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Abstract
Andreas Mårdh (2019): On the political dimension of history education:
Discursive logics in educational practice.
Örebro Studies in Education 60 and Örebro Studies in Educational Sciences
with an Emphasis on Didactics 19.
Today, history education is often a contested issue over which political
frontiers are drawn between adversaries advocating fundamentally different visions of what constitutes a desirable curriculum and, by extension, a desirable society. At present, this dimension is in need of increased attention, considering that populist rhetoric has gained a foothold in mainstream politics and that history, as a school subject, continues to serve the purpose of constituting “the people”, often in national
and ethnic terms. Against this background, the aim of this thesis is to
comprehensively grasp the political dimension of history education by
conducting methodological, empirical and theoretical investigations.
The thesis draws on the pragmatist philosophy of democratic education as well as on post-structuralist theories of history, antagonism and
populism. Methodologically, the thesis make use of the logics of critical
explanation framework (LCE) to empirically explore how history classroom practices as well as contemporary right-wing populist discourse
operate.
The results show that the LCE methodology constitutes a viable analytical vocabulary for generating knowledge of the political dimension of
history education. Furthermore, the thesis offers empirical knowledge
about how and why practices of history education are interchangeably
politicised and rendered stable by teachers, students and members of the
public. Theoretically, populism, as a discursive logic, is criticised and
then reconceptualised into an educative mode by which history teaching
practices can be enacted. Collectively, the results provide a comprehensive understanding of the political dimension of history education.
Keywords: History Education, History Didactics, History Wars, Classroom
Practice, Political Discourse Theory, Logics, Populism.
Andreas Mårdh, School of Humanities, Education and Social Sciences.
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden
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Förord
Att skriva en avhandling i pedagogik är ett privilegium som förpliktigar.
Det är nämligen få förunnat att under en betydande del av livet koncentrerat
få ägna sig åt sådana utbildningsfrågor och vetenskapliga problem som man
är genuint intresserad av. Samtidigt tilldelas man som forskarstuderande
denna ynnest under förutsättningen att ens ansträngningar bidrar till det
allmänintresse som utgörs av skola och utbildning. För mig har därför plikt
och privilegium oupplösligen kommit att hänga samman i arbetet med den
avhandling som jag här presenterar.
Som doktorand har jag haft förmånen att dela detta säregna privilegium
med människor i min närhet, och jag står därför i stor tacksamhetsskuld till
alla de kollegor, vänner och familjemedlemmar utan vars hjälp avhandlingen inte hade varit möjlig. Jag vill med detta i åtanke först och främst
tacka min huvudhandledare Johan Öhman som outtröttligt har delat med
sig av sina didaktiska insikter och av sin kunskap om det vetenskapliga
hantverk som ett avhandlingsarbete kräver. Tack Johan för dina många och
noggranna kommentarer som inte bara har gjort mina texter bättre utan
också givit mig anledning att reflektera över pedagogikämnets stora och
svåra frågor. Dessa kommentarer har varit ovärderliga för avhandlingsarbetets utveckling.
Jag vill i samma anda tacka min biträdande handledare Björn Horgby för
att han konsekvent har erbjudit historikerns blick på denna avhandling i
pedagogik. Utan din uppmuntran Björn hade jag inte heller, som ung lärarstudent, övervägt att ansöka till forskarutbildningen. Min andra biträdande
handledare Henric Bagerius vill jag tacka för att han under avhandlingsarbetets kritiska slutskede gav projektet en vetenskaplig nytändning och mig
själv nytt mod när jag behövde det som mest.
Vid sidan av mina handledare vill jag också tacka Emma Arneback, Johannes Westberg, Johan Samuelsson och Ann Quennerstedt för att de i olika
skeden av processen har granskat mina manuskript. Tack för att ni alla på
ett initierat sätt har läst, kommenterat och hjälpt mig i min balansgång mellan de pedagogiska och historiska disciplinerna.
Jag har under min tid som forskarstuderande kommit till insikt om att en
doktorand bara är så bra som de sammanhang han eller hon vistas i. Därför
vill jag rikta ett kollektivt tack till alla deltagare i forskarskolan UVD (Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik). Forskarskolans seniora
medlemmar vill jag tacka för att de tagit ett gemensamt ansvar för doktorandernas projekt och för att de skapat en miljö där tankar och idéer om
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didaktik har kunnat diskuteras med öppet sinne. Mina doktorandkollegor i
forskarskolan vill jag tacka för att de uthålligt har läst mina texter och för
att vi har kunnat dela såväl med- som motgångar med varandra. För detta
har ni, Sofia Hort, Karl Jansson, Christina Larsson, Nicklas Lindgren, Elin
Sundström Sjödin och Björn Tolgfors, min eviga tacksamhet. Ett alldeles
särskilt tack vill jag rikta till Ásgeir Tryggvason för hans goda kamratskap
och för vårt goda samarbete i och med författandet av avhandlingens fjärde
delstudie.
Ett oumbärligt stöd har jag också fått från forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) vars medlemmar jag vill
tacka för att de kritiskt och konstruktivt har läst avhandlingens delstudier.
På samma grunder vill jag även tacka alla forskare och doktorander som
under de senaste sex åren varit verksamma i historieämnet vid Örebro universitet.
Oundvikligen sträcker sig livet som doktorand bortom seminariesalarna
och därför vill jag rikta ett varmt tack till alla vänner och kollegor som
deltagit i gemenskapen kring våra regelbundna luncher i Krakarestaurangen. När orken och modet svikit har det varit ovärderligt att tillsammans
med er få diskutera allt annat än avhandlingen.
Sist men inte minst vill jag tacka min familj för att ni under alla dessa år
har uppmuntrat mig och visat förståelse för mitt livsval. För detta vill jag
framför allt tacka min mamma Camilla, min pappa Anders, min syster Caroline och mina svärföräldrar Roger och Kristina. Över alla andra vill jag
tacka min fru Cecilia som förmått mig att fokusera mina tankar och osvikligt har givit mig mer stöd än någon förtjänar. Tack Cecilia för ditt tålamod,
dina uppoffringar och för att du har påmint mig om vad som är viktigt i
livet.

Örebro i augusti 2019
Andreas Mårdh
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1. Inledning
Ambitionen med föreliggande avhandling är att ta ett samlat grepp om det
svenska historieämnets politiska dimension. Med utgångspunkt i pragmatisk utbildningsfilosofi och post-strukturell diskursteori presenteras därför i
det följande fyra delstudier vilka erbjuder metodologiska (delstudie I), empiriska (delstudie II och III) och teoretiska (delstudie IV) slutsatser som alla
relaterar till dimensionen ifråga.
I synnerhet intresserar sig avhandlingen för dimensionen så som den
iscensätts i skolämnets utbildningspolitiska och didaktiska praktiker. De
förstnämnda uppfattas här i vid bemärkelse, det vill säga som inbegripandes
den offentliga samhällsdebatten om historieämnets innehåll och syfte. I kontrast till detta förstås didaktiska praktiker som något snävare i sin betydelse
och avser de syftesrelaterade undervisningssituationer där lärare och elever
går historieämnet till mötes. Gemensamt för praktikerna är att de i avhandlingen studeras med utgångspunkt i de språkliga regler och villkor som möjliggör och begränsar dem i deras sätt att verka. I avhandlingen används en
diskursteoretisk vokabulär för att benämna dessa regler och villkor i termer
av sociala, politiska och fantasmatiska logiker. Enkelt uttryckt betecknar
logikerna de socialt delade förgivettaganden som ger praktikerna stabilitet,
de politiska gränsdragningar mellan meningsmotståndare som rubbar eller
förändrar desamma, samt de ideologiska narrativ som övertygar individer
om att delta i praktikerna.
Avhandlingens ambition äger dock ingen inneboende relevans utan bör
förstås som motiverad med utgångspunkt i ett av de betydande didaktiska
problem som historielärare idag har att förhålla sig till. Det problem jag
syftar på handlar om att historia och historieundervisning både berör och
upprör, och därför också kan ge upphov till konflikter i såväl klassrum som
i offentlig debatt.
Som ett didaktiskt problem är med andra ord historiens omstridda karaktär något som lärare måste ta i beaktande när de överväger sin undervisnings innehåll och iscensättande. Till detta problem hör inte minst osäkerheten kring hur man som historielärare kan hantera de situationer då elever
ger uttryck för känslosamma, konfliktladdade och sinsemellan motsatta
tolkningar av det förflutna. Problemet aktualiserar även frågor av normativ
karaktär, till exempel den om i vilken utsträckning historielärare bör avstyra eller möjliggöra politiska konflikter i sina klassrum. Som lärare kan
man exempelvis finna det önskvärt att tillsammans med eleverna eftersträva
konsensus och försoning kring historiska orättvisor, men man kan också
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finna att konflikter kring just sådana orättvisor möjliggör för eleverna att
möta varandra som autentiska och demokratiska meningsmotståndare. Frågor av det här slaget är svåra att avgöra och illustrerar därför vikten av att
historielärare och didaktiska forskare kontinuerligt reflekterar kring undervisningens politiska dimension.
I internationell historiedidaktisk forskning har denna dimension ofta givits epitetet History Wars i ett försök att benämna den stundtals intensiva
kamp som kan råda om historieskrivning i allmänhet och historieundervisning i synnerhet (Clark, 2008; MacIntyre & Clark, 2004; Taylor & Guyver,
2012). Utmärkande för dimensionen är att den ger sig till känna i en variation av sammanhang som inte nödvändigtvis är begränsade till klassrummets praktik. Som medborgarfostrande skolämne utgör historia till exempel
föremål för den nationella utbildningspolitiken i konventionell bemärkelse
(Elgström & Hellstenius, 2010, 2011), men dimensionen framträder också
i transnationella läroboksstrider där olika staters tolkningar av det förflutna
och de oförrätter som där ägt rum konfronteras (Taylor, 2012). Av särskild
betydelse är dock att historieämnet sedan länge har fyllt en identitetspolitisk
funktion. I sin sentida skepnad inbegriper ämnet kritiska klass- och genusperspektiv (Ahonen, 2001), men också alltjämt en stark tradition av att
skapa nationella självbilder och föreställda etniska gemenskaper som gör
anspråk på att grunda sig i ”folkets historia” (Carretero, Asensio & Rodriguez-Moneo, 2012; Edquist, 2009; Gustafsson, 2017; Spjut, 2018).
Historieämnets benägenhet att verka definierande av ”folket” betyder att
det idag äger en alldeles särskild samhällsrelevans, inte minst med tanke på
de populistiska strömningar som nyligen gjort sig kända i vårt politiska liv. 1
Trots att orsakerna till populismens landvinningar inte enkelt låter sig sammanfattas råder det idag visst vetenskapligt konsensus kring dess förmåga
att genomsyra allt fler av de debatter där politiska sakfrågor, inklusive utbildning, dryftas. Forskarsamhället synes också vara enigt om att den populistiska retoriken har satt sin prägel på hela det ideologiska spektrumet,
det vill säga att den har inspirerat såväl höger- som mitten- och vänstergrupperingar i deras försök att motivera politiska förslag inför allmänheten
(se exempelvis Pollock, Brock & Ellison, 2015; Roodujin, 2014; Spruyt,
2014; Zaslove, 2008).

I begreppets vardagliga bemärkelse har populism spelat en betydande roll i flera
samtida skeenden, till exempel det amerikanska presidentvalet 2016 och den brittiska folkomröstningen om utträde ur europeiska unionen samma år.

1
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Eftersom utbildning aldrig kan förstås som isolerad från samhället i stort
kräver populismens landvinningar att också nya pedagogiska frågor uppmärksammas. Till exempel är det nu lägligare än någonsin att fundera över
vad en populistisk utbildningspolitik innebär och hur ett sådant fenomen
bäst kan begripliggöras. Dessutom aktualiseras frågor om huruvida lärare
har ett ansvar för att motverka den populistiska retoriken eller om densamma rent av kan användas på ett konstruktivt vis i iscensättandet av demokratisk utbildning. Frågor av det här slaget är särskilt viktiga för denna
avhandling som undersöker ett skolämne vilket inte bara inbegriper ett demokratiskt fostransuppdrag utan också en tradition av att definiera ”folket” genom dess historia. Nu mer än någonsin äger med andra ord historieämnets politiska dimension aktuell samhällsrelevans.
I egenskap av ett vetenskapligt, snarare än didaktiskt, problem ger historiens omstridda karaktär också skäl att överväga hur kunskap kan nås om
historieämnets politiska dimension. Lika viktigt är det också att begrunda
vilka förutsättningar aktuell forskning erbjuder historielärare i hanteringen
av dimensionen. I en nordisk kontext har dimensionen ofta närmats med
hjälp av begreppen historiemedvetande, historiekultur och historiebruk
vilka erhållit stort erkännande för deras förmåga att idealtypiskt beskriva
hur och för vilka ändamål historia används av olika samhällsaktörer. Med
utgångspunkt i de här begreppen har historieämnet framför allt beskrivits
fylla en legitimerande funktion genom att positionera samtida makt- och
samhällsordningar som nödvändiga resultat av utvalda historiska förändringar (Karlsson, 2009, 2014; Rüsen, 2004a, 2017).
Föreliggande avhandling delar denna önskan om att begripliggöra historieämnets politiska dimension men erkänner också ovan nämnda begrepp
som otillräckliga i vissa avseenden. Till exempel kan invändningar riktas
mot att begreppen ingår i typologier vars huvudsakliga syften är av beskrivande och jämförande karaktär. Mer sällsynt är att begreppen underbyggs
med exempelvis ontologiska eller filosofiska resonemang om politik och utbildning. Kritik kan också riktas mot att begreppen begripliggör den politiska dimensionen i termer av legitimering men inte lika ingående vidrör
historieämnet som omgärdat och genomsyrat av konflikter. I det här avseendet menar jag att skolämnets politiska dimension delvis kan förstås som
underteoretiserad inom historiedidaktisk forskning.
Det här aktualiserar ytterligare ett par frågor som den historiedidaktiska
forskaren bör ställa sig själv. Till exempel kan det vara betydelsefullt att
fråga sig vad vi i dagsläget faktiskt vet om hur konflikter i historieklassrummet blossar upp och hur lärare hanterar dem. Därtill kan det vara en god
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idé att överväga huruvida det finns ett behov av nya teoretiska begrepp som
vidgar, fördjupar eller på annat vis framställer historieämnets politiska dimension i nytt ljus. Frågor av det här slaget menar jag gör det särskilt angeläget att empiriskt rikta fokus mot de konfliktlinjer som återfinns i såväl
klassrummets praktik som i offentlig debatt. Lika angeläget blir det att i
anslutning till detta utarbeta en sammanhållen teoretisk vokabulär som
möjliggör just sådana undersökningar. Sammantaget är det alltså med dessa
överväganden i åtanke som jag anser det motiverat att här avhandla historieämnets politiska dimension.

1.1 Syfte och frågeställningar
Mot bakgrund av ovanstående problem är det avhandlingens ambition att
ta ett samlat grepp om det svenska historieämnets politiska dimension så
som den iscensätts inom ramen för demokratisk utbildning. Det här betyder
dock inte att avhandlingens anspråk är allomfattande. Det samlade greppet
ska snarast förstås som en ansats till att belysa den politiska dimensionen
med olika vetenskapliga aspekter i åtanke. Avhandlingen vägleds därför av
en tredelad syftesformulering.
I specifika ordalag syftar avhandlingen till att dels föreslå en diskursteoretisk vokabulär med vilken den politiska dimensionen av historieämnets
praktiker kan studeras, att dels empiriskt klargöra enligt vilka diskursiva
logiker historieämnets praktiker verkar, samt att dels föreslå en teoretisk
förståelse av populism som äger relevans för demokratisk historieundervisning. För att uppfylla syftet används fyra frågeställningar vilka vägleder
varsin av avhandlingens delstudier:
I.
II.
III.

IV.
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Enligt vilka kriterier utgör begreppet diskursiv logik ett rimligt
analytiskt koncept för studier av historieämnets praktiker?
Genom vilka sociala, politiska och fantasmatiska logiker verkar
historieämnet som didaktisk praktik?
Genom vilka sociala, politiska och fantasmatiska logiker verkar
den populistiskt präglade utbildningsdebatten om historieämnet?
På vilka grunder kan populismens logik omvärderas och utgöra
ett giltigt modus för demokratisk historieundervisning?

ANDREAS MÅRDH Om historieämnets politiska dimension

1.2 Avhandlingens delstudier
Som nämndes ovan inbegriper avhandlingen fyra delstudier vilka tillsammans svarar mot dess frågeställningar och syfte. Den första delstudien besvarar den första frågeställningen genom att argumentera för och illustrera
det analytiska värdet av begreppet diskursiv logik i studier av historieämnets klassrumspraktiker. Baserat på såväl kritiska som bekräftande läsningar av tidigare angreppssätt inom historiedidaktisk forskning formuleras
tre kriterier vilka ett analytiskt ramverk bör uppfylla för att på rimliga grunder kunna uttala sig om undervisningspraktikernas politiska dimension. De
kriterier som delstudien formulerar består i korthet av (i) praktikens primat,
det vill säga att ett analytiskt ramverk bör vara utformat på så sätt att det
inte bara studerar praktiker utan också möjliggör slutsatser om desamma,
(ii) empirisk öppenhet, vilket innebär att ett analytiskt ramverk bör behandla historieundervisningens grundläggande element som öppna empiriska frågor, samt (iii) premierandet av ”det politiska” vilket stipulerar att
de konflikter som genomsyrar skolämnet ska ges analytiskt företräde framför andra aspekter, till exempel moraliska spörsmål.
Med utgångspunkt i de uppställda kriterierna argumenteras det för att
ramverket Logics of Critical Explanation (LCE), så som det har formulerats
av statsvetarna Jason Glynos och David Howarth (2007), exemplifierar ett
rimligt angreppssätt. Den argumentation som följer gör bruk av såväl empiriska som hypotetiska klassrumssituationer för att illustrera hur ramverket kan vara förtjänstfullt i historiedidaktisk forskning som intresserar sig
för skolämnets politiska dimension. Delstudien utgör med andra ord en metodologisk upparbetning där avhandlingens diskursteoretiska vokabulär
övervägs och prövas. Delstudien har titeln “Inquiring into the political dimension of history classroom practices: Suggestions for epistemological criteria and analytical concepts” och är publicerad i tidskriften Historical Encounters.
Den andra delstudien besvarar avhandlingens andra frågeställning genom att empiriskt undersöka historielärares undervisningspraktiker. Det
analytiska ramverk som diskuterades i föregående delstudie används här för
att i större omfattning klargöra de sociala, politiska och fantasmatiska logiker som diskursivt konstituerar och vägleder undervisningen.
Avhandlingens andra delstudie baseras på ett empiriskt material beståendes av tolv videoinspelade historielektioner. Lektionerna observerades på
en gymnasieskola i en mindre svensk bruksort. I analysen används ett retroduktivt förfarande där praktikerna först granskas förutsättningslöst i sin
helhet varpå en preliminär förståelse grundad i ramverket LCE utformas.
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Denna förståelse testas och revideras därefter kontinuerligt mot materialet
tills det att resultatet framstår övertygande i förhållande till dess historiedidaktiska kontext.
Delstudien visar att klassrumspraktikerna vägleds av tre logiker: dels en
social logik benämnd som historieidealism och gradvisa framsteg, dels en
politisk logik kallad temporal ekvivalens, och dels en fantasmatisk logik betecknad som rädslan för historiens upprepning. Avhandlingens andra
delstudie har titeln ”Between stability and contingency: The social, political
and fantasmatic logics of Swedish history classroom practice” och är publicerad i tidskriften Nordidactica.
Även den tredje delstudien gör bruk av det upparbetade angreppssättet,
men i relation till högerpopulistiskt motstånd mot historieämnets nuvarande syfte och innehåll. Delstudien svarar således på avhandlingens tredje
frågeställning genom att utröna de diskursiva logiker som verkar vägledande av populistiska utbildningspolitiska praktiker. Det empiriska underlaget för denna delstudie utgörs av de närmare 700 kommentarer som
delades på de högeralternativa nyhetssidorna Avpixlat och Exponerats diskussionsforum i samband med att utbildningsminister Gustav Fridolin 2015
föreslog ett initiativ för jämställda historieläroböcker. Liksom föregående
delstudie gör även denna bruk av LCE-ramverkets vokabulär och retroduktiva förfarande.
I korthet visar delstudien att de populistiska praktikerna verkar genom
tre logiker: dels en social logik benämnd historia som mänsklighetens framsteg¸ dels en politisk logik kallad det populistiska kravet om objektiv historieundervisning, och dels en fantasmatisk logik betecknad rädslan för kunskapsförfall och historisk förnekelse. Mot bakgrund av detta kritiserar
delstudien de högerpopulistiska praktikernas tendens till att förespråka en
instrumentell och uteslutande kunskapsfokuserad historieundervisning som
förbiser att skolämnet också inbegriper en dimension av politisk fostran.
Avhandlingens tredje delstudie har titeln “Right-wing populism and history
education: Some insights from a Swedish case study” och presenteras som
manuskript.
Den fjärde och avslutande delstudien skiljer sig från de två föregående på
så vis att den inte tillämpar logikbegreppet i syfte att bedriva empiriska
undersökningar. I denna delstudie diskuteras istället de teoretiska och utbildningsfilosofiska grunderna på vilka populismens logik (utan dess högerideologiska innehåll) kan utgöra ett giltigt modus för demokratisk utbildning. I kontrast till avhandlingens tredje delstudie, som intar en kritisk hållning gentemot fenomenet, ger sig den avslutande delstudien i kast med att
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ANDREAS MÅRDH Om historieämnets politiska dimension

nyansera bilden av populism genom att argumentera dess värde givet att
den går i den demokratiska utbildningens tjänst. 2
I delstudien diskuteras Ernesto Laclaus (2005, 2007) teori om populism
vilken fokuserar artikulerandet av politiska krav riktade gentemot makthavare och samhällseliter. Enligt Laclau är det genom artikulationer av detta
slag som olika samhällsgruppers viljor kan enas, givet att de också investerar sina hopp och rädslor i det som binder deras krav samman. Populismens
logik relateras i samband med detta till John Deweys (1916/2004, 1927)
kriterier för ett demokratiskt liv där ömsesidig kommunikation inom och
mellan samhällsgrupper betonas. I och med detta påvisar delstudien inte
bara de avseenden i vilka populism är att betrakta som en aspekt av demokrati utan argumenterar också för att dess logik accentuerar den demokratiska utbildningens politiska dimension.
Viktigt att poängtera är att delstudien inte berör historieundervisning i
direkt mening. Den sista frågeställningen besvaras istället till fullo först i
avhandlingskappans sjätte kapitel där delstudiens teoretiska slutsatser placeras in i en historiedidaktisk kontext. Avhandlingens fjärde delstudie är
författad tillsammans med Ásgeir Tryggvason, har titeln ”Democratic
education in the mode of populism” och är publicerad i tidskriften Studies
in Philosophy and Education.
Den kritiske läsaren ställer sig nu kanske frågande till hur dessa olikartade delstudier hänger samman och förenas till en helhet. Förutom att de
alla relaterar till begreppet logik, om än med varierande emfas på dess metodologiska, empiriska och teoretiska innebörd, följer delstudierna på
varandra i en progression som rör sig från det konkreta till det abstrakta.
Enkelt uttryckt har avhandlingen designats utifrån principen att en metodologisk upparbetning utgör ett nödvändigt första steg för att genomföra de
empiriska studier mot vilka teoretiska frågor avslutningsvis kan abstraheras
och diskuteras. Av denna anledning presenteras inledningsvis en delstudie
av metodologisk karaktär följd av två empiriska motsvarigheter vilka gör
bruk av den förstas upparbetning. Empiriskt rör sig dessutom avhandlingen,
genom följden av dess andra och tredje delstudie, från konkreta undervisningspraktiker ut i en vidare utbildningspolitisk kontext. Enligt samma
princip avrundas avhandlingen genom att göra en av de frågor som synliggjorts empiriskt, det vill säga populism, till föremål för utbildningsfilosofisk
reflektion.
I den här avhandlingen betraktas således populism som de facto problematiskt
(delstudie III), men också som innehavandes en demokratisk potential (delstudie IV).
2
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1.3 Avhandlingskappans disposition
Den avhandlingskappa som ramar in delstudierna består av totalt sex kapitel varav det inledande presenterar undersökningens problemformulering,
syfte och frågeställningar. Detta avsnitt följs av ett bakgrundskapitel där
skolämnet historia kontextualiseras som medborgarfostrande och politiskt
till sin karaktär. I kappans tredje kapitel tecknas en bild av det historiedidaktiska forskningsfältet mot vilken avhandlingens vetenskapliga bidrag
förtydligas. På detta följer ett fjärde kapitel som redogör för avhandlingens
utbildningsfilosofiska utgångspunkter, empiriska studieobjekt och analytiska vokabulär. Kappans femte och näst sista kapitel ägnas åt att redogöra
för undersökningens empiriska underlag och metod samt de etiska överväganden som aktualiserats under avhandlingsarbetets gång. I ett sjätte och
avslutande kapitel sammanfattas och diskuteras avhandlingens resultat. 3
Med detta i åtanke bör avhandlingskappan förstås som att den fyller tre
funktioner. För det första verkar den sammanfattande av delstudiernas innehåll, bland annat genom att återge deras huvudsakliga resonemang på
svenska. För det andra fyller kappan en kompletterande funktion. Till exempel erbjuds det i kappan en utförligare litteraturöversikt vilket inte återfinns i delstudierna. Vidare kompletteras artiklarna med kontextualiserande
diskussioner samt utförligare teoretiska resonemang. Sist men inte minst
syftar kappan även till att verka syntetiserande av de respektive delstudiernas resultat, till exempel genom att erbjuda jämförande och abstraherande
resonemang.

Dispositionen gör att avhandlingen med fördel kan läsas enligt följande: inledningsvis tar läsaren sig an kappans fem första kapitel, därefter läses de fyra delstudierna varpå kappans sjätte och sista kapitel läses avslutningsvis.
3
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2. Bakgrund
I följande kapitel erbjuds en kontextualisering där det svenska historieämnet förstås i ljuset av sitt historiska och samtida utbildningssammanhang.
Nedan tecknas därför, i ett första avsnitt, en kortfattad historik som sammanfattar historieämnets tradition av att verka medborgarfostrande. Detta
följs av ett avsnitt som uppmärksammar de sätt på vilka skolämnet genom
nu gällande kurs- och läroplaner kan sägas inbegripa en politisk dimension.

2.1 Historia som ett medborgarfostrande skolämne
Det svenska historieämnets historia är i mångt och mycket en berättelse om
dess skiftande roll som medborgarfostrande. Utbildningshistoriska och läroplansteoretiska studier, likt de av Tomas Englund (1986a, 1986b, 1986c
1988), Johan Sandahl (2014, 2015) och Henrik Åström Elmersjö (2013),
visar nämligen att ämnet under 1900-talet har förskjutits från att först ha
en framstående position inom skolans medborgarfostran till att hamna i
skuggan av samhällskunskapen, för att sedan återigen betraktas som av
medborgerlig relevans. Historieämnets historia kan på vis delas in i tre perioder, vardera kännetecknade av det Englund (1986a) benämner som olika
konceptioner av medborgarutbildning. 4
Den första perioden omfattade i stora drag mellankrigstiden och utmärktes av en patriarkalisk konception i vilken historieämnet, för såväl folkskolan som läroverken, avsåg utbilda medborgare till nationell samhörighet
och fosterlandskänsla. Den historia som undervisades utmärktes därför av
tydlig statsidealism med fokus på tidigmodern tid och kungars eller statsmäns bravader. Englund (1986b) skriver: ”Den senare historien – folkrörelsernas framväxt, kravet på folkstyre etc – intog ingen framträdande plats
och överhuvud taget hade de breda folklagrens historia en mycket undanskymd plats (Englund, 1986b, s 274).
Englund (1986b) menar således att nationens historia framställdes som
fri från interna motsättningar, och att detta fungerade legitimerande av den
då rådande samhällsordningen. Historieundervisning enligt den patriarkala
konceptionen inbegrep inte heller någon motsättning mellan förmedlingen
De medborgerliga konceptionerna är i sin tur avhängiga de skiftande styrkeförhållanden som råder mellan olika samhällskrafter, och görs, enligt Englund (1986a),
synliga genom de grundläggande filosofiska uppfattningar om utbildning, undervisning, samhälle och politik som vid en given tidpunkt präglar skolans auktoritativa
dokument så som läroplaner, kursplaner och statliga utredningar.

