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arbeider med skattespørsmål, 
hevde at skattesvik er en trusel 
mot velferdsstaten, og må 
straffes strengt. Dermed klarer 
alle å argumentere for et øket 
straffenivå i økokrimsaker, slik 
at det ikke står i forhold til 
straffenivået i andre deler av 
strafferettspleien. 

Det er forsvarernes og 
domstolenes oppgave å stå mot 
de utviklingstrekk som 
Økokrim søker å få til gjennom 

rettsutviklingen. Derfor må 
forsvarerne i økokrimsaker 
være årvåkne og sette foten ned 
når Økokrim tøyer prosessre
glene eller de materielle rettsre
gler. 

Også vi som forsvarere kan bli 
bedre i så måte. 

n  advokat dr. juris Bjørn Stor-
drange og senioradvokat Toril 
Dale i advokatfirmaet Steen-
strup Stordrange DA

Professor dr. juris, Beate 
Sjåfjell, hadde i gårsda
gens DN et innlegg under 

tittelen «Brist i skattelogikk». 
Hun forøkte å påvise at over
skuddet i et aksjeselskap ikke 
tilhører dets eiere og at 
selskapsskatt derfor ikke er noe 
eierne (indirekte) betaler. Dette 
ble begrunnet med at det er en 
rekke lover og regler som styrer 

hvorledes og hvor mye midler 
eierne til enhver tid kan ta ut av 
et selskap. 

Jeg betviler ikke Sjåfjells juri
diske kompetanse, men det er 
nok ikke slik at man ikke eier 
noe selv om samfunnet har 
regler for hvor fritt det kan 
disponeres. Hvem overskuddet 
skulle tilhøre dersom det ikke 
var eierne, hadde vært interes
sant å vite, men det ble ikke 
belyst i nevnte artikkel.

n  Marius Steen, Oslo

Avgangskarakterene fra 
videregående skole er 
inngangsbilletten til 

høyere studier. De benyttes i 
tillegg som mål på om forut
setningene for å lykkes som 
student er tilstede. Problemet er 
den mer implisitte antagelsen 
om at karakternivå også sier 
noe om personen vil lykkes i 
arbeidslivet etterpå.

Intelligens og personlighets
trekket samvittighetsfull spiller 
størst rolle for avgangskarak
teren, fant den svenske psyko
logen Pia Rosander ved å følge 
200 elever i den videregående 
skolen over tre år. Samtidig fant 
hun at gutter med lavere intel
ligens kunne kompensere ved å 
være mer strukturert, og 
dermed redde karaktersnittet. 

Jenter med en mer overfla
disk tilnærming til lærestoffet 
fikk bedre karakterer, avdekket 
studien videre. Disse jentene 
fryktet for å feile på eksamen, la 
opp til en puggebasert strategi, 
og ble belønnet med gode 
karakterer. Funnet gir en viss 
grad av støtte av kritikken som 
rettes mot skolen som overfla
disk og puggebasert.

Intelligens og struktur ser ut 
til å spille en viktig rolle både 
for gode skolekarakterer og 
suksess i arbeidslivet. Samtidig 
er det viktige forskjeller. Mens 
det er en viss uenighet om hvor 
stor rolle intelligens spiller for 
akademiske prestasjoner på 
høyere nivå, er det bred enighet 
om at intelligens er den enkelt
faktoren som i størst grad 
forklarer forskjeller i presta
sjoner i arbeidslivet. 

Karakternivå forklarer kun ni 
prosent av variasjonen i jobb
prestasjoner, fant forskeren 
Philip L. Roth og kolleger i 
deres oppsummering av fors
kningen på området. Intelligens 
forklarer hele tjuefem prosent, 
og er den viktigste enkeltfak
toren. 

Karaktersnitt og skolepresta
sjoner er primært en indikasjon 
på kunnskapsnivå. Intelligens 

sier noe om forutsetningene for 
aktiv problemløsning og reson
nering. I en skolesituasjon er 
det rom for å kompensere for 
lavere intelligens med større 
grad av flid og struktur. I et 
hektisk arbeidsliv er muligheten 
mindre. I arbeidslivet legges det 
opp til forståelse, mindre til 
overfladisk innlæring. 

Rosanders funn gir grunn til 
å stille spørsmål ved karakter
basert utvelgelse til utdannel
sesløp og yrker. Legestudiet er 
et eksempel på et studium hvor 
karakterene er avskaffet som 
mål på kompetanse. Men det 
gjelder kun etter opptak. Para
doksalt nok er det kun de med 
aller høyest karaktersnitt fra 
videregående som slipper inn. 
Ved å åpne opp for alternative 
måter å vurdere potensielle 

studenters egnethet til studiet 
er det god grunn til å tro at 
kvaliteten på de ferdig uteksa
minerte leger ville øke. Med en 
lavere andel uteksaminerte 
nevrotiske leger som ekstra
bonus.

n  Rudi Myrvang, psykologspe-
sialist i arbeids- og organisa-
sjonspsykologi, Adm. dir, cut-e 
Nordic AS
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Det er god grunn til å stille spørsmål ved bruk av 
karakterbasert utvelgelse til utdannelsesløp og yrker.

Karakterer  
til besvær

Jenter med en 
mer overfladisk 

tilnærming til lære-
stoffet fikk bedre  
karakterer

KARAKTERPROBLEM.  Gode karakterer fra videregående er billetten til 
høyere studier, men det er ikke sikkert at de sier noe om hvordan eleven 
vil lykkes i arbeidslivet etterpå, skriver Rudi Myrvang. Foto: Ståle Andersen

Forskning  
viser At ...
rudi MyrvAng

Forskningen

Hvem: Rosander, P. (2012)
Hva: The importance of persona-
lity, iq and learning approaches – 
Predicting academic performance.
Hvor: Doktorgradsavhandling fra 
Lund Universitet.

Hvem: Roth, P. L.; BeVier, C. A.; 
Switzer III, F. S. og Schippmann, 
J. S. (1996) 
Hva: Meta-analyzing the relations-
hip between grades and job perfor-
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ordForklaring

n  Intelligens: Generell evne til å 
resonnere, planlegge, løse proble-
mer, tenke abstrakt, lære hurtig, og 
lære av erfaring.
n  Nevrotisisme: Følelsesmessig 
ustabilitet med tilbøyelighet til 
angst, irritabilitet, depresjon og for-
legenhet.
n  Samvittighetsfull: Tilbøyelig-
het til systematikk og orden, selv-
disiplin og pålitelighet.
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