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

