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Abstract
This dissertation is a critical study on conceptions of future in swedish social studies textbooks for
primary secondary school, and a discussion on discourses of the young person as a future political
subject. The main part of the thesis is a discourse analysis of textbooks published within the timeframe
1992 through 2010. The demarcation of the two decade timeframe stems from a critical discussion within
educational research on political and educational discourses about individual and common future in
recent years. I mainly draw my critical theoretical argument from a discussion on what in radical
democratic theory is referred to as a post-political state within late liberal democracies. Much of the
future oriented educational research is implicitly rooted within this discussion, where the possibility
of understanding the young person as a future political subject to a great extent is scrutinized. The
method through which the textbooks are read is discourse analysis, mainly inspired by deconstruction,
focusing social and political logic within normative texts. My findings are that future in large parts of
the textbooks is put forth as dependant on the single individual´s commitment to making the future
democratic society possible through political engagement, but also her adaptation to an already well
ordered democratic society. Commitment and adaptation take form in two, what I call, ontopolitical
discourses about the young person as a future partaker of democratic society. The first discourse
delineate the young person as partaker in an already initiated course onto a better common future. As an
individual the young person is put forth as part of an overarching common shared temporal movement
towards future for the society as a whole. Earlier books seem to suggest this temporalization of the
common, to a higher extent than later. Later books suggest the idea of the young person as possible part
to either a positive common future full of personal opportunities at hand, or a negative common future,
shared by those without same life opportunities. This second discourse render threats towards the future
democratic society, as such individuals without ability to fulfil their aspirations. Being unemployed at
the outskirts of society both put a strain on the ordered society and also implies that those without means
to take care of themselves might in fact become dangerous. Through French thinker Jacques Rancière I
suggest that these implications should be understood as a view on future society where all are included,
but some are included through defining them as excluded within society. 
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Svensk sammanfattning: 

Med en framtida demokrat som adressat. Föreställningar om 
framtid i svenska samhällskunskapsböcker 1992-2010 
Denna avhandling är en kritisk undersökning av föreställningar om individuell 
och gemensam framtid i svenska samhällskunskapsböcker för högstadiet och 
en diskussion om den unga människan som ett framtida politiskt subjekt. Hu-
vuddelen av avhandlingen är en diskursanalys av läroböcker publicerade i 
tidsspannet 1992-2010. Tidsavgränsningen bottnar i en samtida kritisk dis-
kussion inom pedagogisk och didaktisk forskning om utbildningsdiskurser 
som handlar om individuell och gemensam framtid. Jag tar i huvudsak teore-
tiskt avstamp i vad som radikaldemokratisk diskussion benämns som det libe-
raldemokratiska postpolitiska tillståndet. En stor del av den framtidsoriente-
rade utbildningsforskningen bottnar i denna diskussion i vilken möjligheten 
att förstå den unga människan som ett framtida politiskt subjekt fokuseras. 
Läroboksanalysen är diskursanalytisk och inspirerad av dekonstruerande läs-
ningar av normativa texters sociala och politiska logik. Jag har i analysen av 
läroböckerna identifierat två huvudsakliga sociala och politiska villkor för ga-
rantin av det framtida demokratiska samhället. Flertalet böcker framhåller 
nödvändigheten för den enskilda unga människan att framöver både aktivt en-
gagera sig i samhällets politiska frågor och samhällsförändring, men också att 
fortsättningsvis anpassa sig till ett redan välordnat samtida samhälle. Engage-
mang och anpassning tar form i vad jag benämner som onto-politiska diskur-
ser om den unga människan som framtida del i det demokratiska samhället. 
Den första diskursen avgränsar den unga människan som delaktig i en redan 
påbörjad resa mot en gemensamt bättre framtid. Som individ är således den 
unga människan i denna diskurs del i en övergripande gemensamt delad tidslig 
rörelse mot ett framtida samhälle som helhet. Tidigare läroböcker tycks ge 
uttryck för denna temporalisering av det gemensamma i större utsträckning än 
senare böcker. Senare böcker, å andra sidan, framhåller i högre grad föreställ-
ningen om den unga människan som möjlig del av antingen en positiv gemen-
sam framtid full med erbjudanden om självförverkligande, eller som del av en 
negativ framtid delad av människor utan samma livsmöjligheter tillhanda. 
Denna andra diskurs framställer därigenom hot mot det framtida demokratiska 
samhället i form av sådana människor utan möjligheter att förverkliga sig 
själva. Människor utan möjlighet att försörja sig själva i ett föreställt samhäl-
leligt utanför, belastar det ordnade samhället men utgör också en potentiell 
social och politisk fara. Genom den franska tänkaren Jacques Rancière före-
slår jag att dessa diskursiva implikationer ska förstås som en föreställning om 
ett framtida samhälle där alla människor visserligen framställs som inklude-
rade, men att vissa inkluderas genom definitionen av dem som exkluderade i 
samhället. 
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Förord 

Varje rad i denna avhandling bär spår av kollegors frågor, kritik och perspek-
tiv.  

Först och främst ett tack till mina handledare på vägen, Carls-Anders 
Säfström, Niclas Månsson och Mats Börjesson. Carl-Anders Säfström har va-
rit min huvudhandledare under större delen av min utbildning, och hans pass-
ion för pedagogiken är djupt inspirerande. Som ledare av forskargruppen SI-
DES vid MDH förmedlade han denna passion. Pedagogik och didaktik ska 
man ta på allvar! För det andra har han haft en genuin drive och en tillit till 
min förmåga att slutligen rikta kreativiteten rätt, som varit ovärderlig. Niclas 
Månsson tog vid som huvudhandledare när Carl-Anders Säfström lämnade 
MDH. Niclas har samma passion för pedagogik och didaktik, men den kom-
mer till uttryck på andra sätt, minst sagt. Om Carl-Anders är en pedagogisk 
karneval så är Niclas en pedagogisk atlantångare; pålitlig, beslutsam, märkligt 
outtröttlig. Utan Carl-Anders, ingen kreativ avhandling, utan Niclas, ingen 
färdigställd avhandling. Mats Börjesson var med i startgropen och riktade mitt 
intresse mot diskursanalys. 

Jag vill också rikta ett tack till läsarna av mitt manus. Ingemar Haag, Hillevi 
Lenz-Taguchi och Peter Strandbrink har, i den ordningen, dryftat min text un-
der avhandlingsseminarierna. Spåren av litteraturvetarens, pedagogens och 
statsvetarens kritiska läsning återspeglas i avhandlingen. I nämnda forskar-
gruppen SIDES, med hang-arounds, har Elisabet Langmann, Erik Hjulström, 
Cathrine Ryther, Ove Eriksson, Silvia Edling, Tom Storfors, Johannes 
Rytzler, Jan Grannäs, Anneli Frelin, och Gunnlaugur Magnússon gett mig väl-
behövlig kritik och stått för god kamratanda under åren.  

Utöver SIDES skapade forskarutbildningen med bas i Örebro tidigt en 
ovärderlig känsla av sammanhang.  
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Kapitel 1 Inledning 

Eftersom utbildning är framtidssyftande behövs en kritik av det innehåll som 
är producerat med intentionerna att förbereda unga människor för ett själv-
ständigt liv i samhället och att lära dem bidra till samhällsutveckling. Didaktik 
handlar enligt didaktikern Wolfgang Klafki (2011) om undervisningens förut-
sättningar för att införliva de mål som gör att dessa intentioner förverkligas. 
Kritikens funktion är att redogöra för de olika motiv som ligger till grund för 
utbildningens mål och syfte, politiska, sociala och kulturella (Klafki, 2011).    

Samhällskunskapsämnets mål i relation till dess ämnesinnehåll är därför 
speciellt. Ämnesinnehållet syftar inte huvudsakligen till att beskriva sam-
hället. Samhällskunskapsämnets innehåll speglar i ett historiskt perspektiv till 
form och avgränsning den önskade effekten av ämnets primära mål, nämligen 
den framtida autonoma och demokratiska samhällsmedlemmen (Englund, 
1986a, 1986b). Målet är således inte elevens goda relation till kunskapen om 
samhället, utan hennes relation till samhället. I synnerhet till ett föränderligt 
eller nytt samhälle. I ett led i moderniseringen av svensk politik under 1900-
talets första hälft formulerade främst socialdemokratisk och socialliberal 
idédriven utbildningspolitik nya demokratiorienterade syften med utbildning 
av barn och unga. De progressiva demokratiidealen bröt bjärt mot en tradit-
ionell och konservativ uppfattning om lodräta maktrelationer mellan medbor-
gare och samhällstyre. Den medborgarutbildning som efter skolreformen 
1918/19 motiverades med behovet av förberedelse av människor till ett fram-
växande demokratiskt skick och ett modernt samhälle i utveckling tog form i 
ämnet samhällskunskap på förslag från skolkommissionen betänkande 1948 
(Englund, 1986). Att liknande utveckling sker också i Norge och Danmark 
under 1950- och 60-talen är ingen tillfällighet. Den unga människan symboli-
serade en möjlig framtida självständig, produktiv och kritisk medborgare i 
moderniseringen av norra Europa (Englund, 1986a, 1986b; Schüllerqvist, 
2012). 

Ämnesinnehåll som produceras inom ramen för samhällskunskap, är därför 
rotat i ett ämnesmässigt eklektiskt kunskapsurval. Enligt pedagogen Tomas 
Englund (1986a) är samhällskunskapsämnet innehållsmässigt att betrakta som 
ambivalent. Ämnets innehåll är mindre viktig än den framtida medborgare 
som tar del av kunskapen om samhället. Flera främst samhällsvetenskapliga 
discipliner och perspektiv samt den kunskap om samhället de bidragit till, åter-
speglas i exempelvis läromedel i samhällskunskap. Sociologi, statskunskap, 
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nationalekonomi och politisk filosofi har satt och sätter fortfarande prägel på 
ämnet (Englund, 1986a; Eklund & Larsson, 2009).  

I samtida svensk samhällsdidaktisk forskning finns en tydlig tendens att 
fokusera samhällsdidaktikens möjligheter att forma elevers kritiska förmåga 
och demokratiska kompetens, och att undersöka på vilka sätt demokrati kom-
mer till uttryck i en samhällsorienterad undervisning (se ex. Bernmark-Ottos-
son, 2005; Broman, 2009; Grannäs, 2011; Larsson, 2011). På ett sätt är det 
symtomatiskt för ett ämne vars historia fokuserar formandet av en ung individ 
som i framtiden både förväntas kunna delta i och utveckla samhället. Sam-
hällskunskapsämnets mål är viktigare än dess ämnesdisciplinära stringens ef-
tersom ämnets innehåll återspeglar uppfattningen om hur den unga männi-
skans relation till samhället bör se ut i framtiden.  

Avsaknaden av ämnesstringens gör dock att det ämne vars syfte är att bidra 
samhället med kritiska och autonoma medborgare, motsägelsefullt nog produ-
cerar ett innehåll som blir svårt att kritisera på ämnesmässiga grunder. Därför 
behövs också en pågående problematisering av de föreställningar, scenarier 
och påbud om framtiden för samhälle och människa som gestaltas inom ramen 
för en samhällsorienterad didaktik. Förväntningarna på ett ämne som avser 
bilda framtida demokrater, återspeglar inte bara uppfattningar om hur under-
visningen kan eller ska bedrivas i demokratisk anda, utan återspeglar också 
förväntningar på hur ett framtida samhälle ska se ut. 

Problematisering av föreställningar om framtiden 
Utbildning är framtidssyftande vare sig den åsyftar individens personliga 
framtid eller samhället på lokal och global nivå.  

Framtiden är dessutom mer eller mindre valbar, vilket får konsekvensen att 
många olika framtidsscenarier tycks vara möjliga och eftersträvansvärda både 
för den enskilda människan och samhället. Framtiden är i det perspektivet inte 
en, utan mångfaldigad. 

En del framtidsscenarier kan dock argumenteras vara universella för alla 
individer. Föreställningen om den autonoma individen med förmåga att delta 
i ett samhälle med andra autonoma individer kan med stöd i den liberale filo-
sofen John Rawls (2005) argumenteras vara det minimum av garanterad fram-
tid som skola och utbildning ska ombesörja. Individen formulerar i allt övrigt 
sin egen framtid. Men den enskildes strävansmål är inte alltid förenliga med 
den mest eftersträvansvärda framtiden för en gemensam social samvaro. Den 
enskildes framtid och den gemensamma framtiden går ibland isär. Utbild-
ningsfilosofen Christopher Winch (2002, 2005) menar liksom Rawls (2005) 
att individens självständiga förmåga att realisera sin egen framtid alltid måste 
sättas i relation till de samhälleliga ramar som gör oss ömsesidigt beroende av 
varandra. Utbildning av barn och unga ska i enlighet med detta moraliska på-
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bud förse samhället med människor som har förmågan att gestalta och själv-
ständigt realisera sin egen framtid samtidigt som de handlar ansvarfullt gente-
mot andra människor (Winch, 2002, 2005; Halstead, 2005).  

Det är inte en liten sak. Övervägningsprocessen i vilken den självständiga 
individen balanserar sina egna intressen mot gemenskapens intressen förutsät-
ter att hon upplever att hon har möjlighet att både välja sin egen framtid och 
hjälpa andra att göra samma sak. Stora krav ställs på unga människor om deras 
uppgift är att överväga sin egen framtid i relation till andras, särskilt när det i 
skolan produceras och sanktioneras bilder av framtiden för barn och unga som 
de inte själva tecknat, utvärderat eller valt. Barn och unga kliver i skolan in i 
en värld av föreställningar om deras framtid. 

Dessutom framstår många framtidsscenarier inte som valbara. Bilder av en 
otrygg eller dystopisk gemensam framtid produceras och upprepas via mass-
medier och i politisk retorik. Global terrorism, eskalerande etniska konflikter, 
global uppvärmning, pandemier och ökande social och ekonomisk ojämlikhet 
är visserligen aktuella och mycket konkreta exempel på faktiska skeden och 
katastrofala tillstånd som på denna sida millenniestrecket märkt samtidshisto-
rien. Samtidigt saknar inte sällan de farhågor och rädslor som formuleras och 
förmedlas i den offentliga sfären besked om hur globala problem kan eller bör 
lösas. Pedagogen och utbildningsfilosofen Eric C. Sheffield (2013) talar där-
för om en samtida dystopisk kärlek till barn och unga. Den dystopiska kärle-
ken kommer till uttryck i framförallt samtida utbildningspolitisk retorik, me-
nar han, eftersom den varken behöver vara lösningsorienterad eller visionär. 
Berättelser om framtiden i vilka unga människor antas vara i behov av anpass-
ning till en god social och politisk ordning med syftet att rädda dem från en 
sämre, handlar i grunden om att göra dem till del i ett framtidsscenario som 
framstår som det enda möjliga (Sheffield, 2013). Inga alternativa positiva 
framtidsvisioner är nödvändiga i den dystopiska kärleken till barn och unga 
och inte heller är några skräckscenarier överflödiga i undervisningen av dem, 
eftersom fostran av barn och unga är negativt motiverad. Den goda världen 
måste därför garanteras via minimeringen av risken att barn och unga väljer 
fel slags framtid. 

Sheffield (2013) ger en mörk bild av en förvriden pedagogik, men sam-
manfattar också på ett bra sätt ett centralt dilemma för den undervisning om 
framtiden vars mål är att ge unga människor möjligheten välja egen framtid 
och samtidigt sörja för andras. Å ena sidan ska undervisningen, vars mål är en 
orientering mot en bättre framtid för den enskilda och flertalet, erbjuda barn 
och unga möjligheten att formulera sin egen framtid. Å andra sidan är skolan 
en del av det samhälle i vilket vissa framtidsscenarier framstår som mer giltiga 
och önskvärda än andra. Därmed måste också undervisningen om samhället 
förhålla sig till dessa föreställningar om framtiden. Det gäller givetvis också 
hotfulla och dystopiska bilder av individuell och gemensam framtid.  
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Flera pedagogiska tänkare och forskare har på senare tid i allt större ut-
sträckning diskuterat frågan om hur en utbildning ska kunna vara framtidsori-
enterad, när den å ena sidan syftar till människans förmåga att skapa en bättre 
framtid, samtidigt som den å andra sidan förmedlar bilder av globala skeden 
och tillstånd som framstår bortom människans kontroll (jfr Bussey, Inayatul-
lah & Milojevic, 2008; Peters & Freeman-Moir, 2006; Slaughter, 2004). Dis-
kussionen är kritisk och avser att identifiera och problematisera sådana före-
ställningar om framtid och utbildning av barn och unga som idag framstår som 
självklara. Diskussionen syftar också att formulera metoder för att bedriva 
undervisning i kritisk anda med syftet att bryta med förgivettagna föreställ-
ningar om framtiden (Giroux, 2006). Följande avhandling ska betraktas som 
del i identifikationen och problematiseringen av förgivettagna föreställningar 
om framtiden inom ramen för denna diskussion.  

Avhandlingens syfte 
Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med en kritisk analys av och 
diskussion om föreställningar om framtiden i samhällskunskapsämnets inne-
håll genom att svara på frågan vilka politiska subjekt som framträder i sam-
hällskunskapsböcker för högstadiet.  

