Kerstin Bergöö

"En röst som manar eleverna att ta upp
boken och fatta pennan" om modersmålsämnet och vägen ut
det offentliga samtalet

Modersmålsämnet, skolan och medborgarskapet
Lars-Göran Malmgren lyfter i sin bok Svenskundervisning i grundskolan
(1996) fram det faktum att det på sextiotalet bara var tio procent av alla
svenskar som deltog i den "offentliga debatt som förs i skrift, med penna
och skrivmaskin". Han säger:
Ett syfte med modersmålsundervisningen kan vara att bidra till att fler människor kan
delta i det demokratiska samhällets offentliga debatt i skrift och tal. Det är ett mål som
är demokratiskt och inriktat, inte först och främst på att återskapa en förfluten kulturtradition, utan på ett framtida bättre samhälle ( s. 125-126).

Tidigare i samma kapitel, "Forskning och svenska", har Malmgren presenterat en fransk och en engelsk lärares olika syn på vad man kan och
bör göra inom ramen för modersmålsämnet. Den engelska läraren menar
att syftet med undervisningen är att arbeta för alla människors lika villkor
oberoende av klass, kön och etnicitet. Därför läses, skrivs och diskuteras
det kring sådana frågor i hennes klassrum. Hennes franska kollega ställer
sig helt oförstående till detta. För en fransk modersmålslärare är syftet att
eleverna ska lära sig tala och skriva standardspråket och känna till de kanoniska litterära texterna. Bägge menar förmodligen att de banar väg för
eleverna ut i offentligheten och Malmgren diskuterar som en självklarhet
att svenskämnet i grundskolan ska vara en väg ut i en samhällelig demokratisk offentlighet.
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I exemplet nedan har en svensk lärare skickat iväg sina elever på studiebesök på ortens tidning. Även hon skulle förmodligen åberopa skolans
uppdrag att fostra eleverna för medborgarskap i ett demokratiskt samhälle.
Det är en ung journalist som berättar:
Tre IS-åringar ska göra studiebesök på lokalredaktionen i byn. Ungdomarna går i nian
och ska snart välja gymnasieprogram. Skolans SYO-konsulent tycker att eleverna ska
besöka några olika arbetsplatser innan de gör sina val. Det är två tjejer och en kille. En
av lokalredaktörerna hälsar dem välkomna och berättar snabbt om hur dagens tidning
arbetades frarn under gårdagen. Hon har en känsla av att det handlar om sekunder innan hon förlorat IS-åringarnas uppmärksamhet. De två tjejerna ser mycket riktigt uttråkade och lite skrämda ut. De söker med täta mellanrum ögonkontakt med varandra,
som för att avläsa vad den andra tycker om situationen. Flickorna är påfallande väl
sminkade, friserade och moderiktigt klädda för att vara på en tisdag. De undviker
ögonkontakt med den pratande redaktören, men ger i gengäld noggrant akt på hennes
kläder, vilket får henne att känna sig osäker. Redaktören riktar sig i stället till pojken
som etablerar ögonkontakt och uppmärksamt lyssnar.
Till lokalredaktörens lättnad har eleverna förberett frågor. De slår sig ner i fikarummet.
Den ena flickan plockar upp en penna och ett block. Hon har hittills inte sagt ett ord.
Den andra tjejen tar frarn ett papper som hon läser högt ifrån:
- Är ni miljövänliga här?
- Hur menar du då? undrar redaktören.
- Ja, jag vet inte! slår flickan i från sig och ser anklagande på redaktören.
Hon tar nästa fråga:
- Hur många jobbar det här?
- Ja, det är jag och Mats och Micke där som är redaktörer. Sen sitter Barbro där ute och
svarar i telefon. Men hon är inte journalist. På hela tidningen jobbar det ju många fler.
- Vad ska jag skriva då? undrar flickan.
Hon har fler frågor på sitt papper, men nu kan inte killen sitta tyst längre:
- Varför stod det inte om ravepartyt i tidningen? undrar han.
Den frågan stod inte på pappret men redaktören blir glad. Äntligen en chans till dialog
med ungdomarna!
- Vi skulle gäma skrivit om ravepartyt, men vi kände inte till det. Vi är beroende av att
folk ringer hit och tipsar oss. Du kan få våra nummer så du kan ringa nästa gång.
- Men ni var på matchen i Ekeby, fortsätter killen. Min brorsas namn var med bland
målgörarna.
Tjejerna sitter tysta. Flickan med blocket skriver ingenting (Rosenberg 1997).

Ungdomarnas brist på engagement kan helt enkelt vara deras sätt att protestera mot en uppgift som inte engagerar dem. Det berättar exemplet inte. Det det berättar är att det just i det här fallet verkar vara en ren tillfällighet när pojken, just pojken, kopplar journalistens arbete till något
han själv varit med om och som engagerar honom.
Däremot verkar inte de frågor ungdomarna förberett ha något med deras eget liv att göra. Inget eget engagemang manar dem att att fatta
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pennan. När de besöker lokalredaktionen är det som elever, inte som
medborgare i det samhälle tidningen speglar, kommenterar och analyserar. Besöket ger inte intryck av att vara ett steg på deras väg ut i en samhällelig demokratisk offentlighet, åtminstone inte för de två flickorna.
Det här arbetet ska handla om just detta, om modersmålsämnet och den
samhälleliga offentligheten, om skolans uppgift att ge elever röst i skolan
och i en framtida samhällelig demokratisk offentlighet.
Det kan synas vara en enkel och självklar uppgift för ämnet. Men erfarenheten visar att frågan varken är enkel eller självklar. Jag har letat mig
fram i litteraturen till kursen "Litteratur- och språkhistoria i ett kulturhistoriskt perspektiv", som gavs vårterminen 1997 inom den doktorandutbildning i svenska med didaktisk inriktning som bildar underlag för denna
bok (Ambjörnsson 1984, Aronowitz & Giroux 1991, Kress 1995 och
1996, Pattisson 1982, Svenson 1998 och Thavenius 1995). Litteraturen
ger ett kulturhistoriskt perspektiv på litteraturvetenskap och språkvetenskap, dvs. de två ämnen som konstituerat svenskämnet på skolans högre
stadier. Det som intresserar mig är hur litteraturen diskuterar läs- och
skrivförmåga - literacy - och läs- och skrivundervisning på skolans högre
och lägre stadier och hur den beskriver det modersmålsämne där redskapen för demokratiska rättigheter - oavsett kön, klass eller etnicitet - ska
erövras och hur ska villkoren för det arbetet gestaltas?
Malmgren beskriver i Svenskundervisning i grundskolan det samhälle
där dagens svenskärnne ska ta pedagogisk gestalt som ett "övergångssamhälle". Han jämför en "provokativt skissad" dåtid mot en lika provokativt extrapolerad framtid:
[ ... ] frågan är om framtidens barn och ungdomar kommer att växa upp under likartade
sociala och kulturella villkor. Sociala klyftor mellan informationsrika databarn som blir
vid sin skärm och informationsfattiga gatugäng på drift i tillvaron kommer kanske att
öppna sig mer och mer. För båda grupperna kommer utbudet av fIktion som förprogrammerar erfarenheter att vara stort. Barns och ungdomars väg till en trygg identitet
kommer kanske inte att underlättas i denna nya s.k. postmoderna kultur som kommer
att prägla de industridominerade moderna samhällena. Man kan naturligtvis fråga sig
hur svenskundervisningen kommer att anpassas till denna nya kanske postlitterära
värld i vilken villkoren för språklig kommunikation kommer att förändras. [ ... ]
Vi nalkas alltså en ny tid med nya kulturella villkor. Förbi är kanske snart den goda
bokens period, då en ensam läsare, stillsamt och i en situation präglad av yttre lugn och
ro, kunde konstruera en rörelse av känslor och tankar genom att leva med i en sammanhängande berättelse med en början, en höjdpunkt i mitten och ett avklarnande slut.
Stärkt av sådan in1evande och reflekterande läsning kunde den unga flickan eller pojken med gott självförtroende, gott hjärta och med kritisk klarhet i blicken träda ut och
delta i samhällets demokratiska offentlighet (s.148-149).
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-Det jag vill peka på är att Malmgren, i en bok om svenskundervisning, så
starkt - och självklart - kopplar frågor om svenskundervisning till frågor
om demokrati och jämlikhet, till elevernas framtid som subjekt i en samhällelig demokratisk kommunikation.
Om kommunikation har med makt att göra har den med klass att göra
och den har med kön att göra. Jan Svensson beskriver i sin bok Kommunikationshistoria (1988) kort innehållet i den samhälleliga kommunikationen under de senaste två hundra åren. Under l800-talet handlar den i stor
utsträckning om ekonomisk och politisk frihet och under 1900-talet om
demokrati och välfärd. Klass och kön formeras under denna period, rättigheter - och brist på rättigheter - kodifieras. Däremot hittar jag inte ett
gängse begrepp för ålder som liksom klass och kön har konnotationer till
makt. Barnens och de ungas vägar ut i offentligheten behandlas inte i boken.
I Kommunikationshistoria pekas några av de institutioner som haft betydelse för framväxten av det samhälleliga samtalet ut. Det är till exempel
postverket, kungörelsesystemet, boken, pressen och radion. Skolan eller
utbildningsväsendet finns inte med. De är institutioner av ett annat slag,
men frågan är vilket slag. Har skolap. inte spelat någon roll för utvecklingen av offentligheten? En av de få gånger skolan skymtar i Svenssons
Kommunikationshistoria är när folkskollärarna vid l800-talets slut mot
Svenska akademins etymologiska rättstavnings norm driver frågan om en
fonematisk norm. För min mamma, som blev folkskollärare omkring
1935, var detta fortfarande en levande fråga och en demokratifråga. När
hon hela livet igenom konsekvent skrev mej, dej och sej handlade det
symboliskt om allas rätt till röst i det offentliga samtalet.
Svensson diskuterar dock skola och utbildning. En viktig sida i förändringen av undervisningsväsendet i Sverige sammanfattar han just i begreppet demokratisering (s.105). Omkring 1950 hade det skrivna ordet
blivit "var mans egendom", säger han. Men det handlade inte om att
många fick mer inflytande, samhällelig kontroll blev tvärtom lättare att
upprätthålla (s.124). Arbetarrörelsen hade inte heller någon alternativ
modell för hur skolan skulle kunna vara en "demokratisk grund" och tog
därför över en borgerlig skolmodell (s. 111).
Arbetarklassens barn fick alltså inte större "möjligheter". Den officiella
ideologiska retoriken under samma tid har en stark inriktning mot demokrati och jämlikhet, vilket återspeglas till exempel i grundskolans läroplan
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(s.139), men vad gäller möjligheterna att bryta den sociala reproduktionen är Svensson pessimistisk. Han citerar Lilian Nowak:
'1 .. ./ I många avseenden är alltså själva inlärandet, eller rättare sagt exponeringen för
information någorlundajärnnt fördelad mellan människor med olika grad av inflytande
i samhället. 1.. ./ I fråga om deltagande och aktivitet i diskussioner blir skillnaderna sedan genomsnittligt till fördel för dem i de högre sociala skikten. När vi slutligen kommer till behållningen av informationsinhämtandet och diskussionsaktiviteten, dvs. kunskapen, är skillnaderna påtagliga'(a.a. s. 142).