4
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av givna värden och undervisningens anspråk på att presentera historisk
sanning. Det vilket betraktades som objektivt sant, det vill säga fosterlandets historiska storhet, ansågs lämpligt nog också ligga i linje med de värden
om nationell gemenskap och samhörighet som utbildningen uttryckligen
skulle förmedla (Englund, 1986b, 1988; se även Holmén, 2011; Åström Elmersjö, 2013).
Den andra perioden omfattade efterkrigstiden fram till och med slutet av
1960-talet och utmärktes av en vetenskapligt-rationell konception i vilken
historieämnet kom att spela en förhållandevis begränsad roll som medborgarfostrande skolämne. Denna period sammanföll med välfärdsstatens expansion och det moderniseringsprojekt i vilket bland annat den obligatoriska grundskolan infördes. Under dessa nya samhällsförhållanden kom
historieämnet att betraktas som gammalmodigt och alltför tyngt av uttryckliga patriotiska värden. Historieundervisningen, så som den dittills erbjudits, svarade alltså dåligt mot välfärdsstatens framtidstro och det behov av
utbildning som det moderna och föränderliga samhället hade (Englund
1986c, 1988).
Till grund för ämnets förändrade ställning låg också erfarenheterna av
andra världskriget och de konsekvenser som en explicit nationalistisk historieundervisning kunde medföra. För syftet att genom utbildning istället
stärka fredssträvanden och internationalism betraktades därför historieämnet av samtiden som föga behjälpligt (Holmén, 2011; Åström Elmersjö,
2013). Att historieämnet, vilket tidigare också ålagts bedriva undervisning
i samhällslära, under dessa omständigheter hamnade i en legitimitetskris
blev tydligt då dess timantal drastiskt minskades samtidigt som det nybildade ämnet samhällskunskap i mångt och mycket kom att överta dess medborgarfostrande funktion (Englund, 1986c; Holmén, 2011; Sandahl, 2015).
I sin vetenskapligt-rationella klädnad gavs historieämnet visserligen uppgiften att undervisa i social-, kultur- och ekonomisk historia såväl som i den
politiska motsvarigheten, men begränsades också till att med objektiva anspråk och på ett ”neutralt” vis erbjuda eleverna ett narrativ om samhällets
successiva modernisering. Historieämnets uppgift blev med andra ord nu
att förmedla en berättelse om hur teknologiska uppfinningar, sociala landvinningar och ekonomisk tillväxt hade mynnat ut i elevernas samtida välfärd (Englund, 1988). På så vis kom historieämnet, om än marginellt, att
bidra till fostrandet av elever vilka i sin primära medborgerliga funktion
som arbetskraft skulle finna det rimligt att bidra till det pågående välfärdssträvandet. Englund konstaterar kärnfullt att historieämnet i dess vetenskapligt-rationella konception reducerades till:
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[…] en ’objektiv’ beskrivning av den vetenskapligt ’bevisade’ utvecklingen
samtidigt som nya fostransmoment via ämnena ställs, för historieämnet tydligast vad gäller legitimiteten av det framvuxna samhället som något gott och
samhället som statt i positiv utveckling. […] Det vetenskapligt rationella synsätt som dominerar skolans plats i samhället under denna tid placerar således
historieämnet på en undanskymd och samtidigt nutidslegitimerande plats –
historiekunskapen i skolan ’belägger’ hur allt utvecklats till något bättre genom att ’man’ genomfört en samling reformer och inrättat ett samhälle i
verksamhet och funktion. (Englund, 1988, s 52-53)

Denna andra period avlöstes under 1970- och 1980-talet i sin tur av en
tredje motsvarighet som, för det första ännu inte är avslutad, och för det
andra utmärks av en demokratisk konception där historieämnet återigen
förväntas bära ett särskilt ansvar för medborgarutbildning. Enligt denna
konception avses dock inte medborgarna främst fostras till patrioter eller
arbetskraft utan istället till kritiskt medvetna och aktivt deltagande samhällsmedlemmar i en demokratisk gemenskap (Englund, 1986a, 1988).
De kurs- och läroplaner som infördes i början av 1980-talet hade påverkats av det politiska samhällsklimat som rått under föregående decennium
och därför ålades nu historieämnet att erbjuda exempel på hur människor
enskilt och gemensamt kunde förändra och de facto hade förändrat samhället. Dessutom förväntades undervisningen i ämnet fördjupa elevernas
förmåga till historisk empati och tillika ge dem historiska perspektiv på
samtida samhällskonflikter (Englund, 1986a, 1988). Enligt Englund representerade därför 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) ett skifte i
vilket historieämnet kom att:
[…] inrangeras i en ny föreställning om medborgarfostran skild från de tidigare dominerande, patriarkalisk respektive vetenskapligt-rationell. Till skillnad från de tidigare betonas exempelvis undervisningens medvetandegörande syfte om ett ökat individuellt ansvarstagande och frigörande vision,
konfliktperspektivets närvaro och historiens närvaro i nutiden. (Englund,
1988, s 56)

Parallellt med att historieämnet under denna tid tillskrevs förnyad medborgerlig relevans för grundskolan kom det också att närmare integreras med
de övriga samhällsorienterade ämnena till ett gemensamt SO-block. Undervisningen skulle på så vis ämnesövergripande, tematiskt och inte sällan utifrån projektmetoder utveckla elevernas färdigheter och kritiska kompetenser snarare än att premiera ett givet kunskapsstoff. Först i samband med
1990-talets reformvåg kom historia att återvända till grundskolan som ett
självständigt skolämne (Holmén, 2011).
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Historieämnets historia inbegriper alltså i mångt och mycket dess förskjutning från att vara ett dominerande medborgarfostrande ämne till att
befinna sig i legitimitetskris och vidare till att återigen äga medborgerlig
relevans, men nu med demokratiska och emancipatoriska förtecken (Sandahl, 2015). Att historieämnet fortsatt är betydelsefullt ur medborgarutbildande synpunkt menar Sandahl (2014) är tydligt eftersom det idag, genom att präglas av begreppen historiemedvetande och historiebruk, förväntas fostra elever kapabla till samtida och framtida demokratiskt engagemang. Historieämnet i sin nuvarande utformning utmärks med andra ord
alltjämt av en participatoriskt präglad medborgarfostran där elevers aktiva
deltagande i samhällslivet understryks. Detta menar Sandahl ska förstås i
kontrast till förändringar inom samhällskunskapsämnet vilket alltmer kommit att anta karaktären av ett ämne där elever positioneras som kritiskt
analyserande åskådare av samhället. Med utgångspunkt i historie- och samhällskunskapsämnenas nu gällande gymnasiala kursplaner (Lgy 11) menar
Sandahl (2014) nämligen att:
Historieämnet handlar om människor här och nu där det är användbarhet
som står i fokus: användbarhet för eleverna själva att kvalificera sitt historiska tänkande och göra paralleller till vår egen tid och inför framtiden samt
förstå hur andra använder historia. Samhällskunskapsämnet har istället tonat ned denna användbarhetssida och lyfter istället fram det samhällsvetenskapliga arbetssättet som det mest centrala. […] I historieämnet görs en poäng av att människor är delaktiga i de historiska processerna, att hon är ett
subjekt. Människan i samhällskunskapsämnet framstår som betraktare av
samhällslivet. (Sandahl, 2014, s 73, kursiv i original)

Att historieämnet idag fyller en medborgarfostrande funktion menar Fredrik Alvén (2017) också är tydligt mot bakgrund av att det numera brottas
med den demokratiska utbildningens främsta paradox, det vill säga den om
hur elever kan fostras in i ett önskvärt demokratiskt värdesystem men ändå
tillåtas forma egna åsikter och ställningstaganden. Eller som han summerar
paradoxen för historielärares räkning:
Teaching history to internalize certain values calls for a method where history strengthens the values in question, while history teaching, where the
students use history to make up their own minds, calls for a method where
the students at first hand learn to interpret history and build their own historical accounts or narratives. The students own interpretations of history
can, however, contradict certain values in the curriculum. (Alvén, 2017, s
52)
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Alvén (2017) menar att dagens historieämne visserligen har olika uppdrag;
dels att erbjuda historiska kunskaper; dels att utveckla elevers behärskning
av historisk metod; och dels att fostra dem in i en bestämd värdegemenskap,
men han menar också att samtliga dessa uppdrag bör ses i ljuset av ämnets
övergripande ändamål om att utbilda demokratiska medborgare. I sin roll
som medborgarfostrande förväntas alltså historieämnet erbjuda kunskap
om demokratiska och odemokratiska samhällsformer ur det förflutna,
historievetenskapliga verktyg för elever att skapa egen kunskap och egna
ståndpunkter, samt gemensamma demokratiska värden förmedlade genom
utvalda historiska narrativ med etiska och moraliska innebörder (Alvén,
2017).
Historieämnets relativt starka ställning kan också förstås i ljuset av dess
sentida segregering från de övriga samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, geografi och religionskunskap. Johan Samuelsson (2014) pekar
till exempel i sin forskning på att historieämnet i samband med införandet
av 1994 års läroplaner (Lpo 94 och Lpf 94) och senare även 2011 års motsvarigheter (Lgr 11 och Lgy 11) successivt har givits en allt mer ämnesspecifik identitet. Denna ämnessegregering inträffar visserligen parallellt med
att ett utpräglat historiedidaktiskt forskningsfält etableras och att ämnet
återerövrar en framträdande position i skolans medborgarutbildning, men
segregeringen sammanfaller också med de tilltagande krav på disciplinspecifikt kunskapsfokus, tydligare betygskriterier och ökat ansvarsutkrävande
gentemot lärare som kommit att känneteckna samtida utbildning överlag
(Samuelsson, 2014). På så vis finns det anledning att begrunda huruvida
historieämnets värdeförmedlande uppdrag i framtiden kommer tvingas stå
tillbaka för dess kunskaps- och kompetensfrämjande motsvarighet.
Sammanfattningsvis illustrerar ovanstående redogörelse att historieämnet under det senaste århundradet i omväxlande utsträckning och kapacitet
har fyllt en medborgarfostrande funktion. I egenskap av ett sådant skolämne kan det också sägas ha inbegripit en politisk dimension där kampen
eller förhandlingen om ämnets syfte, organisering och innehåll har betraktats som betydelsefull för det samhälle och de medborgare som man genom
utbildning önskat skapa.

2.2 Historia som ett politiskt skolämne
De förskjutningar som beskrivits i föregående avsnitt har givetvis betydelse
för de kurs- och läroplaner som för närvarande styr den svenska grund- och
gymnasieskolans historieämne. Den variation av ändamål som detta ämne
historiskt har tjänat lyser nämligen igenom i nu gällande styrdokument.
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Med hänvisning till grundskolans nuvarande läroplan (Lgr 11) kan historieämnets syfte därför bäst beskrivas som mångfacetterat. Till exempel motiveras historia i egenskap av ett bildningsämne i klassisk bemärkelse, men
dess kompetensfrämjande potential understryks också eftersom ämnet förväntas utveckla elevers förmågor till källkritiskt tänkande och användande
av historievetenskapliga begrepp. I anslutning till begreppet kulturarv beskrivs historia även som identitetsskapande samt som ett skolämne vilket förväntas utveckla elevers historiemedvetande. Med särskild betoning på det
sistnämnda begreppet anger kursplanen att undervisningen ska ge eleverna
insikt om att ”det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden” (Skolverket, 2011a, s 196). Snarlika formuleringar
återfinns också i gymnasieskolans styrdokument där ämnets olika syften
vävs samman på följande vis:
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar
och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna,
förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.
Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika
tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet
att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en
referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden
(Skolverket, 2011b, s 66)

Som framgår av ovanstående citat är historieämnets existensberättigande
idag nära knutet till elevernas egen samtid och den framtid som de går till
mötes. Historieämnet positioneras därmed alltjämt som ett i huvudsak medborgarfostrande ämne vars förmedlande av såväl kunskaper och förmågor
som värderingar förväntas möjliggöra elevernas tillblivelse som samhällsmedlemmar (Alvén, 2017; Sandahl, 2014, 2015). Av relevans för denna avhandlings syfte är således att historieämnets politiska dimension delvis kan
förstås i förhållande till denna överordnade princip.
Att skolämnet i mer specifika ordalag inbegriper en politisk dimension
blir tydligt genom det centrala innehåll som gällande kursplaner föreskriver.
Detta framträder huvudsakligen på två sätt. För det första fäster kursplanerna vikt vid att undervisningen ska behandla historiska konflikter och
därtill erbjuda historiska perspektiv på samtida motsvarigheter.
För högstadiets historieundervisning anges till exempel Sveriges demokratiseringsprocess som ett sådant innehåll vilket lärare förväntas behandla
med utgångspunkt i ”bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och
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män” (Skolverket, 2011a, s 200). Dessutom föreskrivs att ”skildringar av
människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta” ska beröras (Skolverket, 2011a, s 200). Sist men inte minst anges också att undervisningen ska
behandla ”aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa”,
vilket exemplifierar att ämnets politiska dimension bör förstås i ljuset av
dess samtidsorienterande funktion (Skolverket, 2011a, s 200).
Även i gymnasieskolans kursplaner återfinns formuleringar som understryker historieämnet som politiskt. Som centralt innehåll för kursen Historia 1b anges till exempel att undervisningen ska beröra ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter” (Skolverket,
2011b, s 73). Överlag ger alltså kursplanerna uttryck för en syn på historia
som något i sig självt politiskt. I mångt och mycket anammas nämligen ett
konfliktperspektiv i kursplanernas konstaterande om att det förflutna inte
enbart inbegriper mänskliga samarbetssträvanden utan tillika kännetecknas
av konflikt, kamp och motstånd. Historien betraktas kort och gott som full
av politiska motsättningar och dessa ska enligt kursplanerna utgöra föremål
för undervisning, något som i förlängningen också öppnar upp för att sådana konflikter kan reaktiveras i klassrummet.
För det andra ger historieämnets kursplaner uttryck för en politisk dimension i bemärkelsen att undervisningen ska uppmärksamma hur historia
används i pågående konflikter och för politiska ändamål i elevernas egen
samtid. Denna tendens återfinns i viss mån i ämnets kursplan för högstadiet
men uttrycks tydligast i gymnasieskolans motsvarighet. I kursen Historia 1b
understryks till exempel att eleverna förväntas ta del av ett innehåll som
speglar:
Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Skolverket, 2011b, s 73, min kursivering)

Det här centrala innehållet bör förstås mot bakgrund av att samma kursplan, i sin syftesformulering, också understryker vikten av att elever erbjuds
insikter om hur ”historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter” (Skolverket, 2011b, s 66). Tillsammans
med föregående resonemang indikerar alltså ovanstående citat att historieämnets innehåll kan förstås som politiskt i dubbel bemärkelse: undervisningen förväntas nämligen inte enbart behandla konflikter ur det förflutna
utan också samtida konflikter om det förflutna.
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Sammanfattningsvis bör därmed avhandlingens syfte förstås mot bakgrund av att historieämnet i såväl sin historiska som samtida skepnad inrymmer en politisk dimension, uttryckt dels genom sitt medborgarfostrande
ändamål och dels genom det uttalade dubbla konfliktperspektiv som i hög
grad präglar ämnets centrala innehåll.
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3. Tidigare forskning
Det är ingen överdrift att hävda den historiedidaktiska forskningslitteraturen som extensiv och det historiedidaktiska fältet som väletablerat. Överlag
kännetecknas nämligen fältet av såväl sammanhållna teoretiska traditioner
som en bredd av empiriska spörsmål.
Som ett första exemplifierande tvärsnitt genom fältet kan nämnas att
historiedidaktisk forskning huvudsakligen grundar sig i två teoribildningar,
dels en europeiskt-kontinental tradition (ibland kallad den tysk-danska
traditionen) och dels en anglo-amerikansk motsvarighet. Inom den kontinentala traditionen betonas historia som ett existentiellt villkor och en
ofrånkomlig del av människans livsvärld. Inte sällan positionerar forskning
av detta slag begreppen historiemedvetande, historiebruk och historiekultur
som centrala för förståelsen av hur människor i tanke och handling upprättar relationer mellan dåtid, nutid och framtid. Vanligt är också att dessa
begrepp relateras till frågor om hur historieundervisningen bidrar till att
forma elevers värderingar såväl som deras kollektiva och individuella identiteter (se exempelvis Ammert, 2013; Karlsson, 2009, 2014; Rüsen, 2004a,
2004b, 2005, 2017). 5
Inom den anglo-amerikanska traditionen (vilken också går under benämningen historiskt tänkande-traditionen) definieras skolans historieundervisning i närmare anslutning till dess akademiska moderämne. För studier som
placeras inom denna tradition utgör därför historia främst ett disciplinspecifikt sätt att skapa kunskap, vilket inte faller sig naturligt för människor.
Istället ses detta som en lärd förmåga vilken måste övas för att erövras.
Centrala begrepp inom denna tradition är de så kallade ”first order concepts” och ”second order concepts” vilka på svenska kan benämnas som
historiska stoffbegrepp och historiska tankebegrepp (Olofsson, 2010). Medan det förstnämnda avser ämnets specifika innehållskunskap om exempelvis historiska skeenden så som industriella revolutionen eller romarrikets
fall, benämner det senare begreppet den procedurkunskap som är utmärkande för historieämnet. Med det senare avses således de metahistoriska
begrepp som är avgörande för själva genererandet av historisk kunskap, till
exempel kontinuitet och förändring, källkritik eller orsak och verkan. Med
utgångspunkt i de här begreppen fokuserar forskning inom den anglo-amerikanska traditionen ofta på lärares undervisningsstrategier och det lärande
En fördjupad diskussion av denna traditions styrkor och svagheter återfinns i avhandlingskappans teorikapitel.

5
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som dessa resulterar i för elevernas del (se exempelvis Lee, 2004; Lévesque,
2008; Seixas & Morton, 2012; Wineburg, 2001).
Såväl den kontinentala som den anglo-amerikanska traditionen är idag
väl representerade inom svensk historiedidaktisk forskning, troligtvis eftersom de intresserar sig för olika aspekter av historieämnet och således kan
fungera på ett kompletterande eller samspelande vis (Olofsson, 2010).
Utöver detta teoretiska tvärsnitt kan även några empiriska nedslag göras
för att illustrera den bredd som dagens historiedidaktiska forskning representerar. Till att börja med kan nämnas att historiedidaktiska undersökningar inte är begränsade till enbart grund- eller gymnasieskolan som institutionellt sammanhang. Tvärtom har fältet under lång tid intresserat sig
för relationen mellan offentlig historieförmedling, kollektivt minne och de
föreställda gemenskaper som kommer till uttryck genom museiutställningar, historiska monument och andra kulturella artefakter så som speloch dokumentärfilmer (Aronsson, 2004; Axelsson, 2009; Ludvigsson,
2003).
Likväl har fältet i huvudsak intresserat sig för de didaktiska frågor som
direkt berör historia i egenskap av ett skolämne. Till exempel har kurs- och
läroplaner kritiskt studerats med utgångspunkt i lärares tolkningar av dessa
och tillika hantering av den stoffträngsel som styrdokumenten inbegriper
(se exempelvis Alexander & Weekes Bernard, 2017; Ledman, 2015). Betydande forskning har också i ljuset av internationella kunskapsmätningar
och ökat pedagogiskt ansvarsutkrävande alltmer kommit att intressera sig
för historielärares bedömningspraktiker (Ercikan & Seixas, 2015; Samuelsson, 2015). Därtill kan nämnas att fältet på senare tid särskilt har uppmärksammat historieämnets interkulturella dimension och de utmaningar och
möjligheter som följer i spåren av ett alltmer heterogent samhälle (Eliasson
& Nordgren, 2016; Löfström, 2015; Nordgren & Johansson, 2015; Virta,
2016). I stort kan därmed den historiedidaktiska forskningen sägas följa
många av de trender och tendenser som återfinns inom samtida utbildningsvetenskap överlag.
Den breda karaktärisering av historiedidaktisk forskning som hittills erbjudits illustrerar svårigheten med vilken denna avhandling kan relatera till
fältet som helhet. Vidden av historiedidaktisk forskning är helt enkelt för
omfattande, vilket motiverar valet av att positionera avhandlingen inom ett
specifikt delfält. För den här avhandlingen är det studier som på ett eller
annat sätt har undersökt historieämnets politiska dimension som är av relevans. Således diskuteras nedan undersökningar som har intresserat sig för
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kampen om historien och historieundervisningen, samt belyst de konsekvenser som sådana stridigheter fört med sig (MacIntyre & Clark, 2004;
Nakou & Barca, 2010; Taylor & Guyver, 2012). Den redogörelse som erbjuds under kommande rubriker bör därför uppfattas som vägledd av ett så
kallat syftesrelaterat urval (Patton, 2002). Med detta menas att den forskning som behandlas har inkluderats på basis av att den uppvisar tydlig relevans för avhandlingens syfte. 6
Visserligen redogör avhandlingens fyra delstudier för delar av kunskapsläget, men dessa är begränsade på så vis att de primärt relaterar till artiklar
som tidigare publicerats inom de för delstudierna avsedda tidskrifterna. Att
delstudierna har författats på det här viset är motiverat mot bakgrund av
att förfarandet har möjliggjort för mig att närmare knyta an till de diskussioner som förs inom respektive tidskrift. Likväl innebär tillvägagångssättet
att delstudierna var för sig ger en något fragmentarisk bild av forskningen
om historieämnets politiska dimension. Det är alltså i ett försök att åtgärda
detta som avhandlingskappans tredje kapitel erbjuder en mer sammanhållen
litteraturöversikt.
Svensk och internationell forskning om historieämnets politiska dimension presenteras nedan i fyra avsnitt. Det första avsnittet redogör för studier
som undersökt samtida offentlig debatt angående skolämnets innehåll och
syfte. På detta följer ett avsnitt som närmare redovisar kritisk forskning av
läromedel och de politiska konsekvenser som deras urval av innehåll medför. I det tredje avsnittet redogör jag för de till antalet relativt få studier som
empiriskt har undersökt historieämnets politiska dimension i en klassrumskontext. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där avhandlingens bidrag utkristalliseras i relation till ett par av fältets tendenser.

Den litteraturöversikt som erbjuds är därmed en avgränsad sådan. Till grund för
avgränsningen ligger kriteriet att relevant forskning är den som inte bara undersökt
historieämnets politiska dimension utan också primärt gjort så inom ramen för skolan som institutionellt sammanhang. Det här betyder att forskning som intresserat
sig för historiekonflikter, politisk historieskrivning eller offentlig historiedebatt i
stort men inte uttryckligen behandlat detta som en utbildningsfråga har exkluderats
ur litteraturöversikten. Som exempel på sådan forskning kan Roger Johanssons avhandling Kampen om historien (2001) och Åsa Linderborgs dito Socialdemokraterna skriver historia (2001) nämnas. Båda dessa avhandlingar använder sig av
historiedidaktiska begrepp för att studera politiskt bruk av historien men intresserar
sig endast i begränsad utsträckning för skolämnet historia.
6

ANDREAS MÅRDH Om historieämnets politiska dimension

29

3.1 Historieämnets politiska dimension i offentlig debatt
Historiedidaktisk forskning har under de senaste två decennierna kommit
att intressera sig allt mer för de politiska konflikter och kontroverser som
genomsyrar den offentliga debatten om skolämnets mål och innehåll. I en
av fältets tidigaste studier exemplifieras detta av Gary Nash, Charlotte
Crabtree och Ross Dunn (2000) som menar att konflikter av det här slaget,
trots de huvudbry de kan tänkas orsaka lärare, utgör en ofrånkomlig del av
historieämnets relation till samhället i övrigt. De skriver: ”History is unceasingly controversial because it provides so much of the substance for the
way a society defines itself and considers what it wants to be” (Nash, Crabtee & Dunn, 2000, s 7).
Mot den här bakgrunden har betydande historiedidaktisk forskning ägnat sig åt att kritiskt kartlägga historieämnets politiska dimension i termer
av de reformförslag och det reformmotstånd som förekommit i offentlig debatt. Flertalet studier har således tagit utgångspunkt i de politiska reaktioner
och den upprördhet som riktats mot förslag till förändringar av historieämnets styrdokument eller läromedel.
Till exempel visar Nash, Crabtree och Dunn (2000) på hur progressiva
politiker och fackhistorikers försök att författa nationella riktlinjer för den
amerikanska historieundervisningen möttes med motstånd från konservativa motparter. De senare invände huvudsakligen mot reformerna i tron om
att dessa skulle innebära en kraftigt centraliserad styrning av historieundervisningen och att policyn genom att föreslå kritiska genus- och post-koloniala perspektiv skulle nedmontera narrativet om den amerikanska nationen
som byggd på exceptionalism och ideliga framsteg.
Jämförbara resultat presenteras också av Irene Nakou och Eleni Apostolidou (2010) som inom ramen för en grekisk utbildningskontext har studerat högerradikala grupperingars deltagande i läroboksstrider. Liksom
Nash, Crabtree och Dunns studie visar Nakou och Apostolidous (2010) resultat att dessa grupperingar särskilt politiserar skolämnet i tider då de upplever den nationscentrerade historieundervisningen som hotad eller ifrågasatt. I det grekiska fallet handlade konflikten närmast om att nyintroducerade läromedel, genom att inkludera globalt jämförande perspektiv, kritiskt
nyanserade föreställningen om landets antika historia som något unikt och
ensamt grundläggande för den västerländska civilisationen. Ett snarlikt resultat uppvisas även i Eyal Navehs (2010) undersökning av israeliskt högerkonservativt motstånd mot läromedel som på olika sätt gjort avsteg från det
nationella narrativ som fokuserar landets politiska historia. I den israeliska
kontexten har debatten därför, enligt Naveh (2010), tilltagit i takt med att
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kursplaner och läromedel successivt har kommit att betona social-, kultur-,
och genushistoriska perspektiv.
Tillsammans illustrerar de studier som hittills nämnts en central tendens,
nämligen att kampen om historieämnet kan sägas stå mellan de konservativa krafter som strävar efter att bevara en nationellt präglad historieundervisning och de progressiva motsvarigheter som önskar problematisera eller
nyansera just ett sådant utbildningsinnehåll (jämför Sheehan, 2012).
Samma tendens framträder också i Robert Parkes (2007, 2011) studier
av den australiensiska nykonservativa backlashen mot de läroplansreformer
som syftat till att göra upp med landets koloniala arv. I sin studie har han
funnit att konservatismens företrädare tillämpar en strategi av att beskylla
sina progressiva meningsmotståndare för historierevisionism och politisk
korrekthet. Den högerkonservativa strategin grundas, enligt Parkes (2007,
2011), i sin tur på ett antagande om att det förflutna är möjligt att representeras som absoluta och obestridliga fakta, snarare än på insikten om att
historiska källor blir till meningsfull historieskrivning och historieundervisning genom kontingenta tolkningsprocesser. Kärnfullt konstaterar Parkes
att: ”What is common in each of the criticism […] is the accusation that the
new historiography is politically motivated and ideologically laden, while
the critic’s own version of history is ’just the facts’” (Parkes, 2007, s 389).
Med utgångspunkt i en australiensisk och kanadensisk kontext understryker även Anna Clark (2009) att politiska krav på bevarandet av en ”objektiv” men samtidigt nationalistiskt inriktad historieundervisning vanligen
uttrycks i tider då skolväsendet upplevs befinna sig i kris och elever antas
brista i sina historiska kunskaper. Till skillnad från Parkes (2007, 2011)
menar hon dock att sådana krav inte enbart framförs av grupperingar i högermarginalen utan har stöd i betydligt bredare folklager. Hon skriver:
What is clear, however, is just how powerful these public ideas about the
role of history education appear to be. Many people are deeply connected to
their national story, and sense that any threat to national historical
knowledge is a threat to the nation itself. It would be easy to dismiss such
fears as conservative populism, except that they clearly straddle the political
spectrum. Being seen to be strong on national history is ‘good politics’— and
political parties of various persuasions in Australia and Canada have been
forced to respond to the popular desire to teach a more coherent and positive
national story because the view is so widely held. (Clark, 2009, s 750)

Clark nyanserar därmed inte bara bilden av nationens historia som en central del av historieämnets politiska dimension utan identifierar också beho-
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vet av att historiedidaktiska undersökningar betraktar populism som ett betydelsefullt forskningsproblem. För denna avhandlings syfte är det dock viktigt att poängtera att Clark endast uppmärksammar problemet utan att närmare studera den offentliga debatten om historieämnet i direkt relation till
en populistisk retorik.
En annan slutsats som kan dras av ovanstående forskning är att den politiska dimensionen av historieämnet ger sig till känna i en vid variation av
nationella kontexter. I det här avseendet utgör Sverige inget undantag trots
att debatten här tenderar att föras med lägre intensitet (Samuelsson, 2017).
För svensk del har dimensionen till exempel aktualiserats i relation till skolämnets status och omfattning, vilket Ole Elgström och Mats Hellstenius
(2010, 2011) exemplifierar i sina studier av de politiska debatter som under
den senaste läroplansreformen föranledde etablerandet av historia som ett
gymnasiegemensamt kärnämne.
Elgström och Hellstenius (2011) menar att den svenska debatten överlag
har kännetecknats av skiftande styrkeförhållanden mellan två pedagogisktfilosofiska grundhållningar: en progressivistisk sådan huvudsakligen hållen
av vänsterdebattörer och en essentialistisk motsvarighet hållen av högerdebattörer. Enligt Elgström och Hellstenius (2011) representerar dessa två
fundamentalt olikartade sätt att se på historieämnets syfte och innehåll. Den
förstnämnda kan karaktäriseras enligt följande:
When it comes to progressivist principles regarding how history should be
taught, two ideas stand out: first, its insistence on a broad, multidisciplinary
approach where an understanding of contemporary events is only possible if
perspectives fuse and work together; and, second, its emphasis on teaching
processes rather than substance, where students learn various fundamental
abilities, which prepare them for adult working life and for their role as citizens. (Elgström & Hellstenius, 2011, s 727)

I kontrast till detta karaktäriseras den essentialistiska grundhållningen som
kunskapsfokuserad med betoning på elevers mätbara historiska förståelse,
möjliggjord genom välutbildade ämnesspecialister:
‘Knowledge’ emerges as a key word. A solid knowledge base in specific subjects is, according to essentialism, absolutely necessary to offer students a
real understanding of present-day events […] Furthermore, deep knowledge
can only be provided by specialists; that is, by teachers with a solid disciplinary background. (Elgström & Hellstenius, 2011, s 729)
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Särskilt intressant är Elgström och Hellstenius (2011) slutsats att den
svenska debatten om historieämnet successivt har förskjutits från att ha varit av progressivistisk karaktär till att idag domineras av den essentialistiska
hållningen. Detta menar de bör förstås i ljuset av att debatten har följt de
större samhälleliga skiften som bland annat inbegripit välfärdsstatens försvagning, kunskapsekonomins genomslag och ökad dominans av marknadsliberala principer.
En angränsande fråga som debatterats inom den svenska kontexten är
huruvida grundskolans historieämne bör innefatta en nationell kanon i tider
av ökad globalisering och kulturell heterogenitet. Denna debatt aktualiserades, enligt Samuelsson (2017), särskilt i samband med den senaste revideringen av ämnets kursplaner.
Enkelt uttryckt delade frågan den politiska scenen i två läger varav det
ena, representerat av kursplaneförfattarna, argumenterade för att globala
och interkulturella perspektiv i historieämnet utgör en förutsättning för att
utveckla elevers medborgerliga kompetenser. Centralt för detta politiska läger var alltså skolämnets samtidsrelevans, vilket bland annat exemplifierades genom kursplaneförslagets önskan om att fostra elever kapabla till att
kritiskt förhålla sig till hur historia brukas för olika syften av olika samhällsaktörer (Samuelsson, 2017).
Det andra lägret bestod huvudsakligen av högerpolitiska debattörer som
menade att kursplaneförslaget förbisåg det svenska och västerländska kulturarvet. Bland annat kritiserades förslaget för att fokusera modern historia
framför antiken och medeltiden, samt för att negligera hur Sverige blivit en
del av den europeiska kultursfären genom att kristnas. Samuelsson (2017)
sammanfattar detta lägers ståndpunkt på följande vis:
[The] commentators’ starting point was that the proposed Syllabus presented
a threat that Swedish school students would not be taught about the traditionally regarded origins of its nations, and the link to present times would
therefore also not be present, resulting in a loss of important cultural and
religious heritage. The assumption was that students would not acquire a set
of common (national) symbolic tools in order to understand the surrounding
world that included common European (read, ancient Greek) heritage […]
(Samuelsson, 2017, s 38)

Debatten handlade alltså närmast om det ändamål som historieundervisningen, genom sitt innehåll, skulle tjäna. Enligt Samuelsson (2017) mynnade dock meningsskiljaktigheterna ut i en kompromiss där historieämnets
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samtidsrelevans betonades i kursplanens inledande syftesformulering medan den nationella och europeiska kanonen gavs utrymme i det för ämnet
uppställda centrala innehållet.
Sammantaget är alltså utbildningspolitiska praktiker i termer av offentlig
debatt väl beforskade inom det historiedidaktiska fältet. Likväl indikerar
ovanstående redogörelse att dessa praktiker ännu inte har studerats i ljuset
av den populistiska retorik som utgör en av vår samtids mest påtagliga politiska tendenser. Detta framstår som något märkligt med tanke på att behovet av just sådana studier har uppmärksammats (se Clark, 2009), och att
den offentliga debatten allt som oftast redan inbegriper klara politiska
gränsdragningar mellan progressiva och konservativa meningsmotståndare.
Därtill har forskningsfältet konstaterat att de offentliga debatterna ofta
kretsat kring frågan om den nationella historiens status, vilket gör det än
mer angeläget att studera detta skolämnes utbildningspolitiska praktiker så
som de kommer till uttryck genom en nationalistiskt anstruken populism.

