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Det har skett en torandring av vad som går att
säga i den offentliga debatten - eller så går det nu
att säga vad man tidigare bara kunnat tänka. lnte
minst i skolan. Det skriver Mac Murray i detta
S 75
Krut-nummers krönika.
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Varför sprack det på Gårda?
Å

”Egentligen började det hela när Satu slängde
saxen i väggen och textilfröken kände sig hotad

till livet, samtidigt som Kemir sparkade sexans
frökens bil alldeles bucklig. Skolan stängdes.

Barnen fick gå hem och lärarna förskansade sig
hemma hos textilfröken....” Så börjar berättelsen

om konﬂikterna på en förortsskola, som blev två
S 80
tillslut.

Arbetarrörelsen, kulturarvet
och skolan
- Man stannar utanför skolan, utanför teatern,
utanför massmedierna. De är alla etablerade institutioner, och dem stannade man utanför.
Lena Hellblom har samtalat med Richard
Estréen, Jan Lindhagen och Bengt Nerman.
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Redaktionell inledning

redaktionellt:

Teknologernu, anfikvurie
ärva kulturen
Stora tänkare och små skolmästare
Oftast framställs det europeiska kulturar-

görande

vet som enjättelik reservoar av kunskaper,
mänsklig myndighet och human värdighet
som man fritt kan ösa ur. Ingenting kunde
Det blir tydligt i det
vara felaktigare.
Ögonblick då någon kritiserar förvaltningen

språkskolning, båda ingår i den historia
som vi ska skapa vidare på.

av den västerländska historien. Den håll-

tänkande

och

disciplinerande

Så skriver Jan Thavenius i sin nyutkomna bok om
svenskämnets traditioner i historien och nuet,
Modersmål och fodersarv.
Under arbetet med det här KRUT-numret har

ning som inte är apolegetisk riskerar alltid
att anklagas för att vara likvidatorisk. Traditionen har infiltrerat Arvet och slagit vakt
om föreställningen om dess entydiga välsignelser. Saken blir inte bättre av att det
borgerliga tänkandet haft en stark tendens
att bara ta fram de progressiva sidorna av

att skriva bildningens historia utifrån de stora

historien. Men ärvandet är inte någon

tänkarnas tankar och att skriva den utifrån de

okomplicerad process. Det kräver ett aktivt besittningstagande som exempelvis Peter Weiss skildrat det i Motstånders estetik.

små skolmästarnas praktik blev mycket synlig. l

Det måste alltså vara möjligt att se det
europeiska kulturarvet i all dess komplexitet och tvetydighet. Bildningens historia

kan tex skrivas utifrån de stora tänkarnas
tankar. Det blir en konfrontation med
grundläggande problem och utopiska före-

ställningar. Men samma historia kan också
- som i stor utsträckning har skett här ~

V skrivas på de små skolmästarnas nivå. Det

blir ett möte med en ofta barsk och frånstötande verklighet. I det förra fallet framstår
arvet som ett imponerande tankebygge. i

det senare som ett inte mindre imponerande instrument för ideologisk kontroll. Fri-

vi försökt läsa in oss på den aktuella debatten om
litteraturens och "kulturarvets” ställning i sko-

lan. Samtidigt har vi intervjuat svensklärare om
deras litteraturundervisning. Skillnaden mellan

mediadebatten har det inte saknats bekännelser
till Kulturarvet eller förslag om vad som nu bör
göras, vare sig de nu gällt en massiv satsning på
litteraturhistoria och läsning av kanon, eller mer
av sagor och berättande i undervisningen. För
svensklärarna, de små skolmästarna. har saken

haft en ofrånkomlig praktisk sida - att med de
elever de har framför sig under kanske tre vecko~
timmar iscensätta en undervisning där ungarna
helst lär sig tycka om böcker och inte hata böcker, där de får sig rimliga portioner av litteraturhistoria till livs samtidigt som de lär sig - bland
mycket annat - grammatik, språkhistoria, referatteknik, och inte minst att själva behärska det
skrivna språket. Från situationen i klassrummet