Detta är säkert riktigt. Exemplet med ungdomarna på lokalredaktionen
talar också för det.
Jag frågar mig dock om det kan vara så att utvecklingen inte är fullt
entydig. Kanske kan den massmediala kommunikationens former innebära
att mångas, bland annat barns och ungas möjligheter att delta i den offentliga kommunikationen faktiskt också ökar. Och kanske kan dagens
"moraliska panik" kring till exempel barn och medier, barn och datorer,
barn och elektroniska spel också förstås ur ett sådant perspektiv, nu när
vuxenvärldens makt över textproduktion, kunskapsspridning, ideologiproduktion och språkvård försvåras (s.36). Det blir också svårare att
bygga sociala och geografiska stängsel kring den samhälleliga kommunikationen.

Den brinnande anden, Den skötsamme arbetaren
och Kaninskötaren
Ett avsnitt i den amerikanske modersmålsforskaren Robert Pattisons bok
On literacy. The Politics of the word from Homer to the Age of Rock
(1982) har fått rubriken "The Prisoner Phenonomen" och jag vill karaktärisera det som en läs- och skrivkunnighetens Höga Visa. Pattison berättar om en man som hela sitt liv dolt att han inte kan läsa och skriva. Detta
har inneburit ett livslångt lidande för honom. Med detta exempel går Pattison in i frågan om läs- och skrivkunnighetens psykologi eller, med den
engelske forskaren Gunther Kress ord, i frågan om vad läsning och skrivning gör med vårt sätt att se på oss själva, med subjektiviteten. Med hjälp
av begreppet "Fångefenomenet" resonerar Pattison kring föreställningen
att en människa som lär sig läsa och skriva också utvecklas andligen. Så är
det inte utan vidare, säger Pattison, men broderar på tanken.
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Hans "fånge" är Malcolm X som när han hamnar i fängelse är att betrakta som i det närmaste illitterat. I fängelset hör Malcom X talas om
Elijah Muhammad och vill skriva till honom men kan inte. Han börjar
därför skriva aven ordbok och fortsätter - till Pattisons förtjusning vill
jag hävda - med Sokrates , Schopenhauer, Kant och Nietzsche. Pattison
låter Malcolm X själv tala:
Months passed without my even thinking about being imprisoned. In fact, up to then, I
had never been so truly free in my life (s.135).

Detta är en arketypisk historia säger Pattison. Vi är alla fångar i vår egen
okunnighet. Läsning och skrivning kan öppna nya världar för oss. På det
sättet är läs- och skrivkunnighet en väg till frihet. Pattison betonar att han
i On Literacy förhållit sig skeptisk till alla de krafter man brukar tillskriva skriftspråklighet men ändå, hävdar han, lär oss "fångefenomenet" att
läs- och skrivkunnighet kan förändra en människa, ja hela hennes liv. För
oavsett om läs- och skrivkunnighet har entydiga samband med det vi kallar samhällsutveckling eller ej, dvs om ett samhälle blir bättre av att dess
medborgare blir läs- och skrivkunniga, så har ett samhälles föreställningar om läs- och skrivkunnighet betydelse för hur dess medborgare ser på
sig själva (s.13S-137).
Pattison skulle säkert fått medhåll av den skötsamme arbetaren Henry
Lindgren i Ronny Ambjörnssons arbete om nykterhetslogen "Skärgårdsblomman". I logens bibliotek lånar Henry Lindgren några decennier in på
nittonhundratalet Sokrates försvarstal, böcker av Jack London och böcker
om nationalekonomi. "Ordet har en väldig makt", säger han. Bildning har
med människovärde att göra. Det är "den andliga erfarenheten" som gör
att människan inte sjunker ner i "slö likgiltighet" (Ambjörnsson 1984, s.
483).
Här tycker jag mig känna igen Pattisons brinnande ande Malcolm X
som arrangerade sin enmans studiecirkel i fängelsecellen. Lindgren inte
ens nuddar vid tanken att ett sådant bildningsarbete skulle kunna äga rum i
skolan. Det diskuterar däremot Pattison.
Skolan har, hävdar han, länge prövat ett fängelsekoncept. Amerikanska
skolor har till och med försökt få klassrummen så lika fängelser som
möjligt med staket, monotona rutiner och vakter. Men det har misslyckats. Att beröva en människa hennes frihet och värdighet leder inte automatiskt till att hon söker alternativa friheter i de goda texterna. Alla fångar blir inte fria människor.
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Och Malcolm X blev inte en brinnande ande för att han läste Sokrates.
Han läste Sokrates för att han var en brinnande ande, menar Pattison. Det
som väckte hans lidelse var heller inte texten, skriften, utan den muntligt
förmedlade kontakten med ideer som grep honom. Någon han kände och
respekterade, Elijah Muhammad, talade till honom. Här närmar sig Pattison ett slags skriftpedagogiskt credo. Han säger om Malcolm X:
once his passion had been aroused, literacy provided the means of developing and organizing it, but literacy did not - does not ever by itself [... ] (Pattison 1982, s. 136).

Med det perspektivet skulle man också kunna fundera kring det så kallade
Norrbottenprojektet. Henning Johansson, professor i pedagogik i Luleå,
konstaterade i början av 1980-talet att elever i Norrbotten låg kraftigt under riksgenomsnittet för elever på standardprov i till exempel svenska och
matematik, i svenska på 2,0. I stället för att se detta som elevernas tillkortakommanden diskuterade Johansson det med ett antal förskollärare
och lärare som en fråga om hur förskola och skola möter barn. Kunde
man se det som förskolans och skolans misslyckande? Diskussionerna ledde till att en stor grupp förskollärare och lärare, handledda av Johansson
och två doktorander vid Luleå universitet, diskuterade och prövade verksamhetsformer som tog sin utgångspunkt i den kultur och de språk (det
var flera, till exempel samiska, svenska och tornedalsfinska) barnen levde
1.

