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hur utbildning och uppfostran bidrar till att kvalificera nästa generation lönarbetare och samhällsmedborgare. Kunskaper om utbildningens samhälleliga funktioner är den nödvändiga grunden för en
realistisk utblidnlngspolltisk strategi.
Denna strategi måste arbetas fram kollektivt. KRUT vili bidra dels
med analyser av utbildningens funktioner i samhället, dels genom
att förmedla erfarenheter frän kampen att förändra skolan och samhäiiet.
Det är dyrt att göra en tidskrift. Fortfarande är vär situation sådan
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vi sköter det mesta av arbetet på vär fritid, även en stor del av det

tekniska.
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Fyra reser om

Fyra teser om
ungdomskulturen
Donald Broady, Svante Weyler, Brutus Östling
Man ska ta utgångspunkt i elevernas erfarenheter och behov. Så
har det hetat länge i den pedagogiska debatten, och det är en
tänkvärd paroll. Men det gäller att få grepp om vilka dessa erfarenheter och behov är, och hur vi ska förhälla oss till dem.
Med det här KRUT-nurnret, som handlar om kiosklitteratnr,
fotboll, punkrock, skateboard, diskofilmer, vill vi spika några teser

om ungdomskulturen.

1
Vi misstror den moraliserande kulturkritiken. Dels förstås den värdekonservativa
sorten som tar för givet att äldre kultur och

borgerlig kultur alltid är detsamma som
bättre kultur. Men vi misstror också den

sortens kulturkritik som pekar ut könsfördomar i veckopressen, rasfördomar i se-

rierna, våldsdvrkan i B-filmerna, profitin-

tressena i musikbranschen - och som sen

gör halt! Och därmed inte uppnår stort mer
än att avslöja vad de flesta - även kulturindustrins konsumenter «- redan vet. I värsta
fall hamnar kritiken i moraliserande över
just dessa konsumenter.
Lösrivna ideologikritiska analyser av då-

liga serier eller skräpfilmer är alldeles otillräckligt. Det vet varje ambitiös lärare som

velat visa sina elever på kvinnoförtryck i
kärleksserierna eller de fascistiska tendensernai amerikanska våldsfilmer. Visst, ele-

verna är väl medvetna om att tjejerna de
läser om är korkade höns, de har lagt märke
till att Bondfilmernas skurkar ofta är asiatgr. Det är inte bara så att eleverna vill vara

lararen till lags, de vet att kulturindustrin

producerar med tanke på profiten, och de
ser förljugenheten och de tvivelaktiga värderingarna. När sen lektionen är slut står
läraren där med sina vällovliga avsikter och
undrar vad han egentligen åstadkommit,

medan flickorna tar fram Starlet ur väskan
för att läsa på rasten och pojkarna pratar
om att åka in till stan och se Clint
Eastwood.
ldeologikritiska analyser besvarar inte

frågan varför eleverna använder kulturindustrins produkter - och ändrar knappast
deras konsumtionsvanor. Ty det är helt en-

kelt så att kulturindustrin bjuder ut lättåtkomliga varor som svarar mot elevernas
omedelbara behov av gemenskap, kärlek,

uppskattning, spänning, avgränsning av
den egna gruppen . . . Därför är vår första
tes: KULTURINDUSTRIN SKAPAR
INGA 'TALSKAii BEHOV UR TtItlvlll-'tL

tNTET; I sTÄLLET sUGER KULTURINDUSTRIN TAG I, FORVRÄNGER

OCH sLÄR MYNT Av FAKTrsK'r Ext-

STERANDE BEHOV.
Nöjer man sig med att racka ned på kul.

turindustrins usla produkter, så riskerar
man att dels moralisera över dem som inte

får viktiga behov tillfredställda på annat
sätt; dels blir man blind för förklaringen till

produkternas förmåga att faseinera. Och
därtill, om man inte ser att faktiskt existerande behov exploateras, missar man möj-

ligheten att ta hänsyn till dessa behov när
man försöker finna former att arbeta med

ungdomar, former som verkligen är alternativ till - oeh inte något vid sidan av - vad de
sysslar med på fritiden, Från försöksskolan
i arbetarstadsdelen Gloeksee i Hannover
berättar soeialisationsforskaren Thomas
Ziehe om erfarenheter av "Mode" som te-

ma i undervisningen:
"Modets manipulerande funktion I. . .f kan
man bara ge en meningsfull förklaring, om
oeksä dess funktion som identifikations, avgränsnings- och lustobjekt för barnen tas med
i analysen, formuleras, reflekteras och, kanske, förändras"

(Äsi'hetik and Kommunikation 22/23, 2:a upp!
1922, s 134)
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Vår andra tes är: KULTURINDUSTRINS