kan det vara långt till det ”frigörande tänkande”
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som Thavenius talar om och som brukar rättfärdiga studiet av traditionen och den stora litteraturen:
”De som inte orkar, de ﬂippar kanske inte
ut. De sitter snällt i sina bänkar. Men de är

inte med. Det är väldigt svårt att få med alla
i en diskussion när man läst någonting.
Många är passiva, vet inte, kan inte."
”Man fårju räkna med att det är många som

sitter av den tiden och som ingenting lär sig
alls. Det kommer man inte ifrån. Bara de
sitter stilla, får man vara nöjd.”
”Man får räkna med att i en grundskoleklass så är det minst en tredjedel av elever-

na som är helt kallsinniga inför kulturarvet,

det får man.”
Att undervisa om litteratur med en tredjedel av
klassen nedtystad och beklämd i bänkarna, är
heller inte vad svensklärarna skulle vilja göra.
Det är annat de vill:
”Om de ser hur personerna är skildrade,

vilka egenskaper de har, då lär de sig hur
olika människor kan vara. De lär sig toleransf'
”Litteraur läser man ju först och främst
för att orientera sig i livet, i tillvaron, för att

förstå saker och ting omkring en. Om historia är viktigt, så är det väl för att den hjälper
oss att förstå oss själva”
”'Litteratur, det är ju fantasi, upptäckt.”

'_

”Det ärju väldigt svårt att så att säga polisiärt kontrollera att de har förstått en bok.”
Att med ”polisiära” metoder genomföra en undervisning om en litteratur vars främsta värde
samtidigt anses ligga i dess humaniserande verkan är motsägelsefullt. Denna motsägelse är en

i.

F
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orsak till att åtskilliga lärare känt och känner stor
tvehågsenhet inför litteraturundervisningen.

Teknologerna
När vi arbetat med det här numret har vi grovt

sagt mött tre förhållningssätt till litteraturundervisningens problem.

Det första förhållningssättet skulle kunna beskrivas som ”undervisningsteknologiskt”: att göra de litterära texterna enklare och mer ”tillgängliga” för elever som förutsätts vara mindre ”teoretiskt begåvade”, att stycka upp undervisningen
i moment som varieras så-att ungarna inte ”trött-

nar”, eller att uppgivet låta eleverna läsa vad de
känner ”motivation” för och hoppas att de så
småningom ändå läser något ”mer kvalificerat”.
I skoldebatten anklagas SÖ, läroplansskrivare
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och andra för att sprida sådana pedagogiska program i skolan. men det är nog en grov förenkling

av verkligheten.I Så här berättade till exempel en

M

mycket ”kulturkonservativ” gymnasielärare om

hur det står till med de stackars eleverna på tvååriga linjer:
”Det är enormt stora skillnader mellan tvååriga linjer och treåriga. Enormt. De kan
intejämföras. På treåriga linjer kan man ha
en ordentlig litteraturhistoria och läsa de
viktiga verken. Det är nästan självklart att

på de tvååriga linjerna så krävs det att läromedlen är lite enklare upplagda. med enklare språk och lite mer konkret och så. De
tycker också att det är spännande med en
riktig bok i litteraturhistoria. om det är bra

bilder. /. . ./ Om man har en klass som inte är
så teoretiskt begåvad, då kan man ju inte
begära att få fram lika mycket som i en
mera teoretiskt begåvad klass. /.../ På tex
DK-linjen måste man göra på ett helt annat
sätt för att få dem intresserade. Man måste
variera undervisningen mycket mer för att

fånga deras intresse. Man kan inte hålla på
en hel lektion med samma sak. Man måste
ha olika saker i reserv om det man tänkt
inte fungerar. om de är väldigt negativa mot
det. Om de tex ska skriva en väldigt enkel
liten övning och efter tio minuter säger att.