Bidraget avgränsas till en undersökning av läroböcker i samhällskunskap 
för grundskolans senare år, publicerade mellan åren 1992 och 2010. Under-
sökningen förhåller sig till och är förankrad i en lärobokskritisk tradition. 
Tidsutsnittet 1992-2010 i valet av empiri är teoretiskt motiverad. Den kritiska, 
framtidsorienterade pedagogiska och didaktiska forskningen placerar i regel 
decennierna före och efter senaste millennieskiftet som centrala för diskuss-
ionen om förutsättningarna för en kritisk framtidsorienterad undervisning av 
barn och unga. Den teoretiska fonden för denna diskussion rör i huvudsak 
möjligheten att betrakta den unga människan som ett politiskt subjekt med 
förmåga att både delta i samhället framöver, men också att förändra samhället.   

Avhandlingens disposition  
Följande avhandling består av sammanlagt åtta kapitel.  

I det första kapitlet – ”Kritik av läroboken och framtiden” – tecknas moti-
ven till kritik av samhällskunskapsböcker och bakgrunden till en kritisk dis-
kussion om framtiden som meningsbärande kategori i talet om utbildning av 
barn och unga. Med talet om avser jag politisk diskurs, vilken jag betraktar 
som en praktik genom vilken text och tal ger legitimitet åt olika föreställningar 
om utbildningens funktion (Howarth & Stavrakis, 2000). Diskurser, som 
diskursanalytikerna Howarth och Stavrakakis (2000) uttrycker det, ”refer to 
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systems of meaningful practices that form the identities of subjects and ob-
jects” (s. 3-4). Subjekt utgör den position vari människan enskilt eller i grupp 
definieras som kapabel att själv skapa mening om men också förändra världen. 
Objekt utgör motsatsen, det vill säga en position eller situation vari människan 
enskilt eller i grupp betraktas som underkastad en social, kulturell och politisk 
ordning och därmed antas sakna förmåga att formulera sig själv som aktiv 
agent i förändring av samhället (Winther Jörgensen, 2002). Howarth och Stav-
rakis (2000) menar att diskursen formuleras i så kallade meningsfulla prakti-
ker. Sådana praktiker är kontingenta, det vill säga att diskursens olika sub-
jekts- och objektspositioner är föränderliga i omförhandlingen om hur de ska 
definieras. Människors identitet tillika tanken om deras plats i världen kan 
ändras, och i regel sker det när konflikter uppstår mellan olika uppfattningar 
om hur människan formuleras som del i social och politisk förändring (Ho-
warth, 2007; Howarth & Stavrakakis, 2000) 

Bakgrundskapitlets andra hälft består av en sammanfattning av den peda-
gogiska diskussion som på senare tid formulerats som ett kritiskt svar på rå-
dande politisk diskurs om utbildningens funktion för framtiden och föreställ-
ningen om den unga människans del i samhällsförändring.  

I en teoretisk diskussion, i kapitlet ”Framtida samhällsordning och det po-
litiska subjektet”, för jag därefter om politisk ordning och framtid. Genom en 
läsning av den franske politiska tänkaren Jacques Rancière (2010b) arbetar jag 
där fram en teoretisk grund för kritik av samhällsframställningar i läroböcker, 
som jag sedan utarbetar i kapitlet ”Kritik och textanalys: metodologiska över-
väganden”. 

Avhandlingens tre empirikapitel är: ”Kritisk tematisering av en tilltalad lä-
sare som del i förändring och framtid”, ”Om villkoren att ta del i en självklar 
ordning” samt ”Framtidsbeskrivningar är samtidsbeskrivningar”. Jag fokuse-
rar i analysen av läroböckerna särskilt hur läsaren adresseras som ett möjligt 
politiskt subjekt med kapacitet att bidra till framtida samhällsförändring. 

Avhandlingen avslutas med en diskussion i kapitlet ”Drömmen om en 
framtida demokrat: deltagande i eller anpassning till samhällsförändring om 
mina analytiska slutsatser”, i vilken jag återknyter till syftet. 
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Kapitel 2 Kritik av läroboken och 
framtiden 

Motiv till en kritik av läroboken om samhället  
Enligt samhällskunskapslärare själva tillhör läroboken i samhällskunskap 
långt ifrån de främsta redskapen i deras undervisning (Oscarsson & Svingby, 
2005). Nya text- och bildbaserade medier erbjuder både lärare och elever att i 
högre grad både sammanställa och producera kunskap om världen (Selander 
& Skjelbred, 2004). I det perspektivet kan läroboken som läromedel betraktas 
som otidsenlig. Trots att läroboken de senaste två decennierna konkurrensut-
satts av digitalt distribuerade läromedel är intresset för analyser av lärobokens1 
innehåll i kritisk anda alltjämt högt (jfr Ammert, 2008; Bronäs, 2000; Dani-
elsson Malmros, 2012; Holmén, 2006, Johnsson-Harrie, 2009; Molin, 2006; 
Westlin, 2000). Försäljningen av tryckta läromedel är dessutom fortfarande 
hög. I ljuset av den radikala redistributionen av kunskapsproduktion och me-
diering av information framstår den tryckta texten och bilden som besynner-
ligt livskraftig.2  

Läroboken sedd som del av en levande bokkultur framstår inte som lika 
besynnerlig. Den är inte bara ett redskap för lärares undervisning eller som 

                               
1 Denna avhandlings empiri har avgränsats att omfatta enbart vad jag hädanefter benämner 
läroböcker, alltså den centrala litteratur som produceras med intentionen att användas i under-
visning. Till skillnad från texter ur andra textgenrer som nyttjas i undervisning – exempelvis 
prosa och journalistiska texter – är läroboken tätt bunden till olika föreställningar om kunskaps-
förmedling, och därmed också till didaktiska spörsmål om hur innehållet ska formuleras och i 
vilken ordning innehållet ska distribueras (jfr Selander & Skjelbred, 2004). 
2 Läromedelsbranschen representeras i huvudsak av intresseorganisation Svenska läromedel. 
Där ingår lejonparten av de förlag som producerar läromedel till grund- och gymnasieskola, 
samt Komvux. Mina nedslag i Svenska läromedels verksamhetsberättelser (http://svenskalaro-
medel.se/verksamhetsberattelse/) det senaste decenniet (ex. 2007, 2008 och 2012) visar att läro-
medel producerade för undervisning år 7-9, gymnasie- och Komvux utgör den största regel-
bundna inkomsten av försäljning för medlemmarna. Redovisningen av gymnasie- och komvux-
läromedel är emellertid sammanslagen. Tryckta läromedel utgör också den utan förbehåll 
största inkomstkällan för förlagen (ex. moms – 2006; 835,7 m kr, 2007; 830,9 m kr, 2008; 808,7 
m kr, 2011; 768,2 m kr, 2012; 804,5 m kr). Min poäng här är inte att visa inkomsterna för 
tryckta läromedel minskat (det är en komplex fråga i sig – i 2011 och 2012 års försäljningssta-
tistik här ovan finns exempelvis inte längre bokförlaget Bonniers inkomster med). När vi emel-
lertid talar om kampen om läromedlens innehåll, menar jag att det inte bara är exempelvis kun-
skapen om samhället som står på spel i ideologisk mening, utan också något så konkret som 
pengar och marknadsandelar. För att förstå läroboken som en politisk arena ska den också be-
traktas som en vara på en föränderlig marknad.             
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allmän informationskälla. Boken – eller den sammanfogade och avgränsade 
text som inom litteraturvetenskapen benämns som kodex – är en unik text-
genre. Unik därför att den liksom andra medieringsformer för text och bild har 
en historia som ger den specifik status som kulturell institution i samtiden 
(Heith, 2006). Boken, och därmed läroboken, är symboltyngd. 

Läroboken om samhället är en symbol för önskan om ett gediget försök att 
ge en objektiv och rättvis beskrivning samhället i sin helhet. Faran med en 
deskriptiv text om samhället som saknar föresatsen att beskriva samhället, på 
ett sådant sätt att olika perspektiv på samhället gestaltas, är att den förmedlar 
politisk ideologi snarare än kunskap om samhället.  

Den svenska läromedelsgranskningen avreglerades helt 1991. Motiven till 
avregleringen är väl undersökta. Det råder en viss konsensus i forskarsam-
hället att orsakerna till avregleringen återspeglar en allmänt tilltagande kritisk 
nyliberal hållning till statlig styrning under främst förra seklets två sista de-
cennier. Objektivitetskravet på läromedels innehållsliga saklighet som ytterst 
statens läromedelgranskning skulle garantera genom att bedöma författares 
och förlags läromedelstexter, decentraliserades och ålades lärarkollegiet att 
hantera (jfr Holmén, 2006; Johnson-Harrie, 2009; Mattlar, 2008).   

 Diskussionen om läromedlens objektivitet upphörde inte med denna avre-
glering. Tvärtom är diskussionen om framförallt läroböckers ursprung och hur 
detta ursprung påverkar böckernas innehåll en levande fråga. Anna Johnsson-
Harrie (2009) pekar bland annat i sin avhandling – Staten och läromedlen – 
En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-
1991 – på att en majoritet av lärarna i svensk skola använt sig av sponsrade 
läromedel. Särskilda samhällsintressen med specifika politiska agendor som 
exempelvis fackgrundade Arena Skolinformation, Företagarna, Jernkontoret, 
Landsorganisationen (LO) och Svenskt näringsliv producerar och tillhanda-
håller gratis, tryckta läromedel (jfr Johnson-Harrie, 2009, 2012; Lundahl, 
1997).  

I framförallt kritiken av läroboken om samhällets innehåll återspeglas fort-
farande önskan om läroböckers objektivitet. Trots den nu rådande övertygel-
sen om enskilda skolors och lärares förmåga att bedöma rimligheten i läro-
böckers innehåll som lett till att bedömningen av läroböcker inte längre utförs 
i statlig regi, bedöms läroboken om samhället fortfarande vara i behov gransk-
ning ur ett övergripande, kritiskt perspektiv (Johnson-Harrie, 2009, 2012). 
Anspråken på kritik görs i stor utsträckning i akademiska sammanhang, men 
också i det offentliga politiska samtalet. I det politiska samtalet tycks objekti-
vitetskravet specifikt handla om neutral representation av ideologi i läro-
böcker om samhället, även om den mest ihärdiga kritiken av detta slag i sig är 
ideologiskt motiverad.3 

                               
3 Den marknadsliberala tankesmedjan Timbro har i exempelvis skrifterna Välkommen till Sve-
rige! Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare (Andersson, 
Sanandaji & Segerfelt, 2006), Bland världens mest bildade folk – Sverige och omvärlden (Braw, 
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Samhällskunskapsämnets innehåll är en spegel av ett samhälles sätt att tala 
om sig självt. Läroböcker där sådana intentioner återspeglas begränsas därför 
inte till läroböcker i samhällskunskap. Beskrivningar av samhället i sin helhet 
återspeglas också i böcker för undervisning i skilda ämnen som historia och 
svenska som andraspråk. Samhället är dock så pass mångtydigt att sådana för-
sök till helhetsbeskrivningar i grunden är otillräckliga. Ett samhälles själv-
spegling är med andra ord begränsad och innehållet är alltid ett urval av sam-
hällsbeskrivningar.  

Problematisering av det svenska samhället som gott och ett och 
sammanhållet 

Antagandet om lärobokstexten som politisk förutsätter en teoretisk förståelse 
av läroböckers urval. Urvalet rymmer en representationslogik som omfattar 
särskilda perspektiv på samhället och utesluter därmed andra sätt att tala om 
samhället. Läroboken är en produkt vars innehåll återspeglar ett samhälles rå-
dande ideologiska uppfattningar om hur detta samhälle ska beskrivas (jfr Ap-
ple, 1993; Englund, 1986a; Johnson-Harrie, 2009; Karlsson, 2011; Mattlar, 
2008). Läroboken är i det perspektivet en form av textmassa som är känslig 
för de tidsbundna ideologiska strömningar i samhället som drar gränserna för 
vad som kan sägas om samhället och på vilka sätt det kan uttryckas. Lärobo-
ken rymmer ett avgränsat innehåll och ett begränsat antal perspektiv på det, 
men det betyder inte att det i lärobokstexten saknas spår av konkurrerande 
perspektiv på innehållet jämsides de dominanta. På något sätt måste vissa sätt 
att begripa och beskriva samhället i ett skede bli mer dominanta än andra. 
Läroböckernas urval av innehåll och hur innehållet framställs är enligt peda-
gogen Michael Apple (1993) effekten av de historiska ”cultural, political, and 
economic conflicts, tensions, and compromises that organize and disorganize 
a people” (s. 222). Apple (1993) lägger tonvikt vid att konflikten mellan olika 
sätt att beskriva mänsklig samvaro över tid också förändras och därmed också 
förskjuter den allmänna uppfattningen om samhället i sin helhet bör beskrivas. 

För de samhällsorienterade ämnena är denna urvalsproblematik central. 
Lärobokens otillräcklighet att förmedla bredden av kunskap och vidden av 
perspektiv på samhället återspeglas således i texter författade för undervisning 
i so-ämnena.  

Läroböcker i historia, exempelvis, gestaltar historieämnets långa tradition 
att både förmedla historisk kunskap men också att inympa läsaren i en histo-
risk kontinuitet genom vilken samhällelig och moralisk gemenskap samt nat-
ionell identitet formuleras (Ammert, 2008; Danielsson-Malmros, 2012; 
                               
2009) samt (S)kolan – om politisk snedvridning i grundskolans läroböcker (Rojas, 2007), kon-
sekvent fört tesen att läromedel som vilar på breda och övergripande samhällsbeskrivningar i 
hög grad vilar på socialdemokratisk samhällsuppfattning. Svenskt näringsliv som erbjuder 
Timbro ekonomiskt stöd via stiftelseverksamhet, får i dessa falla anses vara det självutnämnda 
intresse som representerar motbilden till den socialdemokratiska samhällsbeskrivningen.   
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3 Den marknadsliberala tankesmedjan Timbro har i exempelvis skrifterna Välkommen till Sve-
rige! Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare (Andersson, 
Sanandaji & Segerfelt, 2006), Bland världens mest bildade folk – Sverige och omvärlden (Braw, 
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Samhällskunskapsämnets innehåll är en spegel av ett samhälles sätt att tala 
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2009) samt (S)kolan – om politisk snedvridning i grundskolans läroböcker (Rojas, 2007), kon-
sekvent fört tesen att läromedel som vilar på breda och övergripande samhällsbeskrivningar i 
hög grad vilar på socialdemokratisk samhällsuppfattning. Svenskt näringsliv som erbjuder 
Timbro ekonomiskt stöd via stiftelseverksamhet, får i dessa falla anses vara det självutnämnda 
intresse som representerar motbilden till den socialdemokratiska samhällsbeskrivningen.   
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Englund, 1986a, 1986b). En del av historieämnets egen historia rymmer såle-
des en identitetsformerande tradition. Möjligheten att tala om samhället i sin 
helhet förankras i föreställningen om människors gemensamma historia och 
gemensamma rörelse framåt i tiden (Ammert, 2008).  

En föreställning om samhället vars enhetligt definieras genom samhällets 
historia kan dock bli ett redskap för ideologiskt motiverat maktutövande. I den 
numer klassiska läroboksanalysen Gud och fosterlandet – studier i hundra års 
skolpropaganda (1969) av Herbert Tingsten framträder en genom äldre läro-
böcker förmedlad paternalistisk föreställning om nationen Sverige som läro-
boksläsaren både förmodas vara del av men samtidigt underkastar sig. Böck-
erna som låg till underlag för Tingstens var i huvudsak publicerade under 
1800-talets senare mitt fram till mellankrigstiden. Han såg i dessa en konser-
vativ ideologis försök att fostra människor till fogliga samhällsmedlemmar.   

Tingsten själv var i sitt författarskap aktiv del i en ideologisk uppgörelse 
med ideologisk konservatism. I ljuset av Tingstens lärobokskritik aktualiserar 
Ingmarie Danielsson-Malmros (2012) i sin avhandling – Det var en gång ett 
land… Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställ-
ningsvärld – frågan om relationen mellan politisk ideologi och en förmedlad 
föreställning om samhället som ett och sammanhållet. De läroböcker i historia 
som Danielsson-Malmros undersökt tar vid där Tingstens undersökta material 
tidsmässigt slutar (1931-2009). Hennes läroboksanalys identifierar i de böcker 
hon studerat en spegelvänd bild av samhällelig gemenskap ta form än den nat-
ionalistiska samhällsbeskrivningen Tingsten (1969) identifierade och så starkt 
kritiserade. Där bilden av Sverige som ett sammanhållet och enhetligt land i 
Tingstens analys tar form i föreställningen om den nationella identiteten, 
framträder en radikalt inverterad bild av gemenskap och sammanhållning fram 
i Danielsson-Malmros (2012) slutsatser. Istället för bilden av det svenska sam-
hället som en organisk sammanhållen helhet framträder en bilden av ett mo-
dernt liberalt, individualistiskt och moraliskt föredömligt Sverige. På det sätt 
som det svenska samhället framställs är detsamma som i Tingstens (1969) 
analys, där det svenska samhället kännetecknas av det förträffliga Sverige som 
produkten av nationens historia. I Danielsson Malmros (2012) analys framträ-
der det förträffliga Sverige som summan av modern samhällsprogression, mo-
ralisk utveckling, rationalitet och demokratisering.  

