


smak 
och 
fakta 
avgjorde! 

Jaa iir en krasen hn51110r och ansvarsmedveten mat 
jo~rnalist. Redan av varuinfOl:n~ationen pa Tr~ E5s· 
paketet fann jag att vegetaL.lbsk.a ?,re Ess. ar ett 
synnerfigen niiriuzsrikt och vitamiurtkt matfett som 
under s~·allg kon:roll tillverkas av specicllt utvalda 
nlvaror. 
Oeh Tre Ess rena oeh fina arom oeh utsok ta smak 
stiirk te ytterligare mitt val av matfett fiir framtiden. 
Jag anviinder numera vegetabiliska Tre .Ess ~yx till 
all t - lla hrodet suval som till matlagning, til] var 
dags Iikaval SOlll till fest. 
Smak och f'akra avgjorde for mig. Liis oeksu Ni pa 
paketet - oeh smaka sjalv, 
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LIRARFRIA 
foraldraforeningar ar nagot som inte rim 
mar med den tanke pa samarbete med 
skolan som Malsmannens Riksforbund fo 
retrader, havdar forbundsordforanden be 
stamt i en ledande artikel, s. 7. 

SPECIAL 1 
Den forsta av specialartiklarna, som ni 
aterfinner pa de fargade sidorna fore mit 
ten, ger en inblick i vad skolpsykiatri ar 
for nagot, Det ar dr Inga-Greta Agrell 
som kommenterar en nyutgiven bok av 
Elis Regner, chefslakare for den psykiska 
barna- och ungdomsvarden i Goteborg. 

SPECIAL 2 
Yrkesutbildningen idag ar en mycket ex 
pansiv gren av undervisningsvasendet. 
Visste ni att det finns yrkesskolor som 
kraver studentexamen och tva ars prak 
tik? Att det finns sadana som kraver aka 
demisk examen plus larartjanstgoring plus 
praktik fran naringslivet? 

SPECIAL 3 
Den tredje specialartikeln ar den tredje i 
en serie artiklar om andra landers skol 
vas en. I forra numret av BARN kunde ni 
lasa om skolan i Italien och i nr 1 lade ni 
sakert marke till den fascinerande skild 
ringen av skolan i Frankrike. 

STOR ARTIKEL 
- bade till format och innehall ar dr Rei 
nius' "Straff och beloning" som borjar pa 
s. 18. Tro bara inte att den vill vara nagot 
slags receptsamling eller bruksanvisning. 
Sadant finns inte for uppfostran, Men lik 
som allt annat bra som skrivs och sags 
om uppfostran stammer den till eftertan 
ke, far oss att sjalva prova och karma 
e£ter. Ar det ej nog? 

ANNAT 
Nu soker vi hjdlp s. 26 • Om hypokondri 
s.30 • Sornrdd i rakfragan s.37 • MR om 
skolmaten m. m., s.44 



att bilda en sadan egen, lararfri forening har foraldrarna givet 
vis. MR staller sig emellertid, nu som tidigare, helt negativ till 
en sadan konstruktion. Man kan inte viirja sig for den farhagan, 
att en dylik forening antingen syftar till eller eljest snart for 
faller till att bli ett organ for att forsoka komma till ratta med 
misshagliga larare - oeh det ar en verksamhetsinriktning som 
MR konsekvent oeh energiskt tar avstand fran. 
Lika val som det otvivelaktigt finns foraldrafor ningsrepresen 

tanter vilka saknar forstaelse for betydelsen av ctt gott forhal 
lande till lararna oeh ett pa detta grundat sarnarbcte, Iika val 
finns det givetvis larare som star fragand infer vara foraldra 
foreningar oeh deras verksamhet. Vi far emellertid inte ta dessa 
rena undantagsfall till intakt for att rasera en verksamhetsform, 
som vis at sig bra oeh som avsatt sa manga goda resultat i sam 
arbetets teeken. Ult oss fastmer hjalpas at att bygga vidare pa 
den beprovade grunden. 
For den som i praktiskt foraldraforeningsarbete fatt uppleva 