nej, nu kan jag inte skrivamer. då måste

Antikvariema
Det andra förhållningssättet till litteraturundervisningens problem har vi överhuvud taget inte
mött bland mer erfarna lärare, men desto oftare i
debatten om vad som borde ske i skolan: kravet

på att ett fixerat Kulturarv och en fast kanon av
erkända litterära verk till varje pris skall gås igenom i svenskundervisningen. Detta pedagogiska

program är, milt uttryck, inte särskilt realistiskt;
försök att genomdriva det skulle säkerligen ta

död på många elevers lust att nånsin ha med
“Kulturarvet” att göra. Åtskilliga kulturdebattörer har som outtalad förutsättning att samtliga
elever innerst inne törstar efterjust det kulturarv
kulturarvsdebattörerna själva hypostaserat. Den
tron delar dock inte ens de allra mest kulturkonservativa bland lärarna. Dessa kan nämligen inte
nöja sig med vackra program. utan är tvingade att
_ undervisa:

“Det finnsju alltid dom som är helt ointresserade av allting annat än att stå på huvudet
i en mopedmotor.”

"Det finns ju elever som inte läser någonting hur man gör. De kanske öppnar böcker, men sen hittar de snart ett svepskäl.

man ha något annat i fickan. Eller likadant
om man i en antologi läst en liten novell.

Aven den enklaste bok är för svår. Det hör
liksom inte till deras livsmönster. Kanske

som man i en annan klass kunde hålla på
hela timmen med, och eleverna på de här

kan man locka dem med väldigt enkla
böcker med stor stil och färgteckningar.

DK-linjerna efter tio minuter säger att nu

kan vi inte komma på något mer. då måste
man ha något annat i bakﬁckan.”

Men oftast går det inte. Man får väl acceptera att det finns människor som är helt
ointresserade av läsupplevelser.”
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Redaktionell!

Konsten att ärva

att undersöka villkoren för kulturförmedling,

Det tredje förhållningssätt vi mött och som representerar en väg vi tror är framkomlig innebär dels

dels att pröva olika sätt att låta eleverna arbeta
med litteratur, historia och själva skriva.
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Det var ett fåtal förunnat att gå där. Och

försök. Här är många vägar oprövade. Undervisningsteknologins förkärlek för minsta motståndets lag har under de senaste decennierna trängt
ut litteraturen och ärvandet ur undervisningen.
Den antikvariska falangen bland kulturdebattörerna har valt motsatt väg: att definitivt resa min-

kunde man släpa hela den gamla överklas-

nesvårdarna och utse sig själva till Riksantikva-

sen genom denna kultur så kan man släpa
hela befolkningen. Det finns rimligen inga
genetiska skillnader i förutsättningarna”

rier, men därmed lämna skolan och lärarna. som
brottas med praktiska pedagogiska problem. i
sticket.
På så sätt har teknologerna och antikvarierna fastän de i debatten uppträtt som hund och katt -i
själva verket samverkat till att läromedelspaketindustrin sköter ruljansen.
Pedagogiska gruppen i Lund är det enda svenska exemplet hittills på ett kontinuerligt. systematiskt samarbete mellan lärare och forskare
kring litteraturpedagogik. Samarbetet gäller bägge nyss nämnda aspekter. både den historiska
och sociologiska förståelsen av kulturförmedlingens problem och praktiska pedagogiska försök.
där inte minst elevernas eget skrivande är centralt. Rent praktiskt arbetar Pedagogiska gruppen
så att lärare för noggranna dagböcker över sin
undervisning. vilka ligger till grund för en löpan-

Genom att undersöka villkoren för kulturförmedling kan man undvika en alltför utbredd sociologisk naivitet:
”Felet med den gamla skolan var inte innehållet, utan den sociala snedrekryteringen.