3.2 Historieämnets politiska dimension i läromedel
I föregående avsnitt klargjordes att didaktisk forskning har undersökt historieämnets politiska dimension i termer av de konflikter som förekommit
inom offentlig utbildningsdebatt. För ändamålet att nu vidga litteraturöversikten redovisas nedan även sådana läromedelsstudier som relaterar till ämnets politiska dimension. Till skillnad från forskningen i föregående avsnitt
intresserar sig dessa studier ofta för de inkluderingar och exkluderingar som
görs genom att läromedel återger vissa, men inte andra, historiska narrativ.
Forskning av det här slaget har med andra ord närmat sig historieämnets
politiska dimension i termer av det valda undervisningsinnehållets konsekvenser. Som sådant inbegriper läromedelsstudier en tendens till att kritiskt
analysera historieämnets selektiva representation utifrån exempelvis kön
och etnicitet, men de belyser ofta också de identiteter och föreställda gemenskaper som ämnet påbjuder. 7
Att på detta sätt gripa sig an historieämnets politiska dimension är vanligt i internationell läromedelsforskning. Som exempel kan Jessica Schocker
och Christine Woyshners (2013) studie av amerikanska läroböcker nämnas.
Deras undersökning har intresserat sig för hur afro-amerikanska kvinnor
gestaltas och funnit att denna grupp är kvantitativt underrepresenterad, till
Till detta bör läggas att historiedidaktisk forskning också har intresserat sig för
skolämnets läromedel som ett politiskt verktyg i upprätthållandet eller förändringen
av internationella relationer mellan stater (Holmén, 2006; Taylor, 2012).
7
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och med i de läromedel som uttryckligen utger sig för att förmedla afroamerikansk historia. Vad som, enligt Schocker och Woyshner (2013), är än
mer problematiskt är den endimensionella bild med vilken dessa kvinnor
framställs. Genom analys av läroböckernas fotografier och narrativ menar
de att kvinnorna framställs som antingen slavar eller slavmotståndare, men
sällan med egenskaper eller intressen som går utöver detta. Det här menar
författarna utgör en grov förenkling av afro-amerikansk historia som begränsar elevers möjligheter att identifiera sig med historien på ett mångfacetterat vis.
Snarlika förenklingar synliggörs också i Ehaab Abdous (2017) analys av
kanadensiska läromedel och de narrativ som där framställer västerländsk
politisk och kulturell dominans som resultatet av en teleologisk historisk
utveckling. Med särskild hänvisning till läroböckernas berättelser om antika
kulturmöten menar han att europeiska civilisationer framställs som utövandes ensidigt inflytande över andra kulturer, något som understödjer föreställningen om västerlandets förträfflighet. Abdou (2017) skriver:
[…] the textbooks essentially narrate the West’s story of progress. The textbooks’ outlines, which move from ancient Mesopotamia to ancient Greece
and Rome, then the Christianization of the West, seem to suggest a teleological trajectory that naturalizes the inevitability of the West’s triumph. Within
that narrative, the constructed ancient Greek and Roman one-way cultural
and political influences on their conquered territories serve as an important
foundation to normalize the West’s eventual dominance. (Abdou, 2017, s
398-399)

Centralt i Abdous (2017) resonemang är därför hans slutsats om att läromedel, genom att presentera historien i formen av framstegsnarrativ, verkar
legitimerande av olika samhällsordningar, till exempel de som avser kulturella maktförhållanden eller ojämlika samhällsrelationer grundade i kön
och etnicitet.
I många avseenden är framstegnarrativ också närvarande i den svenska
kontexten. Ingmarie Danielsson Malmros (2012) har dock i en analys av
historieämnets läromedel från perioden 1931-2009 nyanserat bilden en
aning. I sin studie av hur svensk jämställdhet presenterats för elever under
dessa årtionden har hon nämligen funnit en successiv förskjutning av läromedlens berättelser. Enligt Danielsson Malmros (2012) kännetecknas läromedel publicerade innan 1970-talet av ett svagt framstegsnarrativ där jämställdhet ges föga utrymme men ändå entydigt skildras i termer av de successiva förbättringar som gjorts för kvinnans ställning i samhället.
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I 1970-talets läromedel stärks detta narrativ avsevärt, och den svenska
jämställdheten tillåts utgöra grund för nationell stolthet. Hon skriver att
berättelsen tydligt ”skildrar en kontinuerlig utveckling mot ett allt mer jämställt samhälle” och att ”denna utveckling framställs som unikt svensk och
därför är en källa till stolthet. Uppräkningar av de lagar och reformer som
skapats hjälper till att understryka denna sensmoral, inte minst då de kontrasteras mot kvinnor från andra delar av världen, vilka ofta framställs som
offer” (Danielsson Malmros, 2012, s 246-247).
Från 1990-talet och framåt skiftar berättelsen karaktär och läromedlen
nyanserar alltmer det starka framstegsnarrativet genom att, visserligen, erkänna jämställdhetens landvinningar men också kritiskt betona det som
kvarstår att göra för att Sverige ska kunna betraktas som ett verkligt jämställt land. I och med detta menar Danielsson Malmros (2012) att läromedel
alltjämt verkar legitimerande av den nationella identiteten, men att legitimeringen inte längre sker i lika explicita ordalag.
Likvärdiga slutsatser presenteras också i Lina Spjuts (2018) avhandling
om föreställda gemenskaper i svenska och finska läromedel under perioden
1866-2016. Ett betydande resultat som presenteras där är att den svenska
gemenskapen under hela undersökningsperioden framställs som etniskt och
språkligt villkorad, men att detta villkorande gradvis har förskjutits från att
uttryckas explicit till att figurera implicit. Likväl menar Spjut att detta idag
har problematiska konsekvenser:
En stor del av Sveriges befolkning exkluderas genom den etniskt kodade nationella gemenskap, som förmedlas i svenska läroböcker. Det innebär att de
blir svårt för svenskar av annan etnisk härkomst att identifiera sig med historien, samhället och landet, och det önskade meningserbjudandet uteblir.
(Spjut, 2018, s 270).

Av särskild relevans för denna avhandling som ägnar sig åt begreppen
populism och demokrati är således Spjuts (2018) slutsats om att ”folket”
utgör en kategori i svensk historieundervisning som har givits, och i viss
mån fortfarande ges, en primärt etniskt-nationell innebörd. Motsvarande
slutsatser erbjuds också i Samuel Edquists (2009) studie av folkbildningsrörelsernas historieskrivning. Enligt honom innehåller begreppet ”folk” en
tvetydighet och en motsättning mellan att å ena sidan verka inkluderande
och å andra sidan verka exkluderande. Edquist skriver: ”Det som gjort folkbegreppet så ideologiskt sprängfullt är dess inneboende begreppsglidning
mellan å ena sidan ’de lägre klasserna’ eller ’befolkningsmajoriteten’ och å
den andra nationen eller den etniska gruppen” (Edquist, 2009, s 36-37).
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Edquist visar dock, liksom Spjut (2018), att det i praktiken är den sistnämnda uttolkningen som kommit att definiera ”folket”, inte minst genom
ett regelbundet (re)producerande av nationella historiska myter kring
svenskhet och det svenska kulturarvet.
Även Jörgen Gustafssons (2017) läroboksstudie instämmer i denna slutsats men tillägger att nationen som norm för historiska läromedel har varierat något under det senaste århundradet. Enligt Gustafsson gavs folkbegreppet som tydligast en etniskt-nationell innebörd fram till och med 1950talet då läromedel istället började göra ansats till att berätta folkets historia
underifrån och med olika sociala kategorier i åtanke. Ansatser av det här
slaget kom dock att överges under efterföljande decennier, och Gustafsson
menar att 1990-talets läromedel kännetecknades av en diskret men gradvis
återgång till att betrakta det nationella folket som norm.
Politiska implikationer av läromedlens innehåll berörs också i Vanja
Lozic (2010) diskursteoretiska avhandling om historieämnets nationella kanon och det sätt som denna relaterar till samhällets interkulturalitet. Bland
annat visar Lozic (2010) studie att historiska läroböcker, i deras framställning av 1900-talets migrationsflöden, påtvingar stigmatiserande identitetsmarkörer på elever med invandrarbakgrund och att läromedlen på så vis
befäster eleverna som tillhörande ”de andra”, åtskilda från den svenska normen. Lozic menar nämligen att läromedlens framställningar är genomsyrade av:
[…] diskurser som handlar om reglering/kontroll och problem. De problem
som tillskrivs gruppen invandrare är arbetslöshet, språkproblem, förlegade
könsroller, sociokulturellt utanförskap och traditionsbundenhet. Bilden av
de förmodade kulturella skillnaderna mellan ”invandrare” och ”svenskar”
kan beskrivas som ett sätt att betrakta identifikationer som givna och beständiga […] (Lozic, 2010, s 302).

Det här har, enligt Lozic (2010), till konsekvens att en diskrepans förekommer mellan elevernas egna, högst kontingenta, identiteter och läromedlens
statiska och stereotypa porträttering av invandrare som samhällsgrupp. 8

Utöver sina empiriska resultat exemplifierar Spjuts (2018), Lozic (2010) och
Edquists (2009) studier också en metodologisk tendens inom historiedidaktisk läromedelsforskning. Samtliga använder sig nämligen av ett kritiskt diskursanalytiskt
perspektiv för att blottlägga och problematisera de hegemoniska föreställningar och
historiska berättelser som figurerar i utbildningssammanhang (se Åström Elmersjö,
2017 för ytterligare exempel på denna tendens).
8
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Sammanfattningsvis visar således svensk och internationell läromedelsforskning att även historieämnets textpraktiker innehåller en politisk dimension. Till skillnad från forskning om de offentliga debatter som omgärdar skolämnet visar läromedelsstudierna att urvalet av undervisningsinnehåll också har politiska implikationer i termer av vems historia som representeras. Studierna visar till exempel konsekvent att urvalet av historiska
narrativ har använts för att legitimera samhällsordningar och påbjuda föreställda gemenskaper (så som ”folket”) vilka kodats etniskt och nationellt.

3.3 Historieämnets politiska dimension i klassrummet
Som illustrerats i de två föregående avsnitten tenderar historiedidaktisk
forskning att studera ämnets politiska dimension med utgångspunkt i offentlig debatt och skolans läromedel. Betydligt mer sällsynt är dock att konkreta klassrumspraktiker analyseras med samma dimension i åtanke.
Ett inte obetydligt mönster inom fältet är nämligen att klassrumsnära
forskning tenderar att fokusera relationen mellan lärares undervisningsstrategier och elevers lärande snarare än de politiska konflikter som kan uppstå
i didaktisk praktik. Inte sällan har den klassrumsnära forskningen, genom
bland annat observationsstudier och analys av prov, intresserat sig för
undervisningspraktikers processer och utfall i termer av elevers förmågor
att resonera historiskt. Som exempel på detta kan nämnas att tankebegreppen kausalitet, källkritik och historisk agens är vida beforskade inom fältet
(se exempelvis Demers, Lefranois & Ethier, 2015; Havekes et al., 2017;
Lilliestam, 2013; van Nieuwenhuyse et al., 2017; van Stoel, van Drie & van
Boxtel, 2015).
Trots att klassrumsnära forskning i regel inte har intresserat sig för skolämnets politiska dimension kan likväl ett par undantag nämnas, inte minst
då dessa har direkt relevans för avhandlingens syfte.
En av dessa studier har diskuterats tidigare, nämligen Clarks (2009)
undersökning. I detta avsnitt återkommer den dock eftersom hon kompletterar sin analys av offentlig debatt med elev- och lärarintervjuer. Hennes
komparativa ansats visar på att historieämnet visserligen politiseras av lärare och elever men att detta vanligen sker i ett mer sansat tonläge jämfört
med hur den offentliga debattens deltagare agerar (se även Clark, 2008). De
lärare och elever som Clark (2009) intervjuat invänder likväl mot att historieundervisningen oproblematiskt och uteslutande skulle förmedla nationella narrativ som objektiva fakta. Lärarna och eleverna uttrycker snarast en
önskan om att få delta i en undervisning som inte reduceras i komplexitet:
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The teachers, students, and curriculum officials interviewed for this project
overwhelmingly sense the importance of learning about their nation’s past,
but they do not want a simple and uplifting national history. […] educators
and students alike demand that their history classes engage and challenge
them beyond any recitation of the ‘nation’s story’; they ask that these classroom experiences be recognized in public debates over the past; and they
remain concerned that if these perspectives are ignored, students may be
turned off the very subject […] (Clark, 2009, s 759)

För svensk del, och i kontrast till Clarks (2008, 2009) resultat, kan Karin
Sandbergs (2018) avhandling nämnas. I denna analyseras intervjuer med
mellanstadieelever och deras uppfattningar om skolans historieämne klargörs. Genom sin studie illustrerar Sandberg att elever i regel accepterar
historieundervisningen så som den erbjuds utan större protester och invändningar. Historieundervisningens innehåll betraktas nämligen av eleverna
som en fråga för politiker och myndigheter och inte som något de själva
(eller ens lärarna) kan påverka i betydande utsträckning. Därtill tenderar
eleverna att se sin egen samtid och sitt eget samhälle som något vilket historiskt ”har kommit till fulländning i fråga om normer och moral” (Sandberg,
2018, s 104). Enligt Sandberg (2018) fyller därmed historieundervisningen
i den svenska grundskolan en samhällslegitimerande funktion där motsatta
tolkningar av historien liksom invändningar mot undervisningen lämnas
föga utrymme.
Än närmare konkreta klassrumspraktiker rör sig Meenakshi Chhabra
(2017) som genom observationer och påföljande intervjuer med indiska
historielärare synliggör hur dessa hanterar politiskt känsloladdade frågor
om det förflutna. Specifikt berör Chhabras studie lärares hantering av den
fortfarande känsliga frågan om Brittiska Indiens avkolonialisering och
därpå våldsamma delning längs religiösa linjer i staterna Indien och Pakistan.
Resultatet av Chhabras (2017) undersökning visar att lärare i sina praktiker tillämpar tre olika strategier för att undervisa om frågor av detta slag.
En första strategi innebär att läraren återger populärhistoriska föreställningar om händelsen där förenklade eller endimensionella förklaringar erbjuds och ett ensidigt skuldbeläggande äger rum. En andra strategi går ut
på att läraren aktivt och kritiskt utmanar allmänt hållna föreställningar och
stereotyper genom att erbjuda motberättelser där flerdimensionella förklaringar ges. Den tredje strategin inbegriper en rekontextualisering av den politiskt känsliga frågan genom jämförelser med andra liknande händelser.
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Genom denna strategi avdramatiserar läraren frågan och gör den till ett exempel på en allmän eller återkommande historisk företeelse.
I många avseenden är Chhabras undersökning jämförbar med Zvi Bekerman och Michalinos Zembylas (2017) observationsstudie av hur israeliska
och cypriotiska grundskolelärare bemöter elevnarrativ som på ett personligt
vis vittnar om historiska oförrätter och det lidande som förekommit i anslutning till dessa båda länders interna konflikter.
Enligt Bekerman och Zembylas (2017) hanterar historielärare sina elevers potentiellt politiserande utsagor på två sätt. Det ena sättet innebär att
läraren tar upp majoriteten av talutrymmet och organiserar en monologisk
katederundervisning där eleverna helt tystas eller starkt begränsas i sina
möjligheter att politisera historien. Det andra sättet innebär att elevernas
personliga narrativ omformuleras av lärarna på ett sådant vis att de infogas
i de statligt sanktionerade berättelserna om konflikterna. Bekerman och
Zembylas (2017) menar att båda dessa avpolitiserande strategier tillämpas
med motiveringen att eleverna inte är mogna nog för att på allvar förstå
konflikternas komplexitet.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att klassrumspraktiker är vida
beforskade inom det historiedidaktiska fältet, men att sådana studier huvudsakligen har genomförts med syftet att undersöka elevers lärande i termer av historiskt tänkande. Betydligt färre är de studier vilka, likt Chhabra
(2017) eller Bekerman och Zembylas (2017), in situ givit sig i kast med att
begripliggöra historieämnets klassrumspraktiker som innehållandes en politisk dimension.

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning
Sammanfattningsvis vittnar litteraturöversikten om två tendenser vilka är
av särskild betydelse för denna avhandlings syfte. Den första av dessa indikerar att kunskapsläget om historieämnets utbildningspolitiska praktiker är
omfattande. Flertalet studier situerade inom en vid variation av nationella
kontexter har nämligen analyserat de offentliga debatter som rör historieämnets syfte och innehåll. Dock erbjuder dessa undersökningar få insikter om hur sådana praktiker kan förstås med utgångspunkt i den populism
som idag utgör en utmaning för samtida utbildning. Tongivande publikationer, till exempel den av Clark (2009), har visserligen identifierat behovet
av att skolämnet historia relateras till just populism men likväl kvarstår
denna angelägna kunskapslucka. Att kunskapsluckan kvarstår är också be-
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synnerligt med tanke på de många läromedelsstudier som konstaterat historieämnets tendens till att framställa ”folket” som etniskt och nationellt villkorat (Gustafsson, 2017; Spjut, 2018).
Det är i ljuset av detta som avhandlingens tredje och fjärde delstudier
avser erbjuda bidrag till det historiedidaktiska fältet. Delstudie III griper
nämligen empiriskt an högerpopulistiska praktiker och det sätt på vilka de
ger uttryck för utbildningspolitiska krav rörande den svenska historieundervisningen. I anslutning till detta erbjuder delstudie IV en teoretisk diskussion om huruvida populismens logik kan omvärderas och vara demokratisk utbildning till gagn. På så vis tillför avhandlingen ett perspektiv där
populism betraktas som både ett problem och en möjlighet för svensk historieundervisning.
Den andra tendensen av relevans indikerar att skolämnets politiska dimension endast nyligen och i tämligen begränsad omfattning har undersökts
med utgångspunkt i konkreta undervisningspraktiker. Klassrumsnära forskning har istället huvudsakligen intresserat sig för elevers historiska tänkande
och hur detta kan utvecklas eller fördjupas genom lektionsdesign och lärares undervisningsstrategier (se exempelvis Lilliestam, 2013; van Stoel, van
Drie & van Boxtel, 2015). Detta har resulterat i att fältet erbjuder viktig
kunskap om hur elever lär sig historia men förhållandevis färre insikter om
hur historieundervisningen politiseras av dess deltagare.
Även i relation till denna tendens avser avhandlingen, genom dess första
och andra delstudier, erbjuda bidrag till historiedidaktisk forskning. Delstudie I strävar nämligen efter att metodologiskt föreslå begreppet diskursiv
logik som ett analytiskt redskap med vilket ämnets politiska dimension kan
studeras i didaktisk praktik. Med direkt utgångspunkt i det föreslagna begreppet erbjuder därefter delstudie II empirisk kunskap om de sociala, politiska och fantasmatiska logiker vilka växelvis upprätthåller och rubbar
historieundervisningens praktiker. På detta sätt tillför avhandlingen två
olika sorters kunskap till vad som bäst kan beskrivas som det historiedidaktiska forskningsfältets begynnande intresse för klassrummets politiska dimension (Bekerman & Zembylas, 2017; Chhabra, 2017).
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4. Teoretiskt ramverk
Avhandlingens teoretiska ramverk presenteras nedan i fyra avsnitt vilka i
tur och ordning redogör för dess historiedidaktiska positionering, utbildningsfilosofiska utgångspunkter, empiriska studieobjekt och analytiska begrepp.
I det första avsnittet erbjuds en översikt av kontinental historiedidaktisk
teoribildning och den kritik som har riktats, och kan riktas, mot begreppen
historiemedvetande, historiebruk och historiekultur. Detta görs i syfte att
klargöra behovet av en avhandling som specifikt studerar historieämnets
praktiker och i närmare bemärkelse teoretiserar dess politiska dimension.
Därefter presenteras de filosofiska perspektiv som avhandlingen intar
gällande demokratisk utbildning och dess politiska dimension i stort. Här
preciseras följaktligen de ontologiska antaganden vilka har varit vägledande
i avhandlingsarbetet. Den redogörelse som erbjuds i detta avsnitt har direkt
relevans för avhandlingens fjärde delstudie men tjänar också som ett teoretiskt fundament för de övriga.
I det tredje avsnittet diskuteras avhandlingens empiriska studieobjekt, det
vill säga didaktiska och utbildningspolitiska praktiker. Här betonas att
dessa praktiker kan förstås som kontingenta, relationella och artikulatoriska. De resonemang som presenteras här har direkt relevans för de tre
delstudier som erbjuder metodologiska och empiriska bidrag.
Sist men inte minst presenteras de analytiska verktyg som används i
undersökningen av historieämnets praktiker. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att redogöra för den användning av begreppen sociala, politiska och
fantasmatiska logiker som avhandlingen förlitar sig på. I anslutning till
detta diskuteras också innebörden av att bedriva historiedidaktisk forskning
inom ramen för pedagogisk vetenskap.

4.1 Kontinental historiedidaktisk teoribildning
Sedan mitten av 1980-talet har den svenska historiedidaktiska forskningen
hämtat betydande teoretisk inspiration från sina tyska och nordiska motsvarigheter. I det följande avser jag därför redogöra för samt positionera
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avhandlingen i förhållande till det som har kallats kontinental historiedidaktisk teoribildning (se exempelvis Ammert, 2013). 9 Bland de analytiska
koncept som återfinns inom denna tradition kan inte minst begreppet historiemedvetande nämnas, vilket för en internationell publik har introducerats
och utvecklats av historiefilosofen Jörn Rüsen (2004b, 2005). Enkelt uttryckt benämner detta begrepp den mångfald av mentala processer i vilka
människor upprättar förbindelser mellan de temporala dimensionerna dåtid, nutid och framtid. Enligt Rüsen (2004b, 2005) bör det mänskliga historiemedvetandet uppfattas som ständigt närvarande och som ett existentiellt
villkor för individers och gruppers möjligheter till att orientera sig i sin omvärld. På så vis tar hans definition avstamp i ett antagande om att människans förståelser av samtiden, tolkningar av det förflutna och förväntningar
inför framtiden är samtidiga och ömsesidiga. 10
Rüsen (2004b, 2005) understryker också att historiemedvetandet tenderar att aktiveras i moraliska sammanhang, det vill säga då människor ställs
inför dilemman och osäkra situationer som kräver av dem att de handlar på
ett eller annat sätt. Som svar på den här osäkerheten söker de då handlingsalternativ genom att ordna sina identiteter, situationer och erfarenheter i
historiska narrativ som överstiger dem själva. I och med detta menar Rüsen
att berättelser som sammanknyter samtid med dåtid och framtid inte bara
ger moralisk vägledning utan också utgör historiemedvetandets primära
form:
The linguistic form within which historical consciousness realizes its function
of orientation is that of the narrative. In this view, the operations by which
the human mind realizes the historical synthesis of the dimensions of time
simultaneous with those of value and experience lie in narration: the telling
of a story. (Rüsen, 2005, s 26)

Likväl är historiemedvetande inte ett entydigt fenomen då det, enligt Rüsen
(2004b, 2005, 2012), kan aktiveras i olika former. I en ofta citerad typologi
Denna positionering sker i tre steg. Inledningsvis erbjuds en redogörelse för den
kontinentala historiedidaktiken där jag strävar efter att ge en så rättvisande bild som
möjligt av dess begrepp och dess styrkor. Därefter återges delar av den kritik som
sedan tidigare har riktats mot teoribildningen ifråga. Till detta fogas avslutningsvis
invändningar med särskild bäring för föreliggande avhandling.
9

10
I denna avhandling intas en huvudsakligen kritisk hållning gentemot Rüsens resonemang men hans förståelse av de tre temporala dimensionerna dåtid, nutid och
framtid som ömsesidiga finner jag värdefull. Som klargörs längre fram i detta kapitel
utgör nämligen relationalitet en fundamental utgångspunkt för denna avhandling.
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menar han till exempel att en basal form av historiemedvetande är den traditionella typen, det vill säga den genom vilken värdesystem ses som givna
och nödgade att upprätthållas oförändrade över tid. I det så kallade exemplariska historiemedvetandet är vidmakthållandet av vissa värden inte lika
strikt, men händelser ur det förflutna verkar ändå föreskrivande för moraliskt handlande genom ”det goda exemplets makt”.
I kontrast till dessa båda typer står det kritiska historiemedvetandet vilket
genom formulerandet av motberättelser aktivt bryter med vanor och traditioner ur det förflutna. Sist men inte minst menar Rüsen (2004b, 2005) att
det genetiska historiemedvetandet utgör en fördjupad form som varken
okritiskt upprätthåller värdesystem eller rakt av förkastar dem. Istället inbegriper denna typ av medvetande ett ständigt historiserande där moral,
vanor och traditioner betraktas som föränderliga och kontextuellt beroende. Sammanfattningsvis utgör alltså historiemedvetande ett teoretiskt begrepp med vars hjälp människors identiteter och moraliska agerande kan
begripliggöras.
Historiemedvetande är givetvis inte det enda koncept som används i
historiedidaktiska studier. Ett annat vanligt förekommande begrepp inom
svensk och nordisk forskning är historiekultur vilket i bred bemärkelse kan
förstås som de kommunikativa sammanhang där relationen mellan dåtid,
nutid och framtid utgör den mest centrala aspekten av det som förmedlas.
Begreppet förutsätter således att det finns avsändare och mottagare samt att
dessa står i förbindelse med varandra genom användandet av historiska artefakter så som fornlämningar, källmaterial eller historiska berättelser
(Karlsson 2009, 2014). Eller som Rüsen (2017) kärnfullt har definierat begreppet i relation till historiemedvetande: ”Historical culture is the product
of our historical conscioussness and its power to form meaning” (Rüsen,
2017, s 168, kursiv i orginal).
Som historiemedvetandets kulturella manifestering menar Rüsen (2017)
att en historiekultur inbegriper fem sammanvävda dimensioner som vardera
relaterar till olika typer av meningsskapande. Enligt Rüsens typologi relaterar den kognitiva dimensionen till det historievetenskapliga tänkandet och
det som genom dess empiriska, teoretiska och metodologiska insikter kan
betraktas som historisk sanning, medan den estetiska motsvarigheten avser
skönheten hos historiekulturella framställningar och deras förmåga att
väcka känslor. Vidare menar han att den moraliska dimensionen inbegriper
en historiekulturs normerande omdömen om det förflutna i termer av gott
och ont medan den religiösa dimensionen betecknar historiens relation till
människans trosövertygelser och dennes förhållande till sin egen dödlighet.
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Av särskilt intresse för denna avhandling är dock Rüsens (2004a, 2017)
resonemang om historiekulturens politiska dimension. Centralt för denna
är, enligt honom, den samhällslegitimerande funktion som historieförmedling och historieframställningar fyller. Rüsens utgångspunkt är att varje
form av maktutövning baseras i en överenskommelse om att de som befaller
och de som lyder endast gör så om det har etablerats allmänt accepterade
grunder för fördelningen av dessa roller. Det är alltså i sammanhanget av
att söka legitimitet (det vill säga vinna bifall eller samtycke) för samtida
sociala förhållanden som Rüsen menar att historien blir ett viktigt instrument. Han skriver:
Historical thinking plays an essential role in this process of legitimation. […]
It happens in such a way that legitimacy, and the need for legitimacy, represents the innate meaning of political action from the past, making the events
of the past plausible and even obvious in the present. […] Without the temporal dimension of continuity, authority is vulnerable. (Rüsen, 2017, s 180)

