


V ARDAGSPRAT 
OM VIKTIG 
MAT 

Vi befinner oss i vardera andan av en 
lang dsitributionskedja, Ni och jag. Ni 
koper i Er livsmedelsaffar de varor som 
saljs av det foretag, for vilket jag har 
gladjen att vara chef. 

For en gladje ar det, just nu kanske mer 
an nagonsin. Jag tyeker narnligen att vi 
har lyckts skapa nagot extra vardefullt 
for alia vara kunder, dvs. hundratusentals 
hushiill. Daribland Ert. 

Jag syftar pii nya Tre Ess Lyx, som nu 
firms hos Er handlare. Det margarinet ar 
i sin fettsarnrnansattning helt frarnstallt 
av produkter ur vaxtvarlden, sasorn born 
ullsfroolja, kokosfett, sojaolja. 

Det har hog linolsyrahalt och ar ett na 
ringsrikt, fullvardigt livsmedel helt i takt 
med tidens krav. 
Att vi gett nya Tre Ess til lnarnnet Iyx be 
ror helt enkelt pa att ingredienserna ar av 
yppersta rnarke. 
Men det lilla epitetet viII samtidigt tala 
om, att Tre Ess ar ett bordsmargarin av 

hogsta kvalitet, en naturlig komponent 
aven i den exklusiva festrnaltiden. 

Jag skrev "viktig mat" i rubriken. Har 
Ni tankt pa att just matfettet ar en av 
grundstenarna i var kost, ett fodoarnne 
som vi konsumerar dagligen. Just darfor 
ar det viktigt att Ni valjer klokt och 
fordornsfritt. Och vi pa var kant forskar 
och arbetar pa manga andra satt pa att 
standigt forbatrra vara varor. Vi kanner 
vart ansvar, det kan jag forsakra Er, och 
vi slapper inte ut nagot till vara kunder 
forran vi ar absolut sakra pa att det ar 
nagot som vi verkligen kommer att fa 
gladje av och som ar vart pengarna - 
Era viktiga hushallspengar. 

Darfur ar jag glad att nu kunna crbjuda 
Er Tre Ess Lyx, som ar riktig, viktig mat. 

Med halsningar 

~~ 
Verkst. direht or 

j',,[ARGARINBOLAGET 

UTKOMMER 
med 8 nr per Ar - omkring 
den tionde i varje mAnad under 
skolAret. dvs. februari. mars, 
april, maf, september. oktober. 
november. december. 

KOSTAR 
10 kr for helArsprenumeration, 
riiknad per liisAr eller kalender 
Ar. Prenumeration medfor med 
lemsskap i MAlsmlinnens Riks 
forbund. 

I HEM - SKOLA - SAMHALLE. TIDSKRIFT FOR FORALDRAR, LARARE, UNGDOMSLEDARE 

UTGES AV 
MAlsmiinnens Riksforbund, een 
tralorganisation for Jandets for 
iildraforeningar. Forbundet ver 
kar for ett gott samarbete mel 
Jan hem oeh skola oeh viJl ge 
nom tidskriften BARN stimule 
ra intresset for viktiga skol- oeb 
uppfostringsfrAgor. 

REDAKTIONSKOMMITTIJ 
F. d. Borgmjistare Erik Deneb 
(Ansvarig utglvare) 

Rektor Peter Hammarberc 
Fm Rosa Hellstrom-Olsson 
Folkskolliirare K. G. Hilglaader 
Fil. lie. Orvar .Josephsson 
Rektor Waldemar Lendin 
Stiftskonsulent ottar Ottersen 
Fm Elma Rehnfors 

PRODUKTION och REDAKTION 
.J-E. Carlstedt Forlag 
Majorsgatan 12. Stockholm 0 
Tel. 60604.1 
RedaldOr: .J-E. Carlstedt 
I redaktionen: 
Fil. kand. Margareta Edgardh 

ANNONSER 
Fru Ina Berth-Wahlgren 
Tel. 516552 (Sakrast 9-12) 

TRYCKERI 
Axlings Bok- & Tidskrifts 
tryckeri. Sodertiilje 

VART VJUmER MAN SIG? 
Betr. prenumeration, adress 
foriindringar och frAgor som 
beror riksforbundets verk 
samhet: MAlsmiinnens Rlks 
forbunds kansli, Majorsg. 12, 
Stockholm O. 
Exp.-tid 9-13. lijrdagar och 
jull stangt. Tel. 67 36 95. 
60 86 37. Postg1ro 25 72 02. 