 Bilden av det svenska samhället i senare läroböcker i historia kännetecknas 
således av liberalism, modernitet och en progressiv samhällsanda, till skillnad 
från äldre läroböcker som kännetecknas av konservativ ideologi och paternal-
ism. Skillnaderna till trots förutsätts att båda berättelserna framställer sam-
hället som i någon mening enhetligt, sammanhållet och självklart för de män-
niskor som är del av det.  

Tendensen att beskriva det svenska samhället i sin helhet utifrån förevänd-
ningen att denna helhet i någon mening föreställs vara naturlig och självklar 
återfinns också samhällskunskapsböcker. Agneta Bronäs (2000) avhandlar i 
Demokratins ansikte – en jämförande studie av demokratibilder i tyska och 
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svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet hur demokratins funktion och 
förutsättningar gestaltas i svenska och tyska läroböcker i samhällskunskap. I 
en komparativ och läroplansteoretiskt förankrad analys visar hon bland annat 
hur tyska läroböcker i större utsträckning än i svenska problematiserar demo-
kratins teoretiska och praktiska förutsättningar. Svenska läroböcker å sin sida 
utgår i större utsträckning än sina tyska motsvarigheter från demokratin som 
ett förgivet taget styrelseskick. I det avseendet tenderar också svenska läro-
böcker att i större utsträckning fokusera organiseringen av ett demokratiskt 
samhällsskick snarare än demokrati som en mångtydig och ibland motsägel-
sefull politisk praktik.  

Det ligger latent i föreställningen om det självklart goda samhället att vad 
än inte överensstämmer med denna berättelse trots allt måste inordnas i före-
ställningen om samhället som ett och sammanhållet. Jörgen Mattlar (2008) 
visar exempelvis i sin avhandling – Skolbokspropaganda? En ideologianalys 
av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) – hur läroböcker i 
svenska som andraspråk framställer en specifik bild av det svenska samhället 
genom inneslutning och uteslutning av vissa identitetskategorier inom ra-
marna för etnicitet, kön och klass. Hans studie visar också att på det sätt sam-
hället i regel framställs i dessa böcker ger uttryck för ett politiskt ideologiskt 
perspektiv på samhället. Underrepresentationen av vissa identiteter är inte 
godtycklig. Representationen av identitetskategorier tillhörande etnicitet, kön 
och klass är avhängiga varandra i en mer eller mindre sammanhållen ideolo-
gisk grundad samhällsberättelse som ger dessa kategorier mening. 
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Vad är en föreställning om framtiden? 
Samtida föreställningar om framtiden återspeglar ett samhälles aktuella själv-
bild. Föreställningar om framtiden för samhälle och människa i form av sce-
narier, erbjudanden, varningar eller förutsägelser, har en särskild logik som 
berättar om hur människan enskilt eller i grupp har kapaciteten att styra värl-
den i önskvärd riktning. Uppfattningen om människans förmåga att handla i 
önskvärd riktning omfattas enligt framtidsforskaren Wendell Bell (2003) all-
tid av en relation mellan hur människan uppfattar att saker är idag och hur de 
borde bli framöver. Även om vissa framtida skeden tycks framstå som ound-
vikliga finns alltid chansen, risken eller möjligheten att framtiden avviker från 
människans uppfattning om den som oundviklig. Det går som Bell (2003) ar-
gumenterar inte att utesluta relationen mellan är och bör bli från uppfattningen 
om vad som är och därför kommer att bli. Framtiden har ett mått av obestäm-
barhet hur högt sannolika framtida skeden än bedöms vara. I den antika filo-
sofin var distinktionen mellan en kronologisk tid och kontextualiserad tid cen-
tral. Kronos, eller den kronologiska tiden, uttrycker den mätbara tiden som 
obevekligen rör sig från punkt a till b. Vare sig denna rörelse är linjär eller 
cyklisk, förutsätter den en tanke om tiden som obönhörligen statisk. Tiden i 
betydelsen kairos uttrycker något annat. Kairos ger istället uttryck för ett öppet 
skede där människan i handling, vid ett specifikt tillfälle, ger världen mening 
på ibland oväntade sätt (Rämö, 1999). Eftersom kairos är ett öppet skede blir 
det därför också möjligt för människan att vid rätt tillfälle skapa ny mening 
om världen som ibland bryter förgivet tagna föreställningar hur den ska för-
stås. Människans förmåga till både fantasi och handling möjliggör ny förstå-
else av dåtid, nutid och framtid (Klein, 2007).  Kairos innefattar därför en ak-
tivitet där människan tar tillfället i akt och handlar medvetet på ett specifikt 
sätt vid en tidpunkt hon finner passande. Människan är inte en passiv varelse 
i en kronologi som obevekligen rör sig framåt. I kairos öppnas framtiden upp, 
blir omtolkningsbar och förlorar därmed sin bestämning.  

För Aristoteles innebar denna uppfattning om människans förmåga att ge 
mening åt tiden att hon också hade känsla för säga rätt sak vid rätt tillfälle, 
men också att handla med handens kraft vid rätt tillfälle (jfr Kinneavy & 
Eskin, 2000; Rämö, 1999). Hon har bättre eller sämre känsla för vad som enkl-
ast beskrivs genom engelskans timing (eller tajming i svensk vardagsvokabu-
lär).   

Hos Platon innebar dialogen att upplevelsen av skedet alltid är intersubjek-
tivt delad. Filosofen Jacob Klein (2007) beskriver det på följande sätt, i sin 
läsning av Platons Filebos: 

[E]n platonsk dialog är inte en avhandling eller en föredragstext […] En pla-
tonsk dialog är vanligen ett drama, en mim, i vilken det som händer inte kan 
skiljas från det som sägs och samtalas om (Klein, 2007, s. 61). 
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Människors meningsutbyte återspeglar således samtidigt som ett innehåll, ge-
mensam handling i delad upplevelse av det specifika skedet. Framtiden be-
stäms av dem som delar skedet. 

Ovanstående distinktion mellan kronos och kairos får utgöra bakgrund till 
två helt olika föreställningar om människan som politisk varelse.  

Tidigare skeden för samhälle och människa betraktas i ett strikt kronolo-
giskt perspektiv. I denna föreställning underordnas människors förmåga att 
gemensamt skapa ny mening om framtiden, sådana händelser som står utanför 
deras kontroll. Benämningen av framtiden i singular återger på så sätt i regel 
en föreställning att den är avslut på samtidens obestämbarhet eftersom män-
niskors handlingar är att betrakta som mer eller mindre sannolika (Gidley, 
1998). Den andra föreställningen betraktar det tidsliga skede i vilket männi-
skor delar sin syn på världen som en spelplan där radikala omtolkningar av 
just världen och dess framtid blir möjliga (Gidley, 1998).  

Beskrivningar av framtiden kan på olika sätt användas som retoriska resur-
ser. Antingen kan det talas om ett särskilt framtidsscenario i positiva ordalag 
där framtiden utgör målet för en vision, eller i negativa termer såsom termer 
av kris, hot eller varning. Framtiden kan uppfattas som valbar men också 
oundvikligt annalkande, likaså påstås vara framtiden för antingen den enskilda 
människan eller som framtiden i kollektiva termer. Berättelser om och bilder 
av framtiden etableras ofta, som Slaughter (2004) uttrycker det, i binära op-
positionella par. Å ena sidan tecknas framtiden antingen som överdrivet posi-
tiv och andra å sidan som överdrivet negativ. Föreställningar om framtiden ur 
dessa positioner syftar till kontrastera antingen en påstått naiv syn på framti-
den, eller en överdrivet cynisk syn på framtiden. 

Föreställningar om framtiden möjliggör således etableringen av politisk 
ambitioner, där skola och utbildning utgör ett centralt tema i gestaltningen av 
framtiden och själva tiden fram till den. 

Kritisk framtidsforskning 
Definitionen av föreställningar om framtiden jag gör ovan bottnar i den kri-
tiska varianten av framtidsforskning, eller Futures studies (FS). FS fokuserar 
vanligtvis likheter och skillnader mellan olika föreställningar om framtiden 
och analys av olika framtidsscenariers konsekvenser för samhälle och männi-
ska (Bell, 1998; Slaughter, 2004). Kritisk FS analyserar dessutom på vilka sätt 
och i vilken utsträckning politisk ideologi återspeglas i specifika föreställ-
ningar om hur framtidens samhällen kommer att se ut och fungera. Föreställ-
ningar om framtiden kan begripas på olika sätt, värderas olika och formuleras 
utifrån politiska syften. Vissa sätt att förstå och beskriva framtiden är i sociala 
och politiska sammanhang dominanta medan andra framtidsbeskrivningar är 
mer perifera (Bussey, Inayatullah & Milojevic, 2008).  
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skiljas från det som sägs och samtalas om (Klein, 2007, s. 61). 
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Människors meningsutbyte återspeglar således samtidigt som ett innehåll, ge-
mensam handling i delad upplevelse av det specifika skedet. Framtiden be-
stäms av dem som delar skedet. 

Ovanstående distinktion mellan kronos och kairos får utgöra bakgrund till 
två helt olika föreställningar om människan som politisk varelse.  

Tidigare skeden för samhälle och människa betraktas i ett strikt kronolo-
giskt perspektiv. I denna föreställning underordnas människors förmåga att 
gemensamt skapa ny mening om framtiden, sådana händelser som står utanför 
deras kontroll. Benämningen av framtiden i singular återger på så sätt i regel 
en föreställning att den är avslut på samtidens obestämbarhet eftersom män-
niskors handlingar är att betrakta som mer eller mindre sannolika (Gidley, 
1998). Den andra föreställningen betraktar det tidsliga skede i vilket männi-
skor delar sin syn på världen som en spelplan där radikala omtolkningar av 
just världen och dess framtid blir möjliga (Gidley, 1998).  

Beskrivningar av framtiden kan på olika sätt användas som retoriska resur-
ser. Antingen kan det talas om ett särskilt framtidsscenario i positiva ordalag 
där framtiden utgör målet för en vision, eller i negativa termer såsom termer 
av kris, hot eller varning. Framtiden kan uppfattas som valbar men också 
oundvikligt annalkande, likaså påstås vara framtiden för antingen den enskilda 
människan eller som framtiden i kollektiva termer. Berättelser om och bilder 
av framtiden etableras ofta, som Slaughter (2004) uttrycker det, i binära op-
positionella par. Å ena sidan tecknas framtiden antingen som överdrivet posi-
tiv och andra å sidan som överdrivet negativ. Föreställningar om framtiden ur 
dessa positioner syftar till kontrastera antingen en påstått naiv syn på framti-
den, eller en överdrivet cynisk syn på framtiden. 

Föreställningar om framtiden möjliggör således etableringen av politisk 
ambitioner, där skola och utbildning utgör ett centralt tema i gestaltningen av 
framtiden och själva tiden fram till den. 

Kritisk framtidsforskning 
Definitionen av föreställningar om framtiden jag gör ovan bottnar i den kri-
tiska varianten av framtidsforskning, eller Futures studies (FS). FS fokuserar 
vanligtvis likheter och skillnader mellan olika föreställningar om framtiden 
och analys av olika framtidsscenariers konsekvenser för samhälle och männi-
ska (Bell, 1998; Slaughter, 2004). Kritisk FS analyserar dessutom på vilka sätt 
och i vilken utsträckning politisk ideologi återspeglas i specifika föreställ-
ningar om hur framtidens samhällen kommer att se ut och fungera. Föreställ-
ningar om framtiden kan begripas på olika sätt, värderas olika och formuleras 
utifrån politiska syften. Vissa sätt att förstå och beskriva framtiden är i sociala 
och politiska sammanhang dominanta medan andra framtidsbeskrivningar är 
mer perifera (Bussey, Inayatullah & Milojevic, 2008).  
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Kritiken av förgivet tagna föreställningar om framtiden bottnar i FS grund-
läggande teoretiska antaganden om att själva framtiden är att betrakta som en 
serie möjliga scenarier snarare än som en förutsägbar och kontrollerbar annal-
kande tid (Bell, 1998). Framtiden (futures) i plural redogör för fältets fokus på 
flera möjliga framtider för både den enskilde individen men också för hennes 
omvärld. Att gestalta framtidens innehåll och beskriva vägen dit är ett redskap 
för att både förstå samhällelig förändring men också för att ändra samhällelig 
utveckling. Kritisk FS mobiliserar således nya sätt att tänka om framtiden ut-
ifrån de problem och utmaningar människa och samhälle ställs inför idag, samt 
undersöker dominanta alternativt perifera framtidsscenarier i ett kritiskt per-
spektiv. Stor vikt läggs på analys av framtidsscenariers politisk-ideologiska, 
kulturella, sociala eller filosofiska ursprung och samtida betydelse (Andersson 
& Westholm, 2012; Bell Slaughter, 2004). 

Kritisk FS som specifikt undersöker föreställningar om framtiden i didak-
tiska och pedagogiska perspektiv har i regel ett tydligt fokus på barn och ungas 
engagemang och delaktighet i utformningen av nya föreställningar på framti-
den. Kritisk FS i dessa perspektiv beforskar både villkoren för undervisning 
med framtidsfokus, men undersöker också uttryck för föreställningar om 
framtiden i majoritets- respektive minoritetskulturer, i politisk kontext liksom 
i läroplaner (jfr Bussey, Hicks, Inayatullah & Milojevic, 2008; Peters, 2003; 
Peters & Freeman-Moir, 2006; Slaughter, 2004). Pedagogisk och didaktisk 
forskning av det första slaget är således mer praktiknära medan det andra sla-
get är mer kritiskt-analytiskt. Då de båda verksamheterna förutsätter analys av 
människors uppfattning och värdering av olika framtidsscenarier ska de be-
traktas som integrerade. FS i sin helhet bör betraktas som ett perspektiv sna-
rare än som ett sammanhållet vetenskapligt fält (Andersson & Westholm, 
2012). 

Utbildning och utopi 
Genom att benämna en föreställning om framtiden som antingen otidsenlig, 
regressiv eller utopisk etableras en position i vilken det är möjligt att avgöra 
vilken framtid som istället är den moraliskt och politiskt riktiga (Inayatullah, 
2008). Uppfattningen om utbildning av barn och unga som del i ett utopiskt 
politiskt samhällsprojekt är central både i politisk filosofi och pedagogik och 
återfinns redan i Platons Staten.  

Utopins ursprungliga betydelse återfinns i Thomas Mores satiriska skrift 
Utopia (1516/2002). Utopi (eller utopie) betyder ordagrant icke-plats och ut-
gjorde för More en narrativ fond för politisk samtidskritik. Begreppet politisk 
utopi betyder idag snarare en orealistisk uppfattning om politikens möjligheter 
att förändra samhället i grunden (Milojevic, 2006). Politisk utopi framstår som 
orealistisk eftersom den förutsätter en allomfattande syn på samhället där det 
kollektiva välbefinnandet helt ersatt individens. Benämningen av en politisk 
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idé som utopisk uttrycker dessutom en föreställning om samhällelig organise-
ring som om den förverkligas också leder till dystopin, det vill säga den totala 
begränsningen av individers frihet att leva och forma sina egna liv efter egen 
vilja. Utopin är orealistisk och realiserad utopi är alltid dystopisk (Milojevic, 
2006). 

Idén om fostran och utbildning av barn och unga med en gemensamt delad 
bättre framtid som motivgrund tar ofta form i en positiv men svävande och 
gränslös tanke om målen med utbildning. Omfattande perspektiv på samhälle 
och värld som en helhet förutsätter visioner så breda att de blir oprecisa som 
redskap att faktiskt göra världen till en bättre plats. Samhällsgenomgripande 
visioner kan i ett samtidshistoriskt perspektiv rätteligen också anklagas för att 
leda till världsfrånvändhet och totalitarism (Olssen, 2006; Peters & Freeman-
Moir, 2006). Utbildning som vägen till en bättre värld, där konflikter och mot-
sättningar är förpassade till historien, framstår som otidsenlig.  

Kritiken av utbildning som ett utopiskt projekt kan främst härledas till en 
samtida liberal, utilitaristisk kritik av en socialistisk idétradition. Liberal kritik 
av utbildning som ett utopiskt projekt handlar både om att individen reduceras 
till en funktion i större samhällssystem, och om att liberal politisk ideologi i 
stor utsträckning saknar en idé om historisk samhällsutveckling till skillnad 
från exempelvis konservativ och socialistisk idétradition. Den tyske tänkaren 
Jürgen Habermas (1984/2003) menar att liberalism i grunden saknar en histo-
riefilosofiskt motiverad idé om vad som driver det offentliga samhället framåt 
mot ett överlag bättre tillstånd. Uppfattningen om de gemensamma samhällets 
positiva utveckling tar istället form i en ”common-sense-förbättraranda” (Ha-
bermas, 1984/2003, s. 128).  

Liberal idétradition saknar emellertid inte utopiska drag. Idén om fostran 
av människor till medkännande och altruistiska moraliska varelser som har 
förmågan att teckna en bättre framtida samhällelig samvaro som målbild, 
speglar en föreställning om det framtida goda samhället som så småningom 
realiseras (Rawls, 2005; de Ruyter, 2006; Siecklink & de Ruyter, 2009).  

Den akademiska vänsterorienterade kritiken av utopiska utbildningsideal 
har i regel varit grundad i modernitetskritik. Universalistiska sätt att formulera 
relationen samhälle och människa kritiseras därigenom för att i allt för stor 
utsträckning sträva efter likhet och uniformhet i sin strävan efter allmängiltiga 
och universella förhållningssätt till människa och värld (jfr Lyotard, 1984).  