Den politiska dimensionen handlar således, enligt Rüsen (2004a, 2017), om
hur samhällelig maktutövning motiveras historiskt. I ett utbildningssammanhang betraktar han dock denna dimension som sekundär till dess kognitiva motsvarighet. Han ser nämligen helst att frågan om vilken samhällsordning som ska legitimeras bör ha avgjorts i det offentliga innan historieundervisningen iscensätts. Detta för att undervisningen på så sätt ska kunna
fostra eleverna till medlemmar av en gemensam historiekultur (se Sandberg,
2018 för en liknande läsning av Rüsen).
I nära anslutning till begreppen historiemedvetande och historiekultur
tillhandahåller Klas-Göran Karlsson (2009, 2014) ett kompletterande resonemang om innebörden av historiebruk. Som namnet antyder fokuserar begreppet det användande av historia som äger rum när vissa historiekulturella artefakter (berättelser, monument, minnesdagar etcetera) lyfts fram
som viktiga samtidigt som andra förskjuts. Att inkorporera historiebruk i
en didaktisk analys innebär således att forskaren intresserar sig för hur individer, grupper och samhällen utifrån samtida behov använder historia på
olika sätt och för olika syften.
Liksom begreppet historiekultur relaterar historiebruk till skolämnets
politiska dimension. Karlsson (2009, 2014) har i en ofta citerad typologi
bland annat identifierat förekomsten av ett så kallat ideologiskt historiebruk. Centralt i denna typ av historiebruk är att samtida maktordningar
legitimeras genom tillrättalägganden av det förflutna. Detta görs inte minst
genom att de aktörer som står att vinna på bevarandet av rådande ordning
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konstruerar narrativ vari deras egen position framstår som resultatet av en
nödvändig historisk utveckling. 11
Även genom ett så kallat icke-bruk av historia kan en viss ordning legitimeras, men i detta fall handlar det om att aktörerna förskjuter alla referenser till det förflutna och uteslutande motiverar sin position utifrån samtida
förutsättningar. Sist men inte minst menar Karlsson (2009, 2014) också att
historia kan brukas politiskt för att väcka debatt kring samtida frågor.
Detta görs huvudsakligen genom jämförelser där företeelser i nuet likställs
med moraliskt klandervärda handlingar ur det förflutna. Eventuella skillnader mellan dessa reduceras följaktligen i syfte att söka ”vägledning för politiska beslut […] eller vinna politiska fördelar” (Karlsson, 2009, s 66).
Med utgångspunkt i en typologi av det här slaget menar Karlsson (2009)
att historiebruk bland annat kan användas för att utläsa olika aktörers intentioner samt kritiskt klargöra de konsekvenser ett visst bruk av historia
medför. Karlsson sammanfattar historiebrukets analytiska värde på följande vis:
[…] typologin är ett försök att illustrera de olika sätt på vilka historien kan
brukas och faktiskt brukas, och de historiekulturella förutsättningarna för
och implikationerna av dessa skiftande bruk. […] Som en analytisk renodling
kan typologin förhoppningsvis ändå fylla en funktion som ett instrument för
historiedidaktisk forskning att visa hur historia brukas av olika brukargrupper med olika behov och intressen och med olika funktioner som resultat.
Tanken är att typologin analytiskt ska kunna appliceras på olika samhällen
och olika tider för att ge kunskap om likheter och skillnader i frågor om
historiebruket i samhällen. (Karlsson, 2009, s 58-59)

Tillsammans med historiemedvetande och historiekultur bildar således
historiebruk något av en treenighet vars inbördes relation Kenneth Nordgren har sammanfattat på följande vis: ”Det förflutna får mening och sammanhang genom mentala tolkningar (historiemedvetandet). Som berättelse
blir historien en artefakt (historiekultur), möjlig att använda (historiebruk)
för att tillfredsställa behov och skapa ny historia” (Nordgren, 2006, s 20).
Utav dessa tre är historiemedvetande ett synnerligen vida tillämpat begrepp inom historiedidaktisk forskning, men det betyder inte att det har
undsluppit kritik. Bland annat har konceptet, enligt Robert Thorp (2016),

I avseendet att de båda betonar historiens legitimerande samhällsfunktion kan
Karlssons (2009, 2014) begrepp ideologiskt historiebruk och Rüsens (2017) förståelse av historiekulturens politiska dimension sägas ligga varandra nära.
11
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kritiserats för att vara eurocentriskt i det sätt det framställs som allmängiltigt men samtidigt förlitar sig på en föreställning om västerländsk rationalitet.
Till detta kan läggas att historiemedvetandet stundtals har givits alltför
omfattande definitioner och därmed blivit oprecist i sin analytiska funktion.
I en sammanställning av hur begreppet har applicerats i svensk och internationell forskning menar Thorp (2016) att begreppet bland annat har använts i syfte att ”[…] illustrera hur människor förstår och uppfattar historien, sitt samtida samhälle, sig själva och sina medmänniskor, handlar moraliskt, skapar historia, analyserar och deltar i historisk kultur samt skaffar
sig insikter om sig själva, det samtida samhället och historien” (Thorp,
2016, s 221). Denna otydlighet har lett tongivande forskare, så som Karlsson (2014), till slutsatsen att begreppet historiemedvetande är av svåroperationaliserad karaktär.
Begreppet har också problematiserats epistemologiskt utifrån argumentet
att historiemedvetande inte kan studeras i direkt mening utan endast genom
sina manifestationer. Det här har föranlett försök till att utarbeta resonemang om medvetandets yttrandeformer och hur det kan göras observerbart
genom exempelvis en historiekulturs narrativ och deras användning (Ammert, 2017; Thorp, 2014). Sådana utarbetningar kan dock, enligt min mening, ha problematiska konsekvenser om de oreflekterat tillämpas i observationsstudier som intresserar sig för historieklassrummets praktiker.
Till exempel: om en sådan studie positionerade begreppet historiemedvetande som centralt skulle forskaren sannolikt observera undervisningspraktiker men med avsikten att uttala sig om något annat, närmare bestämt
lärares och elevers mentala operationer. Det här skulle innebära att de observerade didaktiska praktikerna behandlades instrumentellt snarare än
som kunskapsobjekt i egen rätt. För en avhandling som, likt denna, inte
bara önskar studera utan också dra slutsatser om skolämnets praktiker, kan
alltså begreppet historiemedvetande tänkas ha problematiska implikationer. 12

Märk väl att långt ifrån alla studier inom den kontinentala traditionen brottas
med denna utmaning. Sven Sødring Jensen (1978) erbjuder till exempel i sitt klassiska verk Historieundervisningsteori en typologi över de sätt på vilka historieämnet
har undervisats över tid. I bemärkelsen att Jensen positionerar undervisningspraktiken och dess innehåll, snarare än elevers historiemedvetande, som ett kunskapsobjekt i egen rätt tjänar hans studie som inspiration för den här avhandlingen.

12
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Ett för denna avhandling större bekymmer är dock den förståelse av
historieämnets politiska dimension som kontinental teoribildning tillhandahåller. Den definition som erbjuds menar jag kan betraktas som problematisk i två avseenden. För det första kan det utifrån ovanstående redogörelse
konstateras att den politiska dimensionen i Rüsens (2004a, 2017) och Karlssons (2009) resonemang endast utgör mindre beståndsdelar i mer övergripande typologier. Dessa typologier är visserligen värdefulla för forskning
som vägleds av beskrivande och komparativa ambitioner men i sig erbjuder
de relativt få ansatser till en fördjupad teoretisering av ämnets politiska dimension. Här kan Karlssons (2009) resonemang tjäna exemplifierande.
Han menar att hans typologi främst är behjälplig för att illustrera skillnader
och likheter i hur historien har brukats politiskt och ideologiskt av olika
grupper i olika samhällen och i olika tider. Att den politiska dimensionen
således har begripliggjorts utifrån dessa premisser men inte lika utförligt
underbyggts med exempelvis ontologiska eller utbildningsfilosofiska resonemang innebär att den delvis kan förstås som underteoretiserad.
För det andra kan invändningar riktas mot att teoribildningen, genom
Rüsen 2004a, 2017), primärt förstår historieämnets politiska dimension i
termer av legitimering, något som klargjordes tidigare i detta delkapitel. Givetvis utgör legitimering en ofrånkomlig del av dimensionen ifråga, men att
i anslutning till detta inte lika grundligt teoretisera betydelsen av samhällskamp, konflikt och öppna motsättningar menar jag resulterar i en endimensionell förståelse. Rüsen kan därför sägas erbjuda goda verktyg för förståelsen av historisk legitimering men sämre förutsättningar för att begripliggöra hur politiska konfliktlinjer dras med utgångspunkt i skolämnet
historia.
Mot bakgrund av ovanstående redogörelse ska föreliggande avhandling
förstås som att den önskar fortsätta den kontinentala teoribildningens strävan att begripliggöra historieämnets politiska dimension. Vad som dock
också står klart är behovet av att andra teoretiska perspektiv övervägs för
att förståelsen av denna dimension ska kunna vidgas och fördjupas. 13 Med
anledning av detta ägnas återstoden av kapitlet åt att redogöra för de prag-

Invändningarna jag riktar mot den kontinentala traditionen ska delvis förstås mot
bakgrund av att Karlsson själv kritiserat svenska avhandlingar och licentiatuppsatser i historiedidaktik för att vara alltför teoretiskt likriktade och empiriskt bekräftande. För att motverka denna tendens uppmanar Karlsson till utökad kritisk diskussion kring fältets centrala teorier (Ludvigsson et al., 2015), och jag har i denna
avhandling valt att följa uppmaningen.

13
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matiska och diskursteoretiska perspektiv som möjliggör för denna avhandling att förstå demokratisk utbildning och historieundervisning i politiska
termer.

4.2 Demokratisk utbildning och ”det politiska”
Hittills i avhandlingen har begrepp så som ”demokratisk utbildning”, ”politik” och ”populism” figurerat utan att närmare preciseras i sina betydelser. Följande avsnitt ämnar förtydliga dessa genom att relatera begreppen
till pragmatisk utbildningsfilosofi och till de ontologiska resonemang som
formulerats inom ramen för politisk diskursteori.

4.2.1 Kriterier för demokratisk utbildning
En för avhandlingen central utgångspunkt är John Deweys (1916/2004,
1927) förståelse av demokratisk utbildning. I denna argumenterar han för
att utbildning, i egenskap av en offentlig angelägenhet, inte kan tillskrivas
en inneboende mening utan måste förstås i relation till den typ av samhälle
som betraktas som eftersträvansvärt. Mot bakgrund av det här formulerar
Dewey (1916/2004) två kriterier för ett demokratiskt samhälle, vilka också
kan ses som ideal för en tillika demokratisk utbildning.
Enligt det första kriteriet förutsätter demokrati att det inom samhällets
olika gemenskaper förekommer ett ömsesidigt utbyte av värden och erfarenheter. Att gemenskapernas medlemmar internt förhåller sig till varandra
på detta sätt är dock inte tillräckligt, och därför ställer Dewey (1916/2004)
upp ett andra kriterium enligt vilket demokrati också förutsätter existensen
av en pluralitet av samhällsgemenskaper som fritt tillåts kommunicera
sinsemellan. Av central betydelse är alltså att samhällets grupper inte isoleras utan tvärtom kontinuerligt interagerar med varandra. Om kriterierna
inte uppfylls menar Dewey att ett demokratiskt samhälle, och i förlängningen en demokratisk utbildning, svårligen kan åstadkommas:
The two points selected by which to measure the worth of a form of social
life are the extent in which the interests of a group are shared by all its members, and the fullness and freedom with which it interacts with other groups.
An undesireable society, in other words, is one which internally and externally sets up barriers to free intercourse and communication of experience.
(Dewey, 1916/2004, s 95)

Mot bakgrund av ovanstående resonemang och citat bör två anmärkningar
göras. För det första finner jag det rimligt att läsa Deweys kriterier som
formalistiska, det vill säga att de avser definiera demokratins modus snarare
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än att ange restriktioner för det innehåll och de sakfrågor som därigenom
behandlas. Det är således tänkbart att demokratins medlemmar kan engagera sig i en mängd olika frågor och att karaktären av dessa skiftar över tid
och mellan kontexter. I förlängningen innebär Deweys resonemang att
också den demokratiska utbildningens innehåll kan konceptualiseras som
ett kontingent fenomen, det vill säga att det betraktas som föränderligt och
öppet för variation snarare än som något på förhand och för evigt givet. För
det andra indikerar Deweys (1916/2004, 1939/1988) betoning på gruppers
interna och externa öppenhet att demokrati inte i första hand bör uppfattas
som en institutionaliserad styrelseform, utan som ett levnadssätt genom vilket människor associeras med samt handlar i relation till varandra.
I detta sammanhang bör det dock nämnas att Dewey uppfattar demokrati i sociala och moraliska termer, eller som han själv uttrycker det: “For
to get rid of the habit of thinking of democracy as something institutional
and external and to acquire the habit of treating it as a way of personal life
is to realize that democracy is a moral ideal and so far as it becomes a fact
is a moral fact” (Dewey, 1939/1988, s 228). Tendensen ifråga är inte enbart
problematisk givet denna avhandlings syfte utan utgör också den del av
Deweys tankegods som utsatts för återkommande kritisk diskussion. Till
exempel har Sharon Todd (2011) och Ingerid Straume (2016) påpekat att
demokratisk utbildning, genom de konflikter och motsättningar som däri
kan uppstå, inte enbart rymmer en moralisk och social dimension utan
också en politisk motsvarighet vilken Dewey misslyckas med att betrakta
som ett konstitutivt element.
För denna avhandling erbjuder således Dewey (1916/2004, 1927,
1939/1988) en filosofisk förståelse av utbildning som en offentlig angelägenhet omöjlig att separera från samhället i övrigt, samt en syn på demokrati som ett sätt att leva och vara i världen. Likväl måste den kritik som
ovan nämnts tas i beaktande och detta gör jag genom att förlita mig på poststrukturell politisk diskursteori så som den har formulerats av Ernesto
Laclau och Chantal Mouffe (1985/2014).

4.2.2 ”Det politiska” som ontologi och praktik
I Mouffes (2005) teoretiska arbeten tillskrivs begreppet ”det politiska” en
central position som en benämning på det ontologiska villkor under vilket
människor försöker skapa och omskapa samhället. Mot denna bakgrund
tillhandahåller hon också en första viktig distinktion när hon menar att ”det
politiska” bör förstås som något annat än politik, vilket hon närmast definierar som praktiker av institutionaliserad parlamentarisk verksamhet. Med
50
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”det politiska” avser Mouffe (2005) istället de konfliktfyllda antagonistiska
relationer, närvarande också utanför den formaliserade politiken, som konstituerar samhället som sådant. Antagonism kan med andra ord sägas vara
en generell benämning på de ”vi-och-dem”-förhållanden som artikuleras
mellan politiska fiender i anslutning till en viss samhällsfråga. Centralt för
Mouffes (2005) resonemang är dock att inte alla frågor konstant betraktas
som politiska. Vid olika tidpunkter kan det tvärtom råda hegemoniskt grundat konsensus kring en viss fråga vilket gör att den förstås som del av ”det
sociala”, det vill säga att den oproblematiskt tas för given eller framstår som
självklar. Även i dessa fall kvarstår dock ”det politiska”, genom dess ontologiska status, som en möjlighet, och vilken samhällsfråga som helst (inklusive skolans historieundervisning) kan potentiellt sett komma att utgöra föremål för antagonistiska artikulationer.
I detta avseende erbjuder Laclau (1990, 2014) ett viktigt förtydligande.
Han understryker nämligen inte bara att antagonism bör förstås i relationella termer utan argumenterar även för att ”det politiska” är tätt förknippat
med konstituerandet av identiteter, och att det därför är något mer än enbart sakfrågorna som står på spel (för en utförligare diskussion på detta
tema se Tryggvason, 2017). Enligt Laclau (1990, 2014) avser antagonism
relationen mellan de subjekt som i en diskursiv kamp tjänar som varandras
konstitutiva utsida. Det här betyder att de respektive antagonisterna hindrar
varandra från att erhålla en komplett och slutgiltig identitet, men eftersom
identiteter konstitueras relationellt kan den ena antagonisten inte negera
den andre utan att också erkänna dennes existens. Genom denna paradoxala ömsesidighet menar Laclau att antagonism fyller en dubbel funktion:
[…] the antagonizing force fulfils two crucial and contradictory roles at the
same time. On the one hand, it ‘blocks’ the full constitution of the identity
to which it is opposed and thus shows its contingency. But on the other hand,
given that this latter identity, like all identities, is merely relational and would
therefore not be what it is outside the relationship with the force antagonizing it, the latter is also part of the conditions of existence of that identity.
(Laclau, 1990, s 21)

Laclau och Mouffe (1985/2014) understryker redan i ett av sina tidigaste
verk, Hegemony and socialist strategy, att det är i förhållanden av detta slag
som subjektens kollektiva identiteter tar form. Identiteter är alltså politiska
och kontingenta, snarare än essentiella, i den meningen att de inte föregår
den antagonistiska relationen utan tvärtom formeras genom den, på motsvarande vis som samhället överlag konstitueras. I det här sammanhanget
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önskar jag förtydliga den centrala beröringspunkt som jag anser föreligga
mellan politisk diskursteori och Deweys pragmatiska utbildningsfilosofi.
Som bekant utgör samhällets kontingenta och relationella karaktär ett
framträdande drag i Deweys (1916/2004) kriterier för ett demokratiskt liv,
och med utgångspunkt i närmast ovanstående resonemang kan en inte helt
olik position tillskrivas Laclau och Mouffe, dock med den skillnaden att de
tydligare än Dewey betonar konflikt och motsättningar som konstituerande
av samhällen och identiteter.
I och med detta kan det vara rimligt att ställa sig frågande till huruvida
antagonism kan fylla en legitim funktion i demokratiska utbildning. Givetvis vore det problematiskt av mig att i en pedagogisk avhandling förespråka
fiendskap mellan exempelvis lärare och elever. Jag vill därför förtydliga att
antagonism, i Mouffes (2005) mening, inte är ett normativt ideal utan ett
ontologiskt villkor som demokratin har att förhålla sig till. Mouffe menar
att demokratins huvudsakliga uppgift tvärtom ligger i att tämja den råa antagonismen till en mer civiliserad form av ”det politiska”, vilken hon benämner som agonism. Enligt henne fyller agonismen en motsvarande ontologisk
funktion som antagonismen, men med den skillnaden att (våldsamt) fiendskap har omvandlats till relationer mellan parter vilka betraktar varandra
som legitima meningsmotståndare. Eller som hon själv sammanfattar
distinktionen:
While antagonism is a we/they relation in which the two sides are enemies
who do not share any common ground, agonism is a we/they relation where
the conflicting parties, although acknowledging that there is no rational solution to their conflict, nevertheless recognize the legitimacy of their opponents. They are ‘adversaries’ not enemies. This means that, while in conflict,
they see themselves as belonging to the same political association, as sharing
a common symbolic space within which the conflict takes place. (Mouffe,
2005, s 20)

Det delade symboliska rum som Mouffe (2005) refererar till innebär att
agonistiska motståndare är överens om att vissa demokratiska värden (till
exempel frihet och jämlikhet) är värda att bevara, men att det mellan motparterna råder konflikt kring dessa värdens innebörder och betydelser. Det
är mot denna bakgrund som utbildningsfilosofer likt Claudia Ruitenberg
(2009, 2010) har hävdat agonismens relevans för en demokratisk utbildning
som erkänner konflikters oundviklighet men också strävar efter att fostra
medborgare kapabla till att respektera varandra i egenskap av meningsmotståndare.
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Denna avhandling betraktar följaktligen ”det politiska” som ett ontologiskt villkor för konstituerandet av ett demokratiskt samhälle och, givet att
utbildning och samhälle är inseparabla, som ett villkor för demokratisk utbildning som sådan. I förlängningen innebär det här att inte heller skolans
historieundervisning undkommer ”det politiska”.
Tidigare i denna avhandling definierade jag historieämnets politiska dimension som den vida beforskade och empiriskt belagda samhällskamp som
råder om historia och skolämnets syfte och innehåll. När jag nu i anslutning
till detta också talar om ”det politiska” avser jag närmast den diskursteoretiska vokabulär med vilken denna dimensions ontologiska villkor kan förstås. Kort och gott, medan den politiska dimensionen är av allmän och empirisk karaktär är ”det politiska” av specifik och teoretisk motsvarighet. Att
den demokratiska skolan på ett eller annat sätt förväntas undervisa om det
förflutna kan således sägas utgöra del av det symboliska rum Mouffe (2005)
talar om, men vad som räknas som legitim historia, vilket innehåll undervisningen i detta ämne bör inbegripa, vilka syften den ska tjäna och så vidare, är frågor det kan råda, och de facto råder, konflikt kring.
Med anledning av den diskussion som förs i efterkommande avsnitt är
det viktigt att göra en sista anmärkning gällande avhandlingens filosofiska
perspektiv. Att göra bruk av politisk diskursteori innebär nämligen att kritisera den påstådda förekomsten av fasta och essentiella metafysiska grunder mot vilka mänskliga praktiker vilar. Genom att betona antagonism och
agonism argumenterar Laclau och Mouffe tvärtom för att någon sådan slutgiltig grund inte kan sägas förekomma gällande samhällets beskaffenhet eller subjektens identiteter. I den här bemärkelsen förlitar sig deras teoretiska
resonemang (liksom denna avhandling) på det som Oliver Marchart (2007)
har kallat ”post-foundational” politisk filosofi. Som nedanstående citat visar betyder det här inte att alla grunder förkastas, utan enbart de med essentialistiska anspråk:
The ontological weakening of ground does not lead to the assumption of the
total absence of all grounds [anti-foundationalism], but rather to the assumption of the impossibility of a final ground [post-foundationalism], which is
something completely different as it implies an increasing awareness of, on
the one hand, contingency and, on the other, the political as the moment of
partial and always, in the last instance, unsuccessful grounding. (Marchart,
2007, s 2)

Marchart (2007) menar med detta att människors ansatser till att ontiskt
skapa grunder för samhället och sig själva ska förstås som en respons på
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den ontologiska avsaknaden av fasta och essentiella motsvarigheter. De
enda grunder värda att tala om och empiriskt studera är därför de vi skapar
genom våra praktiker, vilka i sin tur ytterst förblir ofullständiga och temporära. Kontingens utgör nämligen enligt Marchart (2007) inte bara villkoret för praktikers uppkomst och existens utan också villkoret för deras ändlighet.
Med detta i åtanke blir det till exempel svårt att empiriskt utröna vad
som objektivt sett definierar en god historieundervisning. Vad som istället
framstår som möjligt att undersöka är de utbildningspolitiska och didaktiska praktiker i vilka en fråga av det här slaget bestrids och avgörs.
Ovanstående resonemang utgör således en viktig anledning till varför praktiker har positionerats som avhandlingens empiriska studieobjekt. Innan
dessa i närmare bemärkelse definieras som kontingenta, relationella och artikulatoriska bör dock ”det politiska” förstås i sin populistiska form. Detta
är angeläget då avhandlingen som del av sin syftesformulering önskar föreslå en förståelse av populism som relevant för demokratisk historieundervisning.

4.2.3 Populism – en form av ”det politiska”
Ett första och basalt konstaterande som görs av Laclau (2005, 2007) i hans
resonemang om populism är att fenomenet bör förstås som ”det politiska”
i sin mest samtidsrelevanta form. Ordvalet ”form” kan här inte understrykas nog eftersom Laclau inte gör anspråk på att teoretisera populismens
innehåll utan snarare det diskursiva modus genom vilket en viss samhällelig
gemenskap, det vill säga folket, definierar sig självt. I Laclaus formalistiska
teori ges således termen populism inga på förhand bestämda höger- eller
vänsterideologiska innebörder. Istället betraktas populism som en politisk
logik vilken innehåller ett antal diskursiva beståndsdelar.
Den mest fundamentala av dessa är de olikartade samhällskrav som artikuleras av sociala eller politiska aktörer. Enligt Laclau (2007) kan ett enskilt
sådant samhällskrav tämligen enkelt tillgodoses och därmed avvärjas av en
redan existerande hegemonisk ordning, men när ett större antal krav inte
bemöts (till exempel i kristider) länkas kraven samman. Detta gör de inte
nödvändigtvis för att de delar vissa inneboende likheter utan av den enkla
anledningen att de alla lämnats otillfredsställda. Populistiska artikulationer
förutsätter således att samhällskrav upphör att framföras individuellt och
istället artikuleras kollektivt.
Som ett andra element i populismens logik nämner Laclau (2007) antagonism i den mening som diskuterades i föregående avsnitt. Samhällskrav är
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nämligen alltid riktade mot någon, och i synnerhet mot de makthavare som
inte kan eller vill tillfredsställa kraven. Samhällskrav blir alltså populistiska
först då de sammanlänkas med varandra och delar ett antagonistiskt förhållande till den hegemoniska ordning som vägrar tillgodose dem. Laclau
skriver:
[…] populism involves the division of the social scene into two camps. This
division […] presupposes the presence of some privileged signifiers which
condense in themselves the signification of a whole antagonistic camp (the
‘regime’, the ‘oligarchy’, ‘the dominant groups’, and so on, for the enemy;
the ‘people’, the ‘nation’, the ‘silent majority, and so on, for the oppressed
underdog – these signifiers acquire this articulating role accordingly, obviously, to a contextual history). (Laclau, 2007, s 87)

Det här innebär dock inte att ”folket” enkom konstitueras genom sin relation till dess motståndare utan också genom de priviligierade signifikanter
vilka representerar de sammanlänkade kraven som helhet. Enligt Laclau
(2007) måste sådana signifikanter vara tomma, det vill säga tillräckligt vaga
för att krav av olika karaktär ska kunna samlas runt dem. Tomma signifikanter så som ”rättvisa” eller ”jämlikhet” kan till exempel betyda många
olika saker och det är detta som möjliggör för ett större antal olikartade
samhällskrav att enas under dem som gemensamma paroller. Populistiska
artikulationer avser på så vis inte bara bryta med en viss samhällsordning
utan föreslår genom sina tomma signifikanter också en ny sådan där kraven
lovas att tillgodoses.
Sist men inte minst menar Laclau (2007) att populistiska artikulationer
skulle vara omöjliga om inte de aktörer som formulerar kraven också affektivt investerade sig i artikulationerna. Med hänvisning till psykoanalytisk
teoribildning menar Laclau (2007) att de subjekt som är involverade i populistiska diskurser där finner objekt till vilka de njutningsfullt fäster sin
längtan efter ett fulländat samhälle och på så vis försöker kompensera för
sin avsaknad av en essentiell identitet. Laclau skriver:
The object of investment can be contingent, but it is most certainly not indifferent – it cannot be changed at will. With this we reach a full explanation
of what radical investment means: making an object the embodiment of a
mythical fullness. Affect (that is, enjoyment) is the very essence of investment,
while its contingent character accounts for the radical component of the formula. (Laclau, 2007, s 115)
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Om tomma signifikanter alltså kan sägas beskriva de populistiska artikulationernas riktning avser affektiv investering närmast den ideologiska kraft
med vilken desamma avancerar.
Mot bakgrund av den redogörelse som här erbjudits finner jag det nödvändigt att närmare klargöra de sätt på vilka Laclaus teori används i avhandlingens delstudier. I den tredje delstudien används teorin för ändamålet
att empiriskt studera högerpopulistiskt anstrukna utbildningspolitiska
praktiker. Att närma sig dessa med hjälp av Laclaus teori innebär att samhällskrav positioneras som analysens mest grundläggande beståndsdel. Från
denna utgångspunkt har jag med andra ord försökt klargöra vilka specifika
krav angående historieundervisningen som artikuleras i praktikerna, och
hur dessa sammanlänkas med mer övergripande motsvarigheter som rör
samhälle och utbildning i stort.
Till skillnad från denna empiriska och något avgränsade användning brukas teorin som helhet i avhandlingens fjärde delstudie. I denna betonas teorins formalistiska karaktär samtidigt som dess olika element ställs i relation till Deweys (1916/2004) pragmatiska utbildningsfilosofi om demokrati.
Genom ett i grunden jämförande angreppssätt övervägs därmed populism
som ett potentiellt utbildningsmodus vilket dels kan ses som förenligt med
kriterierna för demokratiskt liv och dels kan verka accentuerande av utbildningens politiska dimension.

4.3 Praktiker som studieobjekt
Avsikten med detta delkapitel är att förse avhandlingen med en teori om
dess empiriska studieobjekt. I fokus står resonemang som på ett eller annat
sätt relaterar till det som Johan Öhman (2014) benämner som praktikens
primat inom didaktisk vetenskap. Ambitionen är att fortsätta den diskussion som påbörjades ovan genom att närmare precisera historieämnets praktiker som präglade av kontingens, relationalitet och artikulation.
Inledningsvis är dock ett första, basalt förtydligande nödvändigt. I avhandlingen intar jag en förståelse av begreppet praktik som skiljer sig från
den vardagliga uppfattningen om praktik som motsatsen till teori. I det som
följer begripliggörs praktik snarare i termer av det som Karel Kosik (1978)
en gång benämnde som praxis, det vill säga som de verklighetskonstituerande aktiviteter i vilka människor med hjälp av sina praktiska såväl som
teoretiska förmågor skapar mening av den värld de lever i. För enkelhetens
skull, och för att inte tynga avhandlingstexten med ännu ett begrepp, kommer jag dock fortsättningsvis att tala om praktiker, men i den mening som
nu klargjorts.
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4.3.1 Kontingens, relationalitet och historiedidaktik
Eftersom denna avhandling specifikt intresserar sig för historieämnets didaktiska praktiker är det nödvändigt att klargöra vad som avses med begreppet didaktik och varför just sådana praktiker kännetecknas av kontingens och relationalitet.
Enligt Bjørg Brandtzæg Gundem (2011) kan didaktik ges två olika men
inte varandra uteslutande innebörder. Begreppet kan nämligen avse den vetenskapligt genererade kunskap om undervisningskonstens beskaffenhet,
men det kan också användas som en benämning på de konkreta och professionella praktiker i vilka lärare dagligen utför sitt värv. Denna avhandling gör visserligen bruk av begreppet i dess första betydelse då den förlitar
sig på tidigare didaktisk forskning, men som ett empiriskt studieobjekt är
det rimligare att tala om didaktisk praktik i de konkreta termer som Öhman
(2014) föreslår. Med didaktik avses därmed de institutionaliserade och syftesrelaterade undervisningspraktiker i vilka elever, genom en lärares
försorg, går ett visst utbildningsinnehåll till mötes och som en konsekvens
av detta möte utvecklar kunskaper, värden och förmågor.
Flertalet didaktiska teoretiker, till exempel Stefan Hopmann (2007), har
betonat dessa undervisningspraktikers kontingenta och relationella karaktär. I sin inflytelserika artikel Restrained teaching: The common core of didaktik menar han bland annat att didaktik inbegriper vidmakthållandet av
ett ej på förhand och kausalt givet samband mellan det innehåll som anges
av läroplanen eller väljs ut av läraren och den mening som därefter skapas
kring det:
[…] there are no facts or objects of teaching as factum brutum, but they are
what they are by the substance meeting the teacher and the student while
meeting the content. Any given matter (Inhalt) can represent many different
meanings (Gehalt), and any given meaning (Gehalt) can be opened up by
many different matters (Inhalt). (Hopmann, 2007, s 116)

Utbildningsinnehållet är således ett självklart och nödvändigt element för
skapandet av mening, men undervisningens utfall kan, enligt Hopmann
(2015), aldrig vara givet a priori av de konkreta praktiker i vilka detta innehåll behandlas. Snarlika slutsatser kan också dras genom att återvända
till pragmatisk filosofi och Deweys (1897, 1902) definition av undervisningspraktik. Denna filosofiska riktning förkastar (likt politisk diskursteori)
essentialism och för Dewey (1902) betyder det att innehållets och elevens
tillblivelse inte kan betraktas som oberoende existerande utan snarast som
ömsesidiga medskapare av varandra:
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Abandon the notion of subject-matter as something fixed and ready-made in
itself, outside the child’s experience; cease thinking of the child’s experience
as also something hard and fast; see it as something fluent, embryonic, vital;
and we realize that the child and the curriculum are simply two limits which
define a single process. (Dewey, 1902, s 11)

Mot denna bakgrund betraktar Dewey (1938/1997) undervisningspraktiker
som de möten mellan individer och miljöer i vilka lärares val leder till förändringar i hur elevers varande och agerande med en minst lika föränderlig
omvärld blir alltmer koordinerat. Det ömsesidiga konstituerande som förekommer mellan eleven och undervisningsinnehållet kan därför bäst beskrivas som en relationell process där människor och fenomen skapas i enlighet
med hur de deltar i konkreta praktiker (Östman & Öhman, 2010).
Med hänvisning till den betoning på relationalitet och kontingens som
görs av Hopmann (2007, 2015) och Dewey (1897, 1902, 1938/1997) vill
jag påstå att deras didaktiska resonemang ligger i linje med de perspektiv
som tidigare anförts i detta kapitel. De aspekter som ovan diskuterats understryker därmed det rimliga i att föreliggande avhandling gör bruk av politisk diskursteori i undersökningar av didaktiska såväl som utbildningspolitiska praktiker.
Ovanstående resonemang medför också att jag i avhandlingen utgår ifrån
att en historielärare kan erbjuda sina elever ett visst undervisningsinnehåll
(så som källtexter eller historiska narrativ) men inte med säkerhet kan förutse den mening som skapas. En utgångspunkt av det här slaget är tämligen
vedertagen inom samtida historiedidaktisk teoribildning. Nash, Crabtree
och Dunn (2000) menar till exempel att alla praktiker som inbegriper någon
form av historieskrivning eller historieundervisning endast kan utgöra kontingenta och ofullständiga tolkningar av det faktiskt förflutna:
Historical judgements are always tentative, subject to further investigation
and evaluation; historical knowledge is contingent; multiple perspectives on
the past must be explored because people under study are seldom of one
mind; historical objectivity should be pursued, but it can never be completely
achieved. (Nash, Crabtree & Dunn, 2000, s 40)

I nära anslutning till detta resonemang menar Parkes (2011, 2014) att västerländsk historieundervisning allt sedan det postmoderna samhällets inträde har kommit att förkasta grandiosa narrativ med universella anspråk
till förmån för en mångfald av konkurrerande historiska narrativ vilka
sinsemellan kämpar om att representera det förflutna. Mot denna bakgrund
argumenterar han för att samtida historieundervisning kan uppfattas som
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historiografisk till sin karaktär, det vill säga att den inte enbart strävar efter
att representera det förflutna utan också utforskar hur historieskrivning
kommer till stånd genom vetenskapliga metoder och i relation till aktuella
samhällskonflikter. 14 Kännetecknad av det Parkes benämner som en historiografisk blick menar han att sådan undervisning:
[…] renders visible the genealogy of a given historical representation by refurnishing it with a set of temporal moorings, opening the possibility for students, teachers and historians to resist the interpellating effects of the welltold narrative. Recognizing the historicity and rhetorical construction of a
history compels us to see that all stories of the past have contingent foundations. Invoking the contingency of historical representation invites us to apprehend it as open to change, never the final word. (Parkes, 2011, s 125-126)

Parkes (2011) tillskriver med andra ord historiedidaktiska praktiker en
funktion av att ömsom dekonstruera och ömsom rekonstruera historia. Att
som historiedidaktisk forskare erkänna denna historiografiska tendens innebär i förlängningen också ett erkännande av behovet att undersöka de
konkreta praktiker i vilka lärare, elever och utbildningspolitiska aktörer ger
sig i kast med att artikulera historia. Eller som Parkes uttrycker det: ”Acknowledging history’s historicity […] is tantamount to killing history, because it leaves us with only the practices and forms of historiographic representation” (Parkes, 2011, s 130, min kursivering).