Trots att eller snarare genom att man arbetade med utgångspunkt i liv
och vardag i en "utkantskultur" och i språk som lärarna ibland inte alls
eller bara delvis själva behärskade ledde arbetet till att barnen lämnade
grundskolan med svenskbetyg över riksgenomsnittet. Men framför allt
hade ungdomarna en starkare tilltro till framtiden och till sina egna möjligheter än ungdomar i andra delar av Norrbotten där man fortsatt arbeta
"traditionellt" .
De lärare som deltagit i projektet beskriver också hur arbetet successivt
utvecklats. Mycket förenklat kan det beskrivas så att man tidigare startade
i läroboken, i texten, man läste om det som skulle läras. Blev det tid över
försökte hitta kopplingar till samhället utanför skolan - men ofta "hann"
man inte. Arbetet avslutades med skrivande, dvs. prov på det som lärts
(ut).
Dagens arbete i både förskola och skola går däremot allt oftare till så
att barnen först på olika sätt får undersöka det de ska förstå. Ofta sker det
genom att barnen och lärarna träffar människor utanför skolan. Barnen
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kan, med Pattisons ord, sägas möta muntligt förmedlade ideer som kan
gripa tag i dem. Eftersom det omgivande samhället liksom elevema är
flerspråkigt blir skolarbetet med nödvändighet flerspråkigt. Eleverna dokumenterar det de gör, framför allt genom bandinspelningar och genom
att rita och skriva. I skolan fortsätter dokumentation och analys, mycket
genom skrivande, men också genom att eleverna söker kompletterande
information via litteratur. Grundbulten i arbetet är möten och samtal.
Trots det läser och skriver eleverna mer än tidigare - och bättre
(Jernström & Johansson 1997).
Hos Pattison har läsaren också fått möta en ung man som i boken kallas
Kaninskötaren. Det är en pojke som ägnar sin fritid åt att sköta sina kaniner. Han dyker upp när Pattison diskuterar "hotet" från elektroniska media. Pattison berättar att han själv länge burit på föreställningen att ungdomar som inte läser tittar mycket på TY och video. Så när han stöter på
en elev som skriver erbarmligt, då tror han att det är medias fel. Men
denne pojke varken läser, skriver eller tittar på TY. För det mesta sköter
han sina kaniner. Det som intresserar mig här är Pattisons kommentar:
The electronic media will give us a new kind of literacy, but consider the altemative: a
nation of rabbit-feeders (s. 116).
I

J ag frågar mig om inte Pattison skulle beskrivit flickorna på tidningsbesök, liksom många andra barn i dagens skola, som "kaninskötare" och på
så sätt ställt dem utanför sin centrala diskussion om vägen in i skriftspråklighet.
Han fängslas däremot desto mer av Malcolm X, den unge mannen i
fängelset. Hans väg in i skriftspråkligheten gick via en yttre röst som
fångade hans intresse. Den rösten blev så småningom hans egen inre röst.
Och, säger Pattison, läs- och skrivkunnighet kan åstadkomma något med
våra liv bara om en inre röst manar oss till förändring, manar oss att "ta
upp boken och läsa":
This maxim helps explain why high-school graduates are often dull-witted even though
they can read and write. No voice invites them to take up the book (s. 136).

Resonemanget ovan handlar inte om Kaninskötaren, men Pattison kunde
ha gjort en poäng aven sådan koppling. Vägen in i skriftspråkligheten har
med språk och medvetande att göra, säger Pattison. Men inte på något enkelt sätt så, att läs- och skrivfärdigheterna gör oss mer språkligt medvetna
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och därmed till bättre tänkare. Här finns ett samband, men det är komplicerat:
once awakened, consciousness may tum to literacy for fullfillment, but the awakening
itself occurs beyond literacy [ ... ] the act that begins to lead us out of the prison of our
ignorance is not reading or writing or any other technology of language, but some more primitive initiative toward consciousness. This act may not even be verbal, though
words are finally its manifestation. The impulse toward consciousness underlies all literacy but is not itself literacy. It is the mysterious act of the mind in discovering itself
(s. 137).

Alla lärare vet att det finns barn och ungdomar som liknar flickorna på
besök på tidningsredaktionen och som, trots att de kan läsa och skriva
hyggligt, har ett likgiltigt och oengagerat förhållande till arbetsuppgifterna, även när lärarna söker knyta an till barnens eget liv och samhhllet
utanför skolan. Vad det är inom uppväxtmiljön i dagens samhälle och
skola som grundlägger sådana förhållningssätt och gör det så svårt att
bryta dem, får vi veta mycket lite om av Pattison och de andra teoretiker
vi här möter. Några försök att ange långsiktiga strategier för att få barnen
att bli aktiva läsare och skrivare redovisas dock i det följande.

Läsning och skrivning och skola: en röst som manar
eleverna att ta upp boken och fatta pennan
Pattison resonerar kring John Stuart Mill som menade att bara en intelligent väljare kan fatta intelligenta beslut. Bästa sättet att göra de blivande
väljarna förnuftiga är att lära dem läsa, skriva och räkna. I dag möter sådana föreställningar i till exempel Lpo 94:s syn på läsning och skrivning.
1861 skriver Mill att allmän undervisning var en förutsättning för aJImän
rösträtt. Första raden i kursplanen i svenska Lpo 94 lyder så här:
Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att aktivt
kunna delta i samhällslivet.

Sådana föreställningar avvisar Pattison. Läsning och skrivning är i sig
neutrala. Literacy, läs- och skrivkunnighet, är inte en förutsättning för
demokrati eller demokratiska rörelser - och inte heller tvärtom. I Nazityskland var utbildningsnivån hög och läs- och skrivkunnigheten nästan
hundraprocentig. De två stora proletära revolutionerna, de i Ryssland och
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Kina, har inte byggt på en läsande och skrivande befolkning. Däremot
trodde sovjetledarna på ett starkt sådant samband och hävdade till exempel
därför i början av åttiotalet att 99,7 % av befolkningen kunde läsa och
skriva.
Allt som framhålles om vikten av ett standardspråk bygger på samma
traditioner och lika lös grund som föreställningarna om betydelsen av läsoch skrivkunnighet, menar Pattison. Han avvisar även föreställningen om
standardspråkets oumbärlighet som "nostalgia of repression".
Men hur ska då skolan handskas med läsning och skrivning? Ska den
låta bli att förhålla sig till läsning och skrivning - och till föreställningen
om standardspråket som språket? Nej, menar Pattison, elever ska lära sig
läsa och skriva - på standardspråket - eftersom det är "socialt nyttigt".
Men detta ska ske utan att "dålig" läsning eller skrivning korrigeras eller
nedvärderas. Sådant leder inte till språkutveckling, bara till att eleverna
nedvärderar sig själva (Pattison s. 165-67). Pattison har tre "förslag" till
hur modersmålsämnet ska ta sig an de här frågorna.
För det första ska standardspråket läras ut (sic!) som ett praktiskt redskap för social och ekonomisk framgång. Ett sådant sätt att presentera
standardspråket kan eleverna acceRtera; det är logiskt menar han. Däremot ska standardspråket inte hanteras som om det vore en moralisk eller
estetisk norm. Detta är nämligen inte sant; därför avvisar eleverna det,
med följden att de avvisar ett språk de faktiskt behöver behärska.
För det andra bör standardspråket behandlas som ett andraspråk, inte
som den korrekta versionen av det språk eleven redan talar och skriver.
För många elever är standardspråket också ett andraspråk. Eftersom det
omgivande samhällets offentliga språk är standardspråket ska eleverna
som blivande medborgare få tillgång till det.
För det tredje ska eleverna framför allt uppmuntras att tänka, tala och
skriva utifrån sina egna föreställningar om läsning och skrivning. Lärarens uppgift är att skapa största möjliga frihet och samtidigt få eleverna
att förstå hur samhällets föreställningar om läsning och skrivning ser ut.
Detta bör ske, inte genom undervisning om standardspråket, utan framför
allt genom elevernas eget skrivande (s. 168).
Pattison dömer med några snabba penndrag ut modersmålsärnnets traditionella undervisningspraktik. Men han gör det underbyggt aven ingående diskussion kring hur de falska föreställningarna om standardspråket
vuxit fram som kyrkans och senare den politiska maktens sätt att legitimera sina hegemoniska anspråk. Han föreslår att skolan "erkänner" två
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språk, ett officiellt och ett vardagligt och privat. Men då bör alltså skolan
bli tvåspråkig. Pattison är inte tydlig när han diskuterar hur vägen in i en
sådan tvåspråkighet ska gestaltas pedagogiskt. Det är han däremot när han
argumenterar för vikten av den:
The two literacies of the Middle Ages were oppressive because only a few had access
to the literacy of power. The essence of my suggestion is that all citizens should have
access to the language of power. As presently taught, English alienates the already disadvantaged from the chief vehicle of self-knowledge and social order - language.
Bewildered by the norms of formal English and oblivius of their own literacy, the young and poor still wait to be taught a language of life, not a regimen of liberal nostalgia
(s. 169).

Pattison menar alltså att det i första hand är för individens skull läsning
och skrivning - på standardspråk - ska bli allas rättighet. Han ser det som
en rättvisefråga. Han diskuterar inte om demokratin på så sätt fördjupas.
Möjligen gör han det indirekt. Ett samhälle där fler, alla, känner sig värderade och respekterade - hur det nu mäts - är ett bättre samhälle.
I exemplet med Malcolm X diskuterade Pattison vad som möjligen händer med oss när vi blir skriftspråkliga. Men han vidgar inte resonemanget
att omfatta Kaninskötaren och hur den undervisning skulle kunna gestalta
sig där även han blir - i Pattisons mening - aktivt tvåspråkig och möjligen
en brinnande ande. Pattison har flera konkreta skolexempel, men de är
alla avskräckande exempel.