PRODUKTER MÅSTE aNALsaas I
SINA FUNKTIONSSAMMANHANG.
Som musik- eller svensklärare vill man
gärna övertyga sina elever om att amerikansk massfabrioerad disoornusik är sämre
än Bellman, Taube, Dylan, I-tendriaL eller

kanske Patti Smith, beroende på vilken generation man själv tillhör. Diseoprodukterna frän de stora musikfabrikerna är dålig,
enligt alla gängse kvalitetsmättstoekar.
Men erfarenheten visar att det i stort sett
bara är vissa medelklassbarn som lär sig

tillämpa sådana måttstoekar, ooh

som

överhuvudtaget tveker det är av intresse att
fundera över om HendriirL gjorde bättre mu-

sik, mer nyskapande, mer uttryeksfull, än
ABBA. Flertalet ungdomar uppfattar musiken från en helt annan utgångspunkt: i dess

funktionssammanhang, som en del av Hmiljön". På diskoteken eller på en fest fungerar musiken ungefär som kläderna eller ölet

- som inslag i bakgrunden, medan helt and-b

ö
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ra saker, som kamratkontakterna, spelet
mellan killar ooh tjejer, är det intressanta.

Därför blir det absurt att bedriva ideologikritik genom att låta eleverna sitta i rader i

duktion av arbetsförmågan - man vilar upp
sig, tvättar sina kläder, äter för att åter
kunna arbeta för fullt nästa dag ooh nästa.
Men fritiden har också en annan sida: den

klassrummet ooh höra ABBA eller Baooara
från skolans skraltiga grammofon.
Det här har kulturindustrin begripit be-

ger plats för kompensation för alla de

tydligt bättre än de flesta kulturkritiker. Vi
ser idag alltfler medvetna försök att marknadsföra hela livsstilar, inte bara produk-

svar. Författaren Göran Palm talar i det här
sammanhanget om "flykten från arbetet":

mänskliga be hov som man inte får tillfredsställda i arbetet - fantasi, gemenskap, an-

vi längtar ooh sätter vårt hopp till fritiden.

Coea

För skolelever har ofta fritiden preeir

Cola-kulturens alla loekelser på en gång,
”gränser mellan varan ooh köpproeessen
börjar försvinnall, som W F Haug skrev i

samma funktion. Eleverna flyr skolan
(ibland bokstavligen) ooh använder fritiden

ter.

lnte

bara

skateboard

utan

sin fortfarande alltför aktuella bok om

till att kompensera allt det man inte får tillfredsställt i skolan.

varuestetiken. På alla plan vävs inköpen

Många elever uppfattar skolan som me-

samman med upplevelser, inköpen blir upp-

ningslös. Så meningslös att vad som helst

levelser ooh butikerna omvandlas till "upplevelseseener" (Hang).

tyeks vara bättre. Helst vill man ut ooh

När ungarna betalar sin biobiljett, hamburgare eller skateboard blir de delaktiga i
en livsstil. Üeksä av det skälet är det förfe-

ga förväntningar på vad arbetet ska ge. Paradoxalt för oss som vet hur de jobb ser nt

lat att göra lösrivna produktanalyser, exempelvis av Grease, den film som spelade
in mest pengar förra året. Tv suget frän
amerikanskt soekervaddsfemtiotal handlar
mindre om filmer som Grease, eller aktören

man tala om flykten till arbetet.

John Travolta eller femtiotalet än om knl~
turindustrins försök att lansera en stadskultur - ooh svenska ungdomars behov av en
stadskultur.

Vår tredje tes är: SAMBANDET MEL-

SOCIALISATIONENS

som erbjuds outbildade ungdomar. Här kan
I det här numrets artikel om ungdomsfotboll finns ett exempel på hur unga pojkar
"flyr" från skolans diffusa målsättningar
till fotbollens kadaverdiseiplin ooh enkla
sätt att mäta framgång. För att begripa varför den preussiska pedagogiken fungerar i

fotbollen måste vi fråga oss varför den inte
fungerar i skolan.

Bilden av ungdomars sooialisationsproeess blir fullständig först när vi kopplar
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arbeta ooh ofta har eleverna paradoxalt hö-

OLIKA

OMRåDEN MÅSTE aNaLvsaaas.
De flesta ungdomars liv är splittrat mel-

samman de olika "områdena" i ungdomarnas liv. Det ligger nära till hands att man
som lärare då drar slutsatsen att det gäller

lan flera olika "områden" ooh institutioner
i samhället: familjen, skolan, ungdomsgår-

att i skolan föra in elevernas "fria" områden. Det är ookså den pedagogiska praktik
som brukar underförstås i slagordet "utgå

den, idrotten, fiket osv. Barns oeh ungdomars soeialisationsproeess innebär att

frän elevernas egna erfarenheter". Men det

upplevelser ooh erfarenheter från de olika
områdena kopplas samman ooh i denna
sammankoppling växer identiteten fram.

