Waldorfskola fick underkint
Ellen Keyskolani Stockholm,som Ir en av de mesr
kandaWaldorfskolornai Sverige,uppfyller inte kraven
for godkennandeav friskolor.Det beslotSkolverketi
slutatav mars 1994.
Skolanmiste darfor infor ldsiret 1994195endra
verksamhetensi att den uppryller skollagenskrav.
Annars kan skolanforlora sitt godkannande.
kolvcrket granskadeskolan under vi.ren 1993. En huvudfraga
ftjr skolverketsutredare var givctvis orn F.llenKeyskolanseleverflr de
kunskapcroch fardighctersom elcverna
i den vanligagrundskolanftr. Detta var
sv5.rtatt bcd<imaeftersom skolan i allmd n het int e delt ar i k o mmu n a l a e l l e r
centrala kunskapsmdtningar("centrala
prov"). I stdllct gjorde Skolverket en
bed<imningutifrin mera allmdnna faktorcr som timplanen, kursplanen,leromedlen, arbetsformerna och lararnas
kompetens.
Ndstanallaskolansldrareharwaldorflararutbildning.En del av dem har dessftirinnan hogskolcutbildning,andraen"l
bart gymnasium. nigra fall" har lerarna dvenvanlig lararutbildning.
Veckotimmarnai svenskapi lag- och
mellanstadietutgor enbartcirka 45 procent av vad grundskolanslaroplan foresl<river,och pi hogstadietendast66 pro"si
cent.Awikelsen dr enligt Skolverket
stor att det dr weksamt om Ellen Keyskolan pi annat sltt kan kompenseraeieverna ftir detta bonfall av unden,isning i
svenskemnet".
Waldorfskolorna utg5.rfri"n en sammanhillen L2-irigskola. Det inneblr att
en del av de temen som enligt grundskolans leroplanska behandlasi grundskolan har tas upp forst under gymnasiei"ren. Detta glllcr fremst orienteringsdm"Dct
ar darfor tveksamtom utbildnen.
ral

ningen i dessadmnen under de fcirstanio
i.ren verkligen morsvarar skollagens
krav", skriver Skolverket.
Brist pi laborationslokalermedforde
att skolan vid inspektionstillFrllethade
svi.rt lor att ge elevernagodtagbarakunskaper i frsik och kemi. Dock pagick
byggnadsarbeten
som skulle ftirseskolan
med lokaler fcir dndamilet.
I intervjuer var elevervid skolantveksammatill om skolanholl det allmlnna
skolvdsendets
standardi fragaom narurorienterandec.mnen(sdrskiltteknik och
d a t a k u n s k a p ) ,s a m h e l l s o r i e n t e r a n d e
"nutidsdmnen,
och ungdomsfrS.gor"
samt andra religionerdn kristendomen.
Deremot ansig de att sprikundervisningen hc;ll god kvalitet.

E6na lirol*ieker
I reklamen lor'Sfaldorfskolan framhills
det stdndigt att elevernaredani de lagsta
"skriver
S.rskurserna
sina egnalarobock"skriver"
er". Minga tror att
her betyder
"ftirfattar",
men det ir fel. Det betyder
"skriver
av".
I Skolverketsrapport konstaterasocksi att elevernaistor utstrd.ckningtillver"genom
kar sina egnaleromedel
att skriva av vad lararenframftir muntligen eller
skriver pi. tavlan". Det dr ftirst fr5.noch
med S"rskurs
6 som eleverna,utciveravskrifter 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. Enligtskolan syftar undervisningentill att fostra eleverna till demokratiska minniskor. Detra skall dock
inte ske genom ett formaliserat elevinflytande. lsfSlletska demokratifrtgor diskuteras nir dessanatudigt kommer in i
undervisningen.Under de f6rsta fem-sex
iren iir elevema enligt skolan inte mogna att delta i planeringav innehlll och
arbetsformer i undervisningen.Enligten
av lirarna 'hommor man en positivutveckIingav borneti defta oyseendeom det stcills
inftr valsituotioneritidigodr. De ftnto sex
&ren skall elevernofinna en tryggheti
liiroren, de vuxnostdr ftr dsikter och omddmen. Liirorentir den som yet vad somiir
rdn ellerfeL' Enligt huvudmannensbed6mning uttaladesdetta i ett'ndgot
affekterot tillstdnd.Sko/ons uppfanningiir
naturligtvismer nyonseroddn sd'.
Av skolanskursplan framgir att'From
till pubertetenmdste liiraren vora en oukte
ritet, dvs en som mon litar pd och kdnner
trygghethos...Eornetsutveck/rngiir lagbunden. Vogen till frihet och sinne for jiimlikhet
gdr i)ver auktoritet Man sonn auktoritetdr
motsotsentill ouktoritdrWre makt'.
lnfor besoket ifrlgasatte skolan
ldmplighetenav att Skolverkets representanter skulle treffa en grupp elever
frAn ltg- och mellanstadiet f6r att samtala om elevernasuppfaaning om sin
skolgtng. Det uppfattades som sirskilt
weksamt atr ett sldant samtal skulle iga
rum utan nirvaro av nlgon personal frAn
skolan.Som motivering angavsovansrAende beskrivningav barns uweckling.
Enligt de intervjuadeeleverna ar
graden av elevmedverkan/-inflytande ltg
pl skolan."
Skolverket diskuterar

inte varifrS.n

Valdorfskolan

hamtat sin syn pi elevinflytande och lerarauktoritet, men synsdttet er hemtat i trogen efterfoljd frin