"

framför allt genom elevernas eget skrivande"

Drygt tio år efter det att Pattison skrev sin bok beskriver Olga Dysthe i
sin bok Det flerstemmige klasserommet. Skriving og samtale for å laere
(1995, kapitel 5) en amerikansk historielärares arbete med att skapa ett
klassrum av det slag Pattison antyder. Lärarens röst är en av många röster, elever lär av varandra och skriver och samtalar mycket - för att lära.
Målet för lärarens undervisning är att historieämnet ska få betydelse för
elevernas egna liv, ge dem en historia. Ett redskap för detta är att de ska
få uppleva sig som duktiga elever, få "akademisk självtillit" som hon kallar det, och eleverna får därför skriva mycket och ofta. Eleverna går i en
"inner city"- klass i Baywater i Kalifornien. Det innebär ett samhälle med
en stor andel etniska minoriteter, hög arbetslöshet och omfattande
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kriminalitet och en skola med låg status, stora disciplinproblem och hög
frånvaro.
Två elever får framträda här:
Angela är en mexikansk flicka. Hon är blyg och tyst. Hon talar aldrig i
klassrummet och skolkar när hon tror att hon måste ta ordet i klassoffentligheten. Hon skriver däremot gärna och är mycket intresserad av lärarens kommentarer till det hon skriver. Hon tycker mycket om att läsa det
kamraterna skriver men är glad att allt skrivande som offentliggörs i
klassrummet länge får förbli anonymt. Angela får sakteliga mod att ta till
orda - det sker genom dagligt skrivande och det tar tid.
Jose är mexikan-amerikan och talar spanska hemma. Han beundrar sin
far, som aldrig gått i skolan men klarat sig bra i USA. Joses stora intresse
är base-ball och bilar. Han arbetar mer än halvtid efter skoltid. Familjen
vill att han "ska komma sig upp" och Jose vill att familjen ska bli stolt
över honom. Han tar aldrig ordet i klassrummet och han skriver mycket
lite. Om han skriver skriver han oftast av bänkkamraten. Han är med Pattisons mått mätt en kaninskötare. Jose tar så småningom till orda men det
dröjer och det tar tid.
Under arbetets gång upptäcker ljiraren att om de skrivuppgifter hon ger
inte är allvarligt menade från hennes sida och om hon inte reagerar och
svarar på det eleverna skriver, då utgör skrivandet ingen kraft. Och, som
alla lärare vet, att sätta eleverna att samtala i grupper eller att låta dem
skriva räcker inte för att få igång läroprocesser. Dysthe tycker sig ha förstått att det handlar om hur läraren stöttar, hur hon konstruerar byggnadsställningarna runt det som ska byggas. Detta kan också uttryckas som
att kontroll och styrning blir viktiga analyskategorier. Dysthe menar sig
se att höga förväntningar från lärarens sida måste kopplas till en sträng
arbetsplan som stöttar alla på alla nivåer: vad arbetet ska handla om, vilka
redskap man ska använda och hur.
Praktiskt kan det yttra sig i en blandning av stark inramning/struktur
(till exempel kortskrivande följt av samtal), högt tempo och stort utrymme för elevernas infall. De generella villkoren för lärande karaktäriserar
Dysthe som äkta engagemang, deltagande och höga förväntningar. Deltagande och engagemang utvecklas i de arbeten Dysthe följer i hög grad via
skrivande och samtal. Mycket kortfattat kan lärarens teoretiska plattform
för klassrumsarbete beskrivas så här:
Skrivande och samtal har sin kraft i att de för det första ger eleverna
status som tänkare och därmed (framför allt kognitiv) självtillit i
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skolsammanhang. Att använda elevtexter i diskussioner och samtal innebär
för det andra att dialogens centrum flyttas från lärare till elever. Men det
räcker inte att rösterna blir hörda. För att ny förståelse och ny kunskap
ska skapas måste olika ställningstaganden och olika synsätt komma i dialog
med varandra.
För det tredje ökar flerstämmigheten genom att fler röster kommer till
tals. För det fjärde, slutligen, styrks tematiska sammanhang och förbindelser av samspelet mellan skriftlighet och muntlighet och av att det individuella vävs samman med det sociala. Detta - och tid - ger eleverna plats
på scenen, möjlighet att synas och bli sedda och möjlighet att, med hjälp,
ta kommandot över sitt eget tänkande.
Ett exempel: eleverna skriver logg efter varje lektion utifrån frågor
som "Vad var viktigast för dig idag?", "Lärde du dig något nytt?" I loggen skriver de sig också in i olika ämnen och frågor, via minnen, associationer, reflexioner. Det vill säga, de får lyfta fram sina erfarenheter, som
ofta är starkt präglade av traditioner eller kulturbakgrund - och detta är
viktigt att få på bordet och göra synligt, för eleverna och för läraren. Läraren kommenterar alltid det eleverna skriver och hon arbetar systematiskt med utdrag ur deras loggar:
Angela:
Jeg lrerte noe nytt i dag, som at kvinner ikke hadde noen rettigheter. Jag visste at de
hadde få, men ikke at de ikke hadde noen. Jeg lrerte også at den arrogansen som fantes
hos mennene i 1848, fremdeles fins i 1990 (till og med idette klasserommet).

Jose
Utdrag fra lesing

Elevkommentar

Endring till Konstitusjonen:
Slutt på slaveriet
ka si

Denna endringa var virkelig kjempebra
for nå ble slavene fri. Da kunne ikke sprstatsfolnoe om det faktiskt sto i Grunnlova

Den fjerde endringen till Konstitusjonen: alle fpdt i USA er borgere

Jeg er glad at denne endringa ble vedtatt, for uten den ville ikke jeg og
millioner av andre som ble fodt her,
vrere borgere av USA"

Den självtillit Angela sakta erövrar växer ur dialogen (i loggen) med läraren och ur att hon fått träda ut i klassoffentligheten anonymt, innan hon
själv tog steget ut och tog ordet. Efter att hon yttrat sig för första gången
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i klassrummet tar det månader innan hon gör det igen. Men ett år efter
det representerar hon klassen i en offentlig debatt.
Joses genombrott som skrivare - och som lärande person - kom efter
ett halvår när han skulle fundera över vilka förändringar han såg i sitt
eget skrivande. "I see a writting change because I stoped coping", skriver
han. Men det tar fem månaders loggskrivande innan han, med lärarens
ord, börjar tänka med hjälp av loggboken.
Den fprste gangen han skreven tekst selv, var den knyttet till hans egne oppIeveIser.
Elevene ble spurt om de noen gang selv hadde opplevd å miste friheten sin, og han
sverte: 'J a, da jeg en gang ble lenket fast i dpra mi og ikke kunne rpre meg. J a, jeg tror
at frihet er viktigere enn å ha en jobb. Jeg vet ikke. 7 nov. 1990.'

Angela och Jose får alltså så småningom redskap att ta kommandot över
sitt eget lärande. De möter något som manar dem att ta upp boken och att
fatta pennan. De hör - och lyssnar till - sina egna och andras röster. De
får båda röst i klassoffentligheten och Angela tar ett steg vidare. Men det
tar tid.

Barn på väg att bli medborgare - med klass, kön och
etnicitet
Att offentlighetens kulturlandskap idag präglas av mångfald, olikheter och
globalisering har flera av kurslitteraturens författare beskrivit. Den offentliga kommunikationens former går mot det visuella, mot ljud och
kropp som representationsformer. Detta, säger Gunther Kress, professor i
pedagogik vid University of London, är ett drama vi måste ingripa i, och
diskussionen om modersmålsämnet måste föras mot denna bakgrund.
Kress sammanfattar mycket av diskussionen men överskrider den också
i viktiga avseenden.
Modersmålsämnet är viktigt - men inte av skäl som präglat det senaste
decenniets debatt där frågor om kanon, standardspråket och förenklade
teorier om skrivning och läsning dominerat - utan för att modersmålsämnet är det ämne som handskas med de grundläggande redskapen för tänkande, menar Kress. Det är modersmålet som tillhandahåller de medel
med vilka vi kan föreställa oss vem vi är, skriver Kress i Writing the Future. English and the making of a culture of innovation (1995):
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... the means of seeing ourselves as the makers of our means of making meaning, and
through this, giving children the possibility of seeing themselves as the makers of their
futures. English is or can become, must become in my view, one central means of participating in making the future which we wish to see (s. 94).

En viktig fråga på Kress dagordning är den om modersmåls ämnets innehåll. Det handlar om att sätta kunskapsproduktion och förmågan att
handskas med information i centrum, om en med Pattisons ord kritisk literacy. Utbildningens uppgift är alltså, menar Kress, att producera och
sprida kunskap. Detta har också varit den underliggande metaforen i de
senaste två århundradenas föreställningar om utbildning. Dagens föreställning om utbildning däremot är att det handlar om att sprida och hantera information. Detta är ett historiskt missförstånd, menar Kress:
That sense of what education is has to reach right down into prirnary schoois, and certainly needs to be central in the curricula of the secondary school. English is the subject
which is responsible for providing us with the means of making our visions, and so
this must be a guiding element in our thinking about its curriculum (1995).