4.3.2 Det förflutna som dislokation, historia som artikulation
Mot bakgrund av vad som sagts i föregående avsnitt ämnar jag i detta delkapitel vidare underbygga avhandlingens förståelse av historiedidaktik. I
det följande görs detta genom att redogöra för hur relationen mellan det
förflutna och historia kan förstås med utgångspunkt i en post-strukturell
terminologi.
En sådan diskussion måste dock ta sin början i ett förtydligande av att
didaktiska praktiker inte bara är relationella och kontingenta utan också
artikulatoriska. Att betona det sistnämnda är sedan den språkliga vändningen mer eller mindre allmänt accepterat bland didaktiska forskare (Öhman 2014), men för en avhandling som förlitar sig på politisk diskursteori
ges detta en särskild innebörd. Enligt Laclau och Mouffe (1985/2014) är
I detta sammanhang kan begreppen historiemedvetande och historiebruk, så som
de betonas i Lgr 11 och Lgy 11 (Skolverket, 2011a, 2011b), sägas utgöra exempel
på att den svenska historieundervisningen har ålagts historiografiskt bejakande inslag.

14
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nämligen alla de praktiker som försöker komma till rätta med den ontologiska avsaknaden av essentiella grunder artikulatoriska. Att praktiker är artikulatoriska betyder att de sammanlänkar och etablerar relationer mellan
språkliga element så att betydelsen av dessa modifieras, fixeras och bildar
totaliteter av mening, det vill säga diskurser.
För att till fullo förstå innebörden av artikulation och varför jag i denna
avhandling har valt att betrakta historieämnets praktiker som artikulatoriska vill jag be läsaren dra sig till minnes det resonemang om ”post-foundational” politisk filosofi som diskuterades tidigare i detta kapitel. Det är
nämligen enligt dess logik som artikulation ska förstås som genererande av
delvisa och temporära fixeringar av mening:
[…] there is no ultimate ground, neither is there ultimate fixation of meaning;
but because this moment of non-fixation has to be represented, it opens the
way to partial fixations – that is, to fixations showing the traces of the contingency penetrating them. […] partial fixations - is the only means of representing that which is non-representable. (Laclau, 2014, s 118-119)

Artikulation producerar således diskurser vilka i förhållande till konkurrerande motsvarigheter och det överflöd av möjlig mening dessa bär på aldrig
kan betraktas som slutgiltiga. Det artikulatoriska sammanlänkandet av
språkliga element innebär snarast att mening gällande ett visst objekt eller
en viss händelse kan skilja sig över tid och rum (Laclau & Mouffe,
1985/2014). Följaktligen är också de artikulatoriska praktikerna kontextuellt situerade, vilket innebär att de sätt enligt vilka de verkar blir möjliga att
klargöra först genom konkreta empiriska undersökningar. 15
Det faktum att jag här beskriver praktiker som kontingenta, relationella
och artikulatoriska innebär dock inte att jag intar ett historierelativistiskt
perspektiv. Med ovanstående resonemang vill jag alltså inte påstå att det
förflutna kan förkastas, utan snarare betona att den historiska mening som
skapas kring förflutna skeenden inte är given.
Inom politisk diskursteori tjänar faktiska skeenden tvärtom en avgörande
roll för artikulatoriska praktiker. Enligt Aletta Norval (2007) blir nämligen
nödvändigheten av artikulation särskilt uppenbar i så kallade dislokativa
ögonblick. Med termen avser Norval (2007) de materiella, ekonomiska såväl som sociala händelser som skakar om människors föreställningar och
15
I sina senare verk förespråkar Laclau (2014) varken metafysiska grunder eller total
ontologisk tomhet. Vad han snarast argumenterar för är förekomsten av ontologiska
avgrunder vilka subjekt, genom artikulatoriska praktiker, ontiskt försöker överbygga.
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invanda handlingsmönster så till den grad att ny mening måste skapas. Det
är vid tillfällen av detta slag som en praktiks kontingenta karaktär uppenbaras parallellt med att ett utrymme för agens och reflektion öppnas upp.
Det dislokativa ögonblicket inbegriper nämligen att ett subjekt måste besluta sig för hur det ska agera härnäst givet mötet med det omskakande eller
obekanta.
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang finner jag det rimligt att
ansluta mig till den post-strukturella förståelse av historia och det förflutna
som formulerats av bland andra Keith Jenkins (2003). Hans utgångspunkt
är att det förflutna i sig inte bär på någon inneboende och objektiv mening
som historikern genom ideologiskt opartiska metoder kan återskapa. Detta
beror, enligt Jenkins (2003), på att det förflutna i sig är pluralistiskt och
decentrerat, det vill säga att det saknar en essentiell sanning möjlig att avtäcka.
Likväl utgör det förflutna, just genom sin decentrering, något okänt och
gäckande som avkräver försök till begripliggörande. Sådana försök sker,
enligt Jenkins (2003), i formen av historiska diskurser vilka produceras genom att spår av det förflutna språkligt sammanlänkas (läs: artikuleras) till
meningsfulla helheter. Men eftersom det förflutna saknar essens kommer
dessa alltid förbli ofullständiga representationer som inbördes konkurrerar
med varandra (se Åström Elmersjö, 2017 för en liknande läsning av
Jenkins). Motsvarande argumentation återfinns också hos Parkes (2011)
som sammanfattar den post-strukturella positionen på följande vis: ”[…]
historical representation arises as an inevitably partial attempt to overcome
the profound rupture that exists between our present and our past” (Parkes,
2011, s 113).
Den politiska diskursteorin å ena sidan och Jenkins och Parkes resonemang å andra sidan delar därmed en i grunden anti-essentialistisk hållning.
En sammanfogning av dessa kan därför uttryckas i termer av att det förflutna och historia fyller olika funktioner i samtiden. Medan det förflutna,
i egenskap av dess många händelser och skeenden utgör en dislokation som
både kräver och motstår begripliggörande kan historia förstås som människans artikulatoriska försök att komma till rätta med det förflutna som
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gäckar henne. 16 Denna utgångspunkt menar jag möjliggör för föreliggande
avhandling att närma sig konflikter i och om skolämnet historia utan att ge
in för frestelsen att avsluta dessa genom att avgöra vilken av de stridande
historiska representationerna som bäst ”överensstämmer” med ett faktiskt
förflutet. Den förståelse av historia och det förflutna som här klargjorts är
med andra ord en förutsättning för att låta konflikterna som sådana stå i
centrum för mina analytiska ansträngningar.

4.4 Att studera historieämnets praktiker
Denna avhandling är producerad inom ramen för pedagogisk vetenskap och
måste därför också förhålla sig till den selektiva tradition som för disciplinen definierar vad som räknas som god forskning. 17 För det resonemang
som närmast följer är det därför viktigt att framhålla pedagogikämnets sedvänja av att studera utbildningspraktiker. Ett konstaterande av det här slaget kan bäst underbyggas med hjälp av de läroplansteoretiska insikter som
formulerades inom disciplinen under 1970- och 80-talet och som sedan dess
alltjämt influerat efterkommande forskning. En av dessa insikter har formulerats av Ulf P. Lundgren (1989) som menar att eftersom läroplaner svarar
mot samhällets krav på uppfostran och utbildning faller det på den pedagogiska forskningen att utarbeta teorier vilka beskriver och förklarar ”varför
dessa krav utformats och vilka villkor de gestaltar i själva den process, som
Begreppet dislokation är av särskild betydelse för avhandlingens andra och tredje
delstudier vilka empiriskt betraktar historieämnet som omstritt. I dessa båda delstudier figurerar genushistoria som ett exempel på ett undervisningsinnehåll som berör
och upprör lärare, elever och delar av allmänheten. Att just genushistoria kan relateras till begreppet dislokation är enligt historikern Joan Wallach Scott (2011) rimligt
eftersom det inbegriper ”the historically specific and finally uncontrollable articulations that aim to settle the confusions associated with sexual difference” (Scott,
2011, s 20). För Scott utgör således nutida och dåtida könsskillnader något som
svårligen kan representeras men likväl avkräver begripliggörande genom stundtals
osäker och konfliktfylld artikulation.

16

Englund (1986a) har definierat begreppet selektiv tradition som den process genom vilken skolans urval av relevant och giltig kunskap görs med hänvisning till
sedvana eller tidigare praxis. I principiell bemärkelse är begreppet också tillämpbart
i förståelsen av vad som traditionsenligt räknas som god vetenskap inom en akademisk disciplin. Det här betyder till exempel att en avhandling betraktas som pedagogisk först om den växelvis upprätthåller och utmanar just sin disciplins selektiva
tradition. I förlängningen betyder det också att en historiedidaktisk avhandling skriven i pedagogik utgör något delvis annorlunda än motsvarande avhandling skriven
inom det vetenskapliga ämnet historia.

17

62

ANDREAS MÅRDH Om historieämnets politiska dimension

är undervisning eller uppfostran” (Lundgren, 1989, s 231). I spåren av detta
har pedagogisk forskning närmat sig utbildningspraktiker med en variation
av samhällsvetenskapliga, historiska och kunskapssociologiska ramverk,
vilka alla har bidragit till disciplinens mångfacetterade karaktär.
Tillsammans med Daniel Kallós hävdar Lundgren (1979) också att pedagogisk forskning bör fylla en förklarande funktion genom att relatera utbildningspraktiker till deras omgivande samhälleliga, ekonomiska och politiska villkor. De skriver: ”pedagogical research according to our view
should aim at a description of existing pedagogical practices and at working
out theories which enable us to explain the causal relationships that give
birth to these practices” (Kallós & Lundgren, 1979, s 49).
Det vetenskapliga etos som här premieras har inspirerat denna avhandling, dock med reservation för de kausala förklaringsmodeller som Kallós
och Lundgren förespråkar. Att beskriva och förklara utbildningspraktiker
utgör likväl en betydande beståndsdel av den selektiva tradition som den
här avhandlingen har att förhålla sig till.
Att vara tydlig med detta är särskilt viktigt i en historiedidaktisk avhandling. Inledningsvis i detta kapitel riktades nämligen kritik mot att befintlig
historiedidaktisk teoribildning har intagit ett instrumentellt förhållningssätt
gentemot skolämnets praktiker. Vad det historiedidaktiska fältet i allmänhet och denna avhandling i synnerhet behöver är således analytiska begrepp
med vilka just praktiker kan studeras. I nästkommande avsnitt har jag för
avsikt att visa hur koncepten sociala, politiska och fantasmatiska logiker
kan utgöra sådana begrepp.

4.4.1 Sociala, politiska och fantasmatiska logiker
I denna avhandling används det analytiska begreppet logik för att empiriskt
studera de sätt enligt vilka historieämnets utbildningspolitiska och didaktiska praktiker verkar. I detta avseende är avhandlingens ambition snarlik
Kallós och Lundgrens (1979), men med den skillnaden att jag inte önskar
härleda praktikerna till en eller flera externt och kausalt bestämmande faktorer, till exempel ekonomiska sådana. 18 Istället tar jag utgångspunkt i att
samhället och dess utbildningspraktiker är ömsesidigt konstituerande av
Avhandlingens analytiska ramverk är post-marxistiskt i bemärkelsen att dess begrepp (så som hegemoni och antagonism) bär ett marxistiskt arv samtidigt som det
förhåller sig kritiskt till essentialism och ekonomisk determinism. Politiska identiteter och relationer betraktas nämligen inte som definitivt givna av kapitalistiska produktionsförhållanden utan som kontingent konstituerade i och genom artikulatoriska praktiker (Laclau & Mouffe, 1985/2014).

18
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varandra, det vill säga att det samhälle i vilket praktikerna existerar påverkar dem men att utbildningen som bedrivs också bidrar till skapandet av
samhället som sådant (Hudson & Mayer, 2011; Wahlström, 2015; Öhman,
2014).
Givet denna utgångspunkt blir det för avhandlingen rimligt att intressera
sig för såväl utbildningspolitiska som didaktiska praktiker och de regler och
villkor enligt vilka de verkar. Det är också för detta specifika ändamål som
Glynos och Howarths (2007) angreppssätt Logics of Critical Explanation
(LCE) betraktas som behjälpligt. Angreppssättet ifråga bygger i direkt mening på Laclau och Mouffes (1985/2014) post-strukturella diskursteori, till
exempel genom att inkorporera flertalet av dess begrepp så som artikulation, ”det sociala” och ”det politiska”.
Som angreppssättets namn antyder fäster Glynos och Howarth (2007)
särskild vikt vid begreppet logik vilket de menar samhällsvetenskapliga forskare kan använda för att förklara olika praktikers sätt att verka diskursivt.
På ett kärnfullt vis definierar de detta centrala begrepp enligt följande: ”[…]
the logic of a practice comprises the rules or grammar of the practice, as
well as the conditions which makes the practice both possible and vulnerable” (Glynos & Howarth, 2007, s 136, kursiv i orginal).
Inbakat i detta angreppssätt finns ett förklarande anspråk som kräver
förtydligande. Begreppet logik verkar nämligen inte förklarande på så vis
att det härleder en praktik till faktorer existerande utanför denna. Med förklaring avser Glynos och Howarth (2007) istället att forskaren artikulerar,
det vill säga sammanlänkar, de interna diskursiva regler och villkor enligt
vilka en praktik konstitueras och fungerar (se Gunnarsson Payne, 2006,
2012). För ändamålet att artikulera de logiker som är specifika för historieämnet använder jag i avhandlingen den tredelning av begreppet i sociala,
politiska och fantasmatiska logiker som Glynos och Howarth (2007) har
utarbetat.
Inom ramen för LCE används begreppet social logik för att avgöra vad
eller vilka antaganden som har sedimenterats inom en praktik och därmed
ger den ett mått av sammanhållning. Glynos och Howarth (2007) menar
nämligen att praktiker är beroende av viss koherens och kontinuitet för att
de överhuvudtaget ska kunna fungera smidigt, och att forskaren kan klargöra detta genom att påvisa de förgivettagna ”sanningar” som förekommer.
I den här bemärkelsen knyter begreppet an till Mouffes (2005) resonemang
om ”det sociala” på så vis att dess analytiska funktion är att klargöra de
aspekter av en praktik kring vilka politiska motsättningar är frånvarande
eller temporärt har stillats.
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Begreppet social logik svarar därför, enligt min mening, också väl mot
den didaktiska och läroplansteoretiska frågan om vad som räknas som kunskap i ett utbildningssammanhang, samt mot dess mer kritiska motsvarighet
om vad som inte räknas som relevant kunskap (jämför Englund, Forsberg
& Sundberg, 2012). Att med begreppet social logik angripa historieämnets
didaktiska och utbildningspolitiska praktiker innebär därmed ett initialt
klargörande av vilket undervisningsinnehåll eller vilken historisk kunskap
som oproblematiskt artikuleras som giltig.
I nära anslutning till detta menar Glynos och Howarth (2007) att begreppet politisk logik kan användas för att klargöra hur en praktik rubbas i takt
med att den politiseras av deltagarna. Konkret innebär det här att forskaren
utkristalliserar de relationer i vilka en praktiks deltagare artikulerar
varandra som fiender eller motståndare och därigenom reaktiverar ”det politiska” (jämför Mouffe, 2005).
Enligt Glynos och Howarth (2007) är det i detta analytiska förfarande
centralt att forskaren först identifierar en dislokativ händelse och därefter
redogör för det dynamiska samspelet mellan de så kallade ekvivalenta och
differentiella meningskedjor som förekommer. Med termen ekvivalens avses
här artikulationer genom vilka identiteter, argument eller samhällspolitiska
krav sammanlänkas som utbytbara med varandra i förhållande till den gemensamma motståndare som negerar dem. Ekvivalens betecknar alltså i
grund och botten de diskursiva handlingar genom vilka politiska gränsdragningar görs och krafter på vardera sida mobiliseras. I kontrast till detta avser konceptet differens handlingar som bryter ner ekvivalenskedjor och därmed avpolitiserar en praktik genom att göra dess gränsdragningar mellan
”vi-och-dem” vagare.
Att utkristallisera en praktiks politiska logik innebär således att klargöra
i vilken utsträckning och på vilket kontextbundet sätt antagonism eller
agonism, genom ekvivalens, dominerar en viss praktik. I undersökningar av
det slag som denna avhandling bedriver används följaktligen begreppet politisk logik för att analysera de meningsskiljaktigheter som bidrar till att
rubba, skaka om eller förskjuta historieämnets praktiker i en eller annan
riktning.
Sist men inte minst menar Glynos och Howarth (2007) att begreppet
fantasmatisk logik kan användas i klargörandet av varför individer fäster
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sig ideologiskt vid en viss praktik. 19 Centralt för resonemanget är att ideologi inte förstås i termer av falskt medvetande, det vill säga som en samling
föreställningar vilka döljer eller förvränger sanningen om samhällets verkliga tillstånd. Inte heller ska ideologi förstås i partipolitiska termer utifrån
en klassisk höger/vänster-skala. Ideologi uppfattas av Glynos och Howarth
(2007) istället som en artikulatorisk funktion vilken på ett föregripande vis
skyler en praktiks kontingenta karaktär och därmed för deltagarna framställer alternativa handlingar och andra sätt att bedriva praktikerna på som
orimliga.
För att analysera hur ideologi fungerar i en given praktik menar Glynos
och Howarth (2007) att forskaren kan eftersöka de berättelser och visioner
som för deltagarna utlovar utopiska framtider eller iscensätter dystopiska
hotbilder:
[…] fantasy operates so as to conceal or close off the radical contingency of
social relations. It does this through a fantasmatic narrative or logic that
promises a fullness-to-come once a named or implied obstacle is overcome –
the beatific dimension of fantasy – or which foretells of disaster if the obstacle proves insurmountable, which might be termed the horrific dimension of
fantasy. (Glynos & Howarth, 2007, s 147)

Inom ramen för dessa narrativ menar Glynos och Howarth (2007) att forskaren kan söka efter hur grupper av människor utpekas som syndabockar
eller metaforiska tjuvar, det vill säga som de vilka i en praktik utpekas som
skyldiga till att ”stjäla” deltagarnas njutning av en utlovad utopi. I avhandlingens empiriska delstudier används således konceptet fantasmatisk logik
för att utkristallisera de kollektiva rädslor och förhoppningar som ideologiskt verkar vägledande av historieämnets praktiker. Begreppet ”narrativ”
förstås alltså i det följande inte utifrån kontinental historiedidaktisk teoribildning där berättelser definieras som historiemedvetandets mentala och
språkliga form (Rüsen, 2005). I denna avhandling avser begreppet istället
de utopiska eller dystopiska visioner kring vad som kan inträffa om inte
historia undervisas och studeras på ett givet sätt.

Begreppet fantasmatisk logik härstammar ur den politiska diskursteorins psykoanalytiska förgrening. Inom denna läggs stor vikt vid Jacques Lacans teori om subjektet som splittrat, saknandes essentiell identitet och följaktligen sökandes efter objekt att affektivt investera sig i (Stavrakakis, 2007). Att i vidare omfattning redogöra
för psykoanalysens inflytande på politisk diskursteori ligger dock bortom syftet med
denna avhandling och därför erbjuds här inte någon djupdykning i ämnet.
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Med utgångspunkt i ovanstående redogörelse för avhandlingens analytiska begrepp finner jag det nödvändigt att göra ett antal anmärkningar. För
det första vill jag betona att logikerna till sin interna relation inte är hierarkiskt ordnade eller ens på varandra kausalt följande. De ska istället förstås
som att de adresserar olika aspekter eller dimensioner av en och samma
praktik. Hur logikerna samspelar, överlappar eller i generell bemärkelse förhåller sig till varandra är tvärtom en till stor del empirisk fråga.
För det andra önskar jag understryka att det angreppssätt som Glynos
och Howarth (2007) erbjuder främst avser möjliggöra undersökningar av
politiska praktiker, vilket i sig gör det väl lämpat för avhandlingens tredje
delstudie. Angreppssättet har inte formulerats med didaktiska praktiker i
åtanke och därmed vill jag framhålla relevansen av den metodologiska upparbetning och historiedidaktiska kontextualisering som sker i avhandlingens första delstudie. Ett av de argument som där framförs tål att upprepas.
Med begreppet logik är det nämligen inte bara möjligt studera praktiker
utan också dra slutsatser om desamma. Angreppssättet används alltså inte
för syftet att uttala sig om något annat än praktiker, så som lärares och
elevers historiemedvetande. I denna avhandling analyseras praktiker tvärtom i sin egen rätt som verklighetskonstituerande. 20
För det tredje innebär användandet av logikbegreppet att forskaren förlitar sig på och inkorporerar den politiska diskursteorins terminologi och
ontologiska utgångspunkter i sina empiriska undersökningar (Gunnarsson
Payne, 2012). Det här betyder att det som erbjuds läsaren i denna avhandling är teoretiskt informerade analyser, vilka dock alltid förblir avhängiga
de empiriska kontexter som de producerats inom. Tillsammans med det faktum att avhandlingen baseras på fallstudier betyder det att dess anspråk är
begränsade. I det empiriska arbetet har jag därför efter bästa förmåga avhållit mig från att dra alltför allmängiltiga slutsatser. Avsikten har istället
varit att, med hjälp av sociala, politiska och fantasmatiska logiker, abstrahera resultat gällande historieämnets praktiker som framtida forskning uppmuntras att vidare pröva och modifiera (se delkapitel 5.6 för ett utförligare
resonemang).
Medveten om risken att framstå som övertydlig vill jag ändå betona att denna
avhandling inte intresserar sig för historievetenskapens logiker utan endast de motsvarigheter som omgärdar och genomsyrar skolämnet historia. Jag har alltså inte för
avsikt att låta den akademiska disciplinens regler och villkor utgöra måttstocken
mot vilken skolämnets logiker bedöms som rimliga. Den som finner historievetenskapens logiker av större intresse rekommenderas istället att läsa Behan McCullaghs
bok The logic of history (2004).
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För det fjärde ska begreppet logik till sin funktion förstås som jämförbart
med andra förklarande begrepp i avseendet att det tillhandahåller analytisk
vägledning men inte a priori av en undersökning avgör vilka fallspecifika
logiker som upprätthåller eller rubbar en viss praktik. Detta kan tvärtom,
enligt Glynos och Howarth (2007), endast avgöras genom att låta begreppen sociala, politiska och fantasmatiska logiker möta empiriska data. Av
denna anledning erbjuder avhandlingskappan endast en sammanfattning av
angreppssättet medan dess operationalisering sker i närmare anslutning till
de respektive delstudierna. Med denna sista anmärkning i åtanke finner jag
det rimligt att lämna avhandlingens teoretiska ramverk och istället redogöra
för den empiri och de metoder som ligger till grund för delstudierna.
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5. Metod och material
I detta kapitel presenteras avhandlingens metod i termer av dess övergripande design, empiriska underlag, analytiska förfarande och etiska överväganden. Särskild vikt läggs vid att specificera de principer som väglett avhandlingsarbetet i dess olika faser av att skapa och analysera empiriska data
(delstudie I, II och III) liksom i närläsningen av teoretiska texter (delstudie
IV).

5.1 Att designa kvalitativ forskning
Föreliggande avhandling är grundad i en kvalitativ förståelse av forskningsdesign. En sådan förståelse understryker att forskning är en systematisk men
också flexibel och framväxande process där aktuella samhällsproblem angrips genom skapandet av ny, detaljerad och kontextuellt situerad kunskap.
Eller som John Creswell (2013) har sammanfattat den kvalitativa forskningsprocessen:
Qualitative research begins with assumptions and the use of interpretive/theoretical frameworks that inform the study of research problems addressing
the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. To
study this problem, qualitative researchers use an emerging qualitative approach to inquiry, the collection of data in a natural setting sensitive to the
people and places under study, and data analysis that is both inductive and
deductive and establishes patterns or themes. (Creswell, 2013, s 44)

Med utgångspunkt i Creswells (2013) definition har avhandlingen och dess
delstudier designats utifrån ett antal grundläggande principer. En sådan har
varit principen om forskningsprocessen som problemdriven, det vill säga att
den tar sin början i och finner sitt existensberättigande genom identifieringen av ett aktuellt samhällsproblem. I denna avhandling har historieämnets politiska dimension, dess tradition av att verka skapande av ”folket”
och dess relevans i en tid präglad av populistiska strömningar positionerats
som just ett sådant problem.
Det problem som formuleras ska dock, enligt Creswell (2013), också
mynna ut i ett konkret syfte som genomgående vägleder forskningen. Ännu
en central princip för avhandlingen har därför varit det så kallade syftesrelaterade förfarandet vilket stipulerar att de val som forskaren gör gällande
en studies olika beståndsdelar så som behandling av tidigare forskning, val
av teori och skapande av empiri logiskt ska följa på varandra och vara motiverade med utgångspunkt i att de bidrar till uppfyllandet av studiens syfte
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(Creswell, 2013; Patton, 2002). För avhandlingen föranledde denna princip
till exempel beslutet om att genomföra fyra delstudier vilka belyser olika
vetenskapliga aspekter av historieämnets politiska dimension. Det har nämligen varit min avsikt att låta delstudierna komplettera och bygga vidare på
varandra genom att successivt ställa metodologiska (delstudie I), empiriska
(delstudie II och III) och teoretiska aspekter (delstudie IV) i förgrunden.
Tanken har varit att de på så vis ska bilda en helhet som svarar mot avhandlingens mångfacetterade syftesformulering.
Enligt Creswell (2013) bör dock inte kvalitativ forskning genomföras
med utgångspunkt i en alltför rigid planering. Han menar nämligen att en
av den kvalitativa forskningens styrkor ligger i dess förmåga att dynamiskt
anpassa sig till den empiriska verklighet som studeras och utifrån detta uppmärksamma nya och oväntade frågor. Kvalitativ forskning bör därför snarast kännetecknas av det Creswell (2013) benämner som en framväxande
design. Det här betyder att en studie kan och bör planeras i sina metodologiska, empiriska och teoretiska beståndsdelar men att planen också måste
vara möjlig att revidera i takt med att forskarens insikter fördjupas.
En medvetenhet om och acceptans av sådana möjligheter har varit direkt
avgörande för hur denna avhandling har artat sig. Som exempel kan nämnas att avhandlingen i ett inledande skede endast intresserade sig för en begränsad del av historieundervisningens politiska innehåll, närmare bestämt
mäns och kvinnors historiska levnadsvillkor. I takt med att det teoretiska
arbetet och de empiriska observationerna fortlöpte stod det dock klart att
genushistoriska perspektiv snarast utgjorde ett bland flera exempel på en
mycket större och mer omfattande företeelse. Följaktligen ändrades avhandlingens inriktning mot att fokusera historieämnets politiska dimension i vidare och mer generell bemärkelse.
Sammanfattningsvis har alltså avhandlingen designats genom ett jämkande mellan å ena sidan solida principer så som det syftesrelaterade förfarandet och å andra sidan en vetskap om att planer och intentioner kan behöva revideras i takt med att forskningsprocessen fortlöper. Med dessa
övergripande premisser för avhandlingens design klargjorda finner jag det
rimligt att i nästkommande avsnitt mer ingående redogöra för de enskilda
delstudiernas metod och empiriska material.

