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En skribcnt som sysslar rued kf>lI~III1I('lItrrl ~UI' rill 
III'" der alltid rilltulande, liar "II •• rud uk t tlt,ldul'(','"r 
vasentl iga Iakta om sig sjalv. Det gii,' Trr- E~, Lyx 
redan pa pakctet, SUIlI hl.a. illrOrlllt'I"'" "''' "iiri"gs 
varde, vitamin- och kal or-iha]t 0('11 fi;rvurillg~It'IlIP" 
ratur. Pa paketet atedilllls u •. k" Iulu-ikunu-ns 
datull111larkning i ldufuulig k(HI, sum iunehiir en 
vardef'ull fiirskhetsgarunti. 

Dell hehagliga, Iriska smaken, tlCII goth. hryniugs 
formagan, de utrnarkta bakllillgsresultatclI - alit 
samverkar till att jag Iinner vegctabi I isku Trc Ess 
Lyx val fylla de funktioner jag kraver av ell 11m 
matfett. Varfor inte smaka sjiilv l 

t 5:- 
fir ea hJsterla 

SNABBVAXANDE 
Hasse, 4 Ar, har sett ett brudpar och undrar 
nar man fAr gifta sig. 
- Nar man ar stor, svarar farmor. 
En stund senare star Hasse uppe p1i byrAn 

och ropar: 
- Ar jag gift nu? 

Faster 

SKALLSORD 
Benkes pappa ar filosofie doktor. En dag 
nar Benke kom hem frAn skolan berattar 
han for pappan: 
- I dag kom Janne och sa till mej, att 

du var en san dar fillosAf! 
- Jaha, du, och vad sa du dA? 
- Ja, ja klappa till'en sft kiartl 

D(man 

Deua stilT pll poketet 
Hogsta naringsviirde - Kalo 
rihalt: 7.700 kal/kg - Feu 
halt: 820/0 - Endast vegvtu 
hiliskt f'eu - Vitaminerat: 
Vitamill A 30,000 IE (Iuteruu 
rionella Enherer) per kg - 
Vitamin D 1.500 IE per kg 
Lika mycket vitamiuer aret 
(1111 - Liimplig fiirvaring. 
teruperatur: +6 till +10°(' 
_ Basta bredbat'het vid +15 
till \-20°C. 

FoR SVART 
Anders, 5 Ar, ar mycket fort just i sin [amn 
Ariga lekkamrat, Margareta, En dag sager 
han till sin mamma: 
- Jag vill gifta mig med Margareta. 
- Jaha, sager mamma, Margareta ar en 

mycket snail och rar flicka. 
- Ja, men mamma, hur gor man dft, 

undrar Anders. 
- Jo, sager mamma, dft fftr du forst tvatta 

dig riktigt noga, sft fftr du ta pft dig en ren 
skjorta och sft skall jag hjalpa dig att knyta 
flugan riktigt fint och sft fAr du gft till far 
bror Johan och saga: "Jag skall be att fft 
anhalla om farbror Johans dotters hand". 
Anders ar tyst en stund, sa sager han: 
- Jag tror jag vantar tills han blir do. 

Ami 

\ lui. II' I !II l vv pakd iir lIIarkl tiled en ked, sa uti detaljister. 
1 •• 11 I III I 11111 IlIlU'li 111,'1 jir tilherkal 

ALDER 
Fa morfars hbgtidsdag med friinder och 
vanner i Ianga banor far ocksa barnbarnen 
vara med. En statltg och vanlig tant borjar 
prata med sjuarige Ola. 
- Jag ar ocksa mormor, sager hon, och 

jag gar ocksa med kapp, (Underfcrstatt 
'som din mormor') , 
Ola ser begrundande pa henne. Och sa 

sager han eftertanksamt: 
- A sa a ni bada sa gamla. - sma ken som segrat 

Mormor 

Bilaga medjoljer. 

DETTA NUMMER 
at- ett dubbelnummer (1-2). 