(Göran Hägg inför 1981 års Skolvecka i

Stockholm, citerad av Skolvärlden 29/
1981)
Ett sådant program är. sina vällovliga avsikter till
trots, sociologiskt naivt. Ty den kultur som förmedlades i läroverken var ingen neutral förnissa

som kan strykas på vem som helst. De elever som
gick i läroverken förbereddes sedan koltåldern
förjust denna kultur, och denna kultur var förbe-

redd just för dem. Det är lika vackert som orealistiskt tänkt att vilja lösgöra denna kultur från både
det institutionella sammanhanget, läroverket,

och de människor som vistades där.
Den som uttalar denna självklarhet brukar
skällas för att vilja likvidera kulturarvet. Inget är
mer felaktigt: I själva verket kräver konsten att
ärva en sådan sociologisk medvetenhet om ärvandets villkor. Det kritiska besittningstagandet

de diskussion i gruppen. Att så bryta lärararbe-

tets privatisering innebär möjligheter att förverkliga ärvandet av kulturen.
Därför presenterar vi i detta nummer av Krut
av kulturarvet är vår enda möjlighet att behålla
del' av gruppens arbete_ Som bidrag till digkusdet, annars blir kulturförmedling en
antikvarisk-fmßç
i
som
bland de lärare som vare sig vill vara unverksamhet, fornminnesvård.
"
Jonen
ervisningsteknolo er eller antikvlämnar det stora flertalet människor ob-É-z'orda

realitge'ny'
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På anslagstavlan informerar vi gratis om offentliga möten,
kurser, seminarier, aktioner, kampanjer etc. Arrangörer
måste i god tid meddela oss om sina kommande evenemang. Skriv till KRUT, ”Anslagstavlan”, Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Sth.

Solidaritetsarbete 1

Nordiska

Afrikagruppernas rekryteringsorgan - ARO - ordnar sitt nästa
s k SOS-seminarium för blivande solidaritetsarbetare i maj
1982. Man söker bland annat lärare till Mozambique, Angola,

sommaruniversitetet
hade i år sin sommarsessíon på
Askovs folkhögskola på Jylland. Under det kommande året
arbetar 12 kretsar vidare inför

nästa års sommarsessíon utan-

Angola, SWAPO:s flyktingläger

för Trondheim: 1. Evolutionste-

och till ANC:s skola i Tanzania.
Ansökan* senast 15 mars till

orins vetenskapliga räckvidd, 2.
Nedrustning,

17,

datavetenskap och samhälle, 4.

Box 5847, 102 48 Sthlm, tel 08/

Urbanisering och storstadsproblem, 5. Utopisk praktik: Samhällsexperiment i Norden, 6.

ARO,

Humlegårdsgatan

63 54 49, dit man också vänder
sig för information.

3.

Systemteori,

Kroppskultur, 7. Kvinnokultur

Solidaritetsarbete 2
Afrikagrupperna i Sverige
AGIS - håller på att bilda en
skolgrupp som ska bedriva informations- och solidaritetsar-

-

bete i Sverige. Vill du hjälpa till,
tex med insamling av skolmate-

rial till de befriade portugisiska
kolonierna i Afrika eller till
SWAPO i Namibia, kontakta
AGIS: 08/60 03 82, samma adress som ovan. _

Yrkesförbud?
Vad är det? Har vi något yrkesförbud här i Sverige? Krut har

börjat undersöka några fall av
yrkesförbud inom skolan. Vi
skall i kommande nummer ta
upp detta.
Har Du varit utsatt för yrkes-

förbud eller liknande? Hör i så
fall av Dig till oss i Krut på 08/21
7010 må-to 10-12, fr 13-16.

och kvinnokamp, 8. Världsekonomi och nationalstat i omvandling, 9. Musikalternativ, 10. Lo-

kalhistoria och förmedling, 11.
Socialisationsforskning och in-

38:435, 752 32 Uppsala, tel 018/
114755. Umeå: Kerstin Nordlander, Lillagatan 4, 902 49
Umeå, tel 090/12 43 42.