Det som i vårt perspektiv är viktigast är
hur ”områdena” skola ooh fritid hänger
ihop. Skolan är en tvängsinstitution, fritiden fylls av frivilliga aktiviteter, varav en

de] faller inom det vi kallar "ungdomskultur".

För vuxna fungerar fritiden som repro-

låter sig inte göra utan vanskligheter!
Eleverna har ofta en myeket klar uppfattning om vad som enligt skollag, tradition
eller praxis ska behandlas i skolan, ooh hur

detta behandlas. När det nu börjar bli vanligt att läraren försöker överbrygga de
objektivt existerande maktförhållandena i
skolan (som eleverna ofta har en instinktiv

känsla för) genom att i undervisningen ta
upp teman från elevernas fritid, reagerar
dessa ofta med stor misstänksamhet. Vi har

Fyra' teser om

hört flera lärare vittna om de misstrogna

bliekar de fått från sina elever när de kamratligt meddelat att "idag ska vi kolla kvinnosynen i Starletl"

Misstänksamheten har fog för sig. för den
pekar på den rävsar. som den progressive
läraren sitter i: å ena sidan vet hon att skelan är en utbildningsapparat som i grunden
bara tar hänsyn till det kapitalistiska samhällets behov; å andra sidan vill hon bryta
igenom elevernas misstänksamhet mot

henne som lärare för att sen just kunna visa
på denna skolans sanna karaktär.

Alltså: om man anser skolan vara en
tvångsinstitution, vars organisation sätter
käppar i hjulet för en "bra" oeh ”progressiv" undervisning, då är det inte helt själv-

klart att man som lärare ska försöka dra in
så stor del av elevernas fria liv i undervisningen! Gör man det så minskar man ju i
motsvarande mån elevernas "fria" område:

I"

"Det är ju doek så att en särskilt framgångsrik form av maktutövning från lärarnas sida
består i att de. förutom att de kontrollerar den
formella sidan av elevernas liv , även försöker

nästla sig in i deras informella relationer, där
de sedan distanserar sig från sin formella roll
oeh försöker ställa sig in bland eleverna för
att härigenom bryta deras motstånd. Tvpiska
exempel på sådan självdistansering oeh den
typen av insmiekrande beteende kan man
iaktta på klassutflvkter. där lärarna med en
menande bliek tillsammans med eleverna
bryter mot alkohol- eller rökförbudet; eller på
skolfester, där det bjuds många tillfällen att
för en gångs skull uppträda inför eleverna
som en riktig människa med personliga käns~
lor och problem. f. . .l Inte ens en allvarligt
menad självdistansering oeh en ständigt för-

stående kommunikation mellan lärare oeh
elever är av något värde, så länge det inte
även tillkommer mod oeh beslutsamhet att
också praktiskt förändra skolorganisationen.
(Klaus Ottomever; Människan under kapiteIisrnen, Röda Bokförlaget 1978. sid 2Ü4)

Vår fjärde tes är: BEHOVEN FÖRÄNDHAS HISTORISKT.
Det har inte alltid funnits ungdomar.
Uppfattningen om en speciell "ungdom"

bygger pä att det finns en grupp människor i
Samhället som befinner sig - pä alla sätt mellan barndomen (totalt beroende) ooh
vuxenheten (totalt oberoende).
Att ha en ungdom var tidigare ett privile-

gium för överklassen. l ungdomen skulle
man (män) leva ut, "leka rommen av sig".
"sä sin vildliavre",r vara oppositionell ("jag
var också röd en gäng, min son"). Därefter

var man färdig för inträdet som jämbördig
medborgare i samhället. I arbetarklassen
fanns ingen ungdom. Där fanns barn. unga
arbetare ooh vunna. Idag är ungdomen ett

stadium i alla människors liv.
Den soeiala grupp som vi kallar ”ungdomar'H uppstår i Sverige efter andra världa-

kriget, och det hänger naturligtvis samman
med att överklassen berövas sitt monopol
pä ungdomen. Det är självfallet inte nägon

slump att det skerjust dä; bl a de här politiska oeh ekonomiska förutsättningarna
spelar roll:
e Förlängningen av utbildningen till nioärig

obligatorisk grundskola ooh sedan till (i
praktiken lika obligatorisk) gymnasieskola.

