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BIRGITTA PETRI 

Niir barnen frcigclr, , , 

Mamma hur gammal 
ar Gud 
Skraiu: inte. Trottma inte. Tala 
scmL. Tala baTnens spTak! Ge inte 
upp! Hurdam. iir Gud? Vem har 
gj01't etllting? Hur har jag kommit 
till? Va7' finns himlen nagonstans? 

Illustr, haft. 3:50 

EIVOR AKESSON 

Niir barnen fragar om 

lidande och dod 
Behiroer man tala med barn om 
lidande och dod? Hur uppfattar 
bam doden? Hur mycket bryr 
bam sig om doden? Hur uppfat 
La7' bam krig och lidande? Varfor 
f1"ltg01'na. Varfor grater vi? Erii 
g01' om begravningen. Fragor om 
uppstandelsen. FTagor om himlen. 

Illustr. haft. 5:- 

I 1'1) upplaga! 

OTTAR OTTERSEN 

DE 
VIKTIGASTE 
AREN 
En bok: om forskolealderns 
psykologi 
Studierektor Ottar Ottersen 
har har sammanfattat vad 
man behover veta om upp 
fostran och psykologi, nar 
det galler barn upp till sju 
ar. 

"Utmarkt klart och lattfatt 
ligt . ,. star i niva med det 
basta som skrivits pa detta 
omrade." 

Goeta Harding i SKT 

"Formedlar mycken kun 
skap och ar lattlast." 
Buiqer Laqereromtz i DN 

"Kan varmt rekommende 
ras bade for foraldrar och 
forskcllarare." 

U.-B. Bruun 
i Barntriidgarden 

I SPI:s handboksserie 
Haft. 14:50, inb. 17:-. 

SKDB - DIAKONISTYRELSENS BOKFORLAG 

5:- 
for en bistoria 

SNALHETEN OCH VISHETEN 
EUsabet, 4 ar, var med pappa oeh mamma 
i kyrkan. Nar det var dags for kollekt fiek 
hon en lO-oring av pappa. Efter en stund 
ville hon ha en peng av mamma ocksa oeh 
fiek en 5-oring. Sa kom farbrom med ha 
ven. Nar han dragit tillbaka den, foljde EU 
sabet honom med en pillemarisk blick tills 
han var utom syn- oeh horhall, da visade 
hon fort just fram 5-oringen med ett: Han 
fiek bara den !ilIa! 

E!isabets mamma 

DALIGT VALT 
Inga, 2 1/2 ar, saknar lekkamrat, men mam 
ma lovar henne att om hon ar riktigt snall 
sa ska hon fa en lillebror eller lillasyster 
att leka med, Inga ' gar i spand forvantan 
nar mamma aker till BB. Men da mamma 
kommer hem med det !ilIa knytet, bUr hon 
fOrst alldeles stum oeh sedan sager hon be 
sviket: 
- Sa synd att vi inte skiekade pappa att 

kopa henne. Han kunde sakert valt battra! 
Ingas mamma 

TONARSKO 
Stadsbarnet Viveka sitter oeh Iaser, Hon 
traffar pa ett ord vars betydelse hon inte 
ar saker pa oeh fragar: 
- Mamma, en kvlga, det ar val en ton 

arSk0? 
M. O. 

RIK 
Mamma oeh Karin, 5 fir, ska ga oeh handla. 
Karin tar fram sin portmonna, 
- Vad du ar rik, Karin, sager mamma. 
- A [a, det ar bara Ibland, Men ibland 

sa minskar alIt riket. 
la 

MYSTERIUM 
Utanfor Tekniska Gymnasiet i var stad 
finns en byst av Jonas Wenstrom. Den star 
pa en soekel till vilken en trappa leder. 
Lena, 4 ar, gar forbi med sin mamma, 

stannar, tittar oeh sager: 
- Men, mamma, hur har farbrorn kom 

mit opp dar, han har ju inga ben? 
K. E. 

HANS LtJWBEER 
chef for den nya Skoloverstyrel 
sen, skildrar i detta nummers 
specialartikel den utbildnings 
explosion som samhallet nu upp 
lever och ger oss en uppfattning 
om efter vilka linjer man tanker 
sig losa utbildningsfragorna, 

DOKTOR TRUMP 
har gett sitt namn at ett mycket 
diskuterat undervisningssystem, 
som om det tillampades i Sverige 
skulle omstopa hela skolvasendet, 
Forsok med "trumpsystemet" 
pagar faktiskt, s. 15. 