MUT DR SPOCK 
Sadan iir hans stil, den mang 
omtalade dr Spock som var spe 
cialartikel vill bekanta er med. 
Och det at- intressanta saker han 
har att saga i denna fraga, som 
val standigt diskuteras foraldrar 
emellan. 

MATNYTTIGHET 
och framgangen ar alltfor mycket 
den stora riktpunkten vid var, 
skolans och samhallets viirdering 
av barnen, s. 17. 

SANN HISTORIA 
om skolk, foraldraoforstand, rek 
torssamvete, s. 24. 

BARN I KONFLIKT 
behover nagon som star helt pa 
deras sida, som partiskt drar fram 
allt som kan tala till deras fordel 
- en forsvarsadvokat, s. 32. 

FURTVIVLA EJ 
kara foraldrar. Att barnen stund 
om valjer sig daligt sallskap be 
hover inte nodvandigtvis leda till 
undergang, s. 39. 

o 

SMA BARN 
kan inte slappas ut pa egen hand. 
Varfor gors det inte mer for att 
hjalpa mammorna med tillsynen? 
s.44. 

KLASSMtJTENA 
diskuteras vidare pa s. 36. 



Vem skulle val flrsvara udra barn om inte vi flraldrar? Att ta barnens parti ar var plikt. 
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Forsvars 
adVOkater 
fOrbarnen 
Av barnpsykiater 
INGA-GRETA AGRELL 

I kontakten mellan hem oeh skola bru 
kar foraldrar tillhallas att alltid stall a 
sig solidariska med skolan. Och visst 
bor vi gora det, annars aventyras ju 
vart gemensamma uppfostringsarbete. 
Men ska vi under aHa omstandigheter 

blint solidarisera oss med skolan? Har 
skolan oeh lararna alltid ratt? 
Nar barn anmals till barnpsykiatrisk 

undersokning fran skolan, sker det ge 
nom en lararrapport om de forseelser 
eller det allmanna beteende, som for 
orsakat svarigheter i skolmiljon, Det 
kan galla grava anmarkningar pa bar 
nets uppforande - kanske slagit en 
kamrat illa, kanske rent av gatt hand 
gripligt tillvaga mot lararen, Vad som 
utlost aggressionshandlingen ar ofta 
nog dolt i ett tocken, 
Detsamma galler vid rapporter hem. 

Foraldrarna far veta att deras barn 
misshandlat en kamrat, oeh infor valds 
handlingen bleknar det utlosande mo 
mentet oeh orsakerna bakom. 
Syndaren far i bada fallen sin dom 

utan att i namnvard utstrackning ha 
fatt tillfalle att forsvara sig eller for 
klara sitt beteende. Och utan att ha na 
gon "forsvarsadvokat", 
Nu menar jag naturligtvis inte att III.. 

barnets eventuella forsvarare ska for- ,.. 



neka fakta. Jag menar bara, att barn 
liksom vuxna behover nagon som inte 
deltar i det generella domandet utan 
som forsoker finna formildrande om 
standigheter - som Iorsoker tyda allt 
till det basta. Jag vill emellertid redan 
har poangtera att barn givetvis liksom 
vuxna maste ta konsekvenserna av 
dumheter, forseelser och overilningar, 
Men konsekvenserna blir mer uppfost 
rande och larorika med en positivt in 
stalld vuxen, som hjalper barnet att 
smalta erfarenheterna och kanske soker 
hindra att en dom blir orimligt hard. 
Brottslingen kanske har retats till be 

sinningslos vrede. Han kanske dessutom 
har varit i nedsatt psykisk kondition av 
en eller annan anledning och darfor 
varit lattprovocerad. Han kanske be 
hover trost och hjalp for att klara sitt 
straff. 
En 13-arig pojke var kand som en 