Annonsprislista sandes pA begli. 
ran. Kllcheer ijnskas monterade, 
raster 100 linjer. 

Nr 6 1960 Arg_ 14 
Ledare 
Perspektiv pa disciplinfragan 
Av rektor Erik Sandberg............ 5 

Artiklar 
Vi maste vara overens om reglerna 
Av dr Inga-Greta Agrell 8 

Vi tar en risk! 
Av Margareta Edgardh 13 

Hur ar det egentligen att undervisa 
i fysik? 
Av rektor Torbjorn Ljunggren 16 

Nu ar det dags for TV i skolan 
- oeh for mamma hemma 
Av redaktor Sten Sture Allebeck 20 

Hit kan barnen komma 
Av Brita Lindstrom.................. 26 

Att ge barnen kliidfostran 
Av Ingrid )lhgren 28 

onskelista fran nyborjarmamma 
Av Sonja Fredgardh 36 

Ovrigt 
Tre bra backer for barn oeh ungdom 
Valda oeh reeenserade 
av Viviea Hanninger 40 

Bra om ungdomsbrottslighet 42 
Fran lararnas horisont 44 
Filmer att hyra om tonaringar 
En orientering av kurator Ray Larsson 46 

Nytt fran MR 48 

Samt 
En hel 5:a for en god historia 3 
Korsord III 



For att bli trygga 

oeh harmoniska 

behover barn och ungdom 

precis som vi vuxna 

regier, normer, 

att leva efter. 

Men inte 

hur mycket normer som heist 

och inte 

vilka normer som heist, 

hiivdade skolpsykiatern 

Inga-Greta Agrell 

vid MR:s konferens i Sigtuna. 

Och framfor alIt kan vi inte 

tvinga ungdomen 

att folja Ievnadsregler 

som den inte sjiilv accepterar. 

D et diskuterades normer i en forald 
raforening. Alla var myeket intresse 
rade oeh fIertalet positivt instiillda till 
ett forsok att skapa gemensamma nor 
mer for fostran av vara barn oeh ung 
domar. Ett fatal opponerade sig dock: 
"Vi vill inte ha nagra normer, vi vill 
fostra vara barn sjalva". Denna mi 
noritet kinde inte till inneborden i 
ordet norm utan inlade i det de mest 
skiftande betydelser, som emellertid 
hade en intensiv kansloladdning ge 
mensam. 
Slar man upp ordet norm i en ord 

bok f~er man som forklaring en di 
rektoversattning av det klassiska ur 
sprunget: Regel, rattesnore, En mera 
klar definition kan inte ges. 
Och regler oeh rattesnoren vill vi 

alla ha oeh har i de fiesta fall. Den 
sociala gemenskapen i vart kultursam 
hiille iir helt otiinkbar utan vissa ge 
mensamma normer pa viktiga omra 
den. Men normerna behover diskute 
ras oeh varderas, sarskilt nar det gal 
ler barnen: Hur mycket kan vi krava 
av barnen? Hur myeket bOT vi krava 
av dem for att hjiilpa dem i deras ofta 
nog sa svara anpassning till dagens 
inveeklade samhiillsmaskineri? 
Att vi inte lyekats komma till ratta 

med levnadsreglernas problem kons- 

Vi mdste vara overens 

taterar man inte minst som barnpsy 
kiater. Vid genomgang av journalerna 
for 250 patienter for vilka man av 
mycket skiftande anledningar sokt vid 
skolpsykiatriska mottagningen i Gote 
borg, fann vi t. ex. inte ett enda fall, 
dar inte en normkonflikt Ingar som 
en vasentlig bestandsdel i sjukdoms 
bilden. Normkonflikten kan galla for- 

om reglerna Av dr INGA-GRETA AGRELL. Gijteborg 

hallandet hemmet oeh skolan, barnet 
oeh hemmet eller barnet oeh skolan. 
Flertalet av dessa 250 patienter upp 

