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«Enkelte ganger misbruker lærerne makta si»: 

- Lærerne iakter på 
el-ever de ikke liker 

Enkelte ganger misbruker 
lærerne makta si. 

Noen elever får skylda for 
alt. 

Enkelte elever som lærerne 
har et surt øye til, jaktes på 
hele tida. 

Enkelte lærere gir noen 
ganger karakterer etter hvor
dan de liker eleven. 

Lærerne, som holder stram 
disiplin, avslører at de er 
usikre på seg sjøl og redde for 
elevene. 

For å få bort maktmisbru
ket, kan elevene ta det opp 
med lærerne. 

Det er fire skoleelever 
som kommer med disse på
standene til «Vi Unge». 

De fire er Eva Stubbom, 
Ørnulf Røhnbæk, Tore Fugle
rud og Kristin Utgård. 

«Vi Unge»: ..:._ Harlærerne 
for stor makt? 

- Eva : - Ja , i grunnen har 
de det. Ta for eksempel når 
læreren kommer inn i klasse
rommet. Det blir vanligvis 
stille med en gang. Noen 
ganger har jeg på følelsen at 
de står høyt over oss . 

Kristin- På ungdoms
skolen, da elevrådet prøvde å 
få gjennom saker, ble det ne
sten alltid stoppa i lærer
rådet. Da hadde vi i hvert fall 
lite å si. 

Ørnulf: - Enkelte ganger 
misbruker lærerne makta si. 
Slik systemet er i dag, må de 
ha stor makt. Det er imidler
tid en forutsetning at den ikke 
misbrukes. Når lærerne mis
bruker makta si, skjer det 
ved hjelp av karakterer og 
ved påvirkning av meninger. 
De kan også gjøre livet surt 
for elevene i orden og oppfør
sel, fordi de av personlige 
grunner ikke liker dem. 

Tore: - Jeg synes ikke 
lærerne har for stor makt. 
Hvis elevene hadde hatt det 
friere, hadde det bare blitt 
tull . . 

Ørnulf: - Frie mennesker 
har behov for å ha frie men
nesker rundt seg. Lærere som 
kjører stram disiplin, avslør- . 
er at de er usikre på seg sjøl 
og redde for elevene. · 

«Vi Unge»: - Har dere 
e)csempler på maktmisbruk 
fra lærernes side? 

Eva: - Det er noen som får 
skylda for alt. Hvis en elev er 
dårlig likt av læreren, er det 
alltid han som får kjeft når 
noen gjør noe galt. Dette er 
det mye av. 

Ørnulf: - På gymnaset var 
det en elev som kritiserte en 
lærers oppførsel på et all
mannamøte. Eleven satte opp
et oppslag med kritikk på 
oppslagstavla. Dagen 

etterkom læreren inn i klasse
rommet og tok for seg setning 
for setning av det eleven had
de skrevet om ham - under 
hele klassas nærvær. Eleven 
ble altså både ærekrenket og 
mobba . Gæreren klarte også å 
snu hele klassa mot eleven. 
Enkelte elever som lærerne 
har et «surt øye» til, jaktes 
det på hele tida. 

Kristin - Det var fine ek
sempler på maktmisbruk i 
den svenske serien «Lære for 

Eva Stubbom 

Uken 4. til 10. september vil 
Lillehammer kommunale 
ungdomsnemnd arrangere en 
fritidsutstilling på Folkets 
Hus. Formålet er at 
de forskjellige ungdoms- og 
idrettslagene i Lillehammer 
skal få presentert seg og for
telle hva de holder på med. 

- Hvordan har oppslut
ningen vært, ungdomssekre
tær Petter Benestad? 

- Den har vært over all 

livet». Tror både lærere og 
elever kjente seg igjen der. 

«Vi Unge»: - Hender det at 
lærerne gir karakterer etter 
hvordan de liker eleven? 

Tore: - Ja i høyeste grad. 
Hvis en starter med en dårlig 
karakter, har læreren lett for 
å holde karakteren nede -
samme hvor mye en jobber. 
Det er vanskelig å arbeide 
seg opp når en blir satt i bås. 
Men alle lærere er heldigvis 
ikke like. 

Ørnulf Røhnbæk 

forventning. Det er hittil 45 
påmeldte lag. 

Hvordan har dere tenkt å 
legge opp denne stillingen? 

- Lagene får hver sin 
stand som de skal utforme 
som de selv vil. Utstillingen 
skal være åpen for publikum 
fra kl. 12 til 19 alle dagene, Vi 
kommer også til å invitere 
skolene spesielt. Om kveldene 
har vi tenkt å legge opp un
derholdningsarrangementer, 

Ørnulf: - Lærerne skal 
egentlig bedømme elevene 
objektivt. Men hvis læreren 
ikke liker trynet på eleven, 
blir det lett minus. 

Eva : - Det tror jeg ikke. 
Jeg har i allfall ikke vært 
borti det. 

«Vi Unge»: - Hva kan ele
vene gjøre for å få slutt på 
maktmisbruket? 

Kristin : - Det er lite vi kan 
gjøre. Vi kommer ikke. noen 

Tore Fuglerud 

hvor lagene får vist seg på en 
annen måte enn på en stand. 

Vi tok en prat med de 
ansvarlige for et par av de 
påmeldte lagene. 

- Tor Haugstulen, hva skal 
MC-klubben satse på og hvor
dan skal standen legg~ opp? 

- Vi kommer til å snakke 
mye om sikkerhet , dessuten 
vil vi forsøke å rette opp den 
feilaktige oppfatningen folk 
flest har av MC-klubben, 
nemlig at vi kjører rundt og 

vei. Dessuten har ingen tiltak 
til å gjøre noe . De er redde for 
å bli uvenner med læreren 
ved å blande seg borti. De 
er redde for at det kan gå ut 
over karakterene. Vi burde 
ikke finne oss i det. 

Ørnulf : - Undervisningen 
må antageligvis forandres. 

- Eva : - For å få bort 
maktmisbruket, må elevene 
ta det opp med lærerne. 

Kristin Utgård 

sværer oss . Vi ønsker å få 
samlet alle som driver med 
motorsykler. 

Natur og Ungdom skal også 
være med og vi spurte Olav 
Myrholt hvordan de har tenkt 
seg standen. 

- Vi vil fortelle hva vi ar
beider med og kommer til å 
satse endel på egne bilder. 
Jeg tror at organisasjonen får 
ungdommen til å tenke litt 
over natur- og miljøvern. 
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