Utökningen av skoltiden har bidragit till att
unga människor ur alla soeiala klasser

"hålls kvar" i ungdomen. Övergången från
barndom till vuxenhet dras ut över en längre tid än tidigare.
e Både arbetarungdomen oeh skolungdomar börjar i takt med det ökade välständet i
familjerna fä en egen ekonomi ooh inträder
som starka konsumtionsgrupper på varumarknaden. De konsumerar dessutom
"onyttigheter" som tidigare varit förbehållna överklassen: musik, restaurangbe-

Fyra! raser om . . .
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sök, mode (och sä småningom: resor, bilar
osv).
Så. Precis som uppfattningen om ungdo-

ungdomsgenerationen är föga disponerad
för den sortens politiska engagemang. Vad
har hänt? Ziehe talar (med en term frän

men är ett samhälleligt producerat - inte

Michael Schneider) om ”en ny socialisationstyp" med narcissistiska drag: "jag-

"naturligt" eller mänskligt" - fenomen, är

ungdomskulturen samhälleligt producerad.
Under 60-talet kommer ungdomens defi-

nitiva genombrott. Då blir ungdom och
ungdomlighet norm för alla människor. De
vuxna unga försvinner. Nu skall alla vara
unga vunna. Slagordet "Lita inte på någon

svaghet", orealistiska föreställningar om
sin egen förmåga, rädsla för djupare käns-

lomässiga relationer - exempelvis menar
Ziehe att kamratgruppen fungerar som
”social livmoder", som man använder för

snabbt upp av varumarknadens herrar.

att undfly krav från omvärlden och för att få
självbekräftelse, men där man snarare söker symbiotisk närhet än ömsesidiga rela-

Men utvecklingen sedan 60-talet har visat
på en ny paradox: samma ekonomiska och

tioner till andra självständiga människor.
Den här nya socialisationstypen som blir

sociala utveckling som tidigare skapade

allt vanligare bland barn och ungdomar be-

”ungdomen” som ett slags frirum mellan
barndom och vuxenhet, underordnar nu
denna gång inte produktionens utan kon-

varar många drag frän den narcissistiska
fasen, dvs enligt psykoanalytisk teori barndomens tidigaste fas, som utmärks av ett
symbiotiskt förhållande till modern, oskar-

sumtionens tvång. Frirummet stängs! Och

pa gränser mellan det egna jaget och om-

marknadens herrar skyr inga medel; tvärt-

världen, omnipotensföreställningar - Freud
talade om en "oceanisk känsla".
Känns resonemanget igen? l Sverige
myntade Kristina Brandt-Humble under
sextiotalet begreppet “Aniaramänniskan".
Hon hade bland ungdomsbrottslingar funnit

över 301” föds i yippierörelsen, men sugs

ungdomarna under ett nytt slags tvång -

om utnyttjar man listigt to m resultaten

och parollerna från (iQ-talets ungdomsuppror: “Beat the system buy a Volvo" (Ur

Volvo-reklam i USA)
Undervisningen ska ta hänsyn till elevernas erfarenheter och behov, så brukar for-

muleringen lyda. Kulturindustrin lever gott
på att ta hänsyn till ungdomarnas omedelbara behov. För att kunna resonera om pe-

dagogik, eller om ungdomskultur, måste vi
få grepp om hur dessa behov är beskaffade.
En spännande fråga gäller behovens förän-

dei-lighet. Ar ungdomars behov idag annorlunda än för något eller några decennier

sedan? l-Iär kan vi kanske finna deltörklaringar både till "skolans kris" och till kulturindustrins makt över själarna. Som för-

äldrar eller lärare gör vi ofta misstaget att
(omedvetet) göra hägkomsterna från vår
egen skoltid till förklaringsmönster.

Här finns inspirerande synpunkter att
hämta i den aktuella diskussionen bland
västtyska marsister om "den nya socialisationstypen”.__Det är en diskussion som gäl-

ler frågan "Ar ungdomen avpolitiserad?",
för att citera undertiteln till Thomas Ziehes
avhandling Pnbertät and Noraissmus (EVA
1975, 2. uppl 1978). Ungdomsrevolten och

året 1968 förefaller långt borta, den nya

"en ny människotyp, l- - -l mer oberoende
av andra, utan starkare känslomässiga band,

med ganska lågt ställda förväntningar på

l'Ü
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känslomässigt liv överhuvudtaget. 1- - -f

tenderar att försvinna nr bilden. Barnets

Aniaramänniskan är ur psykisk struktursyn-

symbiotiska bindning till modern upplöses

punkt primitiv och narcissistisk l- - -l Verklig djup kontakt och närhet undviks I- - -l
ñniaramänniskan fungerar i moraliskt hänse-

inte, och föräldrarna och deras normer fungerar inte som identifikationsmöjligheter.