ELEFANTER 
tagar fram over sidorna 18 och 19. 
De tjanar till att fasta i rninnet 
att det i hopen av normer, som 
alla nu diskuteras med samma 
iver och allvar, finns verkliga 
tungviktare - till skillnad fran 
annat mindre vasentligt krafs. 

GRYMT IR 
att Iamna sitt barn pa sjukhus 
i en situation da det som bast 
behover fars eller mors narvaro. 
Gar det verkligen inte att ordna 
sa att nagon av foraldrarna kan 
stanna hos barnet? s. 24. 

THE BEATLES 
och deras gelikar formar till 
fredsstalla de ungas behov av 
extas, symboler, myt, gemenskap. 
Vad har vi vuxna av den varan 
som kunde sattas i stallet? s. 28. 



Yasentliga normer- 
Att lara barnen hansyn, 

omtanke om andra, 
respekt for individernas 

integritet - 
det ar viktigare 

an det har med Higgtider 
oeh snask ... 

Av barnpsykiater 
INGA-GRETA AGRELL 

OCh 
N ormdiskussionens vag sveper som en 
folkrorelse fram over landet. Man ro 
par efter normer. Men vilka normer? 
Det ar mest sadana som ror Iaggtider 
och veckopengar och snask och rokning 
- aIlt i och for sig relativt viktigt, men 
inte pa langt nar det angelagnaste. 
I de fIesta familjer serveras ett ax 

plock ur normfloran pol olika omraden, 
utan att man egentligen gjort klart yare 
sig for sig sjalv eIler barnen, varfor man 
haller pol den ena eIler andra regeln. 
Ibland haller man benhart pol en rad 
ganska meningslosa normer, ibland or 
kar man inte se till att de foljs, Nor 
merna for barnen ar ofta inkonsekven 
ta oeh i direkt strid med dem som gal 
ler for vuxna. Vidare lagger vi tyngd 
punkten pol den del av uppfostran som 
imponerar direkt utat: iita" snyggt, rae 
ka vacker tass osv. Men vi forsummar 



ofta nog det som borde vara viktigare: 
hansyn och respekt for andra manni 
skors personliga integritet. Vi ger i 
stor utstrackning barnen stenar istallet 
for brod. 

Viktigt och mindre viktigt 
Framfor mig ligger en trave artiklar 
om barnens normfostran. Det ar bra ar 
tiklar ur tidskriften BARN, skrivna av 
erfarna pedagoger, psykologer och for 
aldrar, Och alla dessa artiklar pekar 
mot nagot vasentligt i uppfostran, na 
got som varenda foralder och arman 
fostrare behovde tanka sig in i och ar 
beta sig fram till: en angelagenhets 
gradering av de normer vi forsoker ge 
vara barn. Norm betyder regel, ratte- 

Man kan vardera med hansyn till vad 
som ar vardefullt for halsan, och dessa 
normer bor naturligtvis ocksa vara 
fasta. 
Men sedan finns normer som beror 

rent konventionella fragor, etikett och 
liknande samt normer pa det estetiska 
omradet, Till dessa sen are raknar jag 
allt som har med kladsel, skonhetsme 
del, frisyr osv. att gora, 

verats saval utan angelagenhetsgrade 
ring som ocksa utan godtagbar moti 
vering. 

Perspektiv pa normerna 
Derma vardering och angelagenhets 
gradering ar det viktigaste i uppfostran, 
det som syndas mest emot, och enligt 
min personliga uppfattning kan man i 
denna brist firma en av orsakerna till 
att ungdom sparar ur. 

Att komma fram till det gemensamma 
Detta, det viktigaste i uppfostringsde 
batten, angeliigenhetsgraderingen av 
normerna, kraver ett personligt avgo 
rande, ett tillrattagaende med sig sialv, 
som manga vuxna inte ar riktigt mog 
na for. Olika manniskor har olika Iivs 
askadning. Darav foljer att vardering 
arna inte kan bli helt sammanfallande. 
Men vissa gemensamma varderingar 
kan vi dock komma till. Det ar normer, 
grundade pa detta gemensamma, som 
hem och skola-foreningarna ska arbe 
ta pa att fa fram. Och da ar vi ganska 

fjarde ar verkligen inte sarskilt viktigt. 
Det finns en inte sa 1iten grupp barn, 
som inte orkar med alltfor manga nor 
mer, och da ar det nodvandigt att pruta 
ner kraven - och gora det pa de ratta 
stallena. 
Jag har tidigare varit i tillfalle att i 