en fortroendefull samverkan mellan lararrepresentanter oeh for 
aldrar, byggd pa omsesidig respekt oeh forstaelse, oeh som ar 
medveten om att detta ar en allman foreteelse inom den vida 
kretsen av foraldraforeningar landet runt, star det fullt klart, 
att vi inom var organisation inte har rad att undvara Iararnas 
narvaro oeh medverkan. Den beredvillighet med vilken lararna 
staller sig till forfogande gor dem fortjanta av var uppskattning 
oeh var taeksamhet. • 

EN SPECIALARTIKEL 

Vad iir skolpsykiatrl? 
Av dr INGA-GRETA AGRELL 

Vi kommer inte langt med begreppet 
"elakhet", nar det gliller att jorklara 
och behandla beteenderubbningar hos 
skolbarn. Dliremot 7(an skolpsykiatrin 
vara till oviirderlig hjiilp. Med ut 
gangspunkt fran Elis Regners bok 
Skolpsykiatri behandlas har barnpsy 
kiatriska problem och hUT de ska kun 
na jOTebyggas. 

D et tog tid att fa mentala storningar 
hos vuxna erkanda som sjukdomar. 
Fortfarande moter man ofta en mora 
liserande instiillning till medmanni 
skor, som istiillet skulle behova me 
dieinsk yard. 
Barnpsykiatrien har lange varit an 

nu samre stalld an vuxenpsykiatrien. 
In till det sista av dessa dagar har be 
teenderubbningar hos barn och sar 
skilt skolbarn hiinfi:irts \ till diilig fost 
ran eller rent av "elakhet" hos bar 
nen. Man har fortfarande svart att er 
karma mi:ijligheten av psykiska sjuk 
domar hos barn. 
Aven barnpsykiatrien gor emeller 

tid framsteg saviil vetenskapligt som 
betriiffande halso- och sjukvardande 
mojligheter. 
Vi har sedan atskilliga ar tillbaka en 

professur i barnpsykiatri hiir i Sve 
rige, oeh fIer iir att vanta, Vi har se 
dan ett par ar en liirobok i barnpsy 
kiatri av doeent Anna-Lisa Anell, vi 
har i bokform fatt ta del av doktor 
John Takmans studier i ungdomspsy 
kiatri oeh nu foreligger en siirskild 
liirobok i skolpsykiatri av med. dr Elis 
Regner, ehefsliikare for den psykiska 
barna- oeh ungdomsvarden i Gote 
borg. (Elis Regner, Skolpsykiatri, 
Almqvist & Wiksell, 18:-.) 
Barnpsykiatri iir en medicinsk spe 

cialitet bland de ovriga, en speeialitet 
som kallas "Barnaalderns nervosa oeh 
psykiska sjukdomar". Den kraver lik 
som ovriga medieinska specialiteter 
5 ars utbildning efter vanlig lakar 
examen. 
Skolpsykiatrien kan om man sa vill 

9 kallas en specialitet inom specialite- 

ten. Den behandlar foretradesvis de 
nervosa storningar, som brukar fore 
komma i anslutning till skolgiingen el 
ler som forefaller foranledas av den. 
Man kan vidga begreppet och bor viil 
gora det genom att till detta omrade 
riikna alIa psykiska rubbningar, som 
overhuvudtaget kan forekomma hos 
barn i skolaldrarna, iiven om besviiren 
inte alltid ger sig tillkiinna i skolan. 
Elis Regner behandlar i sin bok skol 
psykiatrien i dess vidaste bemiirkelse. 
Redan innehallsforteckningen i Reg 

ners Skolpsykiatri avslojar att det bar 
ror sig om en systematisk genomgang 
av barnpsykiatriens grundprinciper oeh 
tilliimpande av dem pii skolbarnsklien 
tel av skiftande art. 