Kress bok handlar alltså om modersmålsämnet. Han kopplar frågor om
demokrati och samhällelig offentlighet till frågan om vad utbildning modersmåls-ämnet i synnerhet - bör vara. När Kress, i citatet ovan,
nämner "primary schools" är det en av de få gånger skolans lägre stadier
nämns i litteraturen. I sin kritik av modersmålsämnet och modersmålsämnesdebatten står Kress nära både Pattison - och Jan Thavenius i Den motsägelsefulla bildningen - men han går i sina exempel närmare skolvardagen, dock inte in i den. Likaså diskuterar han, ensam, det lilla barnets
skriftspråksutveckling, som innebär mer än att i teknisk mening lära sig
läsa och skriva. Det innebär att vi successivt erövrar nya sätt att förstå
världen och oss själva. Därmed är skriftspråklighet betydelsefull både för
hur vi formar vår identitet och för hur de identiteter, personligheter och
subjekt vi blir kan skapa mening i den värld som omger oss:
Literacy, I imagine we all agree, is an essential ingredient for participation by a citizen
in the public, social, cultural, economic and political life of their society. It is therefore
not in the least bit surprising that the issue of literacy has become such a crucial site of
debate and contestation, of political struggle. This is sharpened by the point I have made several times: that we find ourselves in times of farreaching social and economic
change, with little certainty about the shape of tomorrow. The struggle is thus not
simply one over competing but settled versions of what this citizen should be; it is given a sharpness by the very fact that - despite my rhetorical certitude - we are, all of
us, in the dark about the shape of the future (ICress 1995, s. 74).
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Några av Kress, i mitt tycke, starka sidor framträder här. Han kopplar
skola och samhälle, han kopplar skenbart skolintema frågor till samhälleliga frågor. Men det finns - viktiga - skolfrågor Kress inte ägnar sig åt.
Han diskuterar inte hur skolan i stort borde, kunde gestaltas. Kommunikation är ett viktigt begrepp i Writing the Future, men Kress diskuterar
inte kommunikationen i klassrummet så som till exempel Olga Dysthe
gör. Men han gör en koppling jag inte tidigare stött på. Han diskuterar
debatten om läs- och skrivinlärningsmetoder ur ett medborgar- och samhällsperspektiv .
Barns vägar in i skriftspråket bestäms av deras uppväxtvillkor, det vill
säga av hur man i deras nära omgivning förhåller sig till språk. Det är i
den meningen "metodfrågan" är viktig, menar Kress, dvs. frågan om vilka metoder lärare "ska" använda för att stödja barns läs- och skrivutveckling. Semiotiskt sett är läsning och skrivning samma sak (1995, s. 69). I
läsningen skapar läsaren nya inre tecken med utgångspunkt i textens yttre
tecken. Att skriva innebär det omvända, att omsätta inre tecken i yttre.
De avgörande skillnaderna mellan att läsa och att skriva är dock inte av
semiotisk eller kognitiv art, de är sociala och kulturella, skriver Kress i
artikeln Writing and Leaming to ~rite (1996). De hör samman med hur
vi socialt och kulturellt värderar skrivna texter och med vilken tillgång vi
har till texter. Detta i sin tur påverkar barn, psykologiskt och kulturellt,
vilket så i sin tur avgör deras kulturella och sociala utveckling (s. 257).
Kognitivt sett skiljer sig de bägge processerna åt. I läsningen får vi tillgång till "vår kultur". Vad detta kommer att innebära för oss beror både
på i vilka "material" och i vilka strukturer vi möter den. Med skrivandet
förhåller det sig annorlunda. För det första är det den språkform som
värderas högst i vårt samhälle. Blir vi skrivare blir vi dels medlemmar i
en högstatusklubb - vi får med Frank Smiths (tvetydiga) metafor rätt att
bära klubbslipsen. Men vi kommer framför allt att tillhöra den grupp som
producerar vår kulturs~"kulturella material". Och, säger Kress, alla som
skrivit vet att när man formulerar något i skrift gör man detta "något" till
något nytt och annorlunda:
Extemalisation and objctification are central processes in cognitive development
(1996 s.S).

Kognitivt sett är det stor skillnad på att enbart "producera inre tecken" i
läsning och att "producera yttre tecken" genom att skriva. I skrivandet
blir den skrivande människan dels delaktig i sin "groups constant
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reproduction of its representational resources", dels förändras hon kognitivt och "subjektivt" av att själv vara aktiv i "what still remains society's
most valued mode". Så förstår jag det Kress kallar sin semiotiska teori
(1996, s. 252). Om vad som egentligen händer när vi läser och hur det
går till har vi bara indirekt kunskap - det är inre processer som inte är
åtkomliga för direkt observation. Men vi kan få ideer om vad det är som
händer när vi läser genom att studera hur vi gör när vi skriver - och hur
små barn gör när de läser vad de skrivit. Och en sak är uppenbar, menar
Kress: barnet strävar efter meningsfulla förbindelser mellan form och
innehåll, och denna strävan, tror han, är det som driver oss att skapa inre
tecken. Därför är det viktigt att både läsning och skrivning betraktas som
aktiva och skapande processer. Motsatsen gäller dock för traditionell modersmålsundervisning som ofta ser läsning och skrivning som mekaniska
och reproducerande verksamheter.
Men både läsning och skrivning är, menar Kress, "transformerande"
processer (1996 s. 72). Det skapande inslaget består i att läsaren eller
skrivaren måste hitta ett sätt att göra bruk av det teckensystem omgivningen tillhandahåller. Ragnhild Söderbergh talar om att barn
"återskapar"; det vill säga barn härmar eller reproducerar inte på något
enkelt sätt omgivningens språk - varken i tal eller skrift - de återskapar
det (Söderbergh 1988). Kress skulle kanske hellre säga "omskapar".
Ett traditionellt sätt att se på läsning och skrivning innebär oftast att
själva det språkliga systemet betraktas som något oföränderligt. Språket
betraktas också framför allt som ett medel för berättelse och uttryck; med
språket kan vi berätta våra liv och erfarenheter och uttrycka våra upplevelser. Vi läser och skriver men språksystemet förblir intakt. Kress menar att en sådan tradition lämnar därhän viktiga och kraftfulla aspekter av
läsande och skrivande.
Hos Kress möter läsaren i stället en syn på literacy som vi redan mött i
Malmgrens bok Svenskundervisning i grundskolan. Med nedanstående rader som inledning behandlar sedan Kress den diskussion som förs om läsoch skrivsvårigheter, i USA som i Sverige. Frågan har fått ökad vikt,
menar han, därför att vi historiskt befinner oss i en period av starka sociala och ekonomiska förändringar och vi vet mycket lite om den framtid
som väntar oss. Läs- och skrivkunnighet är en viktig politisk fråga, menar
Kress. Han påpekar själv sin fallenhet för retorik men skriver, liksom
Pattison, vidare på läsningens och skrivningens Höga Visa:
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Literacy, I imagine we all agree, is an essential ingredient for participation by a citizen
in the public, social, cultural, economic and political life in society. 1.. ./
Literacy, like no other element in the culture of our society, is bound up with cultural
and social possibilities. It represents a society's means of representing the world to itself; it is its means of representing itself to itself. In the possibilities of understanding
the meaning of society and having a part in making meanings for themselves and for
their society, individuals find their means of becoming social persons. The means of
(making) representations which we provide for children and for adults, are the means
which enable them to be fully human and fully social.
It is here where the curriculum issues begins to arise (1996 s. 74).

Skolans traditionella sätt att arbeta snarast begränsar barns möjligheter att
bli läsare och skrivare i den mening Kress beskriver. Därför är det viktigt, skriver Kress, att närmare skärskåda den diskussion om läsning och
skrivning som just nu pågår, ja närmast rasar, i medier. Därmed inte sagt
att det som pågår i media är detsamma som det som utspelas i klassrummen. Men, menar Kress, det som pågår i media får inte bara politiska effekter, det får också konsekvenser för den pedagogiska vardagen i lärares
- och elevers - klassrum.
Vi gör som vi tror. Det vill säga, lärares teorier om vad läsning och
skrivning är har betydelse för hur de möter barns (ungdomars och vuxnas) skriftspråklighet. Om vi ser läsning som en komplex aktivitet där
läsaren är involverad i tolkningar - på flera olika nivåer samtidigt - av
olika sorters tecken kombinerade på olika sätt och som ska förenas i en
sammanhängande läsning, j a då bemöter vi läsaren på ett sätt. Ser vi läsning som tolkning, framför allt i betydelsen avkodning, bemöter vi barn
på ett annat sätt; vi signalerar att text består av klart avgränsade enheter
och uppmuntrar med vårt förhållningssätt barnet att uppfatta läsning som
avkodning mer än som omskapande ("transformation").
Hur detta bemötande i vid mening ser ut påverkar alltså en människas
lett barns uppfattning om vad läsning - eller skrivning - är och därmed
hur hon går åt läsandet och skrivandet. Detta i sin tur förändrar barnet
och barnets uppfattning om sig själv. Kress talar om hennes "subjectivity"
(1996, s. 25); jag använder direktöversättningen subjektivitet.
Kress använder i sin genomgång av debatten om läs- och skrivundervisningsmetoder inte de vanliga etiketterna "phonics" och "whole language/real books" för att beskriva de bägge ytterpolerna i debatten. (l Sverige skulle vi kanske tala om "fonologisk medvetenhet" och "LTG".) Det är
mediadebattens beteckningar, framhåller Kress; ingen lärare och inget
enskilt klassrums arbete kan beskrivas så förenklat. Dessutom har, säger
Kress, bägge synsätten viktiga sanningar att förmedla och stora svagheter.
I
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I stället väljer Kress beteckningarna "the coding view" och "the contextual
view" (på svenska möjligen formalisering respektive funktionalisering).
Företrädare för avkodningssynen fokuserar på mindre enheter i en text,
ord ses i huvudsak som fonologisk - grafologiska enheter. Texten som
text eller vad läsaren behöver ha med sig in i texten, in i läsningen, i form
av kunskaper och erfarenheter av annat slag diskuteras inte. Pedagogens
uppgift fokuseras på barnets möte med texten som en rad mindre enheter
som ska angripas utifrån en förmåga att hantera den fonologisktgrafologiskt, som ljud-bokstav-förbindelser.
Kress allvarligaste invändning mot en renodlad avkodningssyn är att läsa och skriva betraktas som rutiner som ska läras in, inte som processer
som ska fås i funktion. I en sådan pedagogik får barn heller inget budskap
om att läsning och skrivning bygger på deras egna initiativ och uppfinningsförmåga. Budskapet är snarast att det handlar om ett regelsystem
som man själv inte kan påverka. Och Kress gör vittgående kopplingar:
As an education for future society or economy - a workplace dependent on ingrained
habits of flexibility , change, and innovation - it raises serious questions (1996 s. 77)

