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"Dar en stark fysik byggs spelar 
I{ellogg's K. Special en viktig roll." BARN I HEM 

SKOlA 
SAMHAllE 

Utgiven av 
Malsmannens Riksforbund 

centralorganisation 
for landets 

foraldraforeningar 

TIDSKRIFT FljR FljRALDRAR, LARARE, UNGDOMSLEDARE Nr 6 1962 Arg. 16 
Sa skriver den i Sun Vall y, Idaho, v rksamrn Kurt Eken 
berger, som i Amerikas fdrnamsta ~POl'tOI·t Jrnmgflngsrikt driver 
ett physio-therapy institut. I sill spontnnn br v till Kellogg's 
fortsatter han: 

Utkommer med atta nummer per ar, omkring den tionde i varje manad under skolAret 
(dvs. februari, mars, april, maj, september, oktober, november, december). Kostar tio 
kronor per 13sar eller kalenderar. Prenumeration medfor medlemskap i Malsmannens 
Rlksforbund. 
Redaktionskommitte Direktor Fredrik Akerman (ansv. utg.) Rektor Peter Hammarberg 
Fru Rosa Hellstrom-Olsson Studierektor K. G. Hoglander Rektor Ottar Ottersen 
Fru Elma Rehnfors 
Produktion JE Carlstedt Forlag AB Redaktor JE Carlstedt I redaktionen Fil. kand. 
Margareta Edgardh 

"Manga modrar inser i dag vikten av att tidigt lata sina burn hYUl~1l on stark fysik. Under 
barndomen, nar grunden for en val utv eklad kropp lii~H., 'ir protein t en av de mest 
vasentliga byggnadsstenarna i kosten. K llogg's K Sp 'j II il I ikt P protein, fattigt pa 
fett, har hoga vitaminvarden oeh, vad som inte ar min. t vik t i 'I, mnkar delikat". 

Vi hal' intet att tillagga forutom den har dcklaration m IV lilliI'll il leL p r 100 g K Special: 
5 Anita Sallberg Vad gor de pa ?'asterna? 
6 Professor Torsten Husen Mera gjort med mindre jobb 

Sammandrag av foredrag vid malsmannakonferensen 
i Sundsvall 

9 Aina Nyeander Ett debattinliigg om fars roll 
10 Mars forviirvsarbete Fran maIsmannakonferensen 

i Sundsvall 

12 Ungdomsintendent Anna-Greta Gustafson Rapport 
am raggare 

14 Dr Gregor Katz Hur bor barn bo? 
19 Dr Inga-Greta Agrell Tyst vid vite eller tyst av takt? 
22 Agneta Heiner Skola vad gav du? 
26 Gymnastikkonsulent Birgit Wenngren Gymnastik sam 

alla kan gilla 

Protein 20,1 s NIU'III 7,1 mg 
Jarn 5,9 mg Knill ell It 77,6 g 
Tiamin (B.) 0,6 mg "',,II 0,5 g 
Riboflavin (B.) 1,1 mg V ixlfih"l 0,8 g 

Protein ar aggviteamnen som varje manniska behover for sund tillvaxt oeh normal 
kroppsuppbyggnad, Kellogg's K Special firms i Er livsmedelsbutik. Distribution: Kungs 
iirn nAB. 

28 Karin Stensland Junker 
34 Det farliga morkret 
34 OMEP:s viirldskongress 
36 Niklas hOrna 
42 Liist i liirarpressen 
44 Boeker 
46 Nytt fran MR 

Samhiillets samvetsbarn II 

Foto JE Carlstedt, omslaget Ivar Bjornberg, s. 8 och 17 . Lars 
Epstein, s. 18 Key L. Nilson, s. 20 och 21 Berndt Klyvare, s. 23 
h. w. krabel, s. 24 Lars H. Swanberg, s. 32 

Nar Ni ringer eller skriver, vand Er till Malsmannens Riksforbunds kansli om det galler 
prenumeration, adressforandring eller foraldraforeningsfragor. Expeditionstid 9-13, lor 
dagar och juli stangt. Postgiro 25 72 02. 