Den barnpsykiatriska undersokningen 
Redan i forsta kapitlet, som handlar om 
den barnpsykiatriska undersOkningens 
principer och metoder, far lasaren 
klart for sig att den barnpsykiatriska 
undersokningen i sjiilva verket iir en 
komplicerad procedur, som kraver in 
sats bade av medicinsk, psykologisk 
och social natur, Det iir viisentligt att 
i det diagnostiska arbetet folja en viss 
systematisk ordning. Man bor ha ett 
schema som fangar de faktorer som 
kan tiinkas gestalta ett barns aktuella 
psykiska tillstiind. De viktigaste av 
dessa faktorer sammanfattar Regner i 
3 grupper: 

1. Barnets utvecklings-, mognads 
och tillviixtstadium. 
2. Den psykiska konstitutionen, bar 

nets vardagspersonlighet. 
3. Milji:ifaktorer, kroppsliga och psy 

kiska, salunda allmiinsjukdomar och 
hjiirnsjukdomar samt barnets psykiska 
uppvaxtmiljo. 
Dessa olika grupper av faktorer be 

handlas i siirskilda kapitel, dar deras 
roll for personlighetsdaning och bete 
ende belyses. 

Utvecklingspsykologiska aspekter 
I kapitlet om utvecklingen i skolaIdern 
framhiills hur vasentligt det iir att man 
staller sina krav pa barnen efter ut 
veeklingspsykologiska principer. Det 
ta galler bade for hem oeh skola. En 
Yarning uttalas for att overdiagnosti 
eera beteenden, som kanske far sin 
naturliga forklaring av den aIder oeh 
det utvecklingsstadium i vilket barnet 
just be£inner sig. 
Sjobzings individualpsykologi pre- 



Vad ar skolpsyJtiatri? 

senteras. Denna ar i och for sig svar 
fattlig for lekmannen, men av myc 
ket stort intresse for larare och andra 
som yrkesmassigt handskas med barn. 
For "vanliga foraldrar" ger detta ka 
pitel framfor allt en tankestiillare, som 
kanske kan avhalla en och annan fran 
att alltfor Iatt vindigt slanga ur sig 
klyschor i stil med "[a se pojkar - 
man vet ju hur pojkar ar", Nar man 
last Regners bok blir man Iorsiktig 
med generaliseringar. 
Vissa sardrag som stundom ger an 

passningsproblem far en ingaende be 
handling. Lekmannen har betydligt 
Iattare att forsta och kiinna igen schiz 
oidi, ixoidi och psykoinfantilism an 
sjobringska personlighetsvariabler. 
Regner praglar i sin bok det ut 

miirkta uttrycket "personlighetslege 
ring" for att markera personlighetens 
komplicerade struktur, samspelet mel 
Ian olika tendenser i det manskliga 
psyket. 

Hjiirnskador 
Hjarnskador och hjarnskadesviter ger 
stundom personligheten nyanser som 
ar mindre val kiinda bade av lekmiin 
och pedagoger. 
Rubbningar av medvetande och va 

kenhetsgrad kan fiirekomma med be 
nagenhet for oros- och omtocknings 
tillstiind. 
Minnesrubbningar av olika typ kan 

givetvis ge besvarliga komplikationer i 
skolan. 
Det asteniskt-emotionella symtom 

komplexet omfattar en uttalad trott 
hetskansla, allman irritabilitet, en ge 
nerellt minskad psykisk resistens, som 
ofta medfor anpassningssvarigheter ba 
de hemma och i skolan. 
De s. k. CP-barnen hor ocksa till 

hjiirnskadegruppen. Har domineras 
sjukdomsbilden av den storda motori 
ken, men man kan aven finna brister 
i koncentration, uppmiirksamhet, ut 
hallighet osv. 

