
Waldorfskola fick underkint
Ellen Keyskolan i Stockholm, som Ir en av de mesr
kanda Waldorfskolorna i Sverige, uppfyller inte kraven
for godkennande av friskolor. Det beslot Skolverket i
slutat av mars 1994.

Skolan miste darfor infor ldsiret 1994195 endra
verksamheten si att den uppryller skollagens krav.
Annars kan skolan forlora sitt godkannande.

kolvcrket granskade skolan un-
der vi.ren 1993. En huvudfraga
ftjr skolverkets utredare var gi-

vctvis orn F.llen Keyskolans elever flr de
kunskapcr och fardighcter som elcverna
i den vanliga grundskolan ftr. Detta var
sv5.rt att bcd<ima eftersom skolan i all-
mdnhet inte del tar  i  kommunala el ler
centrala kunskapsmdtningar ("centrala

prov"). I stdllct gjorde Skolverket en
bed<imning utifr in mera allmdnna fak-
torcr som timplanen, kursplanen, lero-
medlen, arbetsformerna och lararnas
kompetens.

Ndstan alla skolans ldrare harwaldorf-
lararutbildning. En del av dem har dess-
ftir innan hogskolcutbildning, andra en-
bart gymnasium. 

"l 
nigra fall" har lerar-

na dven vanlig lararutbildning.
Veckotimmarna i svenska pi lag- och

mellanstadiet utgor enbart cirka 45 pro-
cent av vad grundskolans laroplan fore-
sl<river, och pi hogstadiet endast 66 pro-
cent. Awikelsen dr enligt Skolverket "si

stor att det dr weksamt om Ellen Keysko-
lan pi annat sltt kan kompensera eiever-
na ftir detta bonfall av unden,isning i
svenskemnet".

Waldorfskolorna utg5.r fri"n en sam-
manhillen L2-irigskola. Det inneblr att
en del av de temen som enligt grundsko-
lans leroplan ska behandlas i grundsko-
lan har tas upp forst under gymnasiei"r-
en. Detta gll lcr fremst orienteringsdm-
nen. 

"Dct ar darfor tveksamt om utbild-

r a l

ningen i dessa dmnen under de fcirsta nio
i.ren verkligen morsvarar skollagens
krav", skriver Skolverket.

Brist pi laborationslokaler medforde
att skolan vid inspektionstillFrllet hade
svi.rt lor att ge eleverna godtagbara kun-
skaper i frsik och kemi. Dock pagick
byggnadsarbeten som skulle ftirse skolan
med lokaler fcir dndamilet.

I intervjuer var elever vid skolan tvek-
samma ti l l  om skolan holl det allmlnna
skolvdsendets standard i fraga om narur-
orienterande c.mnen (sdrskilt teknik och
datakunskap) ,  samhel lsor ien terande
dmnen, "nutids- 

och ungdomsfrS.gor"
samt andra religioner dn kristendomen.
Deremot ansig de att sprikundervis-
ningen hc;ll god kvalitet.

E6na lirol*ieker
I reklamen lor'Sfaldorfskolan framhills
det stdndigt att eleverna redan i de lagsta
S.rskurserna "skriver 

sina egna larobock-
er". Minga tror att "skriver" 

her betyder
"ftirfattar", 

men det ir fel. Det betyder
"skriver 

av".
I Skolverkets rapport konstateras ock-

si att eleverna istor utstrd.ckning tillver-
kar sina egna leromedel "genom 

att skri-
va av vad lararen framftir muntligen eller
skriver pi. tavlan". Det dr ftirst fr5.n och
med S"rskurs 6 som eleverna, utciver av-
skrifter och diktamen, ocksi ftirfattar
egna texter utifrin det som lararen gir
igenom.

Elevinflytande

Avsnittet om elevinfll.tande d.r kanske
det intressanrasre i Skolverkers rapporr,
och vi ska darflir citera ett lengre avsnitt:

"Skolan saknar i dagsliget sAvil klassrAd
som elevrtd. Enligt skolan syftar under-
visningen till att fostra eleverna till de-
mokratiska minniskor. Detra skall dock
inte ske genom ett formaliserat elevinfly-
tande. lsfSllet ska demokratifrtgor disku-
teras nir dessa natudigt kommer in i
undervisningen. Under de f6rsta fem-sex
iren iir elevema enligt skolan inte mog-
na att delta i planering av innehlll och
arbetsformer i undervisningen. Enligt en
av lirarna 'hommor 

man en positiv utveck-
Iing av bornet i defta oyseende om det stcills
inftr valsituotioneri tidigo dr. De ftnto sex
&ren skall eleverno finna en trygghet i
liiroren, de vuxno stdr ftr dsikter och omdd-
men. Liiroren tir den som yet vad som iir
rdn eller feL' Enligt huvudmannens be-
d6mning uttalades detta i ett'ndgot
affekterot tillstdnd. Sko/ons uppfanning iir
naturligtvis mer nyonserod dn sd'.

Av skolans kursplan framgir att'From
till puberteten mdste liiraren vora en oukte
ritet, dvs en som mon litar pd och kdnner
trygghet hos... Eornets utveck/rng iir lagbun-
den. Vogen till frihet och sinne for jiimlikhet
gdr i)ver auktoritet Man sonn auktoritet dr
motsotsen till ouktoritdr Wre makt'.

lnfor besoket ifrlgasatte skolan
ldmpligheten av att Skolverkets repre-
sentanter skulle treffa en grupp elever
frAn ltg- och mellanstadiet f6r att samta-
la om elevernas uppfaaning om sin
skolgtng. Det uppfattades som sirskilt
weksamt atr ett sldant samtal skulle iga
rum utan nirvaro av nlgon personal frAn
skolan. Som motivering angavs ovansrA-
ende beskrivning av barns uweckling.

Enligt de intervjuade eleverna ar
graden av elevmedverkan/-infl ytande ltg
pl skolan."

Skolverket diskuterar inte varifrS.n

Valdorfskolan hamtat sin syn pi elevin-

flytande och lerarauktoritet, men synsdt-

tet er hemtat i trogen efterfoljd frin

Rudolf Steiners skrifter i emnet. Her
finns en rydlig konflikt mellan Steiner
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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.

SOH
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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