Politik med utopiska drag har trots allt bidragit till moderna samhällens 
utveckling. Idédriven demokratisk politik med det bättre framtida samhället 
som mål har i många fall under 1900-talet strävat mot en generell hög utbild-
ningsnivå med breda inkluderande och jämlikhetssträvande utbildningssy-
stem. Det har bidragit till människors bättre hälsa, längre livslängd och ökad 
reell jämlikhet mellan könen. Socioekonomisk utjämning på ideologisk grund 
har i dessa samhällen också motverkat fattigdom och sociala motsättningar 
(Gylfason & Zoega, 2003; Unesco, 2012).  
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Framtidens entydighet i politisk retorik om utbildning 
I politisk diskurs har under de två senaste decennierna föreställningen om den 
gemensamma framtiden stått öppen för omtolkning. Som jag visar i det föl-
jande är denna diskurs ambivalent. En föreställning om en gemensam framtid 
har i politisk retorik gett plats åt en alltmer dominant retorik om individens 
framtid. Detta till trots har en föreställning om den gemensamma framtiden 
alltjämt legat likt ett fundament för talet om utbildningens funktion för fram-
tiden. Diskursens identifierade subjekt är den autonoma individen medan dess 
objekt är det fortsättningsvis goda samhället. 

Framför andra undersökningar bidrar Ivana Milojevics studie Educational 
Futures: Dominant and Contesting Visions (2004) till en djupare problemati-
sering av den politiska retorik som nyttjar framtiden som politisk resurs. Hon 
har analyserat hur olika föreställningar om framtid och utbildning blir verk-
samma i olika skolpolitiska debatter kring millennieskiftet. Hennes kritiska 
ansats är att dessa föreställningar återspeglar olika uppfattningar om möjlighet 
till förändring.  

I huvudsak ser hon hur en dominant föreställning om framtiden tar form i 
politisk diskussion om läroplanens utformning. Framtiden får i denna före-
ställning betydelse som en enda godtagbar framtid, alternativt som en enda 
oundviklig framtid. Utbildning bör därför i enlighet med denna föreställning 
utbildning organiseras i syfte att möta framtiden som om den vore ett ofrån-
komligt faktum.   

En föreställning om framtiden där ett framtidsalternativ betraktas som det 
enda giltiga förutsätter en mycket snäv syn på samhälle och människa. Bero-
ende på om utbildning organiseras utifrån ett påstått enda giltigt alternativ, 
antas också den mänskliga samvaron utvecklas antingen till det bättre eller 
sämre (Bussey & Inayatullah, 2008; Milojevic, 2005). Idén om ett enda fram-
tidsalternativ, menar Milojevic (2005), bidrar till en föreställning om sam-
hällsförändring som en process som ligger utanför människors förmåga att 
själva skapa villkor för ett gemensamt liv i framtiden. Hon förhåller sig kritiskt 
till den här föreställningen eftersom den antar att människans huvudsakliga 
möjlighet är att anpassa sig till och acceptera de framtida villkor som redan är 
formulerade.  

Milojevics (2005) empiriska exempel återspeglar i huvudsak en australien-
sisk debatt om framtid, samhälle och utbildning. Hennes teoretiska analys av 
föreställningen om en enda framtid återspeglar dock hög grad levande moder-
nitetskritik som påminner om kulturteoretikern Theodor Adornos (1969/2005) 
modernitetskritik. Han menade att ordet progression i allt för stor utsträckning 
hade kommit att betyda total samhällsutveckling, vars betydelse som pro-
gression egentligen var felaktig. Den moderna uppfattningen om progression 
gav egentligen uttryck för total expansion av den moderna världen, menade 
han (Adorno, 1969/2005).  

 27

Milojevics (2005) kritik visar att den dominanta uppfattningen om tid och 
förändring som gestaltas i politisk retorik är sammanlänkade med ett progres-
sivt politiskt narrativ om skola och utbildning som förutsätter en total expans-
ion av den förda politiken. Global konkurrens, ekonomisk pragmatik och ris-
keliminering utgör i detta narrativ samhällets redskap att möta framtiden. 
Uppfattningen om tid och förändring är i retoriken av dubbel natur. Människan 
gör världen till sitt objekt att förändra och utveckla samtidigt som människans 
antaget oändliga kapacitet att förändra världen tvingar henne att underkasta 
sig den progression andra människor redan initierat. Hon är ett möjligt subjekt 
som redan är ett objekt för modernitetens kondenserade förändringsvilja. 

Milojevics (2005) ganska omfattande undersökningar av meningsbild-
ningar om framtid och utbildning i politisk retorik har ingen enskild motsva-
righet i forskning i svensk kontext. I stor utsträckning fokuserar svensk utbild-
ningsforskning om framtiden på hur den enskilda individens tid ställs mot en 
gemensam tid, samt hur denna enskilda individ måste anpassa sig till en ge-
mensam uppfattning om tid. Relationen mellan individens och den allmänna 
uppfattningen om tid återspeglar i regel en maktrelation där den enskilde an-
tingen anpassar sig till gängse uppfattningar om hur livet ska organiseras i ett 
tidsperspektiv eller själv formulerar sin egen identitet i ett tidsperspektiv (Hul-
tqvist, 2006; Fejes, 2010; Fejes & Berglund, 2010).  

Vid sidan om fokus på individens självreglering och identitetsskapande, är 
institutionaliseringen av tiden också föremål för studiet av relationen mellan 
utbildning och framtid. Skolan som institution skapar liksom övriga samhälls-
institutioner tidsramar som påverkar människors sätt att organisera sina liv 
(Sundberg, 2005). Skolan som verksamhet styrs av det som i läroplansteori 
kallas ramfaktorer. Yttre faktorer är de generella beslut som på politisk och 
skolorganisationsnivå skapar förutsättningar för både skolans innehåll men 
också resurser och former för undervisning. Lärares och elevers arbete i sko-
lan påverkas i allra högsta grad av hur tiden schematiseras och distribueras 
över ämnen, hur själva undervisningstiden disponeras samt vilka övriga upp-
gifter som förväntas utföras av personal och elevkår under och efter skoltiden 
(Petterson & Åsen, 2003). En institutionaliserad skola har således sin egen 
inre tidskultur som påverkar både lärares och elevers tidsuppfattning (West-
lund, 1996).   

Relationen mellan den samhälleliga gemenskapen och framtiden i politisk 
retorik om utbildning är dock något sånär belyst i svensk utbildningsforsk-
ning. De undersökningar jag har identifierat problematiserar framtiden i poli-
tisk retorik i svensk politisk kontext under 1990-talet. 

Dystopisk politisk retorik om utbildning och framtid i Sverige 

En framgångsrik politisk retorik kännetecknas generellt av att den etablerar 
särskilda föreställningar om möjlighet till önskvärd förändring av den gemen-
samma sociala samvaron på nationell nivå och på internationellt plan.  
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Framtidens entydighet i politisk retorik om utbildning 
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Tiden mellan omfattande politiska liberaliseringsreformer som friskolere-
formen 1992 och fram till slutet av 2000-talets första decennium har i Sverige 
kännetecknats av en särskilt framgångsrik politisk retorik om utbildningens 
relation till föreställningar om den önskvärda framtiden för samhälle och män-
niska. Varningar, hot och riskbeskrivningar har i denna retorik i hög grad mo-
tiverat argument för nödvändiga men inte alltid önskvärda utbildningspoli-
tiska beslut. Varningar för meningsmotståndares politik tillhör visserligen den 
politiska retoriken. Tydligt är dock att retoriken om relationen mellan skola, 
utbildning och framtid på senare tid varit föremål för ett tal om framtiden bor-
tom politikens förmåga att kontrollera den (Hedlund, 2011; Forsell, 2011; 
Lövheim, 2006; Milojevic, 2005). Framtiden är istället den annalkande rörelse 
som människa och samhälle bör förbereda sig på och anpassa sig till. Denna 
retorik tar sig uttryck på olika sätt.  

Exempelvis visar Elisabet Hedlund (2011) i sin avhandling Att styra i namn 
av framtid – subjektskonstruktioner och tekniker för styrning med exempel ur 
policydokument – hur olika diskurser om tid konstruerar föreställningar om 
individens funktion i samhället och villkoren för samhällelig gemenskap. De 
här föreställningarna, menar Hedlund (2011), skapas i en specifik förståelse 
av en tidslig kontinuitet där individen som samhällsmedlem vävs in som be-
tydelsebärande varelse i ”nationens” historia, samtid och framtid. Individen 
har att förhålla sig till de aktuella ”behov” och ”problem” som är av nationell 
och samhällelig angelägenhet (Hedlund, 2011).  

Hon visar genom nedslag i politiskt förankrade utredningar och proposit-
ioner om lärarutbildningen – författade under 1970, 1990 och 2000-talen – att 
bilden av individen som del av samhällelig förändring har ändrat innebörd. 
Under 1970- och 90-talen tecknades konturerna till en individ med förmåga 
att möta samtida och framtida utmaningar, och som genom denna förmåga 
tillskrevs kapaciteten att utveckla både sig själv och samhälle. Under 2000-
talet en annan slags föreställd individ form. Den enskilde människan centrala 
förmåga var nu hennes kapacitet att anpassa sig till en föränderlig framtid som 
står bortom politikens kontroll. Politik som praktik blir i denna föreställning 
en förvaltningsverksamhet vars uppgift är att tillhandahålla individen sådan 
utbildning att hon kan anpassa sig till en föränderlig värld. Framtiden tar i 
Hedlunds (2011) slutsatser form som en oförutsägbar och oöverblickbar tid, 
vilket anger den styrande politikens uppgift i att ”skapa ordning” samt ”kon-
trollera” att individen lär sig anpassa sig till denna oförutsägbarhet (s. 75).  

Hedlunds (2011) undersökning ska förstås i ljuset av den foucauldianska 
diskursanalytiska tradition hon befinner sig i. Hon intresserar sig av makt och 
hur den distribueras i tal och text samt gestaltas i människors sätt att själva 
reglera sina liv. På det sätt individen ges mening i de texter hon studerat, me-
nar hon, ger uttryck för konstruktionen av människan som subjekt. Denna sub-
jektskonstruktion rymmer spår av föreställningar om människans kapacitet att 
organisera och styra sitt eget liv i ett modernt samhälle efter egen vilja. Hennes 
analys av bilden av den självgående individen vilar i stor utsträckning på 
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Michel Foucaults (2006) problematisering av den moderna människan som 
individ. Individen som meningsbärande figur får enligt honom mening genom 
språkets inneslutande och uteslutande kraft. Individen är därigenom ”an effect 
of power” (Foucault, 2006, s. 544). Samtidigt är människan fullt kapabel att 
uttrycka sin individualitet på sätt som bryter med gängse mening om vad det 
innebär att vara individ. Liksom flera Foucault-inspirerade analyser ser Hed-
lund i det Nicolas Rose (2008) kallar det avancerade liberala samhället en am-
bivalent politisk diskurs. Föreställningen om den fria individen som sam-
hällets centralgestalt förutsätter samtidigt att människor som anpassar sig till 
en rådande ekonomisk och politisk ordning. I detta slags samhälle framträder 
bilden av en elev eller student som genom utbildning själv skapar sina egna 
livsmöjligheter via bilden av den goda och fria människan. Godheten härleds 
dock inte ur en etik om den goda människan, utan ur föreställningen om hen-
nes produktivitet, anpassningsförmåga och förmåga till förmedla bilden av sig 
själv som en människa med kontroll över sitt eget öde (Hultqvist, 2006; Fejes, 
2010). Hedlunds (2011) undersökning visar att den politiska argumentation 
som formulerat premisserna för en önskvärd individ med särskilda personliga 
egenskaper – som anpassningsbarhet kombinerat med stark individualitet – 
förutsätter en politiskt förankrad föreställning om framtiden. Hon visar också 
i sin undersökning att framtiden är ett centralt tema i de texter hon undersökt.  

Om Hedlunds (2011) analys fokuserar på texter som knyter individens 
framtid till samhällets framtid, ger Anna Forsell (2011) bild av svensk utbild-
ningspolitik. I sin avhandling Skolan som politiskt narrativ: En studie av den 
skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 – 2002 visar hon hur svenska 
utbildningspolitiska riksdagsdebatter under 1990-talet och tidiga 2000-talet 
hemföll åt nostalgi i talet om framtiden. Denna tendens var politiskt blockö-
verskridande. Skola och utbildning användes generellt som retoriska resurser 
för att tala om ett samhälle som förr fungerade bra och numer fungerar sämre, 
i större utsträckning än för samhällelig progression där skolan utgör medel att 
förverkliga visioner om ett bättre samhälle. Forsells (2011) studie visar att ta-
let om samhällelig progression trots allt gestaltas i politisk retorik i det tids-
spann hon studerat. Progression framställs i termer av global konkurrens i vil-
ken Sveriges position som kunskapsnation skulle säkras också i framtiden. 
Debatten om utbildningens roll i relation till samhällets framtid är emellertid 
kluven. Forsell (2011) menar att å ena sidan rymmer debatten en tillbakablick-
ande retorik, å andra sidan rymmer den också kritik av de bakåtsträvande ar-
gumenten men utan att erbjuda nya visioner om utbildningens och skolans 
funktion för ett bättre samhälle.  

Daniel Lövheim (2006) visar ur ett mer historiskt perspektiv i sin avhand-
ling – Att inteckna framtiden. Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, 
matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965 – hur motiven 
både för och mot en politiskt sanktionerad satsning på naturvetenskapliga äm-
nen är ideologiskt färgade. Han identifierar ett flertal argument i politisk reto-
rik om framtid och utbildning, som använder sig av krisen som retorisk figur. 
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Krisen återkommer regelbundet under tidsspannet för Lövheims (2006) un-
dersökta empiri, som benämning på en påstådd eller reell fara att det svenska 
samhället ska förlora positionen som kunskapsmässigt progressiv nation i in-
ternationellt perspektiv.  

Liksom Hedlunds (2011) och Forsells (2011) studier redovisar också Löv-
heims (2006) undersökning en politisk retorik som utgår från maximen att po-
litikens uppgift är att kontrollera samhällelig oförutsägbarhet i så måtto att det 
svenska samhället upprätthåller framförallt ekonomisk stabilitet. Utbildnings-
väsendets funktion är i denna retorik medlet att mota oförutsägbarheten i 
grind. Retorikens innehåll är som sagt ambivalent i det avseendet. I relationen 
mellan den enskildes egen vilja att forma en individuell framtid och det sam-
hälle som gör det möjligt för henne att göra så framträder denna ambivalens.  

Om åtskillnaden mellan individuell och gemensam framtid i 
diskursen om utbildning av barn och unga 

Om utbildning av barn och unga i Sverige länge färgats av ett samhällsinteg-
rativt och olika medborgarideal är de kollektivistiskt färgade målen i större 
utsträckning ersatta av individcentrerade utbildningsideal där den enskilde in-
dividens frihet i val av plats och form för utbildning är överordnad social och 
ekonomisk integration (Englund, 2010, 2012). Hedlunds (2011), Forsells 
(2011) och Lövheims (2006) studier om riskreducering och kontroll över en 
oförutsägbar framtid betraktar jag som en del i diskussionen om problemet 
med att förena föreställningen om en garanterad gemensam framtid i relation 
till individens självvalda framtid. I förlängningen handlar denna relation om 
hur föreställningen om framtiden genom utbildning av barn och unga inte helt 
kan renodlas i vare sig ett individualistiskt eller kollektivistiskt perspektiv. 
Individens vilja och frihet måste vägas mot sociala och ekonomiska effekter 
för kollektiva lösningar och vice versa.  

En marknadsliberal grundad argumentation har framgångsrikt förespråkat 
att organiseringen av utbildning av barn och unga i sin helhet bör konkurrens-
utsättas. Utbildningens kvalitet ska enligt denna argumentation gararanteras 
genom den marknadslogik som konkurrensutsätter skolverksamheten. Mark-
nadslogiken förutsätter emellertid en tidslogik i vilken idén om den goda ge-
mensamma framtiden underordnas farhågorna för en sämre gemensam fram-
tid.    

Konkurrens förutsätter att skolornas kvalitet mäts och vägs mot varandra, 
vilket bidrar till att en så kallad performativitetskultur där lärares och elevers 
prestationer bedöms och utvärderas i högre utsträckning än tidigare (Apple 
2007; Ball, 2003). En så kallad performativitetskultur är att betrakta som ef-
fekten av föreställningen tillika retoriken att skolgången ska fungera differen-
tierade, men då inte i så hög grad att de sämst presterande eleverna i detta 
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system helt exkluderas socialt och ekonomiskt som vuxna individer. En regel-
bunden kontroll och övervakning av elevers och lärares prestationer i exem-
pelvis socialt utsatta miljöer ska garantera att så inte sker (Ball, 2003; Nord-
mark, 2010). Flera kritiska röster har höjts mot den marknadsliberala diskurs 
som etablerats i både styrningen av skolan och i föreställningen om skolans 
samhälleliga funktion för framtiden. Den huvudsakliga och allra tydligaste 
kritiken av skolan som en marknad är att utbildningen av barn och unga blir 
segregerad. Barn med generellt bättre sociala och ekonomiska förutsättningar 
hamnar i hög utsträckning i samma skolor. Sociala problem koncentreras till 
vissa områden och skolor och kräver större socialt engagemang från lärare och 
mer ekonomiskt stöd (Bunar, 2010; Dahlstedt, 2007; Skawonius, 2005; Winch 
& Gingell, 2004). Individuella problem med orsak i ekonomisk och social pro-
blematik omvandlas till gemensamma bekymmer.             