ende så, att han hälles härt utifrån av över-

ror av den ekonomiska och sociala utveck-

Dessa förändrade familjeförhållanden be-

vakning och straff, dä han har föga av inbyggd moral."
(ur Brandt-Humbles och G. Settergrens lic-

lingen: familjens utrymme krymper i takt
med att dagis, TV, skola etc tar över allt-

mer av socialisationen. Pä arbetsmarknaden och arbetsplatserna blir föräldrarnas situation alltmer pressad och osäker. Arbetskraften ska bli flexibel, anpasslig, flyttbar.
För kapitalet får konsumtionsvaruproduk-

avh.Sth1965, s 4Bf)

Det blev en debatt som fortsatt ini sjnttiotalet och ofta handlat om barnen från betong-

förorterna. Men i den aktuella maritistiska
diskussionen betraktas inte den här nya so-

tionen ökad betydelse etc.

cialisationstypen som en avvikelse frän den
"normala" personlighetsutvecklingen. En-

Och samtidigt börjar hela den "klassiska" borgerliga ideologin vittra sönder, med
sina principer om det rättvisa bytet, bestämda fasta normer, flit och spar-samhet

ligt Ziehe m ﬂ blir det allt mindre vanligt att

barn verkligen identifierar sig med sina föräldrar och deras normer, och utvecklar ett

som ideal osv.

starkt jag eller en auktoritär personlighetsocialisationsmönstren som varit "normala" i det borgerliga samhället är på väg att
försvinna.

Så vill Ziehe förklara den nya socialisationstypen. Det här har betydelse föi' vad
som händer i skolan. Normdebatten, talet

Vilket har med förändringar i familjestrukturen att göra. Grovt sagt använder sig

längre", är kanske symtom på reella för-

om att "dom har inte respekt för nånting

modern av barnet för att klara av sin egen
osäkerhet, medan fadern som auktoritet

ändringar och inte bara reaktionärt kvirr.

Man får inte glömma att- vilket psykoana-
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lytiskt orienterade marsister påmint om
alltsedan Siegfried Bernfeld på tjugotalet lärare använder eleverna för att tillfreds-

läraren, inte minst på grund av att de har

ställa sina egna behov, främst för att be-

turindustrin hjälper till att blåsa upp orealis-

kräfta sin uppfattning om sig själva. Därför
tror vi att "skolans kris" delvis består i att

eleverna helt enkelt vägrar tillfredsställa lärarnas behov. Annorlunda uttryckt: att lä-

rarnas och elevernas behov blir oförenliga.
Som lärare har man idag, i och med den
borgerliga bildningstraditionen och lärarauktoritetens sammanbrott, egentligen bara

ett ideal att leva upp till: att vara en omtyckt lärare, och härvidlag behöver man för

självkänslans skull bekräftelse från eleverna. Men en HnarcissistiskH elevgrupp undv
flyr känslomässiga bindningar och har

egentligen bara ett behov: att bli lämnade
ifred.
Upplagt för konflikter alltså, när lärarens
och elevernas behov är oföreuliga. Men
möjligen öppnar denna delvis nya situation

_
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också nya pedagogiska möjligheter. Tho~
mas Ziehe resonerar ungefär så här: Vi har
nu den nya socialisationstypen som ett faktum, och vi ska inte mer än nödvändigt
sörja att "jagstyrkan" verkar gå förlorad.

De unga narcissisterna skapar problem för
sina "underbara idealjag" att försvara; kultiska föreställningar om hur en ung männi-

ska ska vara. Det väldiga glappet mellan
idealjagets orealistiska omnipotensspräk
och de begränsade möjligheter ungdomarna
faktiskt har, det är den motsättning som
utmärker den nya socialisationstypen (och

som avlöst den "klassiska" borgerliga personlighetens typiska motsättning mellan
förträngda driftimpulser och kontrollerande, tillbakahällande drag - jfr Birgitta
Holms artikel i det här KRUT-numret).
Men i bästa fall kan man som lärare skapa

förutsättningar för en kollektiv bearbetning
av denna elevernas vanmaktssituatiou, som

ett gemensamt problem, med samhälleliga
orsaker. Och "den nya socialisationstypen" är trots allt öppnare och mer föränder-

lig än den "klassiska".
Här finns utgångspunkter för en diskussion om den alternativa pedagogikens möjligheter idag. Vi har refererat Thomas
Ziehes resonemang som ett exempel på hur

diskussion kan föras. Det finns förstås and-

lä'

Fyra teser orn ...