Fläskhästama
är en pjäs om skolan. Den görs
främst för en högstadiepublik -

fast den riktar sig lika mycket till
lärarna. Pjäsen bygger på en
blandning av egna skolminnen
och färska erfarenheter av dagens skola och är ett poetiskt

program med ﬂer frågor än svar.
En pjäs av Per Lysander i regi av
Suzanne Osten. Premiär 14 no-

vember på Unga Klara, Sveavägen 59, tel 08/14 ll 20.

Upprop för
vuxenutbildning

stitutionsanalyser, och 12. HiKraftiga nedskärningar är på
storia, historiefilosofi och histogång inom vuxenutbildningen.
rieskrivning. Varje krets har lo- - SFEF, Sveriges Folkhögskolekall-:retsar runt om i alla de norelevers Förbund, SOSVUX,
diska länderna. Vill du veta meSamarbetsorganisationen
för
ra, delta i studiearbetet eller bilSveriges vuxenstuderande och
da ny lokalkrets där du bor, konSARF, Sveriges AMU-elevers
takta de svenska lokalsekreteRiksförbund kämpar nu hårt för

rarna:

en

Göteborg: Anders Molander,
Bangatan 10 A, 41463 Göteborg, tel 031/14 26 70. Linköping: Sten Andersson, Himnavägen 102, 590 62 Linghem, tel

Organisationerna arbetar tillsammans inom ”Upprop för
vuxenutbildning”.

013/703 25. Lund: Andrew Jamison, Framnäs gård, 232 02

bevarad

vuxenutbildning.

Uppropet är en namninsamling med stödtia som ska skapa

08/213514. Uppsala: Nils-Erik

opinion för vuxnas rätt till utbildning och för bättre ekonomiska villkor för vuxenstuderande.
Upprop för vuxenutbildning,
Box 9186, 102 73 Stockholm, tel

Sjögren,

08/84 35 22, pg 11 75 63-7

Åkarp, tel 040/461264. stockholm: Sven Hansel, Holländargatan 9 A, lll 36 Stockholm, tel
Rackarbergsgatan
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vI BEHÖVER BLI FLERA
Att göra KRUT och få ut den är ett
tidskrävande arbete.
Vill du komma med i arbetet?
Som ombudsförsäljare, som kontaktperson, eller som medarbetare i
någon temaredaktion - är du välkom-

Vill du hjälpa till med punktinsatseri
samband med utskick eller hjälpa till
med det löpande kontorsarbetet? Vi är

tacksamma för all hjälp vi kan få.
Ring eller skriv till oss.
KRUT-redaktionen

men.
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”Läsningen är en svart låda! Och det var en känsla jag hade hela
tiden som lärare, att jag aldrig visste vad som egentligen hände i

läsningen. /. . ./ Höjdpunkten var när de någon gång satt kvar efter
lektionstid för att få läsa färdigt eller när de bad att få låna nån bok.
Då hade man haft en lyckad dag!”

”En myt som vi kan avfärda med besked är att ”goda” texter
automatiskt skulle ha ”goda” effekter på läsaren, att det bara gäller

att få eleverna att dricka ur den litterära källan. Så enkelt är det
inte. Hur läser eleverna? Så snart man ställt sig den frågan, inser
man att läsning är en komplicerad sak.”

”Vad är det som sker när en människa blir skapande och vad är det som hindrar

en människa från att bli skapande? Det är två krav man måste ställa - på sig
själv i första hand! Det ena är kravet på studier och skolning. Det är absolut
grundläggande. Det andra är något slags moraliskt grundkrav. Det kallar jag

att kunna stå på sin egen erfarenhet, detta vet jag, detta står jag för.”

Undervisningsteknologernas förkärlek för minsta motståndets lag har under de senaste
decennierna trängt ut litteraturen och ärvandet ur undervisningen. Den antikvariska
falangen bland kulturdebattörerna har valt motsatt väg: att definitivt resa minnesvärdarna
och utse sig själva till Riksantikvarier. På så sätt har teknologerna och antikvarierna i
bästa osämja sett till att läromedelspaketindustrin sköter ruljansen.
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