Distinktionen mellan den enskilda individens framtid och samhällets fram-
tid är vid en första anblick en omskrivning av en annan distinktion. Individens 
frihet motsvarar ett negativt frihetsideal och samhällets kapacitet att erbjuda 
alla individer en bättre framtid motsvarar ett positivt frihetsideal. Individens 
enskilda frihet definieras genom det negativa frihetsidealet som friheten från 
förtryck och i förlängningen statlig inblandning i privata angelägenheter. 
Frånvaron av statlig inbladning gäller också människors val av utbildning för 
sig själva och sina barn (Apple, 2007). Det positiva frihetsidealet definierar 
friheten som beroende av gemensamt ansvarstagande eftersom den enskilde 
människan ges möjligheten att utvecklas till sin fulla potential under sam-
hällets försorg.  

Distinktionen mellan negativt och positivt frihetsideal är viktig för att för-
stå ideologiska förskjutningar i uppfattningen om skola och utbildnings funkt-
ion för framtiden. Englund (2010, 2012) menar att friskolereformen 1992 ger 
uttryck för en ideologisk förskjutning där individens valfrihet blir allt vikti-
gare och idén om den obligatoriska skolan som ett gemensamt samhällsprojekt 
förlorar legitimitet i större utsträckning. Utgångspunkten för idén om skolan 
som en funktion för ett gemensamt samhällsprojekt är att just reglering av 
människors fria val är nödvändigt för att motverka eller utjämna sociala skikt-
ningar i framtiden (Englund, 2012; Winch, 2002; Winch & Gingell, 2004). 
Argumenten för liberaliseringen av skolan som samhällsinstitution rymmer 
dock påståenden om valfrihetens positiva effekter för samhället i stort. Ökar 
exempelvis den enskildes möjligheter att välja platsen och formerna för ut-
bildning minimeras i sin tur riskerna för att den enskildes intressen och behov 
inte tillgodoses. Därmed tvingas skolor enligt en marknadsliberal argumentat-
ion anpassa sig till föräldrars och barns intressen i stort. Både negativa och 
positiva frihetsideal innefattar således en föreställning om det framtida, goda 
gemensamma samhället. Skillnaden i argumentation mellan ett negativt och 
positivt frihetsideal ska istället ses mot två olika föreställningar om hur det 
goda framtida samhället bör se ut (Winch & Gingell, 2004).  
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Krisen återkommer regelbundet under tidsspannet för Lövheims (2006) un-
dersökta empiri, som benämning på en påstådd eller reell fara att det svenska 
samhället ska förlora positionen som kunskapsmässigt progressiv nation i in-
ternationellt perspektiv.  
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litikens uppgift är att kontrollera samhällelig oförutsägbarhet i så måtto att det 
svenska samhället upprätthåller framförallt ekonomisk stabilitet. Utbildnings-
väsendets funktion är i denna retorik medlet att mota oförutsägbarheten i 
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Om åtskillnaden mellan individuell och gemensam framtid i 
diskursen om utbildning av barn och unga 

Om utbildning av barn och unga i Sverige länge färgats av ett samhällsinteg-
rativt och olika medborgarideal är de kollektivistiskt färgade målen i större 
utsträckning ersatta av individcentrerade utbildningsideal där den enskilde in-
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för kollektiva lösningar och vice versa.  

En marknadsliberal grundad argumentation har framgångsrikt förespråkat 
att organiseringen av utbildning av barn och unga i sin helhet bör konkurrens-
utsättas. Utbildningens kvalitet ska enligt denna argumentation gararanteras 
genom den marknadslogik som konkurrensutsätter skolverksamheten. Mark-
nadslogiken förutsätter emellertid en tidslogik i vilken idén om den goda ge-
mensamma framtiden underordnas farhågorna för en sämre gemensam fram-
tid.    

Konkurrens förutsätter att skolornas kvalitet mäts och vägs mot varandra, 
vilket bidrar till att en så kallad performativitetskultur där lärares och elevers 
prestationer bedöms och utvärderas i högre utsträckning än tidigare (Apple 
2007; Ball, 2003). En så kallad performativitetskultur är att betrakta som ef-
fekten av föreställningen tillika retoriken att skolgången ska fungera differen-
tierade, men då inte i så hög grad att de sämst presterande eleverna i detta 
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system helt exkluderas socialt och ekonomiskt som vuxna individer. En regel-
bunden kontroll och övervakning av elevers och lärares prestationer i exem-
pelvis socialt utsatta miljöer ska garantera att så inte sker (Ball, 2003; Nord-
mark, 2010). Flera kritiska röster har höjts mot den marknadsliberala diskurs 
som etablerats i både styrningen av skolan och i föreställningen om skolans 
samhälleliga funktion för framtiden. Den huvudsakliga och allra tydligaste 
kritiken av skolan som en marknad är att utbildningen av barn och unga blir 
segregerad. Barn med generellt bättre sociala och ekonomiska förutsättningar 
hamnar i hög utsträckning i samma skolor. Sociala problem koncentreras till 
vissa områden och skolor och kräver större socialt engagemang från lärare och 
mer ekonomiskt stöd (Bunar, 2010; Dahlstedt, 2007; Skawonius, 2005; Winch 
& Gingell, 2004). Individuella problem med orsak i ekonomisk och social pro-
blematik omvandlas till gemensamma bekymmer.             

Distinktionen mellan den enskilda individens framtid och samhällets fram-
tid är vid en första anblick en omskrivning av en annan distinktion. Individens 
frihet motsvarar ett negativt frihetsideal och samhällets kapacitet att erbjuda 
alla individer en bättre framtid motsvarar ett positivt frihetsideal. Individens 
enskilda frihet definieras genom det negativa frihetsidealet som friheten från 
förtryck och i förlängningen statlig inblandning i privata angelägenheter. 
Frånvaron av statlig inbladning gäller också människors val av utbildning för 
sig själva och sina barn (Apple, 2007). Det positiva frihetsidealet definierar 
friheten som beroende av gemensamt ansvarstagande eftersom den enskilde 
människan ges möjligheten att utvecklas till sin fulla potential under sam-
hällets försorg.  

Distinktionen mellan negativt och positivt frihetsideal är viktig för att för-
stå ideologiska förskjutningar i uppfattningen om skola och utbildnings funkt-
ion för framtiden. Englund (2010, 2012) menar att friskolereformen 1992 ger 
uttryck för en ideologisk förskjutning där individens valfrihet blir allt vikti-
gare och idén om den obligatoriska skolan som ett gemensamt samhällsprojekt 
förlorar legitimitet i större utsträckning. Utgångspunkten för idén om skolan 
som en funktion för ett gemensamt samhällsprojekt är att just reglering av 
människors fria val är nödvändigt för att motverka eller utjämna sociala skikt-
ningar i framtiden (Englund, 2012; Winch, 2002; Winch & Gingell, 2004). 
Argumenten för liberaliseringen av skolan som samhällsinstitution rymmer 
dock påståenden om valfrihetens positiva effekter för samhället i stort. Ökar 
exempelvis den enskildes möjligheter att välja platsen och formerna för ut-
bildning minimeras i sin tur riskerna för att den enskildes intressen och behov 
inte tillgodoses. Därmed tvingas skolor enligt en marknadsliberal argumentat-
ion anpassa sig till föräldrars och barns intressen i stort. Både negativa och 
positiva frihetsideal innefattar således en föreställning om det framtida, goda 
gemensamma samhället. Skillnaden i argumentation mellan ett negativt och 
positivt frihetsideal ska istället ses mot två olika föreställningar om hur det 
goda framtida samhället bör se ut (Winch & Gingell, 2004).  
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Parallellt med denna förändring i uppfattningen om offentlig styrning har 
utbildning av barn och unga fått en specifik betydelse i politisk diskurs som 
bjärt bryter mot olika uppfattningar om det framtida goda samhället. Utbild-
ning av barn och unga som funktion för framtiden är i denna diskurs den verk-
samhet som först och främst reducerar risken att vi möter en sämre gemensam 
framtid istället för den institution som möjliggör en gemensamt bättre framtid 
(jfr Milojevic, 2006; Hicks, 2011). Det goda framtida gemensamma samhället 
är inte målet med utbildning av barn och unga. Målet är eliminering av hot 
och risker som kan komma att underminera ett redan gott samhälle. I detta 
avseende är skola och utbildning att betrakta som del i en övergripande för-
ändring i det moderna samhället. Samhälleliga institutioners funktion är att 
kartlägga och förebygga yttre och inre hot mot trygghet, välfärd, ekonomi och 
politisk stabilitet (Beck, 1992).  

Risken för en gemensamt sämre framtid är framförallt de individer som 
väljer fritt men väljer fel utifrån en rådande uppfattning om hur samhället 
måste organiseras för att garantera individens fria val. Arbetsmarknaden ef-
terlyser exempelvis arbetskraft med specifik kompetens. Sammanfaller indi-
videns kunskaper inte med den kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden 
riskeras inte bara individens framtida självförsörjning, utan också det sam-
hälle som är beroende av att individen sörjer också för gemensamma institut-
ioner. Friheten att välja är som pedagogerna Andreas Fejes och Gun Berglund 
(2010) uttrycker det ett prerekvisit i organiseringen av det moderna samhällets 
institutioner, vilket givetvis omfattar utbildning. Ett samhälle byggt på indivi-
dens valfrihet förutsätter dock att människor gör val i relation till andras val. 
Barnet och dess föräldrar som konsumenter av utbildning påverkar således 
inte bara deras egna liv utan också samhället i stort. Barns och föräldrars val 
av utbildning ska vara fria men bara i sådan utsträckning att det samhälle som 
ger möjligheten till människor att välja fritt också fortsättningsvis garanteras.  

Utbildning av barn och unga som framtidsprojekt vars mål snarare är att 
undvika en sämre framtid än att bidra till en bättre, löser upp den tillsynes 
ideologiskt definierbara distinktionen mellan individuell och gemensam fram-
tid. Distinktionen mellan individens och det gemensammas framtid kan i po-
litisk retorik framstå som oantastlig men i praktiken sammanfaller individens 
och det gemensammas framtida intressen. Hotet mot den enskilde individens 
framtid är att hon inte kan förverkliga sig själv i ett samhälle som erbjuder 
valfrihet men också förutsätter vissa typer av val för att hon ska kunna tillägna 
sig exempelvis ekonomisk självständighet. Nicolas Rose (1999, s. 166) be-
skriver på detta sätt individen som en aktiv agent för garantin av både sin egen 
men också samhällets framtid. 

Poängen med att fokusera riskreducering i politisk retorik är dock att själva 
samhället inte nödvändigtvis behöver framstå som ett gemensamt framtids-
projekt. Hotet mot Sveriges position som konkurrerande nation bland andra 
upphävs av ett förutseende och adaptivt utbildningssystem som utbildar fram-
tida flexibel arbetskraft. Denna politiska diskurs förutsätter en temporal logik 
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som förutsätter att framtidens samhälle, i detta fall Sverige, garanteras av den 
samtid som visar farhågor inför framtiden. Ett gemensamt framtida samhälle 
framstår som upprepningen av det goda samtida samhälle som har vett nog att 
kalkylera hoten mot det.  

Det misslyckade barnet som hot mot en gemensam framtid  

Politisk men också medial retorik om utbildningens funktion för framtiden har 
i Sverige och i liberala demokratier sedan 1990-talet allt tydligare etablerat en 
dubbel figur. Å ena sidan framträder en idealiserad individ som genom sin 
utbildning utökar möjligheterna till att välja sin egen framtid. Å andra sidan 
framträder en annan typ av individ i den misslyckade unga människa vars 
framtid både är ett hot mot henne själv och mot den gemensamma framtiden 
(Hultqvist & Dahlberg, 2001; Hultqvist, 2006; Kelly, 2001; Rose 2008). Den 
senare riskerar inte bara själv att lida av konsekvenserna av ofullständig skol-
gång utan framträder i hög grad som känslig för politiskt radikala idéer eller 
samhällsfrånvänd verksamhet. En misslyckad individ är ett negativ till den 
idealiserade lyckade individen.  

Hoten mot det framtida samhälle som är upprepningen av ett samtida gott 
samhälle kommer inte bara utifrån utan också från dem som ännu inte gör det 
goda samhället möjligt, barnen och de unga. Människor som misslyckas med 
sin skolgång underblåser risken för den samhälleliga gemenskap hon är del i 
att misslyckas hävda sig framförallt ekonomiskt. Retoriken om ett så kallat 
kunskapssamhälle beskriver en nationell gemenskap vars framtida framgångar 
baseras på möjligheten att producera kunskap. Samhällsmedlemmarna förvän-
tas bli producenter av kunskap på en global konkurrensutsatt kunskapsmark-
nad. 

Utbildningsorienterad framtidsforskning har i en pedagogisk diskussion 
om villkoren för undervisning om framtiden sökt att formulera en förståelse 
av framtid som bryter med föreställningen om en ytterst snäv föreställning om 
individen och det gemensammas framtid. Den samtida pedagogiska framtids-
forskningen ska därför betraktas som ett kritiskt svar på den politiska tenden-
sen att basera föreställningen om utbildning barn och unga på vad Heybach 
och Sheffield (2013) kallar dystopiska temata. Utbildningsreformer som ex-
empelvis No Child Left behind och Race to the Top i USA menar de är ett 
kulturellt och politiskt samtida uttryck för ett ”utopia-turned-dystopia narra-
tive” (Heybach & Sheffield, 2013, s. xix). En politisk medvetenhet om i hög 
grad växande klyftor mellan barns skolprestationer föranleder en mycket stark 
utopiskt färgad förhoppning om snabba lösningar via punktinsatser i problem-
skolor. Den starka förhoppningen motiveras av en politisk retorik som i dysto-
piska ordalag beskriver ett hopplöst samtida tillstånd för utbildning av barn 
och unga (Heybach & Sheffield, 2013). Eftersom dessa reformer till omfånget 
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Parallellt med denna förändring i uppfattningen om offentlig styrning har 
utbildning av barn och unga fått en specifik betydelse i politisk diskurs som 
bjärt bryter mot olika uppfattningar om det framtida goda samhället. Utbild-
ning av barn och unga som funktion för framtiden är i denna diskurs den verk-
samhet som först och främst reducerar risken att vi möter en sämre gemensam 
framtid istället för den institution som möjliggör en gemensamt bättre framtid 
(jfr Milojevic, 2006; Hicks, 2011). Det goda framtida gemensamma samhället 
är inte målet med utbildning av barn och unga. Målet är eliminering av hot 
och risker som kan komma att underminera ett redan gott samhälle. I detta 
avseende är skola och utbildning att betrakta som del i en övergripande för-
ändring i det moderna samhället. Samhälleliga institutioners funktion är att 
kartlägga och förebygga yttre och inre hot mot trygghet, välfärd, ekonomi och 
politisk stabilitet (Beck, 1992).  

Risken för en gemensamt sämre framtid är framförallt de individer som 
väljer fritt men väljer fel utifrån en rådande uppfattning om hur samhället 
måste organiseras för att garantera individens fria val. Arbetsmarknaden ef-
terlyser exempelvis arbetskraft med specifik kompetens. Sammanfaller indi-
videns kunskaper inte med den kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden 
riskeras inte bara individens framtida självförsörjning, utan också det sam-
hälle som är beroende av att individen sörjer också för gemensamma institut-
ioner. Friheten att välja är som pedagogerna Andreas Fejes och Gun Berglund 
(2010) uttrycker det ett prerekvisit i organiseringen av det moderna samhällets 
institutioner, vilket givetvis omfattar utbildning. Ett samhälle byggt på indivi-
dens valfrihet förutsätter dock att människor gör val i relation till andras val. 
Barnet och dess föräldrar som konsumenter av utbildning påverkar således 
inte bara deras egna liv utan också samhället i stort. Barns och föräldrars val 
av utbildning ska vara fria men bara i sådan utsträckning att det samhälle som 
ger möjligheten till människor att välja fritt också fortsättningsvis garanteras.  

Utbildning av barn och unga som framtidsprojekt vars mål snarare är att 
undvika en sämre framtid än att bidra till en bättre, löser upp den tillsynes 
ideologiskt definierbara distinktionen mellan individuell och gemensam fram-
tid. Distinktionen mellan individens och det gemensammas framtid kan i po-
litisk retorik framstå som oantastlig men i praktiken sammanfaller individens 
och det gemensammas framtida intressen. Hotet mot den enskilde individens 
framtid är att hon inte kan förverkliga sig själv i ett samhälle som erbjuder 
valfrihet men också förutsätter vissa typer av val för att hon ska kunna tillägna 
sig exempelvis ekonomisk självständighet. Nicolas Rose (1999, s. 166) be-
skriver på detta sätt individen som en aktiv agent för garantin av både sin egen 
men också samhällets framtid. 