fattade vi som till sin personlighet 
skora, sarbara - miljokansliga, Nagra 
forefoll till hela sin laggning sa av 
vikande fran det vanliga att man fick 
intrycket att de liksom var forutbe 
stamda- till vantrivsel oeh missanpass- 

ning i varje miljo, som vi skulle vilja 
kalla normal, hygglig. Det ger en tan 
kestiillare till alla, som till varje pris 
vill firma miljofel i hem, skola eller 
kamratkrets, nar ett barn visar miss 
anpassningssymtom. 
Nar vi narmare studerade den norm 

fostran vara patienter fatt, tyckte vi 
oss kunna spara bestiimda typfel, som 
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i stor utstrackning disponerade for 
vissa so~iala felreaktioner hos barnet. 
Vi fann foljande huvudgrupper av 
normfel: Overdriven etikettfostran, 
normtrangsel oeh inkonsekvent till 
lampning av normer. Total franvaro 
av normer har vi inte mott i vart kl i 
entel. 

Over driven etikettfostran 
ar myeket vanlig. Man matar barnet 
med etikettregler; racka vaeker tass 
oeh sitta vaekert vid bordet oeh inte 
smutsa ner sej. Sadana viktiga fragor 
som sanningsenlighet, aganderatt, takt 
fullhet, hansyn, kommer att sta helt 
i skymundan. I hem med sadan norm 
bildning kan man finna barn, som vid 
5-arsaldern ar en prydnad for ett mid 
dagsbord, som hanterar kniv oeh gaf 
fel med osviklig precision. Men dar 
riskerar man ocksa att firma syskon- - 
kiv, snatterier, allmant outveeklad an 
svarskansla oeh of or mag a att ta han 
syn i hogre aldrar. Man riskerar allt 
sa att bland dessa, i etikettfrilgor over 
uppfostrade barn, mota en del miss 
anpassning, men barnens trygghets 
kiinsla brukar inte vara stiird, savida 
inte skadande faktorer tillkommer fran 
annat hall an hemmet. 

N ormtrangsel 
kan man kalla det nar hela barnets 
Iivsforing ar begransad av forbud oeh 
pabud: Du far inte. Du maste. Du bor, 
Barnets personlighet hotar att kvavas 
av normer pa alla omraden, fran bords 
skiek oeh hygien till sexualmoral oeh 
Iivsaskadning, 
I detta fall ror det sig om det man 

brukar kalla overkrav: Barnet stalls 
infor krav, som det med hansyn till 
sin alder oeh personlighetsutveekling 
inte kan klara av, det far en konstant 
kansla av att inte vara till lags, oeh 
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har far man som huvudsymtom otrygg:" 
het oeh iingslan som uttryek for daligt 
sjalvfcrtroende. Hela prestationsforma 
gan - inte minst den intellektuella - 
sanks, Omdomet fungerar inte. Det 
uppstar ofta < s. k. psykosomatiska 
akommor, dvs.' ont imagen, huvud 
vark, krarripor lite varstans, det kan 
ocksa bli valdsamma trotsutbrott. Det 
kan bli somnrubbningar oeh det kan, 
som bland tidigare namnda grupp, fo 
rekomma asoeialitet av skilda slag. 

Inkonsekvens 
i tillampningen av normer ar nagot 
som man ofta konstaterar hos de skol 
psykiatriska fallen. Denna ryekiga in 
konsekvens ar vanligen uttryek for 
foraldrarnas egen osakerhet, trotthet 
eller okunnighet. Detta att barnen Iik 
som inte vet var de har foraldrarna, 
eller att de vet att bara man star pa 
sej, sa far man vad -man vill till slut, 
ar det fostringsfel, som barn far mest 
illa avo 
Detta illustreras tydligt genom en 

del djurpsykologiska forsok. Forsoks 
djuren - hundar, katter eller ratter 
- dresseras till vissa bestamda lev 
nadsvanor, De far mat pa viss plats, 
viss tid oeh viss signal oeh de trivs 
med det. Om man andrar forsoksbe 
tingelserna med andra tider, andra sig 
naler eller pa annat satt, blir djuren 
forst misstanksamma, oeh om man se 
dan byter oeh laborerar ytterligare, 
tappar djuren helt sin av tidigare dis 
eiplin beroende trygghet oeh trivsel. 
De blir vilda, ilskna, aptitlosa, faller 
har, taeklar av osv. Vissa djur tal me 
ra av s~dan inkonsekvent behandling, 
andra blir nervosa aven av sma and 
ringar i deras dygnsrytm, !bland be 
hovs upprepad inkonsekvens for att 
skada djuren, ibland endast en en 
gangsforeteelse. 

