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Analyse: Ministre er
uenige om karakterer
J
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Karakterræs i gymnasiet
fylder for meget, siger
kritikere. Regeringens
ministre er uenige om,
hvordan det skal løses.

eg ser det ikke som en løsning, at betydningen af karakterer mindskes i
optagelsessystemet«.
Så klart blev det på tirsdagens samråd formuleret af undervisningsminister
Merete Riisager (LA).
Lige så klart siger uddannelses- og
forskningsminister Tommy Ahlers (V) det
stik modsatte:
»Vi skal skrue ned for karakterræset.
Man kan sagtens blive en god læge eller
psykolog, selv om man ikke har 10 i snit«,
har han sagt ved ﬂere lejligheder.
Merete Riisagers udtalelse kom, da hun
var indkaldt til et såkaldt ekspertsamråd i
Undervisningsudvalget af den radikale
Lotte Rod og Enhedslistens Jacob Sølvhøj.
De havde indkaldt centerleder og professor Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning, der sammen med lektor

Arnt Louw netop har udgivet ’Karakterbogen’. Bogen handler om lærings- og præstationskulturen på ungdomsuddannelserne.
Baseret på interviews med elever beskriver den en gymnasiehverdag, der på
mange måder minder om den hedengangne tv-satire ’Flid, fedt og snyd’. Interviewene giver eksempler på, hvordan elever oplever, at fokusering på karakterer
erstatter nysgerrighed og videbegærlighed med iskold strategi.
På samrådet lignede Riisager en, der
gerne skiftede udvalgslokalet på Christiansborg ud med en rodbehandling hos
tandlægen. Da hun ﬁk ordet, gjorde hun
meget ud af at understrege, at præstationskultur ikke er en dårlig ting. Ligeledes betonede ministeren, at elever ikke
skal pakkes ind i vat, og at forsøg med ka-

rakterfri klasser ﬁk eleverne til at efterspørge karakterer.
På et område åbnede Riisager dog døren på klem for forandringer. Det kunne
være relevant at se på, om karakterskalaen opdelt i 7-trin og med store spring mellem tallene giver et skævt fokus. Det vil afhænge af en kommende evaluering af 7trinsskalaen.

Andre signaler fra Ahlers

STRÆBEN. Jagten på karakterer i
gymnasiet kan hæmme videbegærlighed
og nysgerrighed.
Arkivfoto: Finn Frandsen

Der kommer helt andre signaler fra uddannelses- og forskningsminister Tommy
Ahlers. Han taler om ﬂeksibilitet, og at det
skal være o.k. at fejle, og at karakterer skal
fylde mindre. Det sidste skal forstås helt
konkret.
For det første har han bebudet, at et udvalg skal komme med forslag til bedre optagelsessystem på de videregående uddannelser. Om han når det, før Lars Løkke
Rasmussen udskriver valg, er usikkert.
Men mon ikke en ny regering vil gå videre
ad den vej efter et valg.
For det andet har han lovet at afskaffe
reglen om, at man kan gange eksamensgennemsnittet fra studentereksamen
med 1,08, hvis man søger ind på en videregående uddannelse efter maksimalt to år.
Reglen har ikke fået studerende hurtigere

FAKTA
Færre tal
Reglen om, at man kan gange
eksamensgennemsnittet fra studentereksamen med 1,08, hvis man søger ind
på en videregående uddannelse efter
maksimalt to år, skal afskaffes.
Et udvalg skal komme med forslag
til et nyt optagelsessystem på de
videregående uddannelser, hvor
karakterer skal spille en mindre rolle

i gang, og meldingen fra gymnasierne er,
at den regel har øget karakterræset.
Hvem får ret, Riisager eller Ahlers? Det
vil tiden vise. At karakterer skal fylde mindre i optagelsen på de videregående uddannelser er en bunden opgave. Men om
det giver mindre karakterræs i gymnasiet, vil afhænge af måden et nyt optagelsessystem bliver skruet sammen på.
jacob.fuglsang@pol.dk
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Iranske oppositionsfolk fra
Ringsted er sigtet for støtte
til terror i Iran. Samtidig
optræder de angiveligt
på en liste fra det iranske
regime over folk, der skal
knuses, og er derfor under
dansk politibeskyttelse.
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at den mistænkte bil ikke havde noget
med et muligt attentat at gøre.
Politiet understreger, at man fortsat
vurderer, at de tre er i farezonen: »Uanset
at de pågældende i dag er blevet sigtet på
grund af mistanke om, at de har begået
strafbare forhold, så vil de fortsat være beskyttet af omfattende sikkerhedsforanstaltninger på grund af den trussel, som
retter sig mod dem«, skriver Midt- og Vestsjællands Politi.
Der er foretaget ransagninger i Ringsted, men politiet oplyser ikke, om der er
fundet belastende materiale om iranerne, der er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2 (billigelse af terror).
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idt- og Vestsjællands Politi har
sigtet tre iranske medlemmer
af oppositionsgruppen ASMLA
for at »have hyldet gerningsmændene
bag angrebet 22. september i Iran«. Angrebet, som politiet henviser til, var på en parade for den berygtede iranske revolutionsgarde, og det kostede 25 mennesker
livet, heraf 12 civile og en ﬁreårig dreng.
De sigtede er den samme gruppe personer, som ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) var udpeget som mål for et
hævnattentat fra iranske agenter. Da politiet vurderede, at faren for et angreb på
iranerne var overhængende, blev store
dele af landet lukket ned i en historisk
stor politiaktion 28. september. Politiet
jagtede en bil, der ifølge PET kunne have
været en del af den mulige iranske attentatplan. Dramaet fandt sted blot seks dage efter angrebet i Iran, men det viste sig,