Kontextualiseringsföreträdare å sin sida fokuserar på att läsning och
skrivning handlar om att skapa mening. Texten är för läsaren det som
sätter igång en kreativ process av meningsskapande. Läsaren arbetar med
hjälp av sin förförståelse, det vill säga hela det bagage av kunskaper och
erfarenheter som kan vara användbart i den speciella text det gäller i den
speciella situation där läsning utspelas.
Om problemet med en extrem avkodningssyn är den formalistiska hållningen - till läsning, skrivning och undervisning (och till liv) - är problemet med en extrem kontextualiseringssyn just frånvaron av formalism.
Hur läsaren handskas med textens formella aspekter ses inte som en viktig
fråga. Textens, i bokstavlig mening, bokstavlighet suddas ut.
Kontextualiseringssynen kan verka lovande om det handlar om att göra
barn beredda för ett samhälle som kräver flexibilitet och öppenhet gentemot det okända. Men, säger Kress:
I have serious reservations about this approach. In a world seen as having no rules and
no boundaries, the possibilities for creativety and innovation disappear. [ ... ] The
'coding view' as much as the 'contextual view' both regard form a vacuous. For the
former, form is central and vacuous; for the latter, form is marginal and vacuous. Both
produce pedagogies and politics which are, in my view, deeply inadequate; neither is
truly enabling for the child as future citizen (1996 s. 80).
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Om man studerar barn i deras första försök att läsa och skriva kan det se
ut som om det de gör ligger närmare det kontextualiseringsföreträdarna
beskriver. Men det är bara skenbart så, säger Kress. För barnet hänger
syfte och form tätt samman. Barnet går inte åt läsning (skrift) hur som
helst, det arbetar, som Kress uttrycker det, mycket precist och med fokus
på både form och mening.
I skolan betraktar vi ofta bilder som illustrationer till text och som något barn efterhand ska frigöra sig ifrån. Men det är inte så att bilder - i
en bok med både text och bild - kan ses som illustrationer till texten. Bilder är för Kress visuella texter. Därför ska bilder, i den tidiga läs- och
skrivundervisningen, inte enkelt betraktas som nycklar till textens mening
utan snarare som parallella texter. De bär på sin egen mening, som möjligen kan skapa associationer till och komplettera den skrivna textens innebörder.
Detta inser vi lätt, menar Kress, om vi på allvar försöker "läsa" både
bild och text i en serietidning, en bilderbok eller ett uppslagsverk. Och,
detta har i dag avgörande betydelse för pedagogiken, eftersom visuella
media får allt större betydelse, och det är viktigt att vi utvecklar förståelsen för komplexiteten både i skriftspråklig literacy och i visuellliteracy.
När det lilla barnet använder både text och bild eller när ungdomar
kombinerar video, skrift och tal ser vi både att och hur de kan hantera
språk i ett större "semiotiskt landskap". Skriften är inte, hävdar Kress, på
väg ut ur den samhälleliga offentligheten, men den blir alltmer en del i ett
semiotiskt landskap av olika representationsformer. Därför är det, menar
Kress, farligt och anakronistiskt att skolan inte betraktar bild, rörelse eller musik som viktiga angelägenheter (1996, s. 250).
Kress' som han kallar det "kanske paradoxala slutsats" av sin egen diskussion av läs- och skrivmetoder är att både avkodningsföreträdarna och
kontextualiseringsföreträdarna har pekat ut viktiga aspekter av skriftspråkligheten:
form is meaning always, in all instances, at every level, so that an absolute attention
must be paid to details of form; and form always exists in co-texts, of whatever kinds,
which must be read simultaneously, for their separate expression of meaning.
Out of all these, read together, comes the meaning of text (s. 82).

Detta är viktigt att göra konkret pedagogik av, eftersom läs- och skrivundervisningen är så högt värderad i vårt samhälle. Hur den gestaltas får
vittgående konsekvenser för elevernas förhållningssätt, inte bara till
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skriftspråk och allt det skrift handlar om utan alltså också för deras sätt
att se på sig själva - och andra - som människor och medborgare (s. 80).
Det händer något med den läsande och skrivande människan när hon
lär. Därför skulle man kunna välja att betrakta läs- och skrivundervisning
utifrån perspektivet vad som händer med läsaren/skrivarens identitet eller
personlighet. Vi borde fråga oss, säger Kress, vilken slags människor vi
föreställer oss att vår undervisning formar:
what kind of individual, what kind of social being do we imagine as the result of our
teaching, and as a result of their learning in the context of our teaching. This is the point of this book; the point about imagined citizens and imagined futures (s. 83).

Med mitt sätt att läsa skriver Kress fram en pedagogik av det slag jag kort
antytt i avsnitten om Norrbottenprojektet och Olga Dysthe, en pedagogik
som också Pattison antyder:
that the student should develop his awareness of the uses of language as a result of his
own writing (s. 168. Se också Jörgel-Löfström 1995, Malmgren & Nilsson 1993 och
Molloy 1996).

Även de amerikanska forskarna Stanley Aronowitz och Henry A. Giroux
(1991) för en diskussion kring skrivandets roll i läsandet som kunde ha
handlat om det Ange1a och Jose får vara med om i skolan. Läsning, menar
Aronowitz & Giroux, har ofta skiljts från skrivande och utnyttjats bara
som ett sätt att låta elever "ta emot mening" ur text, inte som ett sätt att
"skapa mening" i text. Om skolan ska bli något annat än ett varuhus där
elevernas roll är att konsumera kunskap, krävs det en ny syn på läsande
och skrivande. Framför allt skrivandet blir betydelsefullt; att läsa texter
kommer att innefatta ett stort mått av skrivande (s. 99 ff):
Developing a pedagogy that takes notion of student voice seriously means developing a
critically affIrmative language that works both whith and on the experiences that students bring to the classroom. This means taking seriously and conforming the language forms, modes of reasoning, dispositions, and histories that give students an active
voice in defIning the world; it also means working on the experiences of such students
in order to exarnine both their strength and weaknesses. Students need to recover their
own voices so they can retell their own histories and in so doing 'check and criticize
the history (they) are told against the one (they) have lived,:[ ... l it is a pedagogical
practice in which the issue of ethics and politics becomes central to the process of learning. [ ... l This points to using texts that validate the experiences and voices that students bring to the classroom and enhance their understanding of themselves as public
actors and critical citizens (s. 104-105).
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Med klass, kön och etnicitet - och oberoende av
klass, kön och etnicitet
Skolans uppgift är att låta vruje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lpo 94, s. 5).
Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att kunna
delta i samhällslivet (Kursplaner för grundskolan: Svenska, s. 47).