5.2 Delstudie I & II
Avhandlingens första och andra delstudie delar gemensam empirisk grund i
avseendet att de baseras på videoinspelade klassrumspraktiker i vilka lärare
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och elever behandlar historia som ett undervisningsinnehåll. Totalt omfattar materialet cirka 20 timmar inspelad lektionstid fördelat över tolv lektioner. Utav dessa ligger de två första lektionerna till grund för den metodologiska argumentation som förs i delstudie I, medan materialet som helhet
används för delstudie II och dess empiriska frågeställning. Materialet samlades in under perioden februari 2015 - maj 2016 på en gymnasieskola lokaliserad i en mindre svensk bruksort.
Inalles observerades undervisningen i tre gymnasieklasser ledda av två
historielärare (en manlig och en kvinnlig) med vardera tio års yrkeserfarenhet. De observerade klassrumspraktikerna ägde uteslutande rum inom studieförberedande program bestående av en samhällsklass (totalt 33 elever)
som under sitt första och andra studieår läste kurserna Historia 1b och
Historia 2a, en estetklass (totalt 26 elever) som under sitt första år läste
kursen Historia 1b samt en humanistisk klass (totalt sju elever) som under
sitt andra respektive tredje studieår läste kursen Historia 2b - kultur.
Anledningen till att undervisningen i just dessa kurser valdes ut för observation är att de tematiskt och kronologiskt föreskriver ett innehåll som
kan tänkas ställa historieämnets politiska dimension i förgrunden. Till exempel ska undervisningen i dessa kurser beröra 1800- och 1900-talets folkrörelser, mäns och kvinnors historiska levnadsvillkor samt erbjuda historiska perspektiv på nationalism och folkmord. I de observerade klassrumspraktikerna behandlades alltså ett innehåll som på olika sätt berörde klasstillhörighet, folk och nation samt jämställdhet, det vill säga frågor som
också i elevernas egen samtid kunde tänkas ge upphov till politiska gränsdragningar och konflikter. Som tidigare nämnts i avhandlingskappan (se
kapitel 4.3) kan det sistnämnda innehållet i synnerhet förstås som aktualiserande av skolämnets politiska dimension och därför ägnades lektioner där
genushistoria dryftades särskild uppmärksamhet.
Tillträde till klassrumspraktikerna erhölls genom att tillfråga en grupp
historielärare som sedan en tid tillbaka deltagit i ett didaktiskt samverkansnätverk organiserat av Örebro universitet. Av de tillfrågade anmälde en lärare sitt intresse och namngav i samband med detta en kollega som också
var villig att delta. I det här avseendet grundar sig fältarbetet på ett så kallat
kedjeurval där lokaliserandet av potentiellt informationsrika fall eller informanter sker successivt allt eftersom forskaren samtalar med personer av relevans för den planerade studien (Patton, 2002). Valet av att tillfråga lärare
verksamma i ett historiedidaktiskt nätverk innebar att urvalet av potentiella
deltagare gjordes bland pedagoger som kan antas vara särskilt engagerade i
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sitt yrke, och därmed även sannolika att leda avhandlingsarbetet till informationsrik empiriska data.
I valet av lektioner att observera tillämpades en delvis annan princip vilken Michael Quinn Patton (2002) benämner som ett syftesrelaterat urval.
Det här förfarandet innebär att forskaren inte strävar efter att lokalisera ett
material representativt för en given population utan istället söker vardagliga
exempel som är trovärdiga i förhållande till en specifik studies syfte. I det
fältarbete jag bedrivit har urvalet varit syftesrelaterat men också delvis
slumpmässigt i avseendet att jag informerade de två deltagande lärarna om
avhandlingens avsikter men därefter lämnade åt pedagogerna att utifrån
sina planeringar besluta om vilka lektioner som var lämpliga för mig att
observera. Således utövade jag inte fullständig kontroll över det empiriska
urvalet men detta bedömde jag var en rimlig eftergift för att i processen
kunna involvera de personer som bäst känner sina professionella praktiker.
Följaktligen gör jag inte anspråk på att de empiriska fallen är representativa
för historiedidaktiska praktiker överlag, utan vill istället framhäva dem som
en samling trovärdiga och vardagliga exempel med relevans för de syften
som väglett delstudie I och II.
Att på ett eller annat sätt ägna sig åt ett syftesrelaterat urval är, enligt
Patton (2002) och Creswell (2013), nödvändigt i kvalitativa undersökningar vilka på ett djuplodande vis vill förstå eller förklara ett givet fenomen
eller en samling praktiker. Det är mot denna bakgrund som jag i och med
fältarbetet har prioriterat genererandet av ett avgränsat men informationsrikt material framför en till mängden mer omfattande datainsamling.
I genomförandet av observationsstudier kan forskaren beskrivas som mer
eller mindre deltagande i den praktik som studeras. Patton (2002) poängterar att graden av forskarens deltagande också kan utgöra föremål för kontinuerlig omförhandling mellan de parter som involveras i studien. I det fältarbete jag har genomfört intog jag genomgående en avvaktande hållning
där jag i minsta möjliga mån försökte påverka klassrumspraktikerna, utan
att för den skull uppträda avvisande gentemot lärare och elever. Graden av
mitt aktiva deltagande var således avhängigt deras ageranden och jag gjorde
en poäng av att tala först då jag tilltalats, detta för att inte äventyra den
relation som etablerats med deltagarna. Till exempel hände det vid ett par
tillfällen att de båda lärarna under helklassdiskussioner riktade frågor till
mig rörande bland annat vetenskapshistoria och akademiskt skrivande. I
dessa situationer satt jag givetvis inte tyst utan bidrog med ett par inlägg. I
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förlängningen betyder det här att mitt eget deltagande i de studerade praktikerna varierade men att min direkta påverkan ändå är att betrakta som
marginell.
I samband med observationsstudierna användes två stycken videokameror men inte ens dessa har kunnat fånga alla aspekter av klassrumspraktikerna. Det faktum att kameror såväl som forskarens blick måste riktas åt
något håll innebär nämligen att den data som skapas kommer att vara selektiv. Vad forskaren i det här sammanhanget snarast kan göra är att motivera varför vissa, men inte andra, delar av praktikerna har fokuserats (Öhman & Quennerstedt, 2012). I det som följer vill jag göra just detta genom
att använda delstudie II som ett konkret exempel. Denna delstudie intresserar sig för iscensättandet av historieämnets klassrumspraktiker och med anledning av detta riktades en kamera mot elevgruppen och en kamera mot
läraren. Detta tämligen konventionella förfarande utmanades dock vid de
tillfällen då klasserna delades upp för mindre grupparbeten och lärarna
rörde sig mellan de olika elevkonstellationerna. Vid dessa tillfällen valde jag
att följa lärarnas agerande eftersom didaktiska praktiker i denna avhandling
förstås som just lärarledda undervisningsaktiviteter (se kapitel 4). Hade
delstudie II i vidare bemärkelse syftat till att studera elevers lärande hade
detta förfarande inte varit lika motiverat eftersom ett lärande, till skillnad
från undervisning, inte behöver vara en direkt konsekvens av lärarens didaktiska handlande.
I samband med observationerna fördes även fältanteckningar men dessa
utgör inte, i ordets snäva betydelse, underlag för delstudiernas analyser. Anteckningarna fördes istället primärt för mitt eget minnes skull och inbegriper kontextuell information om lektionernas innehåll och upplägg samt notiser om skeenden som i relation till delstudiernas frågeställningar väckte
mitt intresse.
Avhandlingens videoinspelade material har inte transkriberats i sin helhet. Istället är det de händelser och sekvenser som tydligast uppvisar relevans för delstudiernas syften som verbatimt har rekonstruerats som text
(Öhman & Quennerstedt, 2012). I delstudie II benämns sådana händelser
som didaktiska ögonblick. Urskiljandet av didaktiska ögonblick inbegriper
att forskaren upprepade gånger granskar ett material i sin helhet och aktivt
söker efter de situationer som framstår som särskilt betydelsefulla för iscensättandet av undervisningen (Quennerstedt et al., 2014; Rønholt, 2002).
Inom ramen för delstudie II användes detta förfarande för att identifiera de
delar av praktikerna som (givet frågeställningarna) var relevanta nog att
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analyseras med hjälp av begreppen sociala, politiska och fantasmatiska logiker. Totalt valdes 23 didaktiska ögonblick (á cirka tio minuter) ut för
djuplodad analys på basis av att de fångat händelser där lärare och elever
endera uttryckt samförstånd gällande historieämnets innehåll, givit sig i kast
med att hätskt debattera det förflutna eller diskuterat syftet med att undervisa och studera historia.

5.3 Delstudie III
Avhandlingens tredje delstudie intresserar sig för de diskursiva logiker enligt
vilka högerpopulistiskt präglade utbildningspolitiska praktiker verkar när
de fokuserar historieämnets mål och innehåll. För att studera detta tar
delstudien utgångspunkt i en samtida politisk händelse i vilken skolämnets
genushistoriska innehåll positionerades som centralt.
2015 publicerade morgontidningen Dagens Nyheter (DN) en undersökning som visade att den svenska grundskolans historieläroböcker endast i
mycket begränsad omfattning inkluderade kvinnliga historiska aktörer och
därtill sällan problematiserade det förflutna ur ett genusperspektiv (Delin,
2015). Som en följd av detta uppmanade dåvarande utbildningsminister
Gustav Fridolin verksamma läroboksförfattare till att visa större medvetenhet kring dessa frågor, inte minst eftersom mäns och kvinnors historiska
levnadsvillkor positioneras som ett centralt undervisningsinnehåll i ämnets
kurs- och läroplaner (Skolverket, 2011a, 2011b). De politiska reaktionerna
lät dock inte vänta på sig och i bland annat kommentarsfälten till de högeralternativa nättidningarna Avpixlat och Exponerat möttes undersökningen
samt Fridolins utspel med upprördhet, ilska och motargument. Det empiriska underlaget för denna textanalytiska delstudie består således av de totalt 689 kommentarer som postades i samband med nättidningarnas rapportering.
Lokaliserandet av just detta empiriska fall möjliggjordes genom att hålla
begreppet dislokation för ögonen. Som tidigare poängterats utgör detta begrepp en benämning på händelser och skeenden som skakar om subjektens
vanor eller vrider deras världsbilder ur led på ett sådant sätt att ny mening
måste skapas. Mot denna bakgrund menar Norval (2007) att dislokativa
ögonblick och deras tillhörande artikulatoriska praktiker kan identifieras
av forskaren genom att vara uppmärksam på hur en händelse genererar
upprördhet, förvåning eller ilska. Analytiskt tog således denna fallstudie sin
början när jag blev varse om DN:s undersökning och anade att en fråga av
det här slaget skulle uppröra deltagare i olika högeralternativa diskussionsforum. Efter att ha sökt bland dessa forum visade sig min föraning vara
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korrekt. Historieämnets innehåll diskuterades nämligen särskilt passionerat
i de kommentarsfält som tillhörde nyhetssidorna Avpixlat och Exponerat.
Valet av att söka empiriskt material i denna kontext grundas i vidare
bemärkelse på principen om så kallad problemdriven forskning. Denna
princip inbegriper en hållning där vetenskapens existensberättigande härleds till dess förmåga att kritiskt ta sig an samhällsfenomen eller praktiker
som av samtiden betraktas som problematiska. Howarth (2005) sammanfattar principens tillämpning på följande vis: ”[…] it begins with a set
of pressing political and ethical problems in the present, before seeking to
analyse the historical and structural conditions which gave rise to them,
while furnishing the means for their critique and transgression” (Howarth,
2005, s 318). Avhandlingens tredje delstudie har således designats mot bakgrund av att en högerpopulistiskt präglad utbildningspolitik kan förstås
som en aktuell pedagogisk och demokratisk utmaning.
I det här sammanhanget bör det dock nämnas att högerpopulistiska artikulationer knappast utgör ett särskilt vanligt förekommande inslag i den
offentliga utbildningspolitiska debatten och att det fall som avhandlingens
tredje delstudie analyserar därför bör betraktas som extremt eller avvikande. Patton (2002) menar dock att det i kvalitativa studier ofta är genom
denna typ av fall som störst lärdomar kan erhållas. Eller som Howarth
(2005) kärnfullt uttrycker det: ”[…] extreme or deviant cases can serve to
highlight particular phenomena in a dramatic fashion” (Howarth, 2005, s
330, kursiv i original). Med detta i åtanke betraktar jag de populistiska
praktikerna rörande historieundervisningens mål och innehåll som ett extremfall vilket inte bara är av samtida relevans utan också tydligt svarar mot
delstudiens avsikt att klargöra de diskursiva regler och villkor enligt vilka
just sådana praktiker verkar.

5.4 Delstudie IV
Liksom föregående undersökningar gör avhandlingens fjärde delstudie bruk
av ett syftesrelaterat förfarande, men då denna på teoretiska och filosofiska
grunder formulerar ett populistiskt perspektiv på demokratisk utbildning
avviker principens tillämpning något från tidigare delstudier. Den principiella metod med vilken delstudie IV har genomförts kan bäst beskrivas i
termer av syftesrelaterad närläsning (Säfström & Östman, 1999), vilket tilllämpats i två avseenden.
För det första är det med utgångspunkt i delstudiens syfte att artikulera
populism som en aspekt av demokratisk utbildning som urvalet av huvudsaklig litteratur har gjorts, det vill säga Deweys Democracy and Education
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(1916/2004) och The Public and Its Problems (1927) samt Laclaus On Populist Reason (2007). För det andra har principen varit avgörande i valet av
de resonemang vilka vi betraktat som särskilt relevanta att närläsa och
strukturera vår egen argumentation utifrån. I detta sammanhang kan vår
behandling av Deweys Democracy and Education (1916/2004) tjäna som
illustrativt exempel. Det här verket utgör i många avseenden en utbildningsfilosofisk standardreferens men de flesta som någon gång givit sig i kast med
att läsa Dewey vet att han avhandlar en vid variation av teman (till exempel
diskuterar han innebörden av att erfara något, betydelsen av moralisk fostran samt undervisningsinnehållets utbildande funktion). Vårt val av att i
artikeln särskilt fokusera Deweys kriterier för demokratiskt liv och demokratisk utbildning grundar sig således på att just dessa delar av hans verk
(och inte andra) är att betrakta som mest relevanta för delstudiens syfte.
I samklang med ovanstående förfarande tjänar också Norvals (2007) förståelse av det wittgensteinska begreppet ”aspect dawning” som metodologisk vägledning. Enligt henne inbegriper detta tillvägagångssätt att ett tidigare förgivettaget objekt re-artikuleras på ett sådant sätt att en ny aspekt av
objektet framträder i tydlig dager. Det här betyder dock inte att forskaren
önskar ersätta redan existerande aspekter med endast den egenhändigt formulerade motsvarigheten. Förfarandet tjänar snarast till att möjliggöra för
andra att växelvis placera olika aspekter av ett och samma objekt i för- respektive bakgrunden. Norval sammanfattar principen på följande vis:
If aspect dawning connotes the new, that element of initial surprise, when a
novel set of connections or articulations offer us a picture that allows us to
make some sense of a disruptive experience, aspect change may be utilized to
capture the sense in which the initial moment of dawning could be reactivated at a later stage. (Norval, 2007, s 134)

Valet av att ta utgångspunkt i Deweys kriterier för demokratisk utbildning
grundar sig således i att hans verk tillhandahåller en teori om det objekt
kring vilket vi önskade generera en ny aspekt. På motsvarande vis motiveras
valet av Laclaus resonemang om populism då hans teori möjliggör för oss
att synliggöra och artikulera denna nya aspekt. Utan att framhäva vår egen
teoretiska konstruktion som den enda korrekta möjliggör således metoden
för oss att föreslå populism som en bland flera aspekter av demokratisk
utbildning. Det är sammanfattningsvis genom tillämpningen av principerna
syftesrelaterad närläsning och ”aspect dawning” som vi i denna delstudie
förmår oss artikulera populism som en aspekt av demokrati vilken, trots
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vissa risker, tillhandahåller medel och modus för utbildandet av medlemmarna i en demokratisk offentlighet.

5.5 Om retroduktion som analytiskt förfarande
Avhandlingens två empiriska delstudier gör bruk av ett retroduktivt analytiskt förfarande. 21 Ett sådant tillvägagångssätt definieras av Glynos och Howarth (2007) som att forskaren tar avstamp i ett fenomen eller i en samling
praktiker vilka av samtiden betraktas som problematiska. Med sin blick
riktad mot deras förutsättningar, regler och villkor föreslås därefter förklaringar till hur och varför fenomenet eller praktikerna ter sig som de gör.
Sådana förklaringar menar Glynos och Howarth (2007) kommer till stånd
genom att forskaren i det analytiska arbetet växelvis skiftar sin uppmärksamhet mellan ett empiriskt material och en samling teoretiska begrepp så
att dessa ömsesidigt modifierar varandra och kan sammanföras till ett resultat. De skriver:
[…] our logic of explanation begins with something we encounter in the present – an anomalous phenomenon that needs to be rendered intelligible for
example – which calls for thought and theorization. […] Work is then started
on furnishing an explanation that can render the recalcitrant phenomenon
more intelligible. This process is understood in terms of the logic of retroductive explanation and theory construction, which involves a to-and-fro
movement between the phenomenon investigated and the various explanations that are proffered. In this way, an initially chaotic set of concepts,
logics, empirical data, self-interpretations and so on, at varying level of abstraction, are welded together, so as to produce an account which, if it removes our initial confusion, can constitute a legitimate candidate for truth
or falsity. (Glynos & Howarth, 2007, s 33-34)

Den retroduktiva processen handlar med andra ord inte om att från empiri
allena dra slutsatser. Lika lite handlar det om att ensidigt härleda resultat
från teoretiska premisser. Retroduktion utgör snarast en analytisk process i
vilken en successiv jämkning mellan forskarens teoretiska utgångspunkter
och empiriska material äger rum för ändamålet att begripliggöra problematiska fenomen eller praktiker. Att denna avhandling tillämpar den politiska
diskursteorins vokabulär enligt en retroduktiv process betyder därmed att
begreppen sociala, politiska och fantasmatiska logiker har använts med ett
Glynos och Howarth (2007) menar att retroduktion är mer eller mindre synonymt
med begreppet abduktion. Likväl använder de konsekvent det förra med hänvisning
till Charles Sanders Peirces pragmatiska vetenskapsteori.

21

ANDREAS MÅRDH Om historieämnets politiska dimension

77

mått av öppenhet i åtanke. Enligt Glynos och Howarth (2007) medför nämligen varje empirisk tillämpning av ett teoretiskt begrepp att också teorin
som sådan förändras eller framstår i nytt ljus:
[…] the process of ’applying’ theoretical categories such as ’discourse’ or
’logics’ to concrete objects does not come off without remainder. In a manner
analogous to Wittgenstein’s analysis of ‘applying a rule’, an application
should not be seen in terms of subsuming instances under a general rule.
Instead, […] such an application ought to be understood as a general practice
of articulation, in which the sense and meaning of explanatory categories
grow organically and contingently in the very process of their application.
(Glynos & Howarth, 2007, s 47, kursiv i orginal)

Sociala, politiska och fantasmatiska logiker betraktas följaktligen i denna
avhandling som innehålls- och kontextkänsliga, och som plastiska nog att
generera olika resultat beroende på den empiri de möter. Med utgångspunkt
i ovanstående resonemang om retroduktion och tillämpning av teoretiska
begrepp har avhandlingens empiriska analyser genomförts i tre konkreta
steg.
I analysernas första steg granskades de studerade klassrums- och nätpraktikerna i sina respektive helheter. Detta gjordes för att avgöra huruvida
jag med hjälp av den diskursteoretiska vokabulären överhuvudtaget skulle
kunna säga något av värde om praktikerna. I detta steg användes de sociala,
politiska och fantasmatiska logikerna aktivt för att formulera och successivt
revidera delstudiernas problem och forskningsfrågor allt eftersom materialet överblickades. Den undran som i detta skede vägledde analyserna handlade följaktligen om vad jag skulle kunna uttala mig om givet empirin och
min teoretiska vokabulär. Inbegripet i detta steg låg också arbetet med att
identifiera och urskilja de delar av empirin (det vill säga de specifika didaktiska ögonblick och specifika diskussionsinlägg) som var särskilt relevanta
givet delstudiernas forskningsfrågor. Eftersom det teoretiska ramverket bidragit till formulerandet av forskningsproblem och frågeställningar verkade
det också indirekt styrande av vilka empiriska segment som kom att väljas
ut för vidare analys.
Analysarbetets andra steg inbegrep att de valda segmenten sorterades och
kategoriserades utifrån deras potential att begripliggöras med hjälp av antingen sociala, politiska eller fantasmatiska logiker. Diskussionsinlägg och
didaktiska ögonblick kategoriserades således med utgångspunkt i om de huvudsakligen relaterade till praktikernas socialt sedimenterade antaganden,
politiska gränsdragningar mellan ”vi-och-dem” eller ideologiska narrativ.
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Liksom i föregående steg guidades därmed det analytiska arbetet här tämligen handfast av mitt teoretiska ramverk.
I analysens tredje och sista steg var dock styrkeförhållandet mellan teori
och empiri omvänt. För att besvara delstudiernas frågeställningar inbegrep
detta steg en process av att artikulera och renodla de empiriska mönster och
teman som kunde skönjas inom respektive kategori. Detta analytiska steg
syftade med andra ord till att klargöra vilka fallspecifika antaganden, politiska gränsdragningar och ideologiska narrativ som verkade konstituerande
av just de studerade praktikerna. Så snart ett mönster (det vill säga en preliminär logik) utkristalliserats testades det mot övriga delar av det empiriska
materialet för att avgöra om mönstret ifråga kunde styrkas, borde avfärdas
eller var i behov av att revideras. Detta testande upprepades tills dess att
den preliminära logiken reviderats nog för att framstå som rimlig och koherent i förhållande till tidigare forskning, historieämnets kontext och avhandlingens diskursteoretiska ramverk. När en logik genomgått denna process var den inte längre att betrakta som preliminär utan som en del av
undersökningens resultat. I det tredje analytiska steget tilläts med andra ord
det empiriska materialet verka omformulerande och specificerande av den
politiska diskursteorins ontologiska och analytiska vokabulär.
Sett över det analytiska arbetets samtliga tre steg utövade alltså teori och
empiri ömsesidig påverkan på varandra för ändamålet att klargöra hur och
varför de studerade praktikerna ter sig så som de gör. Det är i denna bemärkelse som avhandlingens analytiska förfarande har bedrivits enligt
retroduktiva principer.

5.6 Om generalisering i kvalitativ forskning
En vanlig missuppfattning är att kvalitativa forskare inte kan (och ogärna
vill) dra generaliserande slutsatser utifrån sina resultat. Staffan Larsson
(2009) menar dock att så inte är fallet och att begreppet generalisering därför inte lättvindigt bör överges. Utifrån ett pluralistiskt vetenskapsteoretiskt
perspektiv menar han tvärtom att kvalitativa generaliseringar är möjliga att
genomföra under förutsättning att forskaren är tydlig med vilken typ av
generalisering som avses. Larsson erbjuder i samband med detta ett antal
angreppssätt som han menar kan användas för att närma sig frågan om
generalisering i kvalitativ forskning. Ett av dessa angreppssätt har jag funnit
särskilt relevant för denna avhandling, närmare bestämt det där generalisering förstås som att empiriska mönster abstraheras till begrepp. Syftet med
en sådan generalisering är, enligt Larsson (2009), att de genererade begreppen ska möjliggöra för andra forskare att uppmärksamma snarlika mönster
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och företeelser i sammanhang som inte nödvändigtvis är identiska med den
ursprungliga studiens kontext. Han skriver:
Research texts can communicate ways of seeing something, often with the
ambition to transcend old or taken-for-granted ways of understanding the
studied phenomena – this is the ‘heuristic validity’ of interpretational research […] Qualitative research often produces such interpretations – theoretical constructions, concepts or descriptions, i.e. patterns or configurations,
which can be recognized in the empirical world. The reader is invited to notice something they did not see before. We can view this as a variant of generalization, the communicated pattern is recognized in new cases. (Larsson,
2009, s 33)

Larsson (2009) exemplifierar sitt resonemang med hjälp av begreppet ”dold
läroplan” vilket härstammar från en kvalitativ universitetspedagogisk studie utförd under tidigt 1970-tal men som allt sedan dess har kommit att
tillämpas i (och modifieras utifrån) en variation av andra utbildningskontexter. Den här avhandlingen hyser inga förhoppningar om att kunna producera abstraktioner av kalibern ”dold läroplan” men principen för generalisering är densamma. I avhandlingens andra delstudie presenteras till exempel logiken om temporal ekvivalens, och detta kan förstås som just en
sådan abstraktion vilken erbjuds det historiedidaktiska fältet för vidare användning.
Enligt Larsson (2009) är nämligen inte en generalisering fullständig förrän abstraktionen har använts i en ny kontext. Generalisering, i den betydelse som här klargjorts, är med andra ord inte den enskilda forskarens ansvar utan förstås närmast som en kollektiv handling fullbordad först då
andra gör bruk av abstraktionen i nya sammanhang. Larsson (2009)
skriver:
The line of reasoning here is that generalization is about the potential use of
a piece of research: generalization is an act, which is completed when someone can make sense of situations or processes or other phenomena with the
help of the interpretations, which emanate from research texts. (Larsson,
2009, s 34, min kursivering)

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan alltså generalisering förstås som den kvalitativa forskarens försök att abstrahera mönster och begrepp användbara i sammanhang som sträcker sig utanför den egna och
omedelbara studien. Förhoppningen är att sådana mönster och begrepp antingen ska användas som utgångspunkt för vidare analyser eller att de själva
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ska modifieras och vidareutvecklas. Det är till denna förståelse av generalisering som föreliggande avhandling ansluter sig.

5.7 Forskningsetiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god forskningssed ska etiska
överväganden genomsyra forskningsprocessen som helhet, från dess början
till dess slutförande. I grund och botten inbegriper sådana överväganden
tillämpningen av ett antal principer och lagar, men trots att dessa är gemensamma och allmängiltiga för forskarsamhället aktualiseras de i olika utsträckning i förhållande till de specifika studier som bedrivs. Det här betyder att det är forskningens karaktär, syfte och inte minst metoder som i hög
grad avgör vilka etiska utmaningar och principer som blir mest relevanta
att reflektera över. Med detta i åtanke kan denna avhandlings etiska överväganden sägas vara av flera slag, inte minst eftersom olika typer av empiriskt material behandlas. Nedan återges därför ett par av de utmaningar och
reflektioner som aktualiserats i samband med delstudiernas bruk av klassrumsobservationer och internetbaserade data.

5.7.1 Forskningsetik i klassrumsstudier
En forskningsetisk utmaning som alltid aktualiseras i samband med klassrumsobservationer är den om inhämtning av informerat samtycke från deltagande lärare och elever. Ett sådant samtycke ska inhämtas innan forskningen tar sin början och ska, enligt etikprövningslagen, innehålla information om studiens syfte och metoder, samt upplysningar om att allt deltagande är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas (SFS 2003: 460 § 16).
Denna paragraf ska tillämpas på forskning som i direkt mening faller under
etikprövningslagen, men har också kommit att ses som vägledande för alla
studier som på något sätt involverar människor (jämför Quennerstedt,
Hartcourt & Sargeant, 2014; Vetenskapsrådet, 2017).
Enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer ska information ges deltagarna
såväl skriftligen som muntligen och ett eventuellt samtycke ska dokumenteras (se även SFS 2003: 460 § 17). För forskning som, likt denna avhandling, gör bruk av videoobservationer bör deltagarna också informeras om
hur det inspelade materialet avses användas och förvaras, samt delges upplysningar om hur filmsekvenserna kommer att anonymiseras (Vetenskapsrådet, 2017).
Information av det slag som beskrivits ovan lämnades till elever och lärare muntligen och skriftligen (se bilaga I). Utav dessa två kommunikations-
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former var den skriftliga informationen av ett mer koncist slag och fokuserade avhandlingens syfte och deltagarnas grundläggande rättigheter. Detta
kompletterades med en mer utförlig muntlig motsvarighet i vilken också
användandet av det videoinspelade materialet klargjordes. Till exempel försäkrade jag då deltagarna om att materialet skulle förvaras i ett låst utrymme på Örebro universitet och att videosekvenserna inte avsågs användas
i några andra sammanhang (till exempel i utbildning) än den planerade
forskningen. I samband med detta klargjorde jag också min egen roll som
observatör, det vill säga att jag inte hade för avsikt att påverka undervisningen men att de gärna fick prata med eller ställa frågor till mig när helst
de önskade.
Vid inhämtande av informerat samtycke från barn och ungdomar är det
viktigt att ha deras ålder och mognad i åtanke, detta för att kunna anpassa
kommunikationen till deras förutsättningar att förstå såväl forskningen som
sina rättigheter (Oliver, 2010; Vetenskapsrådet, 2017). I min inledande
kommunikation med de deltagande eleverna presenterade jag därför den
planerade avhandlingen på ett populärvetenskapligt sätt vilket kunde tänkas vara lättförståeligt. Likväl trivialiserade jag inte undersökningen eftersom jag trots allt talade till gymnasieungdomar och inte önskade förolämpa deras förmåga att förstå studiens grundläggande premisser (jämför
Oliver, 2010). Denna balanserade presentation av avhandlingsprojektet
syntes framgångsrik eftersom inget i elevernas mottagande av informationen tydde på att den skulle varit svårbegriplig.
Samtliga elever utom en gav sitt samtycke till att delta i forskningen. Den
elev som avböjde medverkan videofilmades därför inte och dennes utsagor
bortsågs från i samband med transkriberingsprocessen. Samtycke inhämtades från lärare och elever men inte från vårdnadshavare. Detta förfarande
har stöd i etikprövningslagen som konstaterar att: ”Om forskningspersonen
har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för hans
eller hennes del, skall han eller hon själv informeras om och samtycka till
forskningen […]” (SFS 2003: 460 § 18). Likväl distribuerade jag till eleverna skriftlig information om avhandlingsprojektet vilken de uppmanades
att lämna till sina vårdnadshavare (se bilaga II).
I ovanstående resonemang framgår att det informerade samtycket är förhandlingsbart, inte minst då deltagare kan välja att avsluta sin medverkan
när helst de önskar. Ett samtycke av detta slag förutsätter dock att deltagarna kontinuerligt hålls informerade om alla eventuella förändringar som
studien genomgår. Att en studie kan ändra karaktär allt eftersom empiriska
resultat formuleras är sant för all forskning men kanske i synnerhet för en
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avhandling som producerats inom ramen för en forskarutbildning. Just
denna forskningsetiska problematik aktualiserades i samband med föreliggande avhandling.
Som bilaga I visar vägleddes nämligen klassrumsobservationerna inledningsvis av syftet att undersöka undervisningen i genushistoria, och det var
detta som deltagarna informerades om. Som en konsekvens av det empiriska
arbetet ändrade dock projektet riktning till att i vidare ordalag fokusera hur
historieämnets klassrumspraktiker och deras innehåll positionerades som
omstridda, dock fortfarande med ett kvarstående intresse för undervisningen i just genushistoria. I och med detta blev det uppenbart att deltagarna hade samtyckt till projektet så som det inledningsvis formulerats och
inte som det kommit att arta sig.
Med denna vetskap meddelade jag lärarna och eleverna om att syftet förskjutits samtidigt som jag försäkrade dem om att mina etiska riktlinjer och
deras rättigheter kvarstod. Ingen av deltagarna valde efter detta att dra tillbaka sitt samtycke. Lärdomen som kan dras av denna episod är att deltagares informerade samtycke inte är något som avklaras inledningsvis, utan
snarare kräver öppenhet om hur forskningen fortlöper. En förutsättning för
att samtycket kontinuerligt ska kunna betraktas som informerat är alltså att
informationen hålls uppdaterad, något som jag i avhandlingsarbetet har eftersträvat.
Ytterligare en etisk fråga som aktualiserats i samband med avhandlingens
klassrumsobservationer är den om huruvida det upprättade empiriska
materialet kan sägas behandla deltagares känsliga personuppgifter. Enligt
etikprövningslagen (SFS 2003: 460 § 3) ska nämligen forskning som rör
sådana personuppgifter etikprövas. Vid tidpunkten för fältstudiernas genomförande reglerades innebörden av känsliga personuppgifter av personuppgiftslagen (SFS 1998: 204), men sedan maj 2018 definieras dessa i den
europeiska allmänna dataskyddsförordningen (jämför SFS 2018: 218 kap.
3 § 1). 22 Överlag utgör förordningen en skärpning av den tidigare gällande
nationella lagstiftningen.
En för avhandlingen relevant aspekt är att politiska åsikter inkluderas i
förordningens definition av känsliga uppgifter, liksom att dessa tidigare
ingick i personuppgiftslagens motsvarighet (SFS 1998: 204 § 13). I förordningen står det att: ”Processing of personal data revealing racial or eth-

Märk väl att det empiriska fältarbetet avslutades 2016, det vill säga två år innan
GDPR ersatte personuppgiftslagen.