Elementiira psykiska behov 
For lekmannen mest givande ar kapit 
len om skolbarnet och dess miljo, ka 
pitlen om uppfostran och om barns 
elementiira behov. 
Regner namner som de viktigaste 

bland barns psykiska behov trygghet, 
kontakt, omhet och aktivitet. Han 
framhaller hur viktig harmonien i 
hemmet iir och poangterar faderns 

stundom forbisedda roll i hemlivet. Lat 
vara att modern under de tidigaste 
aren tacker barnets mest triingande 
behov, sa ar dock under andra perio 
der av uppviixten behovet av fadern 
lika stort. Hos asociala och kriminella 
ynglingar uppges man ofta finna dalig' 
kontakt med fadern, konflikt med ho 
nom elIer ingen fadersfigur overhu 
vudtaget. 
am barns aktivitet berattas bl. a.: 
"Jag minns ett par flickor i 15-16- 

ars3.ldern, som intagna po en institu 
tion, bOrjade leka med dockor med 
liv och lust, vilket de tidigare aldrig 
gjort. Det var som om de hoppat over 
en period i lekutvecklingen och nu 
maste ta igen skadan". 
Kravet pa tillsyn poangteras: "1 var 

of or mag a att pa ratt satt sysselsiitta 
barnen, slapper vi ut dem pa egen 
hand alldeles for tidigt. Upp till 3-4- 
arsaldern bor varje barn som vistas 
utomhus, ha nagon som ser efter sig, 
och annu i 6-7-arsaldern behover 
barnet en diskret kontroll av de vux 
na". - - "Barn skall ocksa fostras 
till sjalvstandighet och formaga att 
reda sig sjiilva, men aven detta ford 
rar aktiva insatser fran foraldrarna 
och varsam triining. Det racker inte 
med att bara skicka ut smabarnen utan 
tillsyn". 
De rad och normer for uppfostran, 

som liimnas i praktiskt taget varje 00- 
kens kapitel stalls alltid i relation till 
de fyra grundbehoven: trygghet, kon 
takt, omhet och aktivitet. Varje krav 
som inkriiktar pa nagot av dessa legi 
tima behov ar felstiilIt. Barn behover 
t. ex. frihet, men en frihet inom gran 
ser. "For stor frihet utan bestiimda 
granser kan ge barnet osiikerhet och 
angslan. Barnet vill ha besked". En 
begavad 10-aring sager till sin nagot 
osakra fostrare: "Varfor sager du all 
tid kanske, kanske, kanske? Varfor 
kan du inte saga bestamt," 

Korrigeringsatgarder 
I diskussionen om "korrigeringsat 
giirder" tar Regner klart avstand fran 
aga, men aven fran metoder som han 
firmer praglade av psykisk grymhet, 
framfor alIt da ironi oeh sarkasmer. 
Den typ av barn, som "tigger stryk" 

bor siirskilt uppmarksammas. Dessa 
barns patagliga forsok att provocera 
den vuxnes vrede kan enligt forf, vara 
ett forsvar mot egna skuldkiinslor. De 10 

EN SPECIAlARTIKEL 

barnen bor behandlas med siirskild 
varsamhet. 
Konsekvens i uppfostran ar det te 

rna som aterkommer i flera kapitel. 
Det illustreras av en tonarstos: "Mam 
ma tjatar forskrackligt, Men jag skul 
Ie inte kunna undvara tjatet". 
"Den vuxne maste visa sin mognad 

och suveriinitet genom att tiilmodigt 
fortsatta sin uppfostringsgiirning, att 
konsekvent halla fast vid vettiga reg 
ler och normer och vid varje overtra 
delse lugnt markera det begangna fe 
let och pakalla biittring". 