Poängen med att fokusera riskreducering i politisk retorik är dock att själva 
samhället inte nödvändigtvis behöver framstå som ett gemensamt framtids-
projekt. Hotet mot Sveriges position som konkurrerande nation bland andra 
upphävs av ett förutseende och adaptivt utbildningssystem som utbildar fram-
tida flexibel arbetskraft. Denna politiska diskurs förutsätter en temporal logik 
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som förutsätter att framtidens samhälle, i detta fall Sverige, garanteras av den 
samtid som visar farhågor inför framtiden. Ett gemensamt framtida samhälle 
framstår som upprepningen av det goda samtida samhälle som har vett nog att 
kalkylera hoten mot det.  

Det misslyckade barnet som hot mot en gemensam framtid  

Politisk men också medial retorik om utbildningens funktion för framtiden har 
i Sverige och i liberala demokratier sedan 1990-talet allt tydligare etablerat en 
dubbel figur. Å ena sidan framträder en idealiserad individ som genom sin 
utbildning utökar möjligheterna till att välja sin egen framtid. Å andra sidan 
framträder en annan typ av individ i den misslyckade unga människa vars 
framtid både är ett hot mot henne själv och mot den gemensamma framtiden 
(Hultqvist & Dahlberg, 2001; Hultqvist, 2006; Kelly, 2001; Rose 2008). Den 
senare riskerar inte bara själv att lida av konsekvenserna av ofullständig skol-
gång utan framträder i hög grad som känslig för politiskt radikala idéer eller 
samhällsfrånvänd verksamhet. En misslyckad individ är ett negativ till den 
idealiserade lyckade individen.  

Hoten mot det framtida samhälle som är upprepningen av ett samtida gott 
samhälle kommer inte bara utifrån utan också från dem som ännu inte gör det 
goda samhället möjligt, barnen och de unga. Människor som misslyckas med 
sin skolgång underblåser risken för den samhälleliga gemenskap hon är del i 
att misslyckas hävda sig framförallt ekonomiskt. Retoriken om ett så kallat 
kunskapssamhälle beskriver en nationell gemenskap vars framtida framgångar 
baseras på möjligheten att producera kunskap. Samhällsmedlemmarna förvän-
tas bli producenter av kunskap på en global konkurrensutsatt kunskapsmark-
nad. 

Utbildningsorienterad framtidsforskning har i en pedagogisk diskussion 
om villkoren för undervisning om framtiden sökt att formulera en förståelse 
av framtid som bryter med föreställningen om en ytterst snäv föreställning om 
individen och det gemensammas framtid. Den samtida pedagogiska framtids-
forskningen ska därför betraktas som ett kritiskt svar på den politiska tenden-
sen att basera föreställningen om utbildning barn och unga på vad Heybach 
och Sheffield (2013) kallar dystopiska temata. Utbildningsreformer som ex-
empelvis No Child Left behind och Race to the Top i USA menar de är ett 
kulturellt och politiskt samtida uttryck för ett ”utopia-turned-dystopia narra-
tive” (Heybach & Sheffield, 2013, s. xix). En politisk medvetenhet om i hög 
grad växande klyftor mellan barns skolprestationer föranleder en mycket stark 
utopiskt färgad förhoppning om snabba lösningar via punktinsatser i problem-
skolor. Den starka förhoppningen motiveras av en politisk retorik som i dysto-
piska ordalag beskriver ett hopplöst samtida tillstånd för utbildning av barn 
och unga (Heybach & Sheffield, 2013). Eftersom dessa reformer till omfånget 
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är begränsade, förutsätter de en relativt omfattande uppföljnings- och perfor-
mativitetskultur. Eftersom dessa reformer också tycks sakna förankring i lä-
rarkåren, blir också deras framgång marginella. 

Pedagogen Tomas Popkewitz (2009) visar hur framförallt amerikansk sam-
tida utbildningspolitik gestaltar barnet i en dubbel figur. Barnet utgör antingen 
symbolen för ett lyckat utbildningssystem eller symbolen för ett misslyck-
ande. Det lyckade barnet är huvudfiguren för i förlängningen det lyckade sam-
hället och garantin för att samhället reproduceras, medan det misslyckade bar-
net utgör en riskfaktor för det samhälle som redan är bedöms vara gott. Ut-
bildningsinsatser som No Child left Behind menar Popkewitz (2009), ger ut-
tryck för en politisk diskurs som placerar vissa barn i ett fack som 
misslyckade, innan de kan bedömas som lyckade. Konsekvensen av detta om-
vända bedömningsförfarande – genom vilket vissa barn betraktas som miss-
lyckade innan de har hunnit att misslyckas – är att individen framträder som 
ett presumtivt hot mot den framtid mot en önskvärd gemensam framtid. Peda-
gogen Carl-Anders Säfström (2010) tecknar på ungefär samma sätt som 
Popkewitz (2009) konsekvenserna av att betrakta utbildning som framförallt 
reducering av risk. Säfström (2010) menar att distinktionen mellan är och bör, 
i allt för hög utsträckning suddats ut i relationen mellan utbildningsforskning-
ens praktik och politikens praktik. Beskrivningen av hur exempelvis utbild-
ning är organiserad och vilka konsekvenser denna organisation får för en di-
daktisk praktik, är ämne för en klargörande vetenskaplig verksamhet, medan 
hur utbildning bör organiseras i ett politiskt perspektiv återspeglar en etisk 
normativ och ideologisk dimension. I detta avseende kan retoriken om utbild-
ningens funktion betraktas antingen som positivt eller negativt framförd. 

Positiva argument för behovet av att genomföra utbildningspolitiska beslut 
gestaltas i föreställningen att utbildning av barn och unga är ett villkor för en 
önskvärd, och bättre framtid. En negativ argumentation talar om utbildning 
som ett skydd mot yttre och inre hot (Heybach & Sheffield, 2013). Den nega-
tiva respektive positiva argumentationen återspeglar två perspektiv på politik 
och förändring. I ett första realistiskt perspektiv ses politiken som den funkt-
ion som möter aktuella samhälleliga utmaningar. I ett andra mer idealistiskt 
perspektiv ses politiken som ett medel att inte bara möta utmaningar, utan 
också skapa ett samhälle som är bättre rustat att möta de framtida utmaningar 
som inte ännu är aktuella. Ett realistiskt perspektiv på politik blir mer presens-
bundet i sin politiska retorik, medan ett idealistiskt blir framtidsorienterat (Ke-
eson, 2008).  

De här två perspektiven på politikens funktion för förändring menar peda-
gogen och framtidsforskaren Kathleen Keeson (2008) ger också uttryck för 
olika sätt att betrakta den institutionaliserade, demokratiska politikens relation 
till det folk den representerar. Ett i högre grad realistiskt perspektiv på politi-
kens demokratiska funktion ger vid handen att politiken ska tillägnas uppgif-
ten att via expertis lösa samhälleliga problem av systemart. Människors med-
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borgerliga inblandning i politiken är i det perspektivet att välja de represen-
tanter som sköter dessa uppgifter bäst. Ett idealistiskt perspektiv däremot, me-
nar Keeson (2008), betraktar samhällets medlemmar och deras kreativitet samt 
deras handlingar för samhällets bästa, som en förutsättning för ett demokra-
tiskt samhälles utveckling.   

I den här diskursen kan svaret på denna fråga betraktas utifrån två perspek-
tiv på relationen samhälle, framtid och utbildning. En universalistisk syn på 
utbildning och framtid kan nämligen betrakta den tid i vilken vi lever som 
antingen del av en redan pågående, övergripande process där målet är ett bättre 
samhällstillstånd, eller som en förutsättning för att samma process ska garan-
teras. Den förra synen bottnar i en idealism, medan den andra bottnar i en 
realism.   

Diskursen har således två slags politiska modus operandi, där den idealist-
iska blicken mot framtiden återspeglas i talet om politik, tid och utveckling 
som genuint sammanvävda begrepp och den realistiska blicken i talet om ut-
veckling som avhängig specifika aktuella problem som måste lösas. 

Det leder oavlåtligen till två typer föreställningar om framtiden som tar 
form i en politisk diskurs om skola och framtid. Den första kategorin ger ut-
tryck för en linjär tidslinje som omfattar hela samhället. Genom denna före-
ställning är det möjligt att tala om framtiden i en progressiv eller regressiv 
tidslogik, antingen ligger ett ljusare eller mörkare samhällstillstånd framför 
oss. Tiden har en riktning och samhället likaså.   

I en mer realistiskt motiverad framtidsföreställning är abstraktionen som 
knyter tiden till en idé om samhällets riktning inte nödvändig. 

Kritisk FS i kritik av realismens retorik om framtiden 
för människa och samhälle. 
Metaforer i politisk retorik om individuell respektive gemensam framtid och 
möjligheterna till att ändra den, bidrar till att stärka de argument som motive-
rar varför en politik kan betraktas som rimlig. Pedagogen Henry Giroux 
(2003) menar att föreställningar om barn och ungas funktion för framtiden i 
politisk diskurs i regel gestaltar barnet som en kulturell symbol, vars funktion 
är att ge tyngd och mening åt uppfattningar om samhällens fortlevnad. Barnet 
eller den unga människan symboliserar garantin för en fortsatt god eller bättre 
gemenskap men också, som jag visade ovan, ett hot mot samhället. Faran att i 
politisk retorik rendera barnet eller den unga människan som garantin för 
framtiden, menar Giroux (2003), är att unga människors verkliga framtid for-
mas ovanifrån i en politisk praktik som talar om kontroll över framtiden och i 
förlängningen deras livsval. Unga människor är viktiga element i beskriv-
ningen av framtiden, men blir statister i utformandet av den. En viktig del i 
framtidsorienterad forskning är således att kritiskt undersöka barn och ungas 
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symboliska värde och metaforiska funktion i ideologiskt grundade föreställ-
ningar om framtiden för samhället.     

Jag har hittills i detta bakgrundskapitel redogjort för samtida analys av 
framtidens funktion i utbildningspolitikens retorik. Klimatet i svensk politisk 
utbildningsdebatt har dessutom färgats av en globaliseringstematik som gett 
skola och utbildning mening via centrala problematiseringar av utbildningens 
framtida funktion i ett globalt perspektiv (Hedlund, 2011; Forsell, 2011). Vid 
internationell utblick på kritisk forskning på beskrivningen av framtiden i den 
politiserade skoldebatten återkommer dessa problematiseringar ofta i termer 
av utbildningens funktion för global ekonomisk konkurrens, politisk och kul-
turell globalisering samt den relation jag redan tangerat nämligen den mellan 
samhällets och individens framtid (Anderson, 1998; Henderson, 1998). 

Från teknokratisk till demokratisk syn på förändring och 
utbildning  

Att teckna och utvärdera olika scenarier i syfte att förbereda sig för framtiden 
är centralt i mänsklig planeringsverksamhet. Människan verkar ha ett behov 
att kontrollera framtiden genom att utforska och bända dess oförutsägbarhet 
till förutsägbarhet.  

Ett modernt samhälle menar historikern och vetenskapsfilosofen Ian Hack-
ing (1990) kännetecknas av människans möjlighet att underkasta slumpen el-
ler ödet, sannolikheten. Framtidsscenarier för ett gemensamt samhälle kan via 
modern statistik plötsligt värderas som mer eller mindre sannolika. Framtiden 
betvingas i ett modernt samhälle inte längre av en transcendental ödeskraft, 
utan av människans förmåga att rationellt avgöra vilka skeden som leder till 
andra (Hacking, 1990).   

Ett framtidsscenarios sannolika inträffande svarar emellertid inte på varför 
en möjlig bild av ett framtida samhälle via utbildning är värd att sträva mot 
eller inte (Winch & Gingell, 2005). Ett framtidsscenarios sannolikhet måste 
vägas mot en moralisk eller politisk uppfattning om vad eller vem som avgör 
huruvida ett scenario bör realiseras eller undvikas, exempelvis genom utbild-
ning av barn och unga.  

Tidiga FS återspeglade den tidiga moderna och mycket teknokratiska upp-
fattningen att moralisk och politisk praktik skulle baseras på människans för-
måga att rationellt bedöma för framtidsscenariers sannolika inträffande (Bell, 
2003). Den amerikanske sociologen William Fielding Ogburn är ett typexem-
pel på uppfattningen om att vetenskapen ska styra moraliska och politiska be-
slut. Han grundlade under 1920- och 30-talen i USA en samhällsanalys visade 
att social och politisk förändring kunde förutspås och kontrolleras via statist-
isk analys (Bell, 2003). Hans uppfattning grundade sig framförallt i ett anta-
gande att moderna teknologiska innovationer styr samhällets ekonomiska och 
sociala institutioner. Modern teknik föregår det moderna samhället i Ogburns 
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(1922) logik. Mänsklig kultur, menade han, var ytterst av adaptiv art. Föränd-
ringar i den materiella världen – genom exempelvis teknologiska framsteg – 
framtvingade förändringar i den sociala samvarons livsmönster. Ny teknologi 
skapade en ny människa i ett nytt samhälle (Ogburn, 1922).  

Det moderna samhällets teknologiska progression var framgångsrik och 
snabb att den enligt Ogburn (1922) skapade ett djupt obehag hos människan 
som vuxit upp i ett äldre samhälle. Detta obehag skulle åtgärdas genom fram-
förallt utbildning av barn som vuxna: 

 
They concern influences affecting the life of children and parental affection, 

sex education, modification of social codes, shorter hours of labor, recognition 
of boundaries to selfishness, specific social programmes, and finally […] rec-
reation (Ogburn, 1922, s. 365).  

 
Han såg det också nödvändigt att kvantifiera samhället för att få en samman-
hållen bild av det och dess framtida riktning (Bell, 2003). Ingen mänsklig 
verksamhet i ett modernt samhälle var möjligt att undersöka annat än via stat-
istisk objektifiering av samhället. Människans beteende var i hög grad bestämt 
utifrån den kategori i samhället hon tillhörde. Samtidigt återger citatet ovan 
ett budskap genom högdragen moralism, som avslöjar att hans intressen inte 
bara låg i att kartlägga samhället som objekt, utan faktiskt också justera män-
niskors beteende enligt en uppfattning om det goda livet.  

Från sent 1940-tal till i mitten av 1960-talet kom Ogburns (1922) idéer om 
hur framtiden för samhället ska begripas, att återspeglas i social planering, 
organisering av utbildningsväsende och militär strategi.  

Ogburn utgör här ett talande delexempel i en större tankeströmning som 
tog form parallellt med det moderna samhällets framväxt. Tankeströmningen 
försökte begripa den motsägelsefulla process i vilken en modern människan 
tar form. För hon var nu individen med förmåga och nyvunnen rätt att bryta 
sig loss från tidigare förgivettagna sociala strukturer, samtidigt som statistiken 
som relativt nytt redskap att ge samhället ett mått visade att samma människa 
i stor utsträckning betedde sig förutsägbart (Hacking, 1990). 

Det fält som under 1960- och 70-talen tar form som FS har utvecklas bort 
från den här tidigare mycket teknokratiska synen på framtiden som mer eller 
mindre förutsägbar. Det nya intresset för framtidsstudier återspeglar i detta 
skede istället en attityd gentemot framtiden, snarare än intresset att kartlägga 
den. Internationalism, ett holistiskt istället för partikularistiskt perspektiv på 
människa och samhälle, optimism, och inte minst en moralisk förpliktelse att 
göra världen till en bättre plats kännetecknar denna attityd (Bell, 2003; 
Slaughter, 2004). Om den tidigare samhällsobjektiva position Ogburn (1922) 
representerade, dolde föreställningen om det framtida goda samhället, eller 
helt enkelt tog den för given som målbild för det moderna samhällets progress-
ion, alstrade detta nya intresse för framtidens politiska och etiska dimension 
idéer om alternativa framtider.   
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Med det här förhållningssättet som utgångspunkt samlades många med ett 
framtidsintresse och med bakgrund i olika vetenskapliga discipliner, utbild-
ningsväsende och inom politiken, i den rörelse som löst kom att betecknas 
futurismen. Det sker under 1960- och 70-talen och internationella samman-
komster futurister emellan resulterade i framtidsorienterade forskningsorgani-
sationer som World Future Society, World Futures Studies Federation och 
franska Futuribles, eller tankesmedjor som Romklubben (Slaughter, 2004). I 
Sverige beslutade regeringen 1973 att öppna sekretariatet för framtidsstudier 
på inrådan från utredningen Att välja framtid (SOU 1972:59). Sedermera om-
vandlas sekretariatet till Institutet för framtidsstudier 1987, som fortfarande är 
verksamt.  

Uppgörelsen med en tidigare teknokratisk syn på samhälle och framtid som 
exempelvis Ogburn tidigare representerade måste emellertid betraktas som 
ofullständig. En radikal framtidstro med moderna förtecken, där nya veten-
skapliga landvinningar och intellektuella språng, men nu i förening med ny-
humanism och ekologism, kännetecknar världsbilden hos framträdande så kal-
lade futurister som Richard Slaughter, David Hicks, Sohail Inayatullah och 
Hazel Henderson.   

Framtidsstudier kännetecknas i regel fortfarande av sin interdisciplinaritet 
eftersom dess mål är viktigare än de enskilda metoder med vilka målen ska 
uppnås (Bell, 2003). Kritisk framtidsorienterad forskning om skola och utbild-
ning gör till sin uppgift att undersöka hur denna samtid alstrar specifika tids-
typiska föreställningar om framtiden för samhället samt i vilken utsträckning 
förändring kan betraktas som möjlig genom dessa föreställningar. 