22
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nic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership […] for the purpose of uniquely identifying a natural person […] shall be prohibited.” (The European Parliament and the Council of
the European Union Regulation 2016/679, EUT L 119 4.5.2016, artikel 9
§ 1).
Ett par aspekter hos föreliggande avhandling gör dock att denna förordning inte är tillämpningsbar i detta fall. Till att börja med har syftet med
avhandlingen aldrig varit att identifiera, upprätta och analysera samband
mellan enskilda personer och deras politiska åsikter, något förordningen
anger som centralt för att dess förbud ska tillämpas. Min avsikt har tvärtom
varit att studera och uttala mig om historieämnets klassrumspraktiker som
sådana. Därtill yttras det i de observerade klassrumspraktikerna inga partipolitiska åsikter, och ingenstans i materialet tillkännager någon elev eller
lärare att de tillhör en bestämd politisk organisation. Vad som däremot yttras är elevers skilda synpunkter på historieämnet liksom deras skilda synpunkter på förflutna och samtida genusrelationer.
Att lärare eller elever i någon mån skulle yttra politiska ståndpunkter är
dessutom inte tillräckligt för att dessa ska gillas som känsliga personuppgifter. För att sådana utsagor överhuvudtaget ska ses som personuppgifter
måste de nämligen i efterhand kunna härledas till en identifierbar person
som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis namn eller fysiska, mentala och kulturella egenskaper (The European Parliament and the
Council of the European Union Regulation 2016/679, EUT L 119 4.5.2016,
artikel 4 § 1).
Med anledning av detta vill jag understryka de åtgärder som vidtagits för
att försvåra identifiering av studiens deltagare. Till exempel nämns inga lärare eller elever vid sina riktiga namn. Likaså nämns aldrig namnet på skolan eller den kommun i vilken materialet samlats in. Någon kodnyckel för
att avtäcka eller återskapa denna information har inte heller upprättats.
Därutöver genomförs en digital förvanskning av deltagarnas ansikten i samband med att avhandlingsprojektet avslutas och materialet arkiveras. Dessa
åtgärder tjänar det gemensamma syftet att utradera relationen mellan utsagor och de individer som yttrar dem. I det empiriska material som avhandlingen presenterar kan således åsikter (politiska eller av annat slag) inte härledas till deltagarna som enskilda personer. I och med detta menar jag att
den bedrivna forskningen inte faller under etikprövningslagen.
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5.7.2 Forskningsetik online
I avhandlingens tredje delstudie analyseras utbildningspolitiska inlägg i de
högeralternativa, numera nedlagda, nättidningarna Avpixlat och Exponerats kommentarsfält. Denna delstudie behandlar alltså ett internetbaserat
empiriskt material som innehåller politiska åsikter, och detta kräver särskild
forskningsetisk reflektion.
En stor del av vår samtids sociala och politiska liv äger idag rum online
och få forskare skulle därför förneka vikten av att internetpraktiker studeras. Likväl står sådana praktiker i snabb förändring och detta förutsätter
att forskningsetiken dynamiskt följer den teknologiska utvecklingen genom
kontinuerlig diskussion.
En fråga som återkommande har diskuterats i forskningsetisk litteratur
och tillika forskningsetiska riktlinjer är den om huruvida det som sägs och
görs på internet bör betraktas som privat eller offentligt. Konsensus i litteraturen och riktlinjerna tycks vara att vissa delar av internet är att betrakta
som offentliga medan andra bör behandlas som privata, och att detta är
kontextuellt avhängigt de sammanhang i vilka informationen gjorts tillgänglig. Särskilt avgörande är den grad i vilken informationen är åtkomlig.
Enkelt uttryckt kan det sägas att desto svårare det är att komma åt informationen, till exempel om den har producerats i forum som kräver obligatorisk registrering eller lösenordskyddad inloggning, desto mer privat (och
forskningsetiskt problematisk) anses den vara. Det omvända gäller dock
även, det vill säga att desto enklare åtkomsten till informationen är desto
mer offentlig är den att betrakta som (Elgesem, 2015; Markham & Buchanan, 2012; NESH, 2014; Oliver, 2010).
Frågan är inte heller helt ovidkommande ur juridisk synpunkt. Som konstaterades i föregående avsnitt får känsliga personuppgifter i regel inte hanteras, men den nu gällande dataskyddsförordningen anger att undantag gäller då det handlar om ”[…] data which are manifestly made public by the
data subject” (The European Parliament and the Council of the European
Union Regulation 2016/679, EUT L 119 4.5.2016, artikel 9 § 2e). Motsvarande undantag inkluderades även i den äldre nationella lagstiftningen där
det angavs att ”känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade
har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt
offentliggjort uppgifterna” (SFS 1998: 204 § 15).
Mot denna bakgrund önskar jag betona att de diskussionsforum som studerats i denna avhandling är att betrakta som öppna och offentliga till sin
karaktär, detta då deltagande i kommentarsfälten varken kräver registrering
eller inloggning. Deltagare kan alltså både läsa och skriva inlägg utan att
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ange några som helst personuppgifter, och många inlägg har också författats under det generiska användarnamnet "Guest". Därtill kan själva syftet
med kommentarsfälten beskrivas som opinionsbildande, vilket gör det än
mer orimligt att anta att deltagarna själva skulle betrakta kommentarsfälten
som privata (Elgesem, 2015). Givet att de åsikter som yttras alltså är att
betrakta som offentliggjorda i ett publikt och opinionsbildande sammanhang kan inte heller analysen av dem sägas omfattas av vare sig den äldre
lagstiftningen eller den nyare förordningen.
För att ytterligare stärka denna argumentation kan ett intressant forskningsetiskt fall nämnas. Medie- och kommunikationsvetarna Hallvard Moe
och Anders Olof Larsson avsåg 2012 studera den sociala medieplattformen
Twitter i syfte att kartlägga den politiska kommunikation som föregick det
svenska riksdagsvalet 2010. Forskarna ansökte om etikprövning hos den
lokala etikprövningsnämnden i Uppsala och argumenterade för att Twitter
var att betrakta som just ett öppet och publikt forum där politiska sakfrågor
dryftas. Nämndens beslut var att forskningen godkändes (Elgesem, 2015;
Moe & Larsson, 2012).
I detta sammanhang bör det nämnas att ett deltagande på Twitter kräver
registrering och inloggning, vilket inte är fallet med de diskussionsforum
som denna avhandling har analyserat. Kort och gott, om Twitter kan betraktas som ett publikt forum i vilket politiska synpunkter kan beforskas
torde detsamma gälla även för de forum som figurerar i denna avhandling.
Det här betyder dock inte att den forskningsetiska reflektionen stannar
vid detta konstaterande. En annan utmaning som internetforskaren står inför är den om inhämtande av informerat samtycke, något som ofta är omöjligt i publika forum där människor deltar under mer eller mindre obskyra
användarnamn (Elgesem, 2015). De omständigheter som villkorat denna
forskning har därtill ytterligare försvårat kontakten med deltagarna. Vid
tidpunkten för forskningen hade nämligen diskussionsforumen stängts av
för vidare kommentarer, vilket omöjliggjorde för mig att genom ett eget
inlägg informera deltagarna om att en studie planerades.
Att utifrån dessa förutsättningar eftersöka varje enskild deltagare framstod också i sig som etiskt tvivelaktigt eftersom forskningen inte syftade till
att upprätta en relation mellan deltagarnas identiteter och deras politiska
åsikter. De faktorer som omöjliggjorde inhämtandet av deltagarnas informerade samtycke fungerade därmed, paradoxalt nog, också stärkande av
deras anonymitet.
Likväl har åtgärder vidtagits för att ytterligare försäkra kommentatorernas anonymitet. I samband med att kommentarsfälten laddades ned till en
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extern hårddisk (förvarad i ett låst utrymme på Örebro universitet) svärtades användarnamn och webbadresser i dokumenten. I samband med författandet av delstudien har inte heller några hyperlänkar återgivits och de citat
som förekommer i studien har alla översatts från svenska till engelska, vilket
kan tänkas försvåra att dessa härleds till enskilda individer med hjälp av
sökmotorer.
Det här förfarandet försätter dock avhandlingen i ett annat dilemma. I
linje med god forskningssed förväntas nämligen forskaren öppet redovisa
källor och data på ett sådant vis att kontrollerande analyser underlättas
(Vetenskapsrådet, 2017). För denna avhandlings tredje delstudie har dock
riskhantering genom skydd av kommentatorernas identiteter prioriterats.
Eller annorlunda uttryckt: starkast möjliga integritetsskydd har givits företräde framför ett underlättande av den intersubjektiva prövbarheten. Detta
betyder dock inte att kontrollerande analyser omöjliggjorts, det empiriska
underlaget finns nämligen att tillgå i form av anonymiserade kopior.
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6. Konklusion
I avhandlingskappans sista kapitel har jag för avsikt att åstadkomma två
saker: dels önskar jag sammanfatta de viktigaste resultaten från avhandlingens fyra delstudier, och dels ämnar jag diskutera dessa i relation till tidigare
forskning och teoribildning. Avsikten är med andra ord att presentera de
slutsatser och bidrag som avhandlingen erbjuder till det historiedidaktiska
forskningsfältet och till historielärares yrkesutövning.

6.1 Resultatsammanfattning
6.1.1 Delstudie I
Avhandlingens första delstudie erbjuder ett metodologiskt resonemang där
jag argumenterar för logikbegreppets användbarhet i undersökningar av
historieämnets didaktiska praktiker. Som sådant presenteras i delstudien två
viktiga resultat. Det första resultatet består i formulerandet av en uppsättning kriterier mot vilka analytiska angreppssätt kan bedömas som mer eller
mindre rimliga att använda i empiriska studier av historieklassrummets
praktik. Med utgångspunkt i såväl kritiska som bekräftande läsningar av
befintlig historiedidaktisk teoribildning, framför allt den som behandlar begreppet historiemedvetande (Rüsen, 2005, 2017), utformas tre epistemologiska kriterier. Dessa är i tur och ordning: (i) praktikens primat, som stipulerar att ett analytiskt ramverk bör vara utformat på så sätt att det möjliggör
för forskaren att inte bara studera utan också dra slutsatser om praktiker;
(ii) empirisk öppenhet, som slår fast att ett analytiskt ramverk bör behandla
historieundervisningens grundläggande element, till exempel samspelet mellan tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid, som öppna frågeställningar
i behov av empiriska undersökningar; samt (iii) premierandet av ”det politiska”, som stipulerar att de konflikter som genomsyrar skolämnet bör ges
analytiskt företräde framför andra aspekter, till exempel moraliska spörsmål.
Detta resultat ska förstås som ett generellt inlägg i den historiedidaktiska
forskningens metodologiska diskussion vilken hittills och huvudsakligen
har intresserat sig för hur historiemedvetande kan göras undersökningsbart
(Ammert, 2017; Thorp, 2014). I kontrast till denna tendens illustrerar
delstudien behovet av att historiedidaktisk forskning närmare analyserar
och uttalar sig om skolämnets praktiker i deras egen rätt som kunskapsobjekt.
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Delstudiens andra resultat visar att begreppet logik, så som det utformats
av Glynos och Howarth (2007), uppfyller de formulerade epistemologiska
kriterierna. Detta argumenteras med hjälp av såväl konkreta empiriska exempel som plausibla klassrumssituationer. Genom detta förfarande visar
delstudien i tur och ordning att begreppet logik har utformats för det specifika syftet att förklara praktiker, att det genom sin kontextkänslighet kännetecknas av empirisk öppenhet, samt att det genom sina ontologiska utgångpunkter riktar forskarens blick mot skolämnets politiska konflikter.
Denna del av studiens resultat är följaktligen av direkt relevans för de undersökningar som, likt denna avhandling, önskar analysera historieklassrummets politiska dimension in situ.

6.1.2 Delstudie II
I avhandlingens andra delstudie undersöks historieämnets didaktiska praktiker empiriskt. Den metodologiska upparbetning som ägde rum i avhandlingens första delstudie används här för att i större omfattning artikulera de
sociala, politiska och fantasmatiska logiker genom vilka historieklassrummets praktiker verkar diskursivt. Resultatet av denna delstudie inbegriper
tre logiker som i tur och ordning belyser det fallspecifika vis enligt vilket
klassrumspraktikerna upprätthålls och rubbas.
Som del av delstudiens resultat artikuleras en social logik benämnd historieidealism och gradvisa framsteg. Enkelt uttryckt inbegriper denna logik de
återkommande antaganden hos lärare och elever som betonar att historien
rör sig framåt i termer av relativa förbättringar, och att dessa förbättringar
beror på att människors idéer, attityder och föreställningar om varandra
liksom om samhället successivt har utvecklats till det bättre. Denna logik
illustrerar med andra ord att klassrumspraktikerna upprätthålls som stabila
genom en allmänt accepterad och sedimenterad historieidealism.
Delstudien visar dock att samma praktiker också kan rubbas då politiska
gränsdragningar aktualiseras. I denna delstudie benämns den politiska logiken i termer av temporal ekvivalens. Denna visar att historieundervisningen
politiseras då elever inte bara motsätter sig varandras ståndpunkter utan
också artikulerar sina egna samhällskrav, argument och identiteter som ekvivalenta (det vill säga likvärdiga) med de krav, argument och identiteter
som historiska aktörer givit uttryck för. Klassrumspraktikerna rubbas alltså
från ett stabilt normaltillstånd genom etablerandet av ett ”vi-och-dem” som
inbegriper fler temporala dimensioner än enbart elevernas egen samtid.
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Sist men inte minst visar delstudiens resultat att klassrumspraktikerna
vägleds av en fantasmatisk logik benämnd rädslan för historiens upprepning. Denna logik sammanfattar det ideologiska grepp praktikerna utövar
genom dystopiska narrativ som hotar med att historiska orättvisor kan upprepas och att odemokratiska krafter kan återvända om inte lärare och elever
vaksamt engagerar sig i en demokratisk historieundervisning. Den
fantasmatiska logiken täcker således över det faktum att praktikerna är
kontingenta, och rationaliserar deltagarnas fortsatta engagemang för historisk kunskap och demokratiska värderingar.

6.1.3 Delstudie III
I avhandlingens tredje delstudie undersöks högerpopulistiska praktiker och
deras diskurs om historieundervisningens mål och innehåll. Liksom föregående empiriska delstudie inbegriper resultatet en social, en politisk och en
fantasmatisk logik vilka är att betrakta som specifika för de undersökta
praktikerna. Till att börja med visar delstudien att de populistiska praktikerna upprätthålls genom en social logik benämnd historia som mänsklighetens framsteg. Denna logik illustrerar att de populistiska praktikernas stabilitet och sammanhållning vilar på antaganden om att en legitim historieundervisning är den som sanningsenligt återger det förflutna ”så som det
faktiskt var”, det vill säga att den oförvanskat berättar om de framsteg
mänskligheten har åstadkommit. Att historia här antas vara detsamma som
det förflutna och att dessa båda inbegriper mänsklighetens gradvisa framåtskridande utgör således praktikens ”sunda förnuft”.
I anslutning till detta vägleds praktikerna också av en politisk logik kallad det populistiska kravet om objektiv historieundervisning. Denna logik
inbegriper artikulerandet av ett krav på en värdefri historieundervisning
som endast förmedlar fakta och följaktligen exkluderar de historiska perspektiv vilka tros indoktrinera elever i politisk korrekthet. Av central betydelse är att detta krav sammanlänkas med andra utbildningspolitiska krav
så som mer katederundervisning, tidigare betygsättning och ökat kunskapsfokus, samt med mer generella samhällspolitiska krav om att invandring till
Sverige bör stoppas eller starkt begränsas. Det som i praktiken förenar dessa
tämligen olikartade krav är att de alla samlas under parollen ”sanning” och
riktas mot ett gemensamt politiskt och pedagogiskt etablissemang. På så vis
relaterar de alla på ett eller annat sätt till det övergripande kravet om att
sanningen ska delges folket, må det vara uttryckt i formen av ”objektiv”
historieundervisning eller att brottsstatistik som involverar invandrare ska
upprättas.
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Sist men inte minst visar studien att praktikerna utövar ett ideologiskt
grepp genom en logik benämnd rädslan för kunskapsförfall och historisk
förnekelse. Denna logik inbegriper ett dystopiskt narrativ där det svenska
utbildningssystemet tros förlora aktning i internationella kunskapsmätningar om inte deltagarna idogt fortsätter hävda sina krav mot det pedagogiska etablissemanget. Därtill artikuleras också en rädsla för att den nuvarande utbildningspolitiken, som antas styras av socialister och feminister,
kommer resultera i historierevisionism och förnekelse av det ”objektivt”
förflutna. Det är alltså dystopiska scenarier av detta slag som ideologiskt
rationaliserar för deltagarna att kontinuerligt engagera sig i de populistiska
praktikerna.
Mot bakgrund av dessa logiker kritiserar delstudien den högerpopulistiska diskursens tendens till att förespråka en instrumentell och uteslutande
kunskapsfokuserad historieundervisning som förbiser att skolämnet alltid
inbegriper en dimension av medborgerlig politisk fostran, oavsett om denna
är uttalad eller ej.

6.1.4 Delstudie IV
I avhandlingens fjärde delstudie diskuteras de teoretiska och utbildningsfilosofiska grunderna på vilka populismen (utan dess högerideologiska innehåll) kan omvärderas till ett giltigt modus för demokratisk utbildning.
Studien grundas i komparativa läsningar av Laclaus (2005, 2007) och
Deweys (1916/2004, 1927) respektive teorier om populism och demokratisk utbildning. Givet den argumentation som erbjuds i delstudien kan två
viktiga resultat betonas.
För det första visar delstudien att populismens diskursiva element – krav,
antagonism, tomma signifikanter och affekt – i sig inte är oförenliga med
de kriterier som Dewey (1916/2004, 1927) ställer på en demokratisk gemenskap, det vill säga förekomsten av fri kommunikation av erfarenheter
och intressen inom och mellan samhällsgrupper. Laclaus (2007) förståelse
av populism som ett sammanlänkande av krav betraktas i delstudien tvärtom som ett sätt att specificera hur just sådana demokratiska gemenskaper
formas. I delstudien betonas därför att populismens element utgör en central (för att inte säga ofrånkomlig) aspekt av demokrati och demokratisk
utbildning. Såväl populism som demokrati utgår till exempel från folkets
förmåga att definiera sig självt, och därför kan inte relationen dem emellan
enkelt upplösas.
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För det andra visar delstudien att Deweys (1916/2004, 1927) resonemang om demokratisk utbildning saknar en politisk dimension i bemärkelsen att demokrati framställs som en levnadsform fri från konflikter. I delstudien betonas därför att Laclaus (2007) teori kan fungera kompletterande
genom att tillföra en idé om ”det politiska” till Deweys konsensusorienterade förståelse av demokratisk utbildning. Sammanfattningsvis erbjuder
därmed delstudien ett utbildningsfilosofiskt perspektiv där populismen till
sin form inte är att betrakta som odemokratisk. Ur utbildningssynpunkt blir
populismen problematisk först om den fylls med ett odemokratiskt innehåll
eller vägleds av odemokratiska mål.

6.2 Diskussion och slutsatser
De resultat som avhandlingens delstudier erbjuder diskuteras nedan i fyra
delar. Vägledande för diskussionen är avhandlingens metodologiska, empiriska och teoretiska delsyften vilka här berörs i tur och ordning under de tre
första rubrikerna. I ett fjärde och sista avsnitt återvänder jag till avhandlingens övergripande ambition för att erbjuda några avslutande ord om
historieämnets politiska dimension.

6.2.1 Om nyttan av en diskursteoretisk vokabulär
Som en första del av diskussionen ämnar jag resonera kring de förtjänster
och begränsningar som avhandlingens diskursteoretiska vokabulär inbegriper. I och med detta vill jag förtydliga vad vokabulären metodologiskt tillför
det historiedidaktiska forskningsfältet.
En tänkbar kritik som dock kan riktas mot vokabulären är att den inte
är historisk nog. Med detta syftar jag på att politisk diskursteori i sig inte
är en teori om historia. Dess centrala begrepp så som artikulation, dislokation, logik och ”det politiska” har nämligen inte sitt ursprung i historievetenskapen på samma tydliga sätt som den kontinentala historiedidaktiska
teoribildningen har (Rüsen, 2005, 2017). En potentiell kritik av den vokabulär som jag föreslagit skulle alltså kunna bestå i att den är alltför formalistisk i sitt sätt att närma sig skolämnet. Eller annorlunda uttryckt: det finns
anledning att ifrågasätta huruvida vokabulären är ämnesspecifik nog för att
kunna uttala sig om konflikter i och kring just historieämnet.
Det här utgör en potentiell begränsning hos föreliggande avhandling men
samtidigt kan användningen av begrepp som i grunden inte är historievetenskapliga förstås som en väsentlig del av dess bidrag. För om historiedidaktiska forskare verkligen vill förstå de konflikter som omgärdar och genomsyrar historieämnet behövs inte bara en grundläggande uppfattning om
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historia utan också en teoretisk förståelse av vad konflikt som sådant innebär. Jag menar att den diskursteoretiska vokabulären genom dess begrepp
antagonism, agonism och ”det politiska” möjliggör just en sådan förståelse.
I detta sammanhang vill jag påminna läsaren om att termen History Wars
faktiskt innehåller två komponenter – ”historia” och ”konflikten om” – och
medan befintlig historiedidaktisk teoribildning har uppehållit sig vid den
förstnämnda komponenten utgör denna avhandlings vokabulär ett sätt att
nu också begripliggöra den sistnämnda (jämför Rüsen 2017).
Som sådan erbjuder vokabulären två bidrag till det historiedidaktiska
forskningsfältet. För det första bistår den med en uppsättning analytiska
begrepp som kan användas i empiriska undersökningar av historieklassrummets politiska dimension. Relevansen av dessa tydliggörs i avhandlingens
första och andra delstudier där begreppen sociala, politiska och fantasmatiska logiker har prövats och använts för syftet att undersöka konkreta klassrumspraktiker. I bemärkelsen att begreppen har genererat rimliga empiriska
resultat har de visat sig fruktbara i strävan att komma åt en dimension av
undervisningen som hittills ägnats begränsad uppmärksamhet i historiedidaktisk klassrumsforskning (se Bekerman & Zembylas, 2017; Chhabra,
2017). Med detta i åtanke vill jag framhålla den diskursteoretiska vokabulären som analytiskt ändamålsenlig givet att forskaren intresserar sig för
historieundervisningens politiska dimension.
För det andra kan vokabulären, i vidare bemärkelse, tänkas utgöra ett
teoretiskt samlande perspektiv på den empiriska forskning som redan genomförts. Studier av offentlig debatt rörande historieämnets syfte och innehåll är redan flertaliga inom såväl en svensk som internationell forskningskontext. En stor del av forskningen uppvisar också snarlika resultat, till exempel har flera studier konstaterat att offentliga debatter kring historieämnet tenderar att äga rum mellan å ena sidan progressiva grupperingar och å
andra sidan konservativa krafter (se exempelvis Clark, 2009; Elgström &
Hellstenius, 2011; Parkes, 2011; Samuelsson, 2017).
Mängden studier av det här slaget medför också att reflektioner kring
deras sammanvägda resultat snart är nödvändiga. I det framtida arbetet
med sådana sammanvägningar menar jag att den diskursteoretiska vokabulärens begrepp dislokation, antagonism och agonism kan fylla viktiga funktioner. Dessa begrepp kan nämligen utgöra en möjlig väg framåt för att abstrahera och namnge studiernas gemensamma resultat i termer av hur konflikter uppstår och vilken typ av politiska gränsdragningar som dras. En för
avhandlingen central slutsats är därför att den vokabulär som föreslagits

ANDREAS MÅRDH Om historieämnets politiska dimension

93

gör det möjligt att skapa och abstrahera empirisk kunskap om de konflikter
som omgärdar historien i klassrum och i offentlig debatt.

6.2.2 Historieämnets logiker i utbildningspolitik och undervisning
I följande avsnitt diskuteras de empiriska resultat som avhandlingens andra
och tredje delstudier erbjuder. Detta görs dels genom att inbördes jämföra
resultaten och dels genom att relatera dem till tidigare historiedidaktisk
forskning. Diskussionen fokuserar således två olika praktiker – didaktiska
och utbildningspolitiska – för ändamålet att klargöra de skillnader och likheter som förekommer mellan deras respektive sociala, politiska och ideologiska logiker. Med detta i åtanke har jag funnit tre resultat som särskilt
relevanta att lyfta för vidare diskussion.
För det första vill jag uppmärksamma att de båda praktikernas stabilitet
och sociala koherens vilar på antagandet att historia handlar om mänsklighetens gradvisa och ideliga framsteg. I de populistiska utbildningspolitiska
praktikerna är detta särskilt framträdande på så vis att mänsklighetens
framåtskridande artikuleras som objektiv historisk fakta. I de didaktiska
praktikerna återfinns en snarlik logik, om än mer komplex till sin karaktär.
Att historien artikuleras som mänsklighetens framsteg härleds nämligen här
kausalt till förändringar i människors medvetande, attityder och idéer. De
didaktiska praktikerna är således tydligare förankrade i ett historieidealistiskt grundantagande. Därtill nyanserar lärarna och eleverna också framstegstanken genom att betona de samhällsproblem som kvarstår att lösa. I
och med detta kan de didaktiska praktikernas sammanhållning sägas kännetecknas av en slags återhållsam inställning till historiska framstegsnarrativ.
Motsvarande nyanseringar har av tidigare forskning framhållits som utmärkande för samtida svenska historieläromedel. Danielsson Malmros
(2012) konstaterar till exempel att läroböckers berättelser om det jämställda Sverige har rört sig i riktning mot att betona framsteg såväl som
kvarstående problem. I det här avseendet skiljer sig alltså inte klassrumspraktikerna nämnvärt från läroböckernas textpraktiker. Följaktligen kan
denna del av avhandlingens empiriska resultat förstås som bekräftande men
samtidigt vidgande av Danielsson Malmros resultat till att också gälla didaktiska praktiker.
För det andra synes det föreligga en väsentlig skillnad i hur de respektive
praktikerna politiseras genom det ekvivalenta artikulerandet av samhällskrav. I de utbildningspolitiska praktikerna framträder ekvivalensen som be-
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gränsad till en samtida kontext, det vill säga att deltagarna inte sammanlänkar sina politiska krav med sådana motsvarigheter som aktörer ur det
förflutna givit uttryck för. Det populistiska kravet om en objektiv historieundervisning länkas istället uteslutande samman med andra för samtiden
återkommande utbildningskrav så som ökat kunskapsfokus i skolan, mer
katederundervisning, bättre disciplin och tidigare betygssättning. I detta avseende åberopas alltså inte det förflutna explicit för att politisera historieämnet. Historieämnet politiseras visserligen men inte genom ett historiebruk i den meningen att vissa narrativ lyfts fram samtidigt som andra förskjuts, och inte heller i meningen av att nutida företeelser likställs med moraliskt klandervärda handlingar ur det förflutna (jämför Karlsson, 2009,
2014).
I de didaktiska praktikerna etableras dock ekvivalens över flera tidsdimensioner genom att eleverna artikulerar sina egna krav som likvärdiga
med historiska motsvarigheter. Detta framkommer i delstudie II då ett par
kvinnliga elever likställer sina krav på jämställdhet med de motsvarande
krav som kvinnor under mitten av 1900-talet antas ha artikulerat. I det här
sammanhanget anser jag det betydelsefullt att betona skillnaden mellan det
jag har valt att kalla spatial och temporal ekvivalens. Enkelt uttryckt avser
det förstnämnda begreppet sammanlänkningen av politiska krav i det samtida rummet medan det sistnämnda avser en sammanlänkning som sträcker
sig bakåt i tiden och inbegriper fler än en tidsdimension.
Den åtskillnad som jag här väljer att göra mellan spatial och temporal
ekvivalens utgör alltså en slutsats om att historieämnets utbildningspolitiska
respektive didaktiska praktiker politiseras på olika sätt. Som begrepp abstraherade ur avhandlingens empiriska undersökningar erbjuds de också det
historiedidaktiska forskningsfältet för vidare prövning och användning.
Min förhoppning är således att begreppen kan komma att testas och vidareutvecklas i framtida historiedidaktiska undersökningar.
För det tredje kan slutsatser också dras med utgångspunkt i de studerade
praktikernas fantasmatiska logiker. Särskilt relevant finner jag det att här
uppmärksamma den högerpopulistiska längtan efter en mytisk guldålder då
utbildning i allmänhet och historieundervisning i synnerhet antas ha förmedlat kunskap på ett opartiskt och objektivt vis. Motsvarande tendenser
har nämligen uppmärksammats i tidigare studier av de australiensiska, kanadensiska och nyazeeländska offentliga debatterna (Clark, 2009; Parkes,
2011; Sheehan, 2012). Parkes skriver till exempel att ”What is common in
each of the criticism […] is the accusation that the new historiography is
politically motivated and ideologically laden, while the critic’s own version
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of history is ’just the facts’” (Parkes, 2007, s 389). Mot denna bakgrund
vidgar avhandlingen den tidigare forskningens resultat till att också gälla de
svenska högerpopulistiska praktiker som politiserar historieämnet. Som
konstrast till den tidigare forskningens resultat bör dock nämnas att de didaktiska praktikerna som här studerats inte inbegriper en motsvarande nostalgisk längtan efter svunna tider. I undervisningspraktikerna räds lärare
och elever tvärtom det förflutna som odemokratiskt och fyllt av orättvisor
vilka kan tänkas återkomma om de inte kontinuerligt engagerar sig i att lära
av historien.
De slutsatser som presenterats ovan ska sammantaget förstås som att de
erbjuder empiriskt grundad kunskap om hur och varför historieämnets
praktiker ömsom politiseras och ömsom upprätthålls som stabila av lärare,
elever och delar av allmänheten. I detta avseende utgör slutsatserna ett bidrag till den historiedidaktiska forskning som relativt nyligen kommit att
intressera sig empiriskt för historieämnets politiska dimension så som den
iscensätts in situ (Bekerman & Zembylas, 2017; Chhabra, 2017).

