold får de aller fleste i en klas-
se god i både orden og oppførsel, men 

hun tror elever som derimot strever med 
å følge ordensreglene, opplever ordnin-
gen som urettferdig.

– Noen ganger kan det oppleves tilfel-
dig hvem som får hvilken karakter i or-
den og oppførsel, sier hun. 

Svekker relasjon

Ludvigsenutvalget ble nedsatt av Kunn-
skapsdepartementet, og de skulle vur-
dere i hvilken grad skolen dekket den 
kompetansen elever vil trenge i fremti-
den. I en utredning fra 2015 advarte utval-
get mot et vurderingssystem som stadig 
truer med nedsatt karakter i orden og 
oppførsel. 

– Karakter på orden og oppførsel kan 

bidra til at vurderingen brukes som et 
negativt virkemiddel i stedet for et virke-
middel som skal støtte elevenes sosiale 
og emosjonelle utvikling, sier Mari Rege, 
professor i økonomi og medlem av Lud-
vigsenutvalget. 

Hun mener det er uheldig at elevenes 
orden og oppførsel skal vurderes i den 
mest følelsesstyrte perioden i livet deres. 

– De som ikke tar høyere utdannelse, 
må møte arbeidslivet med disse karakte-
rene. Jeg er redd for at denne vurderings-
praksisen kan bidra til å utstøte ungdom 
fra arbeidslivet, sier Rege.

Hun tror ikke dagens system bidrar til 
bedre orden og oppførsel – snarere tvert 
imot. 

Dette mener ungdomspartiene

Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.
Mani Hussaini, leder i AUF.

Unge Høyre
Vi er for å videreføre dagens 
ordning med bokstavkarakte-
rer i orden og oppførsel, og me-
ner at orden og oppførsel ikke 
i stedet skal kunne være en del 
av elevens karaktervurdering 
i det enkelte faget. Vi mener 
også at elever som jukser på 
prøver, umiddelbart får ned-
satt oppførselskarakter, og at 
elever som blir tatt i juks, skal 
få karakter tilsvarende stryk på 
den aktuelle prøven eller innle-
veringen.

AUF
Vi mener karakter i orden og oppførsel er 
gammeldags. I prinsippet er det sanksjoner i 
vurderingsklær. Vi ønsker å fjerne karakteren 
i orden og oppførsel og dermed også fjerne 
mer byråkratisk arbeid for læreren. Da vil læ-
reren få mer tid til hver enkelt elev. På denne 
måten vil også læreren kunne bruke mer 
tid på å snakke med elevene om de enkelte 
hendelsene, i stedet for å sette karakteren fra 
«god» til «nokså god». 

Flere skoler har prøvd å fjerne karakteren i 
orden og oppførsel og har fått gode resulta-
ter av dette. Adferd og orden er noe det må 
jobbes tverrfaglig med mellom lærer, hel-
sesøster og andre instanser. Det er ikke noe 
man kun skal sette karakter på.

TEMA

– Karakter  
i orden og  
oppførsel  
er urettferdig

Maja Brustad, lærer ved Sofienberg skole, 
mener at karakteren i orden og oppførsel 
er lite viktig. – Det er mye viktigere det 
som skjer mellom elev og lærer, sier hun.  
FOTO: HANNA SKOTHEIM

9. klasse-elevene på Sofienberg 
skole, (f.v) Karthiga Santhamurali 
(14), Izabela Rudka (14) og Martin 
Haug (14), synes alle at dagens  
anmerkningssystem er urettferdig.  
FOTO: HANNA SKOTHEIM

sid.no

Torsdag 19. januar 2017 31| Meninger |

For deg mellom 13 og 21 år • Send innlegg eller tegning til sid@aftenposten.no • Legg ved fullt navn, adresse, fødselsdato, mobil og evt. nick • Dagens innlegg får gavekort fra Platekompaniet •  

Si ;D-ansvarlig: Amalie Lereng • Ingen innlegg kan brukes uten tillatelse fra redaksjonen • Vi forbeholder oss retten til å redigere/forkorte innlegg • Twitter: Aft_sid • Facebook: Aftenposten Si ;D • Snapchat: Aft.sid

FpU
For Frp er det viktig at vi har en skole som tilpasser 
seg elevene, og ikke en skole hvor elevene skal tilpasse 
seg den. Et av de virkemidlene vi vil bruke for å få en 
slik skole, er karakter i orden og oppførsel fra tredje-
klasse. Uro og bråk er faktorer som spiller negativt inn 
i elevenes skolehverdag, og det gjør læring vanskelige-
re. Skolevesenet bør forberede elevene på det virkelige 
liv og gi elevene en allmenn utdanning. Et slikt mål 
involverer også at elevene må lære seg at bråk, uro og 
skulk vil få konsekvenser.