Rudolf Steinersskrifter i emnet. Her
finns en rydlig konflikt mellanSteiner
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och skollagen.Enligt den senareskaelever pi alla stadierhar inflpande <iverhur
deras utbildning utformas. Skolverket
konstaterardennaskillnad isin rappon:
Enligt Skolverketsbed<imningdr Ellen Kcyskolanssyn pi elevinflytandefor
eleveri irskurserna 1-6, som den kommer till uttryck iskolans mildokument
och i uppldggningenav den dagligaverksamheten,inte i tjverensstdmmelse
med
vad som gdller ftir det offentliga skolvlsendet.Skolan uppfrller darfit inte pi
denna punkt skollagenskrav.

En nubbe ftir

hiartat?

i och di publicerar tidningarna
I\
I
! nyheten om art en regelbunden
Y
dls alkohol enligt u.inrk"p..,,
senastercin ger ett visst skydd mor hjertsjukdomar.
Journalistiskt 1r det en perfekt nyhet:
den handlar om en ingslan vi alla kanEkonomi
ner, den ger ossabsolution for ni.got vi
Fcjrutom kommunbidragen dr skolans
har hatt lite diligt sarnvereftir, och den
stora inkomstkdlla elevavgifterna,som
ger oss dessutom tillflille att moralisera
"foreldrabidrag".
kallas
Di inspektio<iverde nykterhetsivraresom mo raliserat
nen genomfordes var S.rsavgiften72A0
6ver oss.
kronor for fiorstabarnet. (Halv avgift for
Ibland har tidningarna senareinfort
andra barnet, och ytterligarelagreavgift
aniklar der nigon experr ifrigasc.tterdet
for det tredje.) LdsS.ret1993194var 5.rsvetenskapliga underlaget for uppgifteravgiften 4800 kronor fcir forsta barnet
na om alkoholensnyttighet, vilket inte
(med motsvarandejlmkningar for sysbrukar ges lika framtrddande plats som
k o n ).
den ursprungliganyheten.
Dessutom bidrar minga foraldrar till
Det dr sv5.rt att bed<ima vclder av
skolansekonomi genom arbetsinsatser
dylika rapporter, i synnerhet de som
av olika slag(stddning,kokstjanst,bygginflutit underden senastetiden, och som
nads- och reparationsarbeten).
citerar ledande facktidskrifter som Lan"proElevavgifternauppgesbl a tdcka
cet och .Journal ofAmerican Medicine.
fiikostnader i form av dyrare materirl
Hur fullstindiga och korrekta ir referaoch hojda matkostnader".Materialkostten?
naderna 1r dock inte hogre d.r for den
allminnagrundskolan,och derfor d.relevtimplig dos?
avgifternaenligt Skolverketsbediimning
Vilka foljderftr folkhalsan
flr engeneoskaligt hoga.
rell rekommendation om ett dagligt alSOH
koholintag? Vem skulle rekommendationerna g:illa? Alla med <ikad risk for
hjanproblem? Alla ijver en viss ilder frrtio, femtio, sextio?Ar undersokningarna si vdl underbyggda att helnyktra
bcir uppmanas att tivergesina principer
ftir att oka sina chanseratt 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 personeri riskzonen
vdljer att misstolkainformationen som
ett stdd f,orfortsatt <iverkonsumtion?
Vilka lorklaringarger forskarnatill de
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uppgivna godaverkni ngarna?H ur mycket beror p5.samvariation mellan gynnsarnma livsstilsfaktorer och m5.ttlig, "lkoholbruk?Ar det alkoholenallenaeller
kanske ett imne i druvskaler som ger de
istundade verkningarna?
Felkallornair legio i denna sortsstudier. Vid en tidigare underscikningvisade det sig t.ex. att kontrollgruppen (personersom aldrig drack alkohol) inneholl
patientersom slutat dricka sedande fltt
beskedom att de var svin sjuka!

Nyheter eller rid
Som s5.ofta finns det m5.ngafrigor men
fh svar. Den har gingcn dr det dock
viktigare in nigonsin att allminheten
fir aktuella, fullstlndiga och opaniska
besked om lekarvetenskapensstindpunkt. Bor inte Folkhalsoinstitutetfijrsijka skaffasig ett underlag ftir en allmdn
rekommendation om v5.rlivsftiring?
Frigan ii.rom pressenskcitersirt uppdrag som allmdnhetenhar ritt att krdva
eller om journalister och redaktijrerfaller ftir frestelsenatt skriva det som vi
ldsarevill ha - goda nyheter snararedn
goda rid?
Niels Houmiilbr