6.2.3 Historieundervisningen, ”folket” och populismen
Under denna rubrik har jag för avsikt att diskutera populismens logik som
ett potentiellt didaktiskt modus för demokratisk historieundervisning. I det
följande förlitar jag mig på Laclaus (2007) definition av populism som en
diskursiv logik. Enligt denna är ”folket”, i egenskap av ett kollektivt subjekt, kapabelt till att konstituera sig självt genom att sammanlänka sina politiska krav och rikta dem mot en samhällselit.
Givetvis kan populistiska krav rörande historieundervisningen vara djupt
problematiska, inte minst om de inbegriper en reducering av skolämnets
uppdrag att fostra till vissa demokratiska värden (se delstudie III). Men
populismens logik, så som den teoretiskt klargörs i denna avhandlings fjärde
delstudie, kan också vara historieundervisningen till gagn förutsatt att den
följer kriterierna för ett demokratiskt liv, det vill säga att den inte äventyrar
kommunikationen av intressen inom och mellan sociala grupper (Dewey,
1916/2004). Med detta i åtanke vill jag understryka att populismens logik
till sin form inte är problematisk att bruka i historieundervisningen. Problematisk blir den först om den fylls med ett innehåll eller vägleds av syften
som går stick i stäv med nyss nämnda kriterier.
En historieundervisning som gör bruk av populismens logik förutsätter
dock initialt att ”folket” som historisk kategori utsätts för kritisk blick. Tidigare forskning har nämligen konsekvent visat att just denna kategori har
en tradition av att kodas i nationella och etniska termer. Det här har belagts
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empiriskt i flertalet läromedelsstudier liksom i analyser av offentlig debatt,
till exempel i de studier genomförda av Clark (2009), Gustafsson (2017)
och Spjut (2018) (se även Carretero, Asensio & Rodriguez-Moneo, 2012
samt Edquist, 2009). Att i en undervisningspraktik använda populismens
logik måste alltså, i ett första steg, inbegripa att lärare betraktar ”folket”
som en radikalt öppen kategori möjlig att ges andra definitioner än de av
tradition förhärskande nationella och etniska. Kategorin bör dock inte helt
och hållet förkastas av historielärare. En demokratisk historieundervisning
värd namnet kan nämligen inte göra sig av med ”folket” i dess betydelse av
demos, och därför återstår endast alternativet att tömma det på dess nationella och etniska konnotationer.
Mitt resonemang tar här stöd i Parkes (2011) teori om en historiografiskt
präglad historieundervisning som verkar för att dekonstruera förhärskande
narrativ genom att klargöra de sätt på vilka narrativen tillkommit och sedimenterats. Det Parkes i sitt resonemang benämner som lärarens historiografiska blick menar jag skulle kunna vidgas till att inte bara fokusera narrativ
utan också sådana kategorier, till exempel ”folket”, vilka är av vidare demokratisk betydelse för historieundervisningen. En undervisning av detta
slag skulle till exempel kunna iscensättas tematiskt där frågan om hur ”folket” har kommit att avgränsas etniskt belyses. Samma undervisning skulle
också kunna erbjuda historiska exempel på tillfällen då ”folket” som etniskt
avgränsat har ifrågasatts och försvagats, eller rent av tillskrivits konkurrerande innebörder. Ett sådant förfarande skulle med andra ord reaktivera
det Edquist (2009) har kallat för folkbegreppets kontingenta och inneboende glidning mellan ”å ena sidan ’de lägre klasserna’ eller ’befolkningsmajoriteten’ och å den andra nationen eller den etniska gruppen” (Edquist,
2009, s 37).
Först efter att en sådan dekonstruktion ägt rum kan undervisningen ägna
sig åt att rekonstruera ”folket” genom elevers artikulerande av samhällskrav (jämför Ruitenberg, 2010). En historieundervisning som iscensätts utifrån dessa premisser skulle innehållsligt kunna ta utgångspunkt i de krav
på historisk rättvisa eller historisk upprättelse som med jämna mellanrum
yttras i den offentliga debatten (Espindola, 2017). Genom att i undervisningen presentera sådana samhällskrav och i anslutning till detta låta eleverna utforska hur kraven kan ses som likvärdiga med deras egna motsvarigheter (må det vara krav på jämställdhet, utjämning av klassklyftor eller
ett hållbart samhälle) menar jag att undervisningen kan verka konstituerande av eleverna som ett kollektivt subjekt. I ett sådant konstituerande
skulle till exempel det kollektiva subjektet ”folket” inte a priori avgränsas
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som nationellt eller etniskt. Istället skulle dess innebörd där och då grundas
i den mångfald av samhällskrav som eleverna själva ger uttryck för.
Centralt för en sådan rekonstruktion av ”folket” är dock att elevernas
krav, genom lärarens försorg, inte riktas mot samhällets marginaliserade
grupper utan mot anti-demokratiska eliter, det vill säga de eliter som upprättar hinder för det fria utbytet av erfarenheter och intressen inom och
mellan sociala grupper (Dewey, 1916/2004). En historieundervisning som
på detta sätt inte räds politiska gränsdragningar mellan folk och elit är, enligt min mening, också en historieundervisning som kan fostra demokratiska medborgare kapabla till att göra gemensam sak mot historiska och
samhälleliga orättvisor.
Den slutsats som kan dras av detta resonemang är att populismens element så som ”folk” och krav kan verka iscensättande av en undervisning
som bejakar historieämnets medborgarfostrande uppdrag (se Alvén, 2017;
Sandahl, 2014; Skolverket, 2011a, 2011b). I specifika ordalag möjliggörs
nämligen en undervisning där elever inte fostras till passiva observatörer av
historien och samhället utan till aktiva medborgare som tillåts erfara vad
det innebär att agera politiskt genom att artikulera samhällskrav (Ruitenberg, 2010). Den teoretiska förståelse av populism som jag här föreslagit
erbjuder således ett didaktiskt modus i vilket lärare dels uppmuntras till att
betrakta ”folket” som en radikalt öppen kategori, och dels uppmuntras till
att möjliggöra för sina elever att artikulera samhällspolitiska krav. Det är i
denna bemärkelse som populismens logik äger relevans för historielärares
yrkespraktik.

6.2.4 Om historieämnets politiska dimension
I denna avhandling har historieämnets politiska dimension ställts i förgrunden. Ambitionen har varit att ta ett samlat grepp om dimensionen för att
vidga och fördjupa dess innebörd metodologiskt, empiriskt och teoretiskt.
De resonemang som erbjudits har genomgående tagit utgångspunkt i en förståelse av historieämnet som genomsyrat av konflikter och politiska gränsdragningar mellan ”vi-och-dem”. Detta perspektiv är dock inte den enda
förekommande inom historiedidaktisk forskning och därför vill jag ägna
avhandlingens sista stycken åt att teckna konturerna till en pluralistisk förståelse av historieämnets politiska dimension. Tillsammans med tidigare
forskning och teoribildning visar nämligen denna avhandling att historieämnets politiska dimension kan förstås på (åtminstone) tre olika sätt.
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För det första kan dimensionen förstås i termer av att skolämnet och dess
undervisning fyller en samhällslegitimerande funktion. Enligt denna förståelse tjänar ämnets innehåll syftet att bevara sin samtids maktordningar genom tillrättalägganden av det förflutna. Sådana tillrättalägganden sker till
exempel genom konstruktionen av berättelser där rådande ordningar framställs som resultatet av en ofrånkomlig historisk utveckling. Skolämnets politiska dimension handlar enligt detta synsätt alltså om hur samhälleliga förhållanden motiveras genom historieskrivning och historiebruk (Karlsson,
2009, 2014; Rüsen, 2005, 2017).
För det andra kan historieämnets politiska dimension definieras utifrån
vetskapen om att undervisningen aldrig kan omfatta historien i sin helhet.
Ett urval måste tvärtom alltid göras, och detta urval är aldrig fritt från konsekvenser. Valet av ämnesinnehåll kan därmed betraktas som en politisk
handling i bemärkelsen att inkluderingar och exkluderingar av olika samhällsgruppers historia alltid följer i dess spår. Att förstå skolämnets politiska
dimension på detta sätt innebär att uppmärksamma frågan om vems historia som tillåts att representeras i undervisningen (Abdou, 2017; Lozic, 2010;
Schocker & Woyshner, 2013; Spjut, 2018).
För det tredje kan den politiska dimensionen förstås i termer av de konflikter som omgärdar och genomsyrar historieförmedling och historieundervisning. Enligt denna förståelse utgör skolämnet en omstridd samhällsfråga
kring vilken politiska gränsdragningar görs mellan parter som förespråkar
fundamentalt olika visioner av vad undervisningen bör innehålla, hur den
ska bedrivas och vilka ändamål den ska tjäna (Elgström & Hellstenius,
2011; Parkes, 2011; Samuelsson, 2017). Det är utifrån en sådan förståelse
som denna avhandling har erbjudit metodologiska, empiriska och teoretiska
slutsatser vilka kan vara historielärare och historiedidaktiska forskare behjälpliga.
Ovanstående sammanställning ska förstås som en inbjudan till fortsatt
diskussion kring historiedidaktikens begreppsvärld. Sammanställningen utgör nämligen det avslutande och centrala budskap jag vill erbjuda läsaren,
fast övertygad om att ett ömsesidigt men också kritiskt meningsutbyte mellan de förståelser som tecknats är vägen framåt för en historiedidaktik som
på allvar vill gripa sig an skolämnets politiska dimension.
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7. English summary
7.1 Aims and frameworks
This dissertation places the political dimension of history education in the
foreground. Thus, it departs from an understanding of history in general
and history education in particular as contested societal issues over which
political frontiers are continuously drawn between adversaries. Essentially,
such frontiers denote the “us-and-them” relationships in which opponents
come to advocate fundamentally different visions of what constitutes legitimate history, a desirable history curriculum and, by extension, a desirable
society (Parkes, 2011). At present, this dimension is in need of increased
scholarly attention, considering that populist rhetoric has gained a foothold
in mainstream politics and that history, as a school subject, continues to
serve the purpose of constituting “the people”, often in national or ethnic
terms (Carretero, Asensio & Rodriguez-Moneo, 2012; Clark, 2009; Gustafsson, 2017; Spjut, 2018). In short, the political contestations inherent to
history education and its making of “the people” constitute a prominent
problem that scholars and history teachers alike must be prepared to respond to.
Against this background, the dissertation’s main aspiration is to comprehensively grasp the political dimension of history education by conducting
methodological, empirical and theoretical investigations. Thus, its purpose
is threefold. The first aim of the thesis is to suggest a post-structuralist analytic vocabulary by which the political dimension of history education can
be investigated. The second aim is to empirically outline the discursive logics
according to which history classroom practices and populist public debate
on the history curriculum operate. The third and final aim of the thesis is to
theoretically (re)conceptualise populism in such a manner that it may be of
service to democratic history education.
Theoretically, the thesis draws on John Dewey’s (1916/2004, 1938/1997)
pragmatist philosophy of democratic education as well as on political discourse theory by using Ernesto Laclau’s (1990, 2007, 2014) and Chantal
Mouffe’s (2005) understanding of antagonism, agonism and populism. In a
broad sense, the thesis also makes use of post-structuralist theories of history education as they have recently, and most notably, been put forth by
Robert Parkes (2011). From this point of view, practices of history education are broadly regarded as articulatory, contingent and contestable and,
subsequently, are positioned as the dissertation’s primary object of inquiry.
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Methodologically, the thesis makes use of the logics of critical explanation framework (LCE), developed by Jason Glynos and David Howarth
(2007). As such, the analytical concepts of social, political and fantasmatic
logics are applied in the dissertation’s empirical case studies, which respectively explore the enactment of history classroom practices and right-wing
populist discourse on history education. In the context of the thesis, social
logics are used to outline the stability and coherence that sustain the investigated practices, while political logics are applied to comprehend the moments of contestation that reveal their contingency. Additionally, the concept of fantasmatic logics is applied to highlight the ideological grip that the
practices hold in their discourses.

7.2 Studies and results
The dissertation is a compilation thesis consisting of four papers that together account for its results and contributions to the field of history didactics. In the first paper, three epistemological criteria are suggested, against
which analytical frameworks for studying the political dimension of history
classroom practices can be deemed viable. The suggested criteria – (i) the
primacy of practice, (ii) the primacy of empirical openness and (iii) the primacy of “the political” – are articulated by conducting critical and affirmative readings of previously established concepts in the field of history didactics, primarily historical consciousness (Rüsen, 2017). To clarify their
application, the criteria are then positioned in relation to the premises of
the LCE framework, the viability of which is also argued for theoretically
and empirically.
The second paper empirically explores the political and ideological workings of history classroom practices enacted in the context of Swedish uppersecondary education. Using the LCE framework, the paper reports on a series of video-recorded observations (encompassing roughly twenty hours of
data) and outlines the discursive logics found to constitute the studied practices. At the heart of the analysis are the socially shared assumptions, the
political relationships of “us and them” and the ideological narratives that
alternately furnish the history classroom practices with stability and contingency. The results encompass three case-specific logics: (i) a social logic
demonstrating that the stability of the studied classroom practices rests on
shared assumptions about historical idealism and partial progress, (ii) a political logic indicating that the classroom practices are unsettled when students establish temporal equivalence between past and present “us-andthem” relationships and (iii) a fantasmatic logic showing that teachers and
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students become ideologically invested in said practices through narratives
emphasising the need to prevent the repetition of past injustices.
The third paper is also empirical and explores the discursive logics that
inform right-wing populist debate relating to the aims and contents of the
Swedish history curriculum. The inquiry draws on a recent political event
in which government attempts to promote gender-balanced history textbooks were met with protests from online communities closely associated
with the nationalist and social conservative party, the Sweden Democrats.
In the context of this study, the LCE framework is applied to demonstrate
that the online practices are informed by three case-specific logics, namely
(i) a social logic indicating that the practices rest on an assumption about
history education as a positivistic endeavour to teach mankind’s continuous
progress, (ii) a political logic showing that the communities draw an antagonistic frontier between themselves and a perceived pedagogical establishment by articulating demands for an objective history education and (iii) a
fantasmatic logic illustrating that the members of the communities become
ideologically invested in the practices through dystopian narratives threatening historical denial and the abandonment of factual knowledge of history. From these results, the paper concludes that the studied practices rely
on an instrumental notion of schooling rather than one of moral or political
education.
The fourth and final paper is theoretical in nature and argues that populism (in a formalist sense and devoid of any right-wing nationalist content)
nonetheless constitutes a vital aspect of democratic education. Methodologically, the paper makes use of the Wittgensteinian notion of aspect change
(Norval, 2007) to conduct close and comparative readings of Laclau’s work
on populism and Dewey’s work on democratic education. Specifically, the
paper illustrates that democratic education can be enacted through the discursive elements (i.e., demands, agonism, empty signifiers and affectivity)
associated with a populist logic. From this, the paper goes on to show that
the same elements also can serve to highlight the political dimension of democratic education, thus avoiding comprehending the latter in purely congenial terms. In sum, the paper argues that populism, although problematic,
should not exclusively be considered as a threat to democracy but also as a
political mode or set of means by which teachers and students can articulate
themselves as a public engaged in democratic action.
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7.3 Conclusions and contributions
From the results presented in the papers, the dissertation draws three conclusions relating to its stated aims. First, the dissertation concludes that the
post-structuralist vocabulary used throughout the thesis allows researchers
to construct empirical knowledge relating to the political dimension of history education. In this capacity, the dissertation offers the research field a
set of analytical concepts, i.e., social, political and fantasmatic logics, to use
in its inquiries. Specifically, the dissertation’s contribution consists in having
tested these concepts against data gathered in situ in practices of teaching
history. In the sense that the concepts have generated reasonable empirical
results, they have been shown to be suitable for analysing the political dimension of history classroom practices, which educational scholars have
previously only investigated to a limited extent (see Bekerman & Zembylas,
2017; Chhabra, 2017).
Arguably, the post-structuralist vocabulary also constitutes a framework
by which previous research on the public debates over history education can
be synthesised. Studies of this sort are numerous in both Swedish and international research and as such are in need of having their common themes
and results abstracted (see Clark, 2009; Elgström & Hellstenius, 2011;
Parkes, 2011; Samuelsson, 2017). In the future process of conducting such
abstractions, the post-structuralist vocabulary can be of use. For instance,
its concepts of antagonism and agonism can serve as tools to name common
themes in previous research relating to how conflicts arise and what types
of political demarcations are drawn when history education is contested. In
short, the methodological framework suggested and tested in this thesis has
been shown productive when the researcher seeks to construct and abstract
empirical knowledge relating to the political dimension of history education.
Second, the dissertation empirically outlines a set of discursive logics according to which history classroom practices and populist public debate on
the history curriculum operate. By comparing their respective logics, the
dissertation concludes that the social stability and coherence of both practices rests on assumptions about history as the gradual progress of mankind.
This is especially significant in the populist public debate, as the continuous
advancement of mankind is articulated as an indisputable fact. In classroom
practices, teachers and students articulate similar assumptions but do so
while also emphasising the societal problems that remain to be solved, thus
showing a more restrained attitude towards history as a narrative of progress. Previous research has shown that restrained attitudes towards such
ANDREAS MÅRDH Om historieämnets politiska dimension

103

narratives are also present in contemporary Swedish history textbooks (see
Danielsson Malmros, 2012). As such, the dissertation contributes to previous research by concluding that the classroom practices do not differ substantially from the textual practices.
Moreover, there is an important difference in how the respective practices
become politicised through their participants’ articulation of societal demands. In the populist practices, the political demand for a value-free and
objective history education is articulated as equivalent to other contemporary demands concerning education in general, such as demands for a
greater focus on factual knowledge, tougher discipline and earlier grading.
In the classroom practices, however, students articulate their own societal
demands for equality as equivalent to demands put forward by social and
political agents in the past. From this, the dissertation concludes that the
practices operate according to different types of equivalence: one spatial and
one temporal. Simply put, the former denotes instances where equivalence
is established purely in the contemporary space with no reference to history
or the past, while the latter denotes instances where present demands are
explicitly interlinked with demands from the past.
Additionally, empirical conclusions are drawn with reference to the practices’ fantasmatic logics. Most notably, the dissertation shows that the Swedish public debate is ideologically sustained by a nostalgic longing for a
golden age of education when history was, supposedly, taught impartially
and objectively. This echoes previous research that has shown that similar
longings feature in the public debates over history in Australia, Canada and
New Zealand (Clark, 2009; Parkes, 2011; Sheehan, 2012). However, and
in contrast to previous research, the dissertation also shows that classroom
practices are not characterised by a nostalgic longing for the past. Instead,
teachers and students seem to fear the past, in the sense that its many injustices and atrocities can return unless history is taught and studied democratically. Collectively, the conclusions outlined above contribute empirically
grounded knowledge about how and why practices of history education are
interchangeably politicised and rendered stable by teachers, students and
members of the public.
Thirdly, the dissertation theoretically concludes that populism, as a discursive logic by which “the people” come to constitute themselves, offers a
mode or set of means by which practices of teaching history can be enacted.
Essentially, such an enactment consists of two elements, one deconstructive
and one reconstructive. The first element entails that the history teacher
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subjects “the people”, as a historical category, to critical and historiographic scrutiny (Parkes, 2011). This is done in order to rid the category of
its deeply rooted national and ethnic connotations (see Clark, 2009;
Edquist, 2009; Gustafsson, 2017; Spjut, 2018). In part, this requires that
the teacher makes clear how such connotations have become sedimented
over time, but it also entails giving examples of historical instances when
ethnic definitions of “the people” have been challenged and weakened. In
short, employing this element serves to reactivate the contingent meaning of
“the people”, making it a category that is not understood a priori and exclusively in ethnic or national terms (see Edquist, 2009).
Only after such a deconstruction can the teaching practice turn to reconstructing “the people” through the students’ own political demands (Ruitenberg, 2010). A teaching practice employed along these premises could
take its starting point from presenting the students with contemporary demands for historical justice and historical redress (Espindola, 2017). By presenting such claims to the students and then letting them explore the ways
in which their own political demands (such as demands for gender equality,
a sustainable society or a reduction in income inequality) can be thought of
as equivalent to the demands for historical redress, the teaching practice can
allow students to constitute themselves as a collective subject. In such a
practice, “the people” as a particular collective subject would not necessarily be defined in ethnic terms. Instead, its meaning would be grounded
there and then in the interlinking of the students’ multitude of demands.
Of importance to such a teaching practice is that the students’ demands,
by care of the teacher, are not directed towards the marginalised groups of
society but rather towards the anti-democratic elites that prevent the free
exchange of experiences and interests between different social groups
(Dewey, 1916/2004). A history education, such as this, that does not fear
political conflicts would, in my opinion, educate democratic citizens capable
of acting in a united manner against historical and societal injustices. In this
way, the students would not be regarded as passive observers of history and
society but rather as active citizens that are given the opportunity to experience the meaning of engaging in political action (see Alvén, 2017; Ruitenberg, 2010; Sandahl, 2014; Skolverket, 2011a, 2011b). In sum, the theoretical understanding of populism that this dissertation has suggested offers
history teachers an educative mode wherein they are encouraged to present
“the people” as radically contingent, and likewise allow their students to
articulate political demands.
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Bilagor
Bilaga I: informationsbrev och samtyckesblankett till lärare och elever
Örebro
2014-10-12

Hej!
Jag heter Andreas Mårdh och är doktorand i pedagogik vid Örebro universitet samt inom
forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Att vara doktorand innebär
att jag är forskarstuderande och att jag inom ramen för mina studier ska skriva en vetenskaplig
avhandling som berör frågor om utbildning, undervisning och lärande.
Inom den svenska gymnasieskolan är historieämnet centralt, inte minst på grund av att det är
ett ämne som studeras av alla elever oavsett deras programtillhörighet. Historia är dock
mycket mer än enbart ett skolämne eftersom vi på många sätt omges av den i vår vardag, till
exempel när vi använder oss av olika medier så som film, internet och tv-spel. Historia kan
också finnas nära till hands när vi tillsammans med andra människor diskuterar politiska
frågor. Historia skulle alltså kunna sägas vara viktigt för de sätt som vi lever i vår egen samtid
och för hur vi uppfattar oss själva och vårt samhälle. Det är bland annat av de här
anledningarna som jag har låtit historieämnet stå i fokus för min forskning.
Den specifika studie som jag, med er hjälp, vill genomföra har två syften. För det första syftar
forskningen till att utveckla konkreta metoder för att analysera historieundervisningen och de
sätt som lärare och elever samtalar kring dess innehåll. Det andra syftet med studien är att
undersöka vilka kunskaper som blir relevanta när en specifik typ av historia behandlas,
närmare bestämt genushistoria (det vill säga, den historia som berör människors
levnadsvillkor utifrån deras kön och sexualitet). I min forskning kommer jag bland annat att
söka svar på frågor om vad som räknas som genushistoria, hur betydelsen av denna historia
förhandlas av elever och lärare samt på vilka sätt detta kan skapa olika identiteter. I min
forskning avser jag att genomföra klassrumsobservationer av undervisningens praktik och till
min hjälp planerar jag använda videokameror som fångar det som sägs och görs i
klassrummet. Observationerna planerar jag att genomföra en till två gånger i veckan under
kortare perioder, främst under vår- respektive höstterminerna 2015 och 2016.
Studien följer de forskningsetiska riktlinjer som fastslagits av Vetenskapsrådet. Detta innebär
bland annat att allt material som spelas in anonymiseras, i min forskning kommer jag alltså
inte benämna skolan, personal eller elever vid deras rätta namn. Projektet kommer inte heller
föra register över enskilda deltagares sexualitet eller deras åsikter i till exempel politiska
frågor. Under den tid jag använder inspelningarna kommer de dessutom förvaras på ett sådant
sätt att utomstående personer inte kommer åt materialet. Viktigast av allt är dock att
medverkan i studien är frivilligt och grundat på deltagarnas informerade samtycke. Det står
också alla deltagare fritt att när som helst avbryta sin medverkan om de så önskar. Jag ber er
därför nu ta ställning till om ni vill delta i den ovan beskrivna studien genom att fylla i
svarstalongen på nästa sida.
Med vänlig hälsning,
Andreas Mårdh, doktorand i pedagogik vid Örebro universitet
e-post: andreas.mardh@oru.se
tel: 019-30 31 35
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Svarstalong
Ja, jag vill delta i studien och ger min tillåtelse till att det videofilmade materialet används
i det ovan beskrivna forskningsprojektet.
Nej, jag vill inte delta i den ovan beskrivna studien.
Namnteckning: _______________________________________________________
Namnförtydligande:____________________________________________________
Datum:_____________________________
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Bilaga II: informationsbrev till vårdnadshavare

Örebro
2014-10-12

Hej!
Jag heter Andreas Mårdh och är doktorand i pedagogik vid Örebro universitet samt inom
forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Att vara doktorand innebär
att jag är forskarstuderande och att jag inom ramen för mina studier ska skriva en vetenskaplig
avhandling som berör frågor om utbildning, undervisning och lärande. Genom detta brev
önskar jag informerar er om att era barn har tillfrågats huruvida de vill delta i det
forskningsprojekt som beskrivs nedan. I linje med Vetenskapsrådets definition av god
forskningssed har alltså eleverna, på basis av sin ålder och mognad, bedömts vara kapabla till
att på egen hand fatta beslut om sin eventuella medverkan.
Inom den svenska gymnasieskolan är historieämnet centralt, inte minst på grund av att det är
ett ämne som studeras av alla elever oavsett programtillhörighet. Historia är dock mycket mer
än enbart ett skolämne eftersom vi på många sätt omges av den i vår vardag, till exempel när
vi använder oss av olika medier så som film, internet och tv-spel. Historia kan också finnas
nära till hands när vi tillsammans med andra människor diskuterar politiska frågor. Historia
skulle alltså kunna sägas vara viktigt för de sätt som vi lever i vår egen samtid och för hur vi
uppfattar oss själva och vårt samhälle. Det är bland annat av de här anledningarna som jag har
låtit historieämnet stå i fokus för min forskning.
Den specifika studie som jag, med era barns och deras lärares hjälp, vill genomföra har två
syften. För det första syftar forskningen till att utveckla konkreta metoder för att analysera
historieundervisningen och de sätt som lärare och elever samtalar kring dess innehåll. Det
andra syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper som blir relevanta när en specifik
typ av historia behandlas, närmare bestämt genushistoria (det vill säga, den historia som berör
människors levnadsvillkor utifrån deras kön och sexualitet). I min forskning kommer jag
bland annat att söka svar på frågor om vad som räknas som genushistoria, hur betydelsen av
denna historia förhandlas av elever och lärare samt på vilka sätt detta kan skapa olika
identiteter. I min forskning avser jag att genomföra klassrumsobservationer av
undervisningens praktik och till min hjälp planerar jag använda videokameror som fångar det
som sägs och görs i klassrummet. Observationerna kommer genomföras en till två gånger i
veckan under kortare perioder, främst under vår- respektive höstterminerna 2015 och 2016.
Var god se nästa sida för forskningsprojektets etiska riktlinjer.
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Studien följer de forskningsetiska riktlinjer som fastslagits av Vetenskapsrådet. Detta innebär
bland annat att allt material som spelas in anonymiseras, i min forskning kommer jag alltså
inte benämna skolan, personal eller elever vid deras rätta namn. Projektet kommer inte heller
föra register över enskilda deltagares sexualitet eller deras åsikter i till exempel politiska
frågor. Under den tid jag använder inspelningarna kommer de dessutom förvaras på ett sådant
sätt att utomstående personer inte kommer åt materialet. Viktigast av allt är dock att
medverkan i studien är frivilligt och grundat på deltagarnas informerade samtycke. Det står
också alla deltagare fritt att när som helst avbryta sin medverkan om de så önskar.

Med vänlig hälsning,
Andreas Mårdh, doktorand i pedagogik vid Örebro universitet
e-post: andreas.mardh@oru.se
tel: 019-30 31 35
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