Barn reagerar precis likadant som 
djur i detta avseende. De behover 
konsekvens i yard oeh fostran for att 
utveeklas till trygga oeh harmoniska 
individer. Vet de, att forbud oeh reg 
ler tillampas bara ibland nar pappa oeh 
mamma ar pa det ena eller det andra 
humoret, blir de otrygga oeh osakra, 
De saknar den fasta muren att luta sej 
emot. Hal', som vid diurforsoken, ar 
individerna olika - en del tal inkon 
sekvens, andra inte. I det senare failet 
uppvisar barnen hela skalan av be 
teenderubbningar: intellektuellt - de 
ras osakerhet gor att de ej kan gora 
sej gallande; emotionellt - de ter sej 
ofta obalanserade; psykosomatiskt - 
de har besvar med krampor av skilda 
slag. Framfor allt torde man dock 
inom denna grupp fa soka de socialt 
skadade, dvs. snattare, skolvagrare etc. 
Vi vill inte pasta att normfel ar or 

sak till alla psykiska storningar hos 
barn - endast att vad vi uppfattar 
som normfel forekommer utomordent 
ligt ofta oeh att man nog tyeker sej 
se ett visst samband mellan dessa oeh 
barnets beteendemonster, 
Na, men "de bortskamda barnen", var 

kommer de in i bilden? Pa det vill jag 
svara: "Bortskamda barn" ar det 
skallsord folk anvander, nar de ar 
trotta pa en unge oeh inte forstar sig 
pa honom, nar de egentligen vill borja 
slass men inte tors. Detta invektiv har 
jag hort anvandas pa alIa sorters barn: 
vilda slumbarn oeh forsummade soeie 
tetsungdomar, overuppfostrade enda 
barn oeh ambitiosa skolfliekor. Ut 
tryeket "bortskamda barn" sager mig 
ingenting om barnet, men nagot om 
dem som faller omdomet, 

Krav pa normerna 
Att barnpsykiatrien pavisar olika slag 
av normfel betyder pa intet satt att 

den, som den ofta beskylls for, gar in 
for, s. k. fri fostran. Vi ar tvartom ense 
med pedagoger, psykologer oeh for 
aldrar om att barn for sin trygghet oeh 
harmoniska utveekling behover ~asta 
normer. Men vi staller bestamda krav 
pa dessa normer: 

De ska berora vasentliga oeh allman- 
giltiga fragor. 

De ska vara fatallga. 

De ska vara fasta. 

De ska vara aeeepterade av ungdo 
marna sjalva. 

Det hjalper inte hur bra normerna 
ar. Om de inte ar aeeepterade gar det 
inte att genomfora demo En lag, sager 
man, ska inte stiftas forran den fatt 
forankring i folkmedvetandet. Den bor 
strangt taget vara aeeepterad innan den 
stiftas. Det ska galla aven de lagar vi 
stiftar for vara barns allmanna rattig 
heter oeh skyldigheter. 
Det normdiskuterande,· som liksom 

en folkrorelse f. n. gar over landet har 
olika framgang pa olika ball. Pa vissa 
stallen slar man naven i bordet: Nu 
ska ungdomen lara sej v~ta hut. De 
unga flinar eller blir generade a de 
vuxnas vagnar, Pa andra hall ber man 
skolans elevrad hjalpa till. Da gar det 
bra. Det lonar sej inte att forsoka vri 
da tiden tillbaka oeh ga fram auktori 
tiirt: Daremot tar barn oeh ungdom 
garna ett auktoritativt rad fran den 
som har mer erfarenhet oeh som visat 
sig vara yard fortroendet. 
Barnen oeh ungdomarna gloms allt 

for ofta bort i normdiskussionen. Vi 
behover normer, men de maste vara 
aeeepterade av den kategori, som mest 
berors av dem - ungdomen sjalv .• 
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