ra sätt, vi menar inte att Ziehe levererat

Men marknad skrafterna har det mesta av

patentlösningen. Det viktiga är att vi, pro-

ungdomskulturen i ett stadigt grepp. Även

gressiva lärare och andra, försöker analysera elevernas situation och deras behov och
behovens förändringar. Det ger en bättre

om faktiskt existerande behov är själva för-

grund för pedagogisk praktik än de senaste

intresse. Ungdomskulturen är i hög grad

årens myckna abstrakta prat om pedago-

kultur ät ungdomarna. Ta Aftonbladets bilaga UNG - men tänk på alla andra liknan-

utsättningen för kulturindustrins framfart,
så modellerar den dessa behov i sitt eget

giska metoder.
Det här KRUT-numret är avsett som ett
bidrag till denna nödvändiga diskussion.

de massmediala ungdomsprodukter: Deras
beskrivning av ungdomskulturen är som resor in i exotiska landskap - välfärdssamhäl-

Birgitta Holm skriver om "publiksmakens"
förändringar under hundra är - avspeglad i

'I
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lets subkulturer. l bästa fall har beskriva-

succeerna Sherlock Holmes, Mike Hammer och nu senast James Bond och finner

ren/re senären ritat en karta över det under-

liga landet som hon kan visa upp när hon
kommer tillbaka.

-

att kapitalismens utveckling fått genomgripande nedslag ocksä i människors personligheter. Karen Borgnakke analyserar bl a
lanseringen av John Travolta som en media-begivenhet som med raffinerade meto-

Ungdomarna känner inte igen kartan.

Far och mor och magistern och kvarterspolisen och socialborgarrädet skäller på

kartan.

der exploaterar ungdomars behov idag. Hur

Marknadsdirektören lär sig kartan.
De andra ungdomarna lär sig snart att

ungdomarnas fritidsintressen kan hänga
samman med att skolan lämnar vissa behov
otillfredsställda illustreras i Svante Weylers
artikel om pojkfotboll. Stig Larsson skriver
om en rörelse (ännu) inte underkastad
marknadskrafterna, nämligen punkkulturen
runt om i Stockholms förorter; ett uttryck

hitta pä kartan.
Plötsligt har KARTAN blivit identisk med
ungdomskulturen. l någons intresse.

I

Foto: .s 5.' Anders Petersen, SAFTRA. .r .7, l'Ü

för protestpotentialer hos "den nya sociali-

(ire Hoitnkt-'isa SAFTRA. .r 8, 9 Kart Berggren.

sationstypen"?

s H: Lnrs Hesseltnnrk. SAFTRA
_.~'
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Förslag till vidare läsning
De följande litteraturtipsen anknyter främst till irlledningsartikeln.
Resonemangen

om

ungdomen

som historisk och social företeelse
har hämtat inspiration från de teo-

björnssons nyligen utkomna bok
Frttniijeportriitt
essr'ier ont frttnilut'en. kvinnan, hornet nek kärleken i
historien (Gidlunds 1978).
-

rier om barndomen som Ronny

Just detta att barndomen avskiljs

Ambjörnsson har introducerat och
presenterat i Sverige. l en artikel i
Ürn' år Bilal nr lilii'iö menar elm-

frän vuxenlivet, arbetet osv gör att
barnen inte omedelbart, direkt, kan

björnsson att den bild av barndo-

men, som vi har idag, egentligen är

klara livet i vuxenvärlden. Istället
mäste barnet socialiseras - uppfo-

en ganska uy företeelse. För lite

stras - genom familj. TV, massme-

mer än hundra är sen del tog barnen
redan frän tidiga är i familjens produktion. Det är först med det bor-

gerliga samhällets utveckling som
barndomen blivit en avgränsad pe-

lära sig hur det ska bete sig och

dia, förskolor, skolor osv. l antologin Berntnnrknnd - kritik ttv burntnetit'er ect't -tniljö er (Gidlunds 1977,
recenserad i KRUT l) finns en lättläst och pedagogisk framställning

_._

saksindustrin rn m. l Klaus Üttomeyers pedagogiska och lättlästa

Människan

under

kapitalismen

(Röda Bokförlaget 1978. se recension i detta nummer) vävs denna

socialisationsprocess in i och beskrivs parallellt med den vuxnes
vardagsliv i tvärsnitt- genom arbe-

te. marknad och fritid. Üttomeyer
betraktar inte de olika områdena
skilda från varandra, utan försöker

väva in dem i en helhetsbild av individens utveckling och liv.
Det finns pä svenska ganska gott
om litteratur som försöker beskriva

och lyfta fram myter och fördomar i

verksamhet i arbetslivet. Samma

av Agnete Diderichsen om hur denna socialisation konkret gär till. Där
återfinns också flera konkreta ana-

den av s k ideologikritisk litteratur,

resonemang vidareutvecklas i Am-

lyser av barn och massmedia, lek-

är den idag smält klassiska studien

riod i människornas liv, totalt av-

skild frän de vuxnas produktiva

masskulturen. Den bok som kan

sägas ha startat hela den stora flo-

Fyra teser om ...

av Göran Palm. indoitrrineringen i
Sverige (PANiNbrstedts 1968).