Skolen skal ikke bli en institusjon som fratar forel-
drene oppdragelsesansvaret. En karakter på orden og 
oppførsel kan gi foreldrene en pekepinn på hva elev-
en må jobbe mer med, og det kan være et viktig virke-
middel for å avdekke hva skulk eventuelt kan skyldes.

Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU.

– En trussel om nedsatt i orden og 
oppførsel kan ødelegge relasjonen 
mellom lærer og elever. Det kan bidra 
til enda dårligere orden og oppførsel. 

– Hvordan bør et alternativt til 
karakter på orden og oppførsel 
være? 

– I stedet for å stemple elever med 
dårlig orden og oppførsel, bør skolens 
oppgave være å stimulere utviklingen 
av kompetanse som gir god orden og 
oppførsel. Selvregulering er sentralt i 
dette tilfelle, og gode relasjoner og til-
lit mellom elev og lærer styrker dette. 
En stadig trussel om nedsatt orden og 
oppførsel er neppe med på å bygge 
gode relasjoner og tillit.

Rettferdig

I 9. klasse på Sofienberg skole er elev-
ene imidlertid positive til vurderings-
systemet. 

– Det er et rettferdig system, fordi 
noen tuller mer enn andre, og noen er 
mer stille. Hvis man er stille, får man 
bedre karakter, sier Izabela Rudka (14). 

Martin Haug (14) og Karthiga Sant-
hamurali (14) er enige. 

– Ved å ha en slik ordning vet man 
hva man har gjort riktig eller galt, og 
man forstår hvorfor man får karakte-
ren som man får, sier Santhamurali. 

Maja Brustad, lærer ved Sofienberg 
skole, mener systemet fungerer bra og 
ser ikke for seg noe alternativt system. 

– Det er en måte å kartlegge om elev-
er klarer å følge enkle regler, og det er 
man avhengig av når man skal ta an-
svar for egen utdanning og arbeidsliv, 
sier Brustad. 

Etter å ha vurdert utredningen fra 
Ludvigsenutvalget, har Kunnskapsde-
partementet kommet frem til at det 
ikke er behov for noen endringer. 

– Vi vil videreføre dagens system, 
der orden og oppførsel vurderes som 
«god», «nokså god» eller «lite god», 
skriver statssekretær Magnus Thue (H) 
i en e-post. 

Hanna Skotheim 

m
Noen ganger kan 
det oppleves 

tilfeldig hvem som får 
hvilken karakter  
i orden og oppførsel

Anmelderens rolle  
er på ingen måte  
å legge tøyler  
på revyene

Først av alt: Tusen takk til Alma Skolmen 
for hennes innlegg på Si ;D 18. januar om 
skolerevyer og Aftenpostens anmeldel-
ser av disse! Engasjementet i revymiljøet 
er kanskje den viktigste grunnen til at vi 
gjennom mange år har brukt tid og pen-
ger på å dekke skolerevyene i Oslo og om-
egn. Anmelderens rolle er på ingen måte 
å legge tøyler på revyene! 

Vi ønsker å bli overrasket og under-
holdt – gjerne med grensesprengende og 
nye metoder. En anmelder skal gi en be-
skrivelse og vurdering av sin totalopple-
velse av revyen. Underholdningsverdien 
er det viktigste. Det som også er viktig, er 
at anmelderen forstår hva revyen ønsker 
å formidle. Et konsept, et tema eller en 
rød tråd kan bidra til å bedre opplevel-
sen. Det kan også gode enkeltnummer. 

Revyen Skolmen skriver på vegne av, 
OBS-revyen, viser at også enkeltsketsjer 
blir premiert av anmelderne. Anmelde-
ren følte at rød tråd og helhetlig konsept 
manglet, men berømmet enkeltinnslag 
for absurd humor og kreative temaer. 
Den fikk karakteren 4 - en god karakter. 

Nivået er skyhøyt i Oslos skolerevymil-
jø, og vi ønsker å ta alle talentfulle revy-
entusiaster på alvor. Dermed gjør våre 
anmeldere vurderinger som ligner det 
vi gir til show med profesjonelle aktø-
rer. Det kan være tungt å gi noe annet en 
toppkarakterer når man vet hvor mye 
innsats som ligger bak en forestilling. 
Den eneste måten vi ser for oss å ta alt 
det flotte arbeider dere gjør seriøst på, er 
nettopp å la anmelderen 
ta dere på alvor - og skil-
dre hele opplevelsen 
dere deler med han/
henne. Lykke til med 
resten av årets revyer!
Anders Ruud,  

avdelingsleder  

i Osloby 

DET FOSSILE HJØRNET

OBS-revyen viser at enkeltsketsjer blir pre-
miert av anmelderne, skriver Anders Ruud.