Unga människors syn på framtiden: ett exempel på framtidens 
mångtydighet 

Utöver att förbereda sig för olika scenarier, och undersöka alternativen till 
dem, förväntas människan ta ställning till vilken slags framtid som förefaller 
ligga i hennes och det kollektivas framtida intresse. Det är inte oproblematiskt 
att implementera den uppgiften inom ramen för utbildning och undervisning 
av barn och unga. Exempelvis kan ett fokus i utbildning på den enskildes möj-
lighet att skapa en god framtid för sig själv kollidera de med förväntningar i 
vilka hon betraktas som en möjlig agent att bidra bättre framtid för flertalet. 
Går de två typerna av förväntningar att förena kan de bidra till en förstärkt tro 
på den egna individuella förmågan att bidra till personlig tillika samhällelig 
utveckling och förbättring (Rogers, 1998). Men blir diskrepansen för stor mel-
lan de utmaningar som föreligger den enskildes personliga framtid och de ut-
maningar som är mer av gemensam art, riskerar möjligheten att välja en en-
skild framtid som samtidigt påverkar en kollektiv framtid i positiv riktning, 
att framstå som avlägsen, motsägelsefull eller rent av omöjlig. Det kan resul-
tera i upplevelse av skuld gentemot den gemensamma framtid man visserligen 
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ser som eftersträvansvärd, men inte tror sig ha möjlighet att påverka i större 
utsträckning (Hutchinson, 1998; Rogers, 1998).   

Människans vilja att skapa sin individuella framtid i samhället återspeglar 
å andra sidan inte nödvändigtvis – eller står rent av i direkt kontrast till – hen-
nes uppfattning om en gemensam framtids förutsättningar. 

Inom ramen för en pedagogisk och didaktisk diskussion har denna fråga – 
även om den uttrycks på lite annorlunda vis – beforskats och diskuterats som 
ytterst avhängig en förståelse av barn och ungas uppfattning om sin och sin 
omvärlds framtid. Svensk och internationell framtidsorienterad forskning har 
sedan mitten av 1990-talet bidragit med en tilltagande mängd undersökningar 
av deras syn på sin egen individuella framtid och framtiden för samhället (Gid-
ley & Inayatullah, 2002; Hicks, 2008).4 Flera av dessa studier visar att ungdo-
mar i framförallt högstadieåldern betraktar sin egen personliga framtid som 
osäker, men alltjämt med en försiktig optimistisk syn på sitt framtida liv i ett 
samhälle på lokal/nationell nivå. Hållningen till framtiden i ett globalt per-
spektiv är i regel mer pessimistisk, och återspeglas i många unga människors 
dystopiska farhågor om exempelvis miljöförstöring, krig, och global social- 
och ekonomisk ojämlikhet (jfr Brunstad, 2002; Hicks, 2008; Hutchinson, 
1998; Rogers, 1998).  

Tidens symboliska funktion och framtidsbildens metaforiska 
funktion i ungdomars föreställningar om framtiden 

Utöver att de här studierna identifierar ungas förväntningar, hopp och oro, ut-
trycker de också en samtida orientering mot ett framtidsperspektiv i forskning 
om skola och utbildning. Motiven för de här studierna är givetvis flerfaldiga. 
Det övergripande motivet till att ökningen av undersökningar om barn och 
ungas syn på framtiden sker under just 1990-talet kan dock förklaras med ett 
generellt ökande intresse för framtiden i ett globalt perspektiv, också i forsk-
ningssammanhang (Hicks, 2008). Millennieskiftet utgjorde i sammanhanget 
en viktig symbolisk referenspunkt för tanken och samtalet om att vi går från 
en tid till en annan. Skiftet av tidsperioder aktualiserar helt enkelt frågan om 
vart samhället är på väg i tidsligt linjär mening (Slaughter, 2004).  

Barn och ungdomar symboliserar dessutom den här vägens möjlighet, ef-
tersom de är det primära villkoret för att ett givet samhälle kan tänkas existera 
bortom äldre generationers död. Denna symbolik har således en existentiell 
dimension. Barn och unga kommer att både förvalta och förändra samhället 
bortom sina föräldrars inflytande eller kontroll (jfr Arendt, 1968/1993; 
Castoriadis, 1987/2005).  

                               
4 David Hicks (2008) menar i sin kartläggning av de framtidsstudier som fokuserar barn och 
ungas syn på framtiden, att den generella ökningen återspeglar framförallt västerländsk forsk-
ning. 
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Inom framtidsforskningen betraktas ibland relationen mellan unga och 
äldre generationer som problematisk i ett demokratiskt och etiskt perspektiv. 
Demokratiska beslut som fattas idag får ofta konsekvenser för de barn och 
unga som ännu inte deltar i demokratiska beslutsprocesser. I framtiden måste 
de emellertid ta ställning till sådana tidigare beslut som kanske förutsatte att 
framtida generationer accepterar effekterna av besluten (Lindh & Lundberg, 
2008; Masini, 2012). Millennieskiftets symboliska funktion visar således att 
människan har en möjlighet att gestalta sig själv och samhället hon lever i, 
som en del i en tidslig process där vissa avgörande skeden leder människa och 
samhälle i en viss riktning. 

Undersökningarna visar också hur framtiden kan ges olika innebörd, bero-
ende på vem eller vad den avses vara för. En gestaltning av den personliga 
framtiden renderar exempelvis en annan slags framtid än en gestaltning av 
framtiden i ett globalt perspektiv. Det blir möjligt för unga människor som i 
undersökningarna ovan visar, att föreställa sig ha arbete i en personligt orien-
terad framtid och samtidigt i ett globalt perspektiv föreställa sig att jorden går 
under och mänskligheten med den. Motsägelsefulla framtidsbeskrivningar 
kan i sig vara meningsfulla. En viktig utgångspunkt inom ramen för FS är 
insikten om att olika framtidsbeskrivningar återspeglar olika upplevelser av 
vår samtid och vår plats i den, genom olika perspektiv på tillvaron (Slaughter, 
2004). Hur bra de olika framtidsscenarierna stämmer överens med varandra 
rent kausalt, är då av mindre vikt än det innehåll de ger uttryck för. Pedagogen 
och framtidsforskaren Sohail Inayatullah (2008) menar att uttryckta föreställ-
ningar om framtiden för samhälle och människa bör analyseras som skiktade 
i olika nivåer, där den ytligaste nivån ger sken av att en särskild framtid tycks 
allmänt relevant och rimlig. På den nivån är framtidsscenariot tämligen ore-
flekterat och bottnar i upplevelsen av att antingen något positivt eller negativt 
är på väg att hända. Gör man en djupare analys av scenariot, visar det sig att 
dess allmänna karaktär är långt mer mångfacetterad. Det särskilda scenariot 
kan vara formulerat ur ett specifikt ideologiskt perspektiv, en särskild om-
världsuppfattning, eller på en nivå där djupt gående kulturella uppfattningar 
gestaltar framtiden i en metafor eller myt som förordar hur en social samvaro 
bör organiseras (Inayatullah, 2008). Det Inayatullah (2008) framförallt pekar 
på här, är att vid en studie av framtiden för människa och samhälle så måste 
framtiden i sig betraktas som plural, i det att människor skapar flera scenarier 
på olika bevekelsegrunder gemensamma liksom personliga.  
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Aktualisering av kritisk pedagogik i framtidsforskning 

I praxis finns nyckeln till nya framtider 

I utbildningsanknuten framtidsforskning har ett kritiskt analytiskt perspektiv 
av det slag jag hittills beskrivit, under de två senaste decennierna vävts sam-
man med ett praxisorienterat pedagogiskt perspektiv på framtiden. Perspekti-
vet syftar till att både etablera en kritisk blick på hur relationen skola, utbild-
ning och framtid ges ”självklar” mening i politisk diskurs, men också till att 
utveckla metoder och förhållningssätt i undervisning med ett tydligt framtids-
perspektiv som avser att bryta med förgivettagna framtidsföreställningar (Gi-
roux, 2006). Inom forskningsfältet Futures Education (FE) är denna kritiska 
problematisering av framtiden central. Poängen med fältets problematisering 
av framtiden är dubbel. Å ena sidan avser FE etablera ett undersökande per-
spektiv på framtidens betydelse och status för utbildning av barn och unga, 
och å andra sidan i mer progressiv anda vrida fokus mot pedagogikens sam-
hällsförändrande potential. 

FE utgör inget eget sammanhållet fält, utan fungerar som basen för en dis-
kussion om olika perspektiv på relationen utbildning och framtid som åter-
speglas i forskning som gör anspråk på att undersöka denna relation. Diskuss-
ionen syftar således till att klargöra hur olika förståelser av utbildning, tid, 
samhälle och politisk subjektivitet produceras och reproduceras i olika synsätt 
på utbildningens framtida villkor. 

Formeringen av kritisk pedagogik som fält är samtida med den framtidsrö-
relse som under sena 1960-talet och 1970-talet lägger grunden för moderna 
FS. Den kritiska pedagogiken ligger också till grund för FE:s anspråk att bed-
riva en kritisk undervisning. Diskussionen inom ramen för FE tillägnar peda-
gogiken radikal betydelse för utvecklingen av individens och kollektivets 
samhällsförändrande förmågor, på ungefär samma sätt som sker i den kritiska 
pedagogiken.  

Paolo Freires bok Pedagogy of the Oppressed (1970/2000) tillhör pedago-
gikens moderna klassiker och kan betraktas som fröet till den kritiska pedago-
gikens kanon.5 Förutom de viktiga teoretiska influenser denna bok haft på kri-
tiskt orienterade pedagoger som Michael Apple, Henry Giroux och Peter 
Mclaren, har den varit i bruk som högst reellt redskap för en antiauktoritär 
pedagogik i framförallt den latinamerikanska världen (Apple, 1993; Giroux & 
McLaren 1989; Macedo, 1970/2000).  

                               
5 Jag väljer att referera till den engelska översättningen av Freire av främst två anledningar. Den 
engelskspråkiga utgåvan från 2000 rymmer en ny introduktion av Donaldo Macedo som försö-
ker aktualisera Freires tänkande i relation till modern pedagogisk teori. Den svenska översätt-
ningen från 1972 finner jag problematisk i det att den rymmer en konsekvent definition av 
Freires filosofi som en pedagogik för förtryckta. Problemet är inte bara semantiskt. Pedagogisk 
praxis uppstår i Freires tankevärld mellan människor. Det finns således ingen pedagogik med 
vilken pedagogen kan frigöra människor från förtryck.    
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Freire (1970/2000) gav dialogen central betydelse i sitt pedagogiska tän-
kande. Han såg dialogen som ett medel för människor att gemensamt förstå 
kultur och samhälle. Dialogen i detta perspektiv är mycket mer än bara en 
samtalsform, den utgör också en epistemologisk process där samtalsdelta-
garna tillsammans upptäcker en gemensamt delad värld och samtidigt kommer 
till insikt om att de själva skapar den. Freire (1970/2000) menade därför att 
genom dialogen upptäcker människor världen men samtidigt sig själva som 
politiska subjekt. Dialogen var som han kallade den en praxis vari den ab-
strakta, teoretiska förståelsen av maktasymmetriska samhällsstrukturer blev 
till en naturlig del av kunskapen om samhället. När människan upptäcker sig 
själv som subjekt i kulturen och samhället, upptäcker hon nämligen dessutom 
de röster och det språk i kultur och samhälle som talar om henne som ett bruk-
bart ting, ett objekt, för det samhälle hon lever i. Pedagogisk praktik och en 
teori för möjlig emancipation, det vill säga människans frigörelse, förenas i 
detta praxisbegrepp.  

Pedagogisk praxis är allt annat än uddlös, ytan inbrytande i världen och 
ibland samhällsomstörtande: 

 
It is only when the oppressed find the oppressor out and become involved 

in the organized struggle for their liberation that they begin to believe in them-
selves. This discovery cannot be purely intellectual but must involve action; 
nor can it be limited to mere activism, but must include serious reflection: only 
then will it be a praxis (Freire, 1970/2000, s. 65).  

   
Konsekvensen av Freires (1970/2000) resonemang ovan är att människor ge-
mensamt inte är maktlösa i sina försök ge ny mening åt världen. Framtiden 
kan betraktas som en målarduk där vi laborerar med nya eller annorlunda sätt 
att betrakta vår samvaro, som bryter med förgivet tagna föreställningar om 
samhällets framtid.  

Giroux (2006) menar att skola och utbildning visserligen bör skapa förut-
sättningar för och praktisera kritiska samhällsperspektiv, men det är inte till-
räckligt om utbildning också i någon mening ska kunna erbjuda barn och unga 
verktyg att ta ansvar för förändring eller utveckling av samhället. Skola och 
utbildning bör enligt honom också vara en plats där nya alternativ till hur 
framtiden kan beskrivas annorlunda får utrymme. 

Aronowitz argumenterar tillsammans med Giroux (Aronowitz & Giroux, 
1991) för en pedagogik där framförallt barn och unga ges möjlighet att ut-
veckla en politisk literacitet där de lär sig kritiskt studera hur texter och berät-
telser om samhälle och människa framställs i termer av subjekt och objekt. En 
tillägnad förmåga att kunna analysera hur samhället framställs i termer av ak-
tiva och passiva medlemmar, leder enligt Aronowitz och Giroux (1991) inte 
per automatik till kritisk verksamhet som frigör människor från bilden av dem 
som antingen aktiva eller passiva. Tvärtom kan ett sådant kritiskt tänkande bli 
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kontraproduktivt eftersom förmågan att analysera samhället i termer av sub-
jekt och objekt riskerar bekräfta människors tidigare bilder av sig själva som 
oförmögna att bidra till samhällelig förändring, och därmed låta dem vidarei-
dentifiera sig i rollen som passiva varelser. En kritisk pedagogik måste, enligt 
Aronowitz och Giroux (1991), därför alltid erbjuda redskap för människan att 
betrakta sig själv som ett nytt subjekt i den sociala samvaron, vid sidan om 
deras tillägnade förmåga att undersöka samhällsbeskrivningens etablerande av 
aktiva och passiva människor. De föreslår det de själva kallar för en ”border 
pedagogy”, som ger barn och unga möjligheten att etablera nya sätt att tala om 
samhälle och kultur bortom den gräns som normativa förgivettagna föreställ-
ningar om samhället redan etablerat (Aronowitz & Giroux, 1991, s. 119). Om 
kritiken i ett moment kartlägger hur makt distribueras i föreställningar om 
samhället, innebär dess andra moment en produktion av motbilder bortom en 
reproducerande bekräftelse av att maktasymmetri visserligen existerar i sam-
hället, men att det inte är att göra åt sakernas tillstånd. 

Diskursanalytikern Norman Faircloughs kritiska analys av relationen mel-
lan ideologi och medierad mening i vid bemärkelse (text, tal, visuella utryck 
osv), har i samma kritisk pedagogiska anda föreslagits en implementering i en 
pedagogisk-reflexiv praxis (Cazden, Cope & Fairclough, 1996). Den imple-
menteringen påminner starkt om Aronowitz och Girouxs (1991) ”border pe-
dagogy”. Genom en identifikation av hur språket etablerar samhälleliga och 
kulturella sanningar, samt de identiteter dessa sanningar erbjuder människan i 
olika sociala sammanhang, blir det möjligt att också omvandla förgivettagan-
den om människans plats i samhället. Via en ”transformed practice” låter ex-
empelvis läraren eleverna undersöka på vilka sätt det är möjligt att ge ny me-
ning åt sociala och kulturella identiteter i sociala sammanhang (Cazden, Cope 
& Fairclough, 1996, s. 88). 

Argument för sådana kontextuella meningsöverskridanden återfinns också 
mycket tydligt formulerade i diskussionen om villkoren för en kritisk femin-
istisk pedagogik. Undersökningen av hur genus gestaltas i exempelvis klass-
rummet förutsätter en djupare kritisk analys av hur dessa gestaltningar är hi-
storiska, kulturella och sociala sedimenterade. En ny kritisk medvetenhet om 
hur vardagligt beteende konfigureras av erbjudanden ömsom begränsningar, 
som har historisk bakgrund, ger människan möjlighet att handla i enlighet med 
sitt kritiska medvetande. Människan tillägnar sig auktoriteten att, som peda-
gogen Dale M. Bauer (2009) påstår, betrakta sig som en intellektuell person i 
omvandling.  

Transformationens teoretiska betydelse här är ytterst inlånad från Freires 
begreppsapparat och den feministiska pedagogiken är i det avseendet nära be-
släktad med den kritiska pedagogiken. Därför begrips den pedagogiska situat-
ionen i pedagogisk feministisk diskussion också ofta som praxis, snarare än 
praktik (Crabtree, Sapp & Licona, 2009). Pedagogik som erbjudande om för-
ening av kritisk undersökning, gemensam reflektion, transformation och poli-
tisk handling sammanfattas i detta praxisbegrepp. 
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Den kritiska pedagogiken och de pedagogiska diskussioner som vidhäftar 
Freires praxistanke, återger en alldeles särskild syn på social förändring ge-
nom politisk handling. Pedagogisk praxis visar att pedagogiken själv är en 
förutsättning för människors politiska medvetenhet. Människors frigörelse 
kan således inte etableras i en tankefigur där politiken föregår människans 
upplevelse av sig själva som aktivt subjekt i samhället. Pedagogiken är ett 
möjligt tillfälle för politisk och därigenom samhällelig förändring. 