Expedition: (se ovan) 
Miilsmannens Rlksforbund 
Regeringsg. 46, 2 tr., Stockholm C 
Tel. ll15 16, ll15 17, ll15 19 

Redaktion: 
JE Carlstedt Forlag AB 
Majorsg. 12, Stockholm 0 
Tel. 606041 

Annonser: 
Fru Ina Berth-Wahlgren 
Tel. 516552 
(sakrast mellan 9-12) 



av takt? 
vid vite? 

Sekretess behovs i elevvarden, Men lararna 
har ingen annan tystnadsplikt 
an den som takten bjuder. Backer det? 

Av dr INGA-GRETA AGRELL 

Vi foraldrar brister ofta i takt gent 
emot barnen genom att lamna ut upp 
gifter om dem, som de till varje pris 
vill ha behandlade med diskretion. 
Ingen foralder tror jag kan helt fri 
karma sig fran en sadan forsyndelse. 
Vi felar har inte avsiktligt - det ar 
bara sa att vi alltfor latt tappar kans 
Ian for att barn ofta ar betydligt mer 
beroende av takt och finkanslighet an 
vuxna. 

Det hander ocksa ibland att upplys 
ningar av ytterst privat karaktar an 
gaende en elev kommer ut fran sko 
Ian. Foraldrarna blir upprorda och 
eleven blir upprord, Man hade inte 
vantat sig detta. 
Rektor brukar i kollegiet erinra om 

den moraliska skyldigheten att be 
handla upplysningar om eleverna med 
storsta diskretion. Erfarenheten har 
visat att derma diskretion har en helt 
annan valor an den juridiskt bindande 
sekretessplikt, som avilar lakare, psy 
kologer och socialarbetare. Brott mot 
sekretesslagen medfor straffarbete som 
pi'lfoljd. 
En ung socialarbetare ger i elevens 

19 intresse en del upplysningar i kollegiet 

- detta kommer till elevens kanne 
dom, och hans kontakt med socialar 
betaren ar bruten. En kontakt, som 
kanske hade kunnat radda honom fran 
de mer eller mindre asociala engage 
mang, han hemfallit till. 
En nitisk pedagog pressar av en flic 

ka i sin klass noggrarma upplysningar 
om en sjukdom av omtiilig karaktiir, 
som tvingat flickan till nagra manaders 
franvaro och tar sedan upp detta i 
kollegiet. Detaljer fran diskussionen 
lacker ut, flickan etablerar total skol 
vagran och far fortsatta sin skolgang 
pa annan ort. Ett socialt ingrepp med 
avsevarda bade ekonomiska och psy 
kologiska konsekvenser. 

Sekretessplikt for liirare? 
Det yore enkelt att saga sa· har: Na 
turligtvis ska lararen ha samma sekre 
tessplikt som ovriga manniskovardan 
de kategorier. Men lararens stallning 
iir betriiffande diskretions- och sekre 
tessfragor ofta mycket svar, Han har 
utom kunskapsmeddelande tva huvud 
uppgifter, ofta svara att forena: Den 
ena att bevaka sin elevs intressen, allt 
sa en individuellt manniskovardande 



uppgift, den andra att skipa rattvisa, 
och det ar forvisso inte alltid som den 
domande och den manniskovardande 
uppgiften sammanfaller. Lararens 
dubbla uppgift kan forsatta honom i 
en mycket svar sekretesskonflikt. 
En intresserad larare vill lara karma 

sin elev och ett led i denna lovvarda 
stravan ar att av skollakaren fa sa 
fylliga uppgifter som mojligt om pa 
tienten - eleven. 
Det ar forklarligt om denne Iarare 

kanner sig krankt av, att man haller 
inne med vissa uppgifter av mer om 
talig karaktar, 
En annan larare sa till mej: "Du far 

inte saga ett ord mer an vad jag far 
slappa fram i kollegiet. Jag har ingen 
sekretessplikt och kan inte ha en sadan 
i mitt' arbete. Det far racka med den 
diskretion som hut bjuder." 