Kerstin Stjärna för i tidningen
Arbetet en mullvadskamp mot kulturindistrin och hon besitter en
enorm kunskap om villkoren för
denna industris produktion av
masskultur. Ett urval av hennes artiklar finns nu samlade iPnssningor
(Cavefors l977,reeenseradi KRUT
8 .
)Üm triviallitteraturen har det

skrivits mängder med böcker och
uppsatser. Till de bättre hör Yngve
Lindungs Ki oskiirrerotrrren (Tiden
1977). I Seriernos värld (Gidlunds
1974) behandlar Lasse Pettersson

frarnför allt de fördomar beh den
antikommunistiska

propaganda

som vi kan ﬁnnai serietidningarna.
Pettersson har också gjort ett ljud-

(Tema Nova 1975) fasta pä Haugs
analys av det senkapitalistiska kbnsumtionssamhället, när han försö-

ker beskriva hur masskonsumtionen förändrat sjukdomsbilden hos
människan i det borgerliga samhället. Bokens tvä första delar utgör en
uppgörelse med dels den borgerliga
psykoanalysen och dels den dogrna-

.Li

Men vilka är de behov som triviallitteraturen beh masskultbren gri-

per tag i? Helmut Lethen berör
denna fräga i Üm iitierntriranriervisningen på gymnasiet i antologin

Litteratur i bruk (red Ljung dt. Thavenius, FAHlrstedts

1973; re-

cens erad i HRUT ö), och diskuterar
bl a en del blockeringar hos elever-

tiska maritismen, som den framför-

na när det gäller att överskrida den

allt sett ut i Sovjet. Sehneider har
av andra "nyare" soeia1isationstebretiker kritiserats bl a för att han
utifrån den ekonomikritiska analysen gjort alltför snabba oeh lättvindiga kopplingar till individernas
psyken.
Sbeiblbgen Oskar Negt beh juris-

ideologiska kritiken av reklamen. 1
samma antologi skriver Palle Ras-

ten, filmaren m m Alexander Kluge
från lv'ästtysl-:land behandlar i sin

musa ert om Trivioliirrerrrrrirensfrin .lirtion beh han försöker se pä i vilka

psykologiskt bestämda behov triviallitteraturen griper tag i. Uppsatsen är ett utmärkt komplement till
Birgitta Holms artikel i det här
numret. En viktig poäng hos Rasmussen är att han försöker knyta de
blika livssfärerna arbete-fritid. sko-

bildband (UR 1977) utifrån boken.

omfängs- beh uppslagsrika bok
Üß'enrligiter og erjirring (ÜMTI

(Risken med hans typ av kritik är

NSU 1974] olika former av organi-

antologins avslutande uppsats orn

att serieläsarna kan känna sig ned-

sering av erfarenheter såväl som
blbekering av erfarenheter. l det

.arbeiorlirrerotrn'rrr och diriril'criken i

värderade och reagera mot den som
påpekar alla fördbmar beh annat _
det har vi egna erfarenheter av när
vi prövat bil dbandet).

Den sortens ideologikritik har
man i en rad analyser frän Danmark
de sista åren försökt att överskrida.
Ett tidigt exempel är den ambitiösa
vblymen Tegneserier (GMT 1973)

sammanhanget kommer de in pä
massmedias och kulturindusttins

fuktion i förhållande till organiseringen av klassmedvetandet. Fä
svenska finns tvä introduktioner till
Ncgtikïluges bok; i Tekla nr 2/1977
beh iKRlS nr 7-3i1978.
l en artikel i Hriften ﬂlir kritiska

la-fritid, till varandra i sin analys.

