
och skollagen. Enligt den senare ska elev-
er pi alla stadier har inflpande <iver hur
deras utbildning utformas. Skolverket
konstaterar denna skil lnad isin rappon:

Enligt Skolverkets bed<imning dr El-
len Kcyskolans syn pi elevinflytande for
elever i irskurserna 1-6, som den kom-
mer ti l l  uttryck iskolans mildokument
och i uppldggningen av den dagligaverk-
samheten, inte i tjverensstdmmelse med
vad som gdller ftir det offentliga skolvl-
sendet. Skolan uppfrller darfit inte pi
denna punkt skollagens krav.

Ekonomi
Fcjrutom kommunbidragen dr skolans
stora inkomstkdlla elevavgifterna, som
kallas 

"foreldrabidrag". 
Di inspektio-

nen genomfordes var S.rsavgiften 72A0
kronor for fiorsta barnet. (Halv avgift for
andra barnet, och ytterligare lagre avgift
for det tredje.) LdsS.ret 1993194 var 5.rs-
avgiften 4800 kronor fcir forsta barnet
(med motsvarande jlmkningar for sys-
kon).

Dessutom bidrar minga foraldrar till
skolans ekonomi genom arbetsinsatser
av olika slag (stddning, kokstjanst, bygg-
nads- och reparationsarbeten).

Elevavgifterna uppges bl a tdcka "pro-

fiikostnader i form av dyrare materirl
och hojda matkostnader". Materialkost-
naderna 1r dock inte hogre d.r for den
allminnagrundskolan, och derfor d.r elev-
avgift erna enl igt Skolverkets bediimning
oskaligt hoga.
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En nubbe ftir
hiartat?
I\ i och di publicerar tidningarna

I ! nyheten om art en regelbunden
Y dls alkohol enligt u.inrk"p..,,

senaste rcin ger ett visst skydd mor hjert-
sjukdomar.

Journalistiskt 1r det en perfekt nyhet:
den handlar om en ingslan vi alla kan-
ner, den ger oss absolution for ni.got vi
har hatt lite diligt sarnvere ftir, och den
ger oss dessutom tillflille att moralisera
<iver de nykterhetsivrare som mo ral iserat
6ver oss.

Ibland har tidningarna senare infort
aniklar der nigon experr ifrigasc.tter det
vetenskapliga underlaget for uppgifter-
na om alkoholens nyttighet, vilket inte
brukar ges lika framtrddande plats som
den ursprungliga nyheten.

Det dr sv5.rt att bed<ima vclder av
dylika rapporter, i synnerhet de som
influtit underden senaste tiden, och som
citerar ledande facktidskrifter som Lan-
cet och .Journal ofAmerican Medicine.
Hur fullstindiga och korrekta ir refera-
ten?

timplig dos?
Vilka foljder ftr folkhalsan flr en gene-
rell rekommendation om ett dagligt al-
koholintag? Vem skulle rekommenda-
tionerna g:illa? Alla med <ikad risk for
hjanproblem? Alla ijver en viss ilder -

frrtio, femtio, sextio? Ar undersokning-
arna si vdl underbyggda att helnyktra
bcir uppmanas att tiverge sina principer
ftir att oka sina chanser att leva langre?

Och vilken dr den rekommenderade
dosen? Ett glas lattol di och di eller ett
par glas vin eller en snaps varje d"g'?
Finns det en risk att personer i riskzonen
vdljer att misstolka informationen som
ett stdd f,or fortsatt <iverkonsumtion?

Vilka lorklaringar ger forskarna till de

uppgivna goda verkni ngarna? H ur myck-
et beror p5. samvariation mellan gynn-
sarnma livsstilsfaktorer och m5.ttlig, "l-
koholbruk? Ar det alkoholen allena eller
kanske ett imne i druvskaler som ger de
istundade verkningarna?

Felkallorna ir legio i denna sorts stu-
dier. Vid en tidigare underscikning visa-
de det sig t.ex. att kontrollgruppen (per-
soner som aldrig drack alkohol) inneholl
patienter som slutat dricka sedan de fltt
besked om att de var svin sjuka!

Nyheter eller rid
Som s5. ofta finns det m5.nga frigor men
fh svar. Den har gingcn dr det dock
viktigare in nigonsin att allminheten
fir aktuella, fullstlndiga och opaniska
besked om lekarvetenskapens stind-
punkt. Bor inte Folkhalsoinstitutet fijr-
sijka skaffa sig ett underlag ftir en allmdn
rekommendation om v5.r livsftiring?

Frigan ii.r om pressen skciter sirt upp-
drag som allmdnheten har ritt att krdva
eller om journalister och redaktijrer fal-
ler ftir frestelsen att skriva det som vi
ldsare vill ha - goda nyheter snarare dn
goda rid?

Niels Houmiilbr