Det första citatet är hämtat från inledningskapitlet till läroplanen för
grundskolan, det som brukar kallas värde grunden. Det andra citatet utgör
inledningen till kursplanen i svenska. Skolans och modersmålsämnets mål
är högt ställda.
Men vägen ut i offentligheten har inte gått och går inte via skolan eller
modersmålsämnet. Så vill jag sammanfatta de olika röster som kommit till
tals i den här genomgången. Läsningen har gett en bild av modersmålsämnet som ett isolat för färdighetsträning och formaliserat och snuttifierat arbete med det som fortfarande, så tolkar jag mycket förgrovat det jag
läst, betraktas som ämnets omistliga huvudinnehåll: standardspråket och
den goda skönlitteraturen.
Lars-Göran Malmgren påpekade vid ett seminarium att det är ovanligt
att den politiska - demokratiska - offentligheten dras in i diskussionen om
svensk-ämnet och än mindre i klassrummet: "1 samhällsorienterande ämnen däremot kan klassrummet förvandlas till ett diskuterande miniSverige." Men i stort är svenska klassrum opolitiska. Att svensk skola importerade processkrivnings-metodiken utan att diskutera dess innehåll har
med detta att göra (Malmgren, L-G 1997; se även Malmgren, G 1992).
Kress "nya kursplan för modersmålet" där form är innehåll och innehåll är form har i den meningen ännu inte nått Sverige.
Den amerikanska forskaren Beth Ann Rothermel bekräftar dessa bilder
i sin avhandling om svenskämnet och samhällskunskapsärnnet i svensk
gymnasieskola, Pedagogies of the Multicultural: Diversity and Discourse
Education in Sweden and the United States (1996). Inom svenskämnet
upprätthålls gränserna mellan skola och samhälle. Svenskärnnesoffentligheten ses inte som en väg ut i offentligheten, varken av lärare eller elever.
I den mån svenskämnet sysslar med kultur är det kultur som något skilt
från politik. Litteraturens politiska dimensioner diskuteras inte och används inte: kulturella och litterära frågor idealiseras och förenklas.
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Frågor om det offentliga (standard)språket blir privata och handlar framför allt om normer, om rätt eller fel (Malmgren 1997, Rotherme1 1997).
I den mån skolan överhuvudtaget kan sägas ha förbindelser med en
samhällelig offentlighet är det via de samhälls orienterande ämnena. Det
ämne som i Rothermels studie bäst svarar mot till exempel Kress föreställningar om utbildning är samhällskunskapsämnet. Lärarna i samhällskunskap - det handlar här om lärarnas retorik, bara indirekt om deras
praktik i klassrummen - uttrycker en politisk, argumenterande kulturuppfattning där både personliga och politiska frågor hör till frågorna på dagordningen. Och samtalen i klassrummen kan föras på olika språk: det
handlar här, mer än i modersmålsämnet, om ett bejakande av dialekter,
sociolekter och flerspråkighet i både bokstavlig och överförd mening.
Förklaringar till detta söker både Malmgren och Rothermel i det faktum
att svenskämnet bär på ett tungt historiskt arv av tradering medan samhällskunskapsämnet är ett barn av moderniteten.
Författare/forskare som Pattison, Kress och Thavenius förenas i övertygelsen att kultur och skola har med makt att göra. Skolan förmedlar den
kultur som bär upp det omgivande samhället och med Aronowitz & Girouxs ord:
culture transmitted by the school is related to the various cultures that make up the wider society, in that it confirms and sustains the culture of dominant groups while marginalizing and silencing the culture of subordinate groups of students (Aronowitz &
Giroux 1993, s. 49).

De argumenterar alla för en mångkulturell, flerspråkig, antiauktoritär,
dialogisk och kritisk skola som strävar mot en demokratisk offentlighet
och som tar elevernas hela liv på allvar. De ifrågasätter alla en förenklad
syn på läsning och skrivning som fribiljetter till socialt och ekonomiskt
medborgarskap och de argumenterar alla på olika sätt för en pedagogik
som tar sin utgångspunkt i elevernas liv, språk och erfarenheter:
If you don't know and don't care about who I am why should I give a darnn about
what you say you do know about (Aronowitz & Giroux 1993, s. 52).

Repliken som jag hämtat från Aronowitz & Giroux är fiktiv men det kunde vara Jose, Angela, Malcolm X eller Kaninskötaren som talar. Jag frågar mig slutligen om Pattisons dubbelkvalificeringstanke, att alla ska få
"lära sig" både standardspråket och sitt eget språk, både via de kanoniska
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texterna och via sina egna, verkligen är en flerspråklighetsmodell och inte
ett försök att homogenisera. Thavenius skriver:
Det väsentligaste är inte att byta ut det gamla eller traditionella eller hegemoniska innehållet mot ett nytt som snart riskerar att bli gammalt, traditionellt och hegemoniskt. Det
viktigaste är de sätt på vilket innehållet väljs ut och behandlas. [... ] Det skulle inte
handla om att återupprätta eller riva ner traditionella värden eller kompetenser utan om
att undersöka vilka nya kompetenser och färdigheter som behövs för att delta i de dialogiska förhandlingarna i ett alltmer heterogent och demokratiskt samhälle. Det skulle
ge ämnet en särskild uppgift utan att skilja det från större sociala och politiska sarnmanhang (Thavenius 1995, s. 151-156).

Mer konkret än så blir inte Thavenius här. Och han efterlyser själv de
pedagogiska exemplen:
Därför har det konkreta pedagogiska arbetet lika stor betydelse som teorier och bildningsdiskussioner. Bara de kan visa vad som är möjligt (s. 155).

Att få röst - på svensktimmarna eller i skolan?
När jag återvänder till grundskolans kursplan i svenska undrar jag om det
verkligen är en kursplan som bara ska gälla modersmålsämnet. Den skulle
i stora stycken kunna fungera som en inledning till samtliga ämnens kursplaner.
Frågan om synen på språk och språkutveckling i läroplanen och kursplanerna blev, skulle det visa sig, en fråga för Läs- och skrivkommitten,
den utredning regeringen tillsatt hösten 1996 och vars arbete jag deltog i.
Kommittens uppgift var att "redovisa viktiga utgångspunkter för arbetet
med att stödja elever med stora läs- och skrivsvårigheter [... l". I det betänkande kommitten lade fram hösten 1997 och som fick namnet Att lämna skolan med rak rygg - om rätten till skriftspråket och om förskolans
och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter
(SOU 1997: 108) föreslår komrnitten att Skolverket i sin kontinuerliga
kursplaneöversyn ska analysera språkandets roll i alla skolans ämnen. Begreppet "språkande" använder vi för att undvika begrepp som "språkanvändning" eller "språkliga färdigheter" och för att i Kent Larssons efterföljd försöka täcka in läroplanens begrepp tala, lyssna, läsa, skriva och
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tänka (Larsson 1995). Vi ville också hitta en parallell till begreppet lärande när vi talar om språkande och lärande som skolans centrala uppgifter.
Här nedan följer ett utsnitt ur kommittens diskussion om kursplanerna
Lpo 94:
Merparten av det som skrivs om språkets roll i kursplanen i svenska rör hela skolans
arbete. Med den språk- och kunskapssyn som genomsyrar de svenska styrdokumenten
borde delar av den text som inleder kursplanen i svenska gälla för arbetet i alla skolans
ämnen och i tillämpliga delar också för arbetet i förskolan. Där förs resonemang som
dels hör hemma i läroplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan dels i något
som kunde vara en övergripande del för samtliga ämneskursplaner. Vi belyser frågan
genom att återge kursplanen i svenska och med kursiv stil markera de delar som vi menar hör till hela skolans värdegrund och ansvar, inte bara till svenskärnnets:

Svenska
Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Det är däiför skolans viktigaste uppgift att skapa
goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning skall ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sina färdigheter i att tala och lyssna, läsa
och skriva. De skall få möta skönlitteraturen grundlägga goda läsvanor och lära
känna delar av vårt kulturarv. Förkunskaperna i svenska kan dock variera och de
elever som ärberättigade till det och behöver det skall få undervisning i svenska som
andraspråk.
Språk och kultur är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns våra rötter och vår kulturella identitet. Språket speglar skillnader mellan människor, deras
personlighet, bevekelsegrunder, ambitioner och positioner. Språkets betydelse för
vår personliga identitet gör det betydelsefullt att inom ramen för skolans uppgift att
lära eleverna att tala och skriva väl skapa respekt för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift.
Språket är också en väg till kunskap och det är av grundläggande betydelse för
lärandet. Med hjälp av språket erövrar elevema nya begrepp, de lär sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Deras förmåga att reflektera och
attförstå omvärlden växer.
Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Det utvecklar en människas tänkande och kreativitet, hennes relationer till andra och hennes personliga och kulturella
identitet. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Språkjörmågan har alltså stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet.

Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven
* utvecklar en sådan språklig säkerhet i tal och skrift att hon eller han med respekt
för andra kan vill och vågar uttrycka sig tydligt i många olika sammanhang,
* kan läsa ochforstå texter av olika slag, såsom skönlitteratur, faktatexter och dagstidningarnas artiklar i allmänna ämnen och kan anpassa lässättet till textens karaktär och till syftet med läsningen,
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* gör det till en vana att skriva och genom skrivandet får ett medel för kontakt och
påverkan, tänkande och lärande och också ett värdefullt redskap förfortsatta studier,
* kan analysera, bearbeta och förbättra sitt språk både självständigt och i samarbete
med andra,
* utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa med hjälp
av språket,
* gärna läser på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig tillfredsställelse,
* i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen väcker,
* lär känna svensk skönlitteratur från olika tider och i skilda fonner,
* får kunskaper om centrala författarskap och därigenom blir förtrogen med svensk
kultur,
* lär känna skönlitteraturen från de nordiska ländrna och från andra delar av världen
och får förståelse för kulturens mångfald,
* får kunskaper om språket och dess betydelse för människan och samhället,
* får kunskaper om det svenska språket, dess ursprung och historia, dess uppbyggnad och särart och dess ständigt pågående utveckling,
* får kunskaper om språken i våra nordiska grannländer,
* lär sig använda skriftspråkets normer för stavning, meningsbyggnad och bruk av
skiljetecken samt lär sig utveckla en tydlig handstil,
* förstår grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket och inser att
människor talar och skriver olika beroende på ålder, kön, utbildning, hemvist och
syfte,
* får kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och funktion
samt utvecklar sinfönnåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika medier,
* vänjer sig vid att utnyttja ett biblioteks möjligheter och att använda hjälpmedel som
ordlistor, uppslagsböcker och datorer för att skriva och hämta information,
* inser hur lärande går till och lär sig att använda sina egna eifarenheter, sitt tänkande och sina språkliga färdigheter för att inhämta och befästa nya kunskaper
* vänjer sig vid och stimuleras till att självständigt tänka och ta ställning i arbetet
med litteratur och andra texter.