derma tidskrift tala om begreppet norm 
trangsel, Det ar ett symtomkomp1ex 
som kan drabba barn i overkravssitua 
tion. Barnet har sa manga olika slags 
normer att folja, att det inte orkar halla 
ihop dem - och sa svarar pojken e11er 
flickan med ett symtomkomplex, som 
kan gripa over olika omraden och som 
man kan kalla normtrangsel. Det kan 
bli kroppsliga besvar, t. ex. sangvata, 
"nave1kolik" m. m. Det kan ocksa bli 

ovasentliga 
snore, men en regel kan vara mer e11er 
mindre kategorisk, och det ar var upp 
gift som foraldrar att ge barnen en me 
ningsfylld vardering av de olika nor 
mer vi sjalva har och som vi forsoker 
delge demo En vardering och en ange 
lagenhetsgradering. 
Varderingen kan ske ur olika syn 

punkter, som da ocksa markerar ange 
lagenhetsgraden, 
Man kan vardera ur etiska synpunk 

ter, och de normer som da berors bor 
rimligen vara kategoriska, oornkull 
runkeliga. Det ar normer som beror 
hansyn och respekt for andras liv, egen 
dom och livsrum. 
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Manga ungdomar som kommit pa av 
vagar, har utmarkta hem med oforvit 
liga foraldrar, Man kan dar vid ett nar 
mare penetrerande av orsakssamman 
hanget firma att foraldrarna lagt ner 
oandlig moda pa att bibringa sin tel 
ning de mest fortraffliga normer pa Ii 
vets alla omraden, I sin ambition har 
foraldrarna tappat de stora, barande 
linjerna - angelagenhetsgraderingen 
i sitt normsystem - och sa har barnet 
psykiskt kvavts under mangderna av 
forbud, pabud, varningar, maningar 
och overkrav, Barnet tappar kanslan 
for vad som ar socialt angelaget och 
etiskt forsvarligt. Normerna har ser- 

langt ifran det dar med veckopengar 
och klader och snask e11er hur? Det 
vare mig fjarran att vilja bannlysa dis 
kussionen om dessa de vardagligare 
tingen, men den ska inte overskugga 
den idedebatt, som far betraktas som 
ett kulturarv vi har att forvalta. 
Till den praktiska tillampningen av 

var angelagenhetsgradering hor alltsa 
att vi ska kurma till vara barn saga: 
Detta med arlighet och redbarhet och 
palitlighet och hansyn ar det som ar 
det a11ra viktigaste, detta andra ar bra 
for din halsa, och detta tredje ser trev- 
1igt uti du kan tanka pa det om du 
kommer ihag och orkar, men detta 

allman osakerhet, angslan, mardrom 
mar och det kan bli beteenderubbning 
ar av olika slag. Exempel pa en viss 
form av normtrangsel kan firmas hos 
det barn, som far borja skolan for ti 
digt, alltsa utan att vara sko1moget och 
som efter att tidigare ha varit torr och 
ren, vid skolans borjan etab1erar en 
dalig kontroll av bade blasa och tarm. 
Det kan vara £raga om de1s overkrav 
i forhallande till barnets mognad, dels 
en kollision mellan hemmets och sko- 
1ans normsystem, som kanske inte pas 
sar ihop. 
Normtrangseln upptrader alltsa nar •••. 

normerna saknar angelagenhetsgrade- ,. 
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ring, nar de ar for rnanga oeh kanske 
motsagande. 
Ett fel som vi ofta gor ar, att vi inte 

tar hansyn till den unges alder oeh ut 
veekling, nar vi ger normerna. Manga 
ganger ger vi regler utan att ta reda 
pa om de ar rimliga med hansyn till 
de utveeklingspsykologiska aspekterna. 
Detta kan kanske belysas nagot av hi 
storien om Anna oeh Pelle: 
Annas oeh Pelles mammor var basta 

vanner, Nar Anna var 3 ar kastade hen 
nes mamma henne i vattnet, oeh si, hon 

Normer • 
cs lagklackat 
dr ndstan som barlotagang 
vackert, graciost 
och riktigt lor hela kroppen 

simmade genast - om ocksa inte med 
nagon gladje. "Kan Anna, sa kan Pelle" 
sa Pelles mamma oeh kastade 3-arige 
Pelle i vattnet. Pelle drunknade - nas 
tan i alla falI- som alla 3-aringar utom 
Anna skulle ha gjort. Anna var mogen 
langt utover sina 3 ar, Pelle var nor 
malutveeklad. Sa dar ar det med upp 
fostringsnorrnerna ocksa. Anna kanske 
haller sig flytande, Pelle drunknar. 
Lat mig ge nagra exempel pa hur vi 

ska komma tillratta med de gemen 
samma normerna: 

• Diskutera dem pa klassmoten oeh i studiecirklar. Men disponera amnet 
noga, sa att ni far ett vettigt underlag for den fortsatta diskussionen. 