Med dagens sigtelser er myndighederne
kommet i den paradoksale situation, at
mens PET beskytter iranerne mod agenter fra deres hjemland, så efterforsker politiet også, om de samme iranere kan
straffes for overtrædelses af en del af terrorlovgivningen. Den situation forudså
PET, allerede da tjenesten i sidste uge
højst usædvanligt løftede sløret for baggrunden for den omfattende politiaktion, der i øvrigt alene førte til en senere
anholdelse af en mulig hjælper for iranske agenter.
Internationalt har attentatplanerne
ført til en lige så paradoksal og besværlig
situation for Danmark. Drabsplanerne
blev afsløret på et meget ubelejligt tidspunkt. EU og USA er på en alvorlig kollisionskurs omkring den internationale aftale med Iran, der skal forhindre landet i
at udvikle atomvåben. Præsident Trump
har opsagt aftalen med henvisning til
Irans deltagelse i krigene i Syrien og Yemen, landets støtte til international terror og risikoen for, at Iran overtræder afta-

len. EU fastholder, at aftalen virker, og at
det ensidige amerikanske skridt ødelægger en mulighed for at etablere et samarbejde med det iranske præstestyre, der ﬁk
de økonomiske sanktioner ophævet som
modydelse for at stoppe atomprogrammet.
Uenigheden har ført til amerikanske
økonomiske sanktioner mod selskaber,
der fortsætter handlen med Iran, mens
EU – foreløbig uden resultat – opfordrer
virksomhederne til at holde fast i de nye
handelsforbindelser.
Det er i den mudrede situation, at Danmark nu på den ene side anklager Iran for
at planlægge et attentat på dansk grund,
mens Danmark og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på den anden side
også har fastholdt den fælles EU-kurs over
for USA’s opsigelse af atomaftalen.
Indtil videre har opgøret mellem Teheran og København været holdt på et plan
med hjemkaldelse af ambassadører og
andre relativt høﬂige protester. Imens arbejder danske diplomater på at ﬁnde
frem til en fælles EU-holdning og protest
over de iranske drabsplaner, uden at det
går ud over den store atomaftale.
Presset på Iran og den iranske ambassade er vokset, efter at Jyllands-Posten har
offentliggjort et dokument, der ifølge bladet stammer fra en hemmelig kilde på
Irans ambassade i København. I dokumentet omtales den organisation, som
de tre iranere fra Ringsted repræsenterer
i Danmark, som en del af en terrorgruppe, der under dække af at forsvare menneskerettighederne »udøver inhuman og
forræderisk terror«. I pamﬂetten er der en
liste over navne og organisationer, som
bekæmper styret i Teheran, herunder
gruppen ASMLA, som iranerne fra Ringsted repræsenterer.

UNDER
ANGREB.
En kvinde og to
børn bringes i
sikkerhed under
angrebet 22.
september i Iran.
Angrebet, der var
på en parade for
den iranske
revolutionsgarde,
kostede 25
mennesker livet.
Foto: Fatemeh
Rahimavian/AP

Dokumentet, som præsenteres som en
slags dødsliste, har ført til, at både Enhedslistens,Venstres og Konservatives
udenrigspolitiske ordførere i Jyllands-Posten har krævet mere handling over for
den iranske ambassade. Naser Khader (K)
siger, at pamﬂetten »viser, at der foregår
meget andet på de iranske ambassader
end almindeligt papirarbejde«. Venstres
Michael Aastrup Jensen er »meget bekymret over den iranske ambassades rolle«,
mens Eva Flyvholm fra Enhedslisten forlanger, at forbindelserne til ambassaden
»skal undersøges til bunds«.

Angreb på Islamisk Stat
Mens forvirringen breder sig i Danmark,
er der også forvirring om ASMLA’s mulige
rolle i og holdning til attentatet i Iran.
Først var gruppens repræsentanter i Danmark tæt på at hylde attentatet, men senere har de modereret deres udtalelser
og peget på, at man kan sammenligne
modstanden mod præstestyret med den
modstand, der vil opstå »hvis der kommer nogen og besætter jeres land ligesom nazisterne, så bliver man nødt til at
gøre modstand«.
Ud over dele af den løst organiserede
ASMLA-bevægelse, der kæmper for selvstændighed for det arabiske mindretal i
Iran på grænsen til Irak, er Islamisk Stat
(IS) også sat i forbindelse med angrebet,
der fandt sted i byen Ahwaz. IS har taget
ansvar for aktionen, men det sker jævnligt, at IS og andre grupper påtager sig ansvar for aktioner, som de ikke står bag. Under alle omstændigheder angreb Iran få
dage efter attentatet nogle af de sidste ISstillinger på grænsen mellem Irak og Syrien. Missilangrebet skulle ifølge Iran ses
som en hævn for angrebet i Ahwaz .
jacob.svendsen@pol.dk