Mentalsjukdomar 
Mentalsjukdomarna behandlas utfor 
ligt, vilket ar nog sa vasentligt for 
fackfolk, men av mindre intresse for 
lekmiin. Mentalsjuka barn behover 
liksom vuxna patienter psykiatrisk 
behandling och sarskilda direktiv for 
fostran. 

missanpassning. Helt vanliga foriildrar 
kan finna rad avpassade for den var 
dagstillvaro, da vi ofta star tveksam 
rna infer vara barns beteenden. 
Till bokens ovriga fordelar kan liig 

gas att den kannetecknas av samma 
stilistiska elegans som Elis Regners 
ovriga forfattarskap, vilket gdr att bo 
ken inte bara iir liirorik utan aven 
hogst njutbar. • 

Y rkesutbildning idag 
Av overdirektor BmGER OHMAN 

Yrkesutbildning i den 81Jenska yrkes 
skolan ar ett alternativ sam f6raldrar 
borde veta mer am - det framgick 
tydligt och klart av det foredrag som 
overdirektor Birger ()hman, Kungl. 
()verstyrelsen for - Yrkesutbildning 
(KaY) hOll vid MR:s arsmoteskonfe 
rens. Foredraget aterges har i forkor 
tad form. 

I)en s~enska yrkesutbildningen i dag 
iir speciell men ocksii allman, Den iir 
inte siirskilt kiind men ocksa mycket 
kiind. Den kan te sig konstig for den 
som t. ex. gatt i liiroverk, har traditio 
ner oeh vet hur en rektor och en lii 
rare ska se utI Men den iir effektiv. 
Den svenska yrkesundervisningen 

har gatt sin viig fram i skymundan - 
fram till 1955 da riksdagen gav den 
mojligheter som den dittills inte haft. 

En valdsam expansion 
Fore 1955 hade vi 1.100 heltidsliisande 
avdelningar och i runt tal 16.000 ung 
domar i var yrkesskola samt dessutom 
40-50.000 elever i kviillskurser och dy 
likt. Det var inte mycket att mota 
100.000 ungdomar per arskull med. 
Riksdagen tankte sig nu, att vi skulle 
fordubbla kapaciteten pa 15 ar. Men 
vad har hiint? Jo, vi har i dag i de 
svenska yrkesskolorna 64.000 heltids 
liisande ungdomar och 125.000 i kvalls 
kurser - alltsa i runt tal 190.000 ele 
ver. 
1955 hade vi drygt 300 yrkesskolor i 

vara 1.000 kommuner. I dag har vi 
800 yrkesskolor. 
1955 hade vi 15 tekniska laroverk, 

Vanart oeh asoeialitet 
Van art och asocialitet far en allsidig 
analys, bade ur hemmets och skolans 
synpunkt, Stold, oiirlighet, sexuell 
vanart, valdsbrctt, eldsanlaggning, al 
koholmissbruk, lognaktighet iir un 
derrubriker i detta kapitel. For att 
komma till en realistisk behandlings 
plan maste man i forsta hand bilda 
sig en uppfattning om orsakerna till 
vanarten. Oeh i behandlingen maste 
man i forsta hand sikta pa att fa bukt 
med orsakerna. Regners synpunkter 
pa forebyggandet av oiirlighet iir in 
tressanta. Jag har ej hort eller sett 
dem framforas av nagon annan auk 
toritet: "vuxna maste lara barnen iir 
lighet pa. samma satt som man liir 
bort multiplikationstabellen; detta iir 
en synpunkt som barnet forstar, Man 
maste anlagga en praktisk, icke-mora 
liserande uppfattning: Det iir nodvan 
digt och praktiskt att vara iirlig. En 
torr pedagogisk syn gdr storre intryck 
an moraliska fraser som barnet hort 
manga ganger forr", 
Elis Regners Skolpsykiatri ar skri 

yen i forsta hand for larare. Den vill 
hjiilpa till att fran vanliga enkla "nor 
mala" beteenderubbningar sortera ut 
sadana som ar av komplicerad natur 
och kraver speciell utredning och be 
handling. Boken innehiiller emeller 
tid som de givna referaten antyder en 
mangd kloka rad, som kanske kan 

11 hjalpa till att forebygga en hotande 