• Borja med utveeklingspsykologi: Vad ar rimligt att begara av barn 
i olika aldrar? Utmarkt litteratur finns pa omradet. Vi har framstaende 
utlandska oeh svenska forskare, som lart oss myeket: Arnold Gesell, 
Ase Gruda Skard, Anna-Lisa Annell, Sven Ahnsjo, Elis Regner, Bertil 
Soderling m. f1. 

• Forsok att utifran de skilda livsaskadningarna fa fram de omraden 
dar vi kan enas om normerna oeh gor upp en angelagenhetsgradering, 
helst gemensamt med skolan. 

• Genomfor normerna med demokrati, dvs. se till att aven barnen far 
tillfalle att gora sin rost hord, Det galler bade i hemmet oeh i skolan. 
Demokrati ska Iaras innan barnen kommit i skolan. Den som inte fatt 
lara sig vad den innebar, kan inte vantas i stand att klara den nya sko 
lans roda trad av demokrati oeh sjalvverksamhet. 

En studentforening skulle nyligen re 
novera sina lokaler. Golvet, dar manga 
fliekor hade statt oeh pratat, hade bli 
vit sa sonderstucket av sylvassa klae 
kar att det knappast kunde slipas ner 
oeh komma i hyggligt skiek igen. Det 
var synd om golvet, men det ar annu 
mer synd om de fliekor som balanserar 
pa de golvfordarvande skorna, som 
samtidigt ar fotfordarvande. 
Titta pa ett barns nakna fot! Den ar 

solfjaderformad, smalast over halen oeh 
med tarna spretande likformigt utat, 
Stortans inre rand fortsatter den raka 
linjen framat som fotens inre kant bil 
dar. 
Det ar inte en godtyeklig nyek av na 

turen, utan det har en stor funktionell 
betydelse. Det naturliga sattet att ga 
innebar namligen att man forst satter 
ner halen, darefter rullar foten framat 

Den gemensamma namnaren 
Vid arets Sigtuna-konferenser liksom 
vid tidigare kom myeken vikt att lag 
gas vid den konkreta uppfostringssitua 
tionen. Men liksom tidigare kom mot 
sagelser fram: Vi ropar efter gernen 
samma normer, samtidigt som en av den 
nya skolans viktigaste uppgifter ar att 
lara ut tolerans mot oliktankande. 
Men det ar just sadana motsagelser 
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Av dr NILS-BRAGE NORDLANDER 

- skenbara eller verkliga - som ar in 
tressanta oeh som bor diskuteras vid 
vara foraldra- oeh lararsammankoms 
ter. Hur ska vi brygga over klyftorna 
oeh finna den gemensamma namnaren 
i vart stora gemensamma problem: bar 
nens fostran till hem, familj oeh sam 
halle? 
Hur ska vi skapa normer som ger 

barnen brod men ieke stenar? • 

sa att den framre trampdynan overtar 
kroppstyngden oeh slutligen later stor 
tan ta belastningen samtidigt som den 
andra foten overtar storre delen av 
kroppstyngden. Pa sa satt far man den 
smidiga elastiska gang som utmarker 
alla som ar vana att ga barfota. Det ar 
vaekert oeh graciost att se pa, men det 
ar viktigt ocksa pa ett annat satt, Genom 
att kroppstyngden pa detta satt rullas 
fram over hela fotsulan, pressas det 
blodadernat samman, som finns dar i 
bindvaven under huden, oeh blodet 
pumpas med kraft upp mot hjartat. 
Denna pumpverkan pa benets blod 
adror fortsattes genom att vadens mus 
kulatur drar ihop sig oeh manglar blo 
det vidare uppat, 
I en hogklackad sko kan det aldrig 

bli fragan om ett "rullande" steg, det 
finns ingen mojlighet att satta ner ha 

fortsatter pii. s. 42 
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