rier .borgeriigrr samhället av lb
Bondebj erg diskuterar pä vilket sätt
arbetarlitteraturen kan knytas tiil

elevernas erfarenheter (se ocksä
RRUT öl). Bondebjerg tar också

upp hur uppfostran inom skilda
klasser har betydelse för vad och
hur man läser. 1 den danska tidskriften Körner: nr 35 finns en
tänkvärd men svärläst artikel av

som innehåller en genomgång av ert
hel ärsprbduktibn danska serietid-

.rrrrriier nr 3i1975 anknyter Robin
Cheesman beh Carsten Kyhn till

västtysken Thomas Ziehe, Sri-frisk-

ningar [i stort identisk med det
svenska utbudet), beh som använ-

Negtilšluge när de diskuterar förutsättningarna för skapandet av en
materialistisk
masskonsumtionsteori- Cheesmanil-tiyhn har oeksä
gett ut en antologi kring Marvin-mr-

i'ir örtytining og erji'rring. sbtrt jtlst
problematisera: det här med att ta
utgångspunkt i elevernas erfarenhe-

der Mars' ekonomikritik, Freuds
psykoanalys samt Levi-Strauss'
mytteori för att analysera de tecknade seriernas funktioner. l antblbgin Pop og irioiriyrkeise (red Borgnakke år Sehmidt, UP 1976) finns
uppsatser om musik och musikundervisning. Karen Borgnakke visar
i sitt bidrag Berit. .var ng iriolriyritr-i-

.re att det är nödvändigt att utgå
ifrån popmusikens funktibnssammanhang för att i analysen kunna
komma utöver och kritisera de mb-

ralismer som brukar drabba särskilt
"idbldyrkande" flickor.
Kultnrindustﬁn skapar inte behovet ur intet. utan suger tag i och
förvränger behov som redan finns.
Behovet av kärlek, ömhet osv.
Denna insikt har framförallt Wolfgang Fritz Haug hjälp till att förmedla med sin bok Kritik av varnarren'ken (Paniblorstedts 1975). lvlichael Schneider tari tredje delen av
sin bok Srmtirr'iliet som sjukdom

mrrniirrrtiorr och med'vetonriepro[friktion (NSU l9751. där bl a dött

ovannämnda artikeln i mer utförligt
skick ingär. Tyvärr häller sig bäde
Negtilíluge och Cheesmaniltiyhn
pä ett ganska abstrakt och svärtillgängligt plan.
Här i Sverige har bl a Brigitte
Holm försökt använda Negtiiíluges
teorier i en analys av medvetande-

industrins fttktibrt. Kampen mnji'rntrisiproririkriom-vi heter en bra artikel it'e då Bild nr 3i197ö. sbm bl a
tar upp och analyserar kärleks- beh
skräekserierna. Birgitta menar att
medvetandeindustrin anknyter till

beh suger tag i vär förträngda,

ter och behov. Sin tes om ”den nya
utvecklar
socialisatibnstypen"
Ziehe i Prtirerrr'ir and Norrissrnris.
(EVA 1975, 2 upp] 19781. som ska

översättas till danska, päÜlvlTs för-

lag. 1 decembernumret av Ästlren'i:
and' Koinntrrnikntbn inr 34. 1973].
gör Ziehe en högst personlig värdering av var den diskussionen hamnat idag. Rutb-Gisela Klansmeiers
"Pribertr'ir irnri Berrtinrrsik" [dansk
övers i NielseniNielsen: Sorioiisotiortslfirrskning. Borgen 1977] samt
Elo Nielsens ““Nm-risifrutti ng
brvttnmsiri'" (Kirirni' ng klar-.ve 3D.

1977) är tvä artiklar som försöker
använda tesen om "den nya sbbialisationstypen"
för att förklara
rbekmusikens attraktionskraft.

outveeklade beh avgränsade fanta-

Du kan beställa dessa böcker frän

siverksamhet beh leder in denna i
konservativa banor. Medvetandeindttstrin producerar pä så sätt ett
effektivt kitt för det bestående.
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Prenumerera på årets 3 kommande KFlUT-nr.
KFlUT 10 (maj -TQJ om sko-lan och arbetarrörelsen i Skandinavien
KFlUT 11 (sept -?9) om normer oeh normdebatten.
KFlUT 12 (dee -79) om Iäromedelsmarknaden och alternativa läromedel

Sätt in 35:- på pg 70 89 89-9 så får du dessa 3 laddade KFlUT.

m'

I 0 kommer till första maj. Temat är En skola för folket?
och handlar om skolan ooh arbetarrörelsen i Skandinavien.
VI ger ett historiskt perspektiv på utvecklingen, exempel på
förhållandet skola-faekförening 'samt granskar den progressiva skolrörelsen. Plus en hel del till!
Vi har i detta nummer samarbetat med utöildningstidskrifterna Praxis i Norge ooh Unge Paedagoger i Danmark.

WTS
TEMA: Ungdomskultur
Kulturindustrin skapar inga ”falska” behov ur
tomma intet; i stället suger kulturindustrin tag i,

förvränger och slår mynt av faktiskt existerande behov.
0 skate

0 James Bond
O kärleksromaner
I pojkfotboll
0 punk

O disco
l Travolta
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