Takt och sekretess 
- var gar gransen? 
Ett gransomrade mellan takt och se 
kretess ar nar flera barn stallts upp pa 
rad vid lakarundersokning och tillfra- 

gats om sangvata, andra sjukdomar, 
psykiatrisk kontroll osv. En del vuxna 
berors inte pinsamt av att infer andra 
fa tala om eventuella sjukdomar. Bam 
upplever ofta sadana fragor som 
ohyggligt diskriminerande. 
Har kan inga bestamda direktiv ges, 

yare sig for foraldrar angaende takt 
och finkanslighet mot barnen, eller for 
larare angaende diskretion eller for 
sjukvardande personal angaende se 
kretessen. 
Avsikten med denna artikel ar att 

fasta uppmarksamheten pa hur svart 
det stundom staller sig nar olika grup 
per av manniskor dels har olika ju 
ridiska granser for sin sekretess, dels 
har olika uppfattning om hur den bar 
tillampas, 
Vidare ar avsikten har att fasta upp 

marksamheten pa att absolut sekretess 
inte ens alltid ar av godo - det kan 
for elevens basta vara nodvandigt att 
latta pa sekretessen, men det bar i sa 
fall ske med en absolut klar motive 
ring, som man aven redovisar for ele- 
ven. 20 

_. Tyst -vld -vlte? Tyst a-v takt? 

patienten och foraldrarna om vilka 
fakta jag far anvanda mig av, nar jag 
diskuterar barnet-patienten i nagot, 
sammanhang utanfor skollakarmottag 
ningen. I de allra flesta fall overlats 
detta at mitt omdome, Om icke res 
pekterar jag givetvis - min tystnads 
plikt Iikmatigt - onskan om total se 
kretess. 
Att jag sedan en och annan gang 

brister i taktfullhet mot den enskilde 
eleven rna skrivas pa den manskliga 
ofullkomligheten - att man inte har 
intuition nog for att fatta vad varje 
enskild elev och situation kraver. 

* 
Om vi alltsa inte kan uppna till- 

fredsstallande skydd for vara barn 
med hansyn till yare sig sekretess, 
diskretion eller vanlig mansklig takt 
och finkanslighet, sa kan vi i alla fall 
genom att ha var uppmarksamhet och 
vart intresse riktade pa hithorande 
fragor komma till sa stor rattssaker 
het som mojligt for vara barn. Om vi 
i var stravan siktar pa stjarnorna sa 
kanske vi i alla fall nar skogsbrynet. - 

Uppgift fiir fiiriildrafiireningar 
En uppgift for foraldraforeningar kan 
vara dels att forsoka satta sig in i se 
kretessfragan och vad den innebar for 
olika yrkeskategorier, dels ocksa att 
verka for att barnens behov av dis 
kretion, sekretess och takt fran de 
vuxnas sida respekteras tillborligt. 
Barn bar i detta avseende ha samma 
ratt som vuxna. 
Vidare kan foraldrafdreningarna 

verka for att skollakarens lokalforhal 
landen och arbetsmojligheter i ovrigt 
blir sadana, att varje elev kan under 
sokas med garanti for saval takt och 
finkanslighet som diskretion och se 
kretess. 
Sekretessfragan ar for lararnas vid 

kommande under utredning. Har ar 
inte platsen for ett bestiimt stallnings 
tagande langre an till konstaterandet 
av att sekretess behovs i elevvarden, 
Och den behover regleras genom be 
stammelser och direktiv for att for 
aldrar och barn ska vara sakra pa att 
deras onskemal om sekretess tryggas. 

21 Personligen ar jag noga med att fraga 