Ämnets uppbyggnad och karaktär
Språk och litteratur är ämnets centrala innehålL Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas, att de blir säkrare i att använda språket uttrycksfullt och
tydligt i både tal och skrift och att deras förmåga att förstå och tillgodogöra sig litteratur successivt ökar.
Arbetet med språket och litteraturen har flera dimensioner. Det skall tillgodose
elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det skall ge gemensamma
upplevelser att fundera över och tala om. Det skall ge kunskaper om det svenska
språket och kulturarvet och om vår omvärld.
Ämnet svenska kan knappast delas upp i moment som bygger på varandra i en
given turordning. Det går inte att hitta en jämt växande utveckling genom skolåren
som innebär att de små barnen berättar och beskriver, medan de äldre kan se sammanhang, utreda och argumentera. Redan det lilla barnet argumenterar och diskuterar, och tonåringen har inte upphört att berätta och fantisera, men de gör det på olika
sätt.
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Inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, men
alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse
för lärande.
Invandrarelever kommer till skolan med olika förutsättningar och skolerfarenheter. I den mån de behöver undervisning i svenska som andraspråk har de enligt
grundskoleförordningen rätt att få detta. Målen för undervisningen i svenska är
dock desamma för alla elever.

Språket
Goda språkfärdigheter får eleverna när de i meningsfulla sammanhang använder sitt
språk, talar, läser, skriver och tänker. Genom att använda språket lär sig eleverna att
klara situationer som ställer olika språkliga krav på t.ex. formell korrekthet, utförlighet eller inlevelse.
Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Det utvecklas om man aktivt
deltar i samtal, gestaltar, improviserar, berättar och redogör inför andra människor,
läser och förstår, skriver för att uttrycka känslor tankar och ideer.
Redan som femåring har barnet stor praktisk erfarenhet av hela det komplicerade
system språket utgör. För att gå vidare i sin språkutveckling måste elevema utifrån
sina erfarenheter få upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med lärarens hjälp lära sig om språkets uppbyggnad och system. Barn kan exempelvis tidigt
förstå att orden har olika stilvalör och passar olika bra i olika sammanhang. De förstår så komplicerade saker som hur nutid, förf} uten tid och framtid uttrycks i språket. Eleverna kan också utifrån sina erfarenheter bygga upp kunskap om hur språket
fungerar i samspelet mellan människor och därigenom få perspektiv på sin egen
språkförmåga.
Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och om hur språket historiskt
har utvecklats tillför språkutvecklingen andra dimensioner. Insikter om egen användning av språket, tillämpning av dessa kunskaper och nya faktakunskaper om
språket byggs upp i ett ständigt växelspel och bidrar till elevernas språkutveckling.
Läraren skall kontinuerligt följa elevernas utveckling och arbete. Det är särskilt
viktigt att uppmärksamma om en elev i vissa skeden behöver mer hjälp för att gå
framåt.

Litteraturen
Skönlitteraturen öppnar nya världar och fömledlar upplevelser av spänning, humor,
tragik och glädje. Skönlitteraturen hjälper eleverna att förstå världen och sig själva.
Litteraturläsning är också viktig för att utveckla den egna språkbehandlingen och
språkriktigheten.
Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Det är viktigt att eleverna från det första skolåret till det sista får möta litteraturen i myter, sagor och sägner, i dikter, pjäser och prosaberättelser i såväl barn- och
ungdomslitteratur som vuxenlitteratur. Arbetet kring litteraturen genom samtal,
skrivande eller dramatisering hjälper eleverna att få svar på de stora livsfrågorna.
Skönlitteraturen bär en del av vårt kulturella arv och förmedlar kunskaper och
värderingar. Litteratur fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap och skolan har ett
ansvar att lyfta fram den aspekten.
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte
skolåret
Eleven skall
* kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för barn och ungdom med godförståelse och medflyt i läsningen,
* kunna skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörelser med tydlig handstil
och så att mottagaren kan förstå,
* kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren
samt kunna läsa en text högt inför klassen,
* känna till och kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglernaför stavning och kunna använda ordlista.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde
skolåret
Eleven skall
* aktivt kunna delta i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår tydligt,
* kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur, saklitteratur och dagstidningarnas
artiklar i allmänna ämnen med godförståelse så att innehållet kan återges sammanhängande,
* kunna skriva berättelser, brev, sammanfattningar och redogörelser så att innehållet
framgår tydligt och därvid tillämpa skriftspråkets normer för stavning meningsbyggnad och bruk av skiljetecken,
* ha elementära kunskaper om språket och kunna göra iakttagelser av människors
olika språkbruk för att utveckla det egna språket,
* känna till några av de stora skönlitterära verken och förjattarskapen som ingår i
vårt kulturarv.

Det som lyfts fram här gäller enligt vår uppfattning läroprocesserna i alla verksamheter
i skolan och därmed i alla skolans ämnen oavsett om verksamheten organiseras ämnesövergripande eller ämnesvis. Det gäller i tillämpliga delar även för verksamheten i förskolan.
Läroplanens bärande tankar om reflexion, lärande och kunskap utvecklas och problematiseras i läroplanerna i biologi, fysik och kemi och svenska - medan språk och
språkande mer hör till det som tas för givet i andra kursplaner. Ett sådant förgivettagande är exempelvis att det bara är i ämnet svenska man ska läsa skönlitteratur. Läsoch skrivkommittens uppfattning är att läsning av och diskussion kring olika sorters
litteratur - skönlitteratur, sakprosa, lyrik osv. - är naturliga kunskapskällor i alla skolans ämnen och naturliga inslag även i förskolans verksamhet. (s. 269-275)

Läs- och skrivkommitten menar alltså att kraven på svenskämnet som ensamt ansvarigt för utvecklandet av unga människors vilja och förmåga att
delta i den samhälleliga offentlighetens angelägenheter är för högt ställda.
Eller rättare sagt, kraven på skolans övriga ämnen är för lågt ställda i
detta avseende.
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Litteraturgenomgången har också visat att det är en uppgift svenskämnet sällan mäktat med. Det skolarbete som blivit synligt i litteraturgenomgången, skolarbete där elever fått röst och lust att öppna boken och ta upp
pennan, har heller inte hämtat sina avgörande frågor eller vassaste redskap hos svenskämnet. Det har handlat om samhällskunskap, om historia
och övriga orienteringsämnen, om elevernas eget liv och egna erfarenheter - och om mycket samtal, läsning och skrivning.
Frågan om vägen ut i offentligheten handlar inte bara, eller ens i första
hand om svenskämnet och om vad det ska bli av svenskämnet.
Det handlar snarare om vad det ska bli av skolan eller om vad det kan
bli av skolan. Den här diskussionen om modersmåls ämnet och elevernas
väg ut i det offentliga samtalet får därför sluta med en kort presentation
av Knud Illeris bok Pcedagogikkens betydning från 1991.
Illeris har undersökt om det går att påvisa långsiktiga effekter av hur
skolor organiserar sin verksamhet. Han jämför vad han kallar "vanliga"
danska skolor med "progressiva" försöks skolor. Typiskt för de progressiva skolorna var till exempel att de uttalat ville hitta arbetsformer som
kunde "befordre tolerance og samarbejdsvilje samt vrenne eleverne til at
reagere bevidst, når samvreret med andre stiller krav til social forståelse
af andre s situation" och därmed främja "funktionelt demokrati på arbejdspladsen og i samfundet i 0vrigt" (citerat efter SOU 1996: 22, s. 193).
Illeris intervjuade de f.d. eleverna ungefär femton år efter det att de
slutat skolan. Kunskapsmässigt var de nu vuxna eleverna lika, oavsett
skolform. Däremot skilde de sig åt vad gäller synen på demokrati och
medbestämmande. De f.d. eleverna från försöks skolorna var "mer orienterade mot ett demokratiskt förhållningssätt, medan den andra gruppen
var mer anpassningsorienterad". Försöksskolornas elever såg också mer
positivt på sina möjligheter att påverka både sina egna liv och samhälleliga
frågor (s. 192-195).
I Writing the Future (1995) beskriver Kress modersmålsämnet som
"questions of subjectivety, citizenship and forms of society". Illeris, liksom Dysthe eller Norrbottenprojektet, har visat att den beskrivningen kan
gälla skolans hela verksamhet. Skolan - och modersmåls ämnet - kan vara
barns och ungdomars första offentlighet och en väg ut i en större samhällelig offentlighet.
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