slagskampe och fore mal for ett otal 

med skolan i de fall da eleverna kla 
gade pa en larare. Eleverna ansag sig 
emellertid synnerligen ohemult behand 
lade, nar deras klagornal tillbakavisa 
des, och i sin opposition overdrev de 
hans fel orimligt. Och man kan nog inte 
frita ungdomarna fran ett ganska pro 
vokativt upptradande mot den ogillade 
lararen. Sa smaningom kom den stac 
kars pedagogen in pa sjukhus for mag 
sar, och jag fick tillfalle att diskutera 
igenom situationen med nagra av de 
ungdomar som kant sig hardast drab 
bade av lararens humor. Nar ungdo 
marna nu fick sina svarigheter beakta 
de och diskuterade med forstaelse och 
respekt for deras synpunkter, borjade 
det successivt klarna for dem att lara 
ren rent av kunde tankas vara mer i 
behov av forstaelse och hansyn an de 
sjalva. Det var ganska fascinerande att 
uppleva hur dessa ungdomar efterhand 
kom till insikt om att en larare kan vara 

Vi ar ju till for att hjalpa och flrstd dem 

bestraffningar for brutalitet. Varken 
skolan eller foraldrarna satte hans hu 
morsutbrott i samband med att han ha 
de en dalig tarmkontroll, som gjorde att 
han spred en oangenam lukt omkring 
sig och darfor av kamraterna kallades 
Stinken. Det var emellertid just detta 
oknamn, som gang pa gang retade ho 
nom till besinningslos ilska. Men han 
tog hellre en hard bestraffning an han 
skulle ha medgivit sitt svara handikapp. 
Den pojken hade behovt foraldrar, som 
tog hans parti mot skolan. 
Jag samarbetade en tid med en grupp 

ungdomar fran en skola, dar eleverna 
var mycket missnojda med en Iarare, 
Man fann bara fel pa honom. Uppgif 
terna om lararen var sa samstammiga 
och hade en sa klar sanningspragel, att 
det maste ligga en realitet bakom kla 
gomalen, Vid ett foraldramote hade for 
aldrarna - rnojligen med hansyn till 
det sjudande missnojet med denne la 
rare - just uppmanats till solidaritet 
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en bra pedagog, aven om han har vissa 
givna fel - att man inte av en larare 
kan begara att han ska vara ofelbar. 
Men denna insikt kom forst i och med 
att ungdomarna fran vuxna fick med 
givandet att inte ens en larare ar ofel 
bar. 
I direkt opposition mot vadjan om 

solidaritet fran foraldrarna mot skolan 
vill jag framhalla som min asikt, att 
solidariteten med vara barn ar betyd 
ligt viktigare an den med skolan i de 
fall det blir en solidaritetskonflikt. Vern 
skulle forresten forsvara vara egna . 
barn, om inte vi foraldrar? Ar det inte 
bade en rattighet och en skyldighet for 
oss att soka formildrande omstandig 
heter? 
Man talar om att foraldrar ska vara 

objektiva. Kan vi overhuvudtaget vara 
objektiva nar det galler vara barn? Jag 
tror inte det. Objektivitet forutsatter 
en brist pa kansloengagemang, som fo 
refaller mig otankbar gentemot den eg- 

na avkomman. Antingen alskar man 
sina barn eller ocksa tycker man illa 
om dem - den senare mojligheten ar 
faktiskt vanligare an ren likgiltighet, 
som ar ytterst sallsynt. 
Alskar man barnen, overdriver man 

deras goda sidor och forsoker sudda ut 
de daliga sa gott man kan - man bort 
forklarar dem garna. Men nar man val 
tvingats att erkanna de sidor man helst 
inte vilI se, ja da overdriver foraldra 
hjartat aven dar i sin oro. Da fore 
speglar man sig de forfarligaste fram 
tidsmoj ligheter. 
Tycker man a andra sidan illa om sina 

barn, tyder man naturligtvis allt till det 
samsta, 
Vi behover inte skammas for att vi 

ar subjektivt tillrattalaggande nar vara 
barn rakat illa ut. Vi foraldrar ar till 
for att hjalpa dem och forsta dem i de 
ras svarigheter - hellre med for stark 
subjektivitet till deras forman an att 
lata dem bli domda chorda. Vi har lov 
att kanna att blodet ar tjockare an vat 
ten. 
En liten pojke diskuterar en kamrat 

som begatt en forseelse och konstaterar 
tryggt och overtygande: "Sa klat hanses 
moss a ska halla me han". • 
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