Denna pedagogiska tanke är ett kraftfullt instrument för att reflektera över 
utbildning och temporalitet i ett kritiskt perspektiv. Inom ramen för FE utgör 
den också en vital utgångspunkt för en framtidsorienterad pedagogik. Peda-
gogen David Hicks (2008) föreslår både hur lärare och elever i undervisningen 
kan fokusera ett kritiskt perspektiv på framtiden, men också, på vilket sätt ett 
framtidsperspektiv kan formuleras inom ramen för läroplanen. Inom ramen 
för undervisning föreslår han exempelvis undersökningar och reflektionsmo-
ment som utmanar elevers förmåga att fantisera om alternativa bättre framti-
der, som låter dem delta aktivt engagera sig i lokala som globala frågor som 
rör deras egen framtid och framtida generationers och som utvecklar deras 
kritiska tänkande i ett framtidsorienterat perspektiv. Läroplanen anser han så-
ledes i större utsträckning bör innefatta målet att elever ska kunna möta fram-
tida utmaningar mer proaktivt, istället för att lära sig förbereda sig på den 
framtid som framstår som oundviklig (Hicks, 2008, s. 77-78). 

Utopiskt tänkande som undervisningsmetod 

Pedagogen Aharon Aviram (2006) menar att utopiskt tänkande traditionellt 
och historiskt framförallt kännetecknas av en inbyggd oförmåga att realisera 
ett meta-narrativ om en utbildning som syftar till ett idealt samhällstillstånd, 
utan att inskränka friheten och försämra livsvillkoren för de människor som 
utgör den sociala samvaro som ska förändras. Felet enligt Aviram (2006) lig-
ger framförallt i det traditionella utopiska tänkandets strävan att finna en op-
timerad form för social samvaro som endast kräver att utopin legitimerar sig 
själv som sann, utan att behöva ta hänsyn till den eventuella legitimitet sam-
hällets innevånare skänker denna optimering (Aviram, 2006). Denna typ av 
idealitet blir därför totalitär när den instiftas i praktiken. Däremot framhärdar 
pedagogiska tänkare som Aviram (2006) i linje Ilan Gur-Ze'ev (1998, 2007), 
Doret de Ruyter (2006) och Ivana Milojevic (2005, 2006) att en diskussion 
om villkoren för ett framtida idealt samhälle är nödvändig i utbildning i de 
demokratiska samhällen som både tar avstånd från totalitära eller allomfat-
tande idéer om samhällelig organisering, och samtidigt framhärdar demokra-
tin som a priori övergripande idé om det goda samhället. Demokratibegreppets 
definition kan i en sådan diskussion öppnas upp, och undvika att reduceras till 
vad den politiska tänkaren Alain Badiou (2010) ett tomt begrepp utan eget 
innehåll, med flytande betydelse och som möjlig retorisk resurs att beteckna 
en stor mängd, inklusive problematiska, politiska idéer som demokratiska.  
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Filosofen Jean-Francois Lyotard (1984) menar att ett postmodernt samhälle 
kännetecknas av att det meta-narrativ som beskriver ett samhälles tillstånd och 
riktning mot ett bättre i det ögonblick berättelsen upprättas, ögonblickligen 
blir en berättelse i mängden, den kritiseras eller avfärdas och förlorar därför 
legitimitet som allmän förklaringsmodell om villkoren för ett bättre samhälle. 
Den stora berättelsen förflyttas från idén om ett bättre samhälle, till en retorik 
om ett bättre samhälle.  

Aviram (2006) accepterar visserligen föreställningen om utopin som förle-
gad modell för tanken om ett bättre samhälle, men menar att utbildning i prak-
tiken men också pedagogisk och didaktisk teori inte bör göra denna insikt om 
meta-narrativens impotens i det postmoderna    

Istället för att tillskriva utopin och det utopiska tänkandet möjligheten att 
beskriva det perfekta och färdiga samhällstillståndet, kan utopin förstås som 
en aktiv tankeverksamhet som bryter med varje föreställning om att en redan 
existerande politisk och social organisering av samhället kan betraktas som 
den ideala (Peters & Freeman-Moir, 2006). Utopi i denna annorlunda bety-
delse flyttar fokus från behovet att finna ett otvetydigt svar på frågan hur ett 
samhälle bäst organiseras och fokuserar istället tänkandet om det bättre sam-
hället i sig, som den praktik som förutsätter ”the opening of imagination to 
speculation and open exploration” (Peters & Freeman-Moir, 2006, s. 4). Uto-
pin betraktas i denna betydelse som konsekvensen av en medveten tankeverk-
samhet där syftet är – när den överförs som metod i undervisning – att etablera 
”the education of desire”: 

 
The utopian thinker is also free to think of ways of living that lie completely 

beyond what is currently envisaged. Overwhelmingly in contemporary educa-
tional thought the future is reduced to policy analysis and prescription, not to 
iconoclastic disruption of current administration and procedure. The formula 
seems to be of the following order: more of the present = policy analysis and 
fine-tuning. [...] The challenge is that in an antiutopian age such as ours this is 
liekly to occur. When it does it is likely to be circumscribed and narrowed. But 
this fact alone makes such exploration both more necessary and urgent (Peters 
& Freeman-Moir, 2006, s. 4). 

 
Poängen i Peters och Freeman-Moirs (2006) resonemang är dubbelbottnad. I 
ett avseende definieras det utopiska tänkandet som en utgångspunkt för ett 
laborerande med radikala idéer om hur ett samhälle kan organiseras an-
norlunda. Tankeverksamheten som leder till den färdiga utopin är i sig inte 
målet utan syftar till att bryta med invanda och oreflekterade mönster i en fak-
tiskt existerande organisering av samhällets institutioner, som exempelvis 
skolan. Ingången till ett tänkande om samhället som radikalt annorlunda, 
menar Giroux (2006), är att ge lärare och elever ”the chance to resist and re-
write those modes of pedagogy, time and rationality that refuse to include 
questions of judgement and issues of responsibility” (s 53). Giroux slutsats är 
således den att det utopiska tänkandet saknar en moralisk dimension. Utopins 
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definition kan i en sådan diskussion öppnas upp, och undvika att reduceras till 
vad den politiska tänkaren Alain Badiou (2010) ett tomt begrepp utan eget 
innehåll, med flytande betydelse och som möjlig retorisk resurs att beteckna 
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Filosofen Jean-Francois Lyotard (1984) menar att ett postmodernt samhälle 
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The utopian thinker is also free to think of ways of living that lie completely 

beyond what is currently envisaged. Overwhelmingly in contemporary educa-
tional thought the future is reduced to policy analysis and prescription, not to 
iconoclastic disruption of current administration and procedure. The formula 
seems to be of the following order: more of the present = policy analysis and 
fine-tuning. [...] The challenge is that in an antiutopian age such as ours this is 
liekly to occur. When it does it is likely to be circumscribed and narrowed. But 
this fact alone makes such exploration both more necessary and urgent (Peters 
& Freeman-Moir, 2006, s. 4). 

 
Poängen i Peters och Freeman-Moirs (2006) resonemang är dubbelbottnad. I 
ett avseende definieras det utopiska tänkandet som en utgångspunkt för ett 
laborerande med radikala idéer om hur ett samhälle kan organiseras an-
norlunda. Tankeverksamheten som leder till den färdiga utopin är i sig inte 
målet utan syftar till att bryta med invanda och oreflekterade mönster i en fak-
tiskt existerande organisering av samhällets institutioner, som exempelvis 
skolan. Ingången till ett tänkande om samhället som radikalt annorlunda, 
menar Giroux (2006), är att ge lärare och elever ”the chance to resist and re-
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således den att det utopiska tänkandet saknar en moralisk dimension. Utopins 
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löfte är tvärtom att dess ”skapare” inte behöver ta ansvar för de konsekvenser 
en realiserad version av utopin skulle generera, eftersom den aldrig avses för-
verkligas.  

I ett annat avseende hävdar Peters och Freeman-Moir (2006) i ovanstående 
citat, att utopiskt tänkande saknas i forskning om utbildning, samhälle och 
framtid som utger sig för att vara kritiskt reflekterande kring ett samtida sam-
hälles villkor. Detta leder till en reproduktion av föreställningen att ett givet 
samhälles organisering är fullkomligt, bara det ytterligare optimeras, också 
inom forskning. 

Det utopiska tänkandets betydelse för den reflekterande praktik som syftar 
till utveckling eller förbättring av ett föreställt samhällstillstånd förlorar förr 
eller senare legitimitet, när det möts av slutsatser om hur ett samhälle ska or-
ganiseras i framtiden som hävdar att utveckling måste ske via rationella och 
realistiska principer (Milojevic, 2006). Tankeverksamheten, som syftar till 
samhällets förändring och samtidigt åberopar rationalitet och realism, avslöjar 
emellertid också en visionär tendens (Milojevic, 2006). 

Kritik av den kritiska drömmen om barn och unga som nyckeln 
till en bättre framtid 

Det finns nu anledning att förhålla sig kritisk till denna framtidsorienterade 
pedagogik, med rötterna i den kritiska pedagogiken. Först och främst avser 
jag balansera föreställningen om pedagogiken som utrymme för motkraft till 
förutsägbar, reproducerad och determinerad framtid. Avslutningsvis avser jag 
visa på bristerna i den tidslogik också den kritiska pedagogiken alstrar. 

Framtidsforskaren och sociologen Susanne Alm (2012) visar att när ung-
domar själva får redogöra för synen på sin egen framtid, återspeglas ett par 
centrala samband mellan synen på framtid och ungdomarnas aktuella livssitu-
ation. Tonåringar som upplever att de har lite egen kontroll över sina liv har 
en mörkare bild av framtiden än ungdomar som upplever att de har mer egen 
kontroll. Samtidigt tycks unga människor, i tidig ålder, mycket medvetna om 
vad som gör att vissa får det bättre än andra, plus att ”de dessutom applicerar 
denna statistiskt baserad kunskap på sig själva” (Alm, 2012, s. 180). Ungdo-
mar är således medvetna om vilka framtida förutsättningar de har, och möjlig-
heter till, ett bra liv framöver. Alm är kritisk till den som hon ser det normativa 
framtidsforskning som argumenterar för en pedagogik i vilken framställ-
ningen av positiva framtidsscenarier utgör en metod för att bryta med ett en-
sidigt pessimistiskt perspektiv på framtiden (Hicks, 2008). Denna typ av pe-
dagogik kan själv producera sociala uteslutningsmekanismer genom att bortse 
från de faktiska villkor som ligger till grund för unga människors framtid. Alm 
(2012) pekar också på att denna pedagogik i allt för stor utsträckning riktar in 
sig på individens sätt att gestalta en positiv framtid. Snarare borde de sociala 
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och ekonomiska villkor förändras, som ligger till grund för att barn och unga 
i så tidig ålder ser sin egen framtid som sämre än andras. 

Alms (2012) sociologiska perspektiv är viktigt för en framtidsorienterad 
pedagogik. Även om hon i sitt resonemang inte själv pekar på det, rymmer 
hennes kritik av pedagogiken också en kritik som kan formuleras inom ramen 
för ett kritiskt perspektiv på relationen mellan didaktik, framtid och föränd-
ring. Den kritiska pedagogiken och de idéer den implementerat i sentida pe-
dagogik, handlar ytterst om villkoren för människors frigörelse från det status 
quo-tillstånd som hindrar dem från att betrakta sig själva som subjekt som 
skapar ny framtid på sina egna villkor. Detta kritiska fokus förutsätter emel-
lertid en annan problematisk syn på pedagogikens funktion för samhällsför-
ändring, nämligen en revolutionär logik där människan inte bara upptäcker sig 
själv som subjekt utan också som del i omstörtningen av en orättvis samhälls-
ordning (vare sig den är klass-, etnicitets- eller genusgrundad).  

Paolo Freire med mer eller mindre uttalade efterföljare i kritiska neomarx-
istiska pedagoger och tänkare som Giroux, Aronowitz och Fairclough, ser 
människan frigörelse och motstånd som vägen till ett mer socialt rättvist sam-
hälle. Utbildningens plats i frigörelsens och motståndets processer är given. 
Freire såg liksom Marx dialektiken mellan herre och slav i relationen mellan 
den borgerliga kapitalägande delen av samhället och de människor som i be-
roendeposition till de förra, producerade materiellt värde. Utbildningen måste 
i detta vara en revolutionär praktik som bidrar till att ett socialt orättvist sam-
hälle omkullkastas. Vägen till den goda framtiden är abrupt och omvälvande. 
Verkliga, högst påtagliga maktrelationer i samhället omkullkastas, om än inte 
våldsamt (Freire 1970/200). 

Även om det hos exempelvis Girouxs (2006) och Faircloughs (1996) idéer 
om hur en kritisk pedagogik ska organiseras saknas samma radikalitet som 
hos Freire, ger de uttryck för samma slags syn på utbildningens samhällsför-
ändrande funktion. Utbildningen av barn och unga är utbildningen av ett re-
volutionärt subjekt, som genom att lära sig hur samhället är organiserat också 
upptäcker att vissa människor är förtryckta.  

Klafkis (2004, 2011) definition av en kritisk-konstruktiv pedagogik möj-
liggör en annan kritik av båda ovanstående uppfattningar om samhällelig för-
ändring via utbildning av barn och unga till demokrater. Skola och utbildning 
ska betraktas som del i det samhälle som förändras. Relationen mellan skola, 
samhälle och framtid är således central. Utbildning av barn och unga kan var-
ken placera sig utanför samhället genom att utbilda människor som i framtiden 
förväntas förändra det radikalt, eller att tvärtom betrakta skolan som en in-
stitution vars socialiserande kraft skapar en ny demokratisk medborgare. 
Skola och utbildning av barn och unga är i Klafkis (2004, 2011) perspektiv en 
i samhället närvarande institution vars aktörer i form av elever, lärare, föräld-
rar, politiker och tjänstemän gemensamt renderar skolans verklighet. 

Klafkis (2004, 2011) kritisk-konstruktiva didaktik är reformistisk snarare 
än revolutionär. Skola och utbildning av barn och unga existerar enligt honom 
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inte i en social och kulturell fristad vars verksamhet kan friskriva sig från de 
uppfattningar om vad utbildning ska vara till för, även om dessa uppfattningar 
formuleras utanför ramen för en pedagogisk verksamhet. Klafkis (2004/2011) 
syn på framtidsorienterad demokratisk utbildning gör gällande att föreställ-
ningen om barn och unga blir alltför symboliskt överlastad om demokratisk 
utbildning betraktas som en motkultur till dominant politisk diskurs eller ma-
joritetskultur. Förväntningarna blir alltför höga på de som förväntas skapa för-
ändring. Han föreslår därför en samhällsorienterande didaktik som betraktar 
undervisning som en praktik sammanvävd med det omgivande samhället. Ut-
bildning av barn och unga för ett framtida samhälle sker i det samhälle som 
redan är i förändring, som unga människor redan är en del av, inte utanför det. 
Unga människor ska alltså inte betraktas som en symbol för en framtida social 
och politisk kraft med möjlighet att i framtiden förändra det samhälle, samtida 
sociala och politiska krafter för tillfället inte klarar av. Däremot bär barn och 
unga med sig verkliga erfarenheter till skolan från ett samhälle som är politi-
serat. Dessa erfarenheter är enligt Klafki (2004, 2011) en förutsättning för ex-
empelvis undervisning om samhället.  

Kritiken av föreställningen om den unga människan som politiskt subjekt 
är i förlängningen en diskussion om människan som politiskt subjekt. I nästa 
kapitel avser jag att fördjupa denna diskussion, för att etablera den teoretiska 
ingång genom vilken jag analyserar läroböckerna.  

   
  
 
  

 
 

 

 49

Kapitel 3 Framtida samhällsordning och 
det politiska subjektet 

Kritiskt förankrad pedagogik betraktar som jag visade i föregående kapitel 
framtiden som ett raster att formulera former för undervisning om samhället 
bortom föreställningen om en kontrollerbar framtid via utbildning av barn och 
unga. Jag visade också där att aktualiseringen av den kritiska pedagogiken 
återspeglar en reaktion på en visionslös utbildningspolitik.  

I politisk filosofi gestaltas en samtida kritik av liknande uttryck för en vis-
ionslös politik. Huvudsakligen handlar den kritiken om att ge begreppet de-
mokratisk politik en ny betydelse. Istället för att politikens praktik reduceras 
till att ytterst handla om garantin av en demokratisk samhällelig ordning, be-
traktas demokratisk politik som sporadisk, inbrytande och oförutsägbar (Da-
vis, 2013). I ett perspektiv på demokratisk utbildning handlar denna kritik om 
ett sätt att konceptualisera syftet med demokratiskt orienterad utbildning av 
barn och unga bortom varje uppfattning av att ett demokratiskt samhälle har 
en idealform som utbildning av barn och unga ska åsyfta. Mitt fokus i detta 
kapitel är på demokratisk politik och handlar om kritik av föreställningen om 
en institutionaliserad demokrati i skola och utbildning. Detta kapitel ska därför 
delvis betraktas som del i en diskussion om politikens förutsättningar i barn 
och ungas utbildning, i vilken jämlikhet betraktas som utgångspunkt för de-
mokrati (jfr Biesta, 2010; Biesta & Bingham, 2010; Masschelein & Simons, 
2011; Ruitenberg, 2010; Säfström, 2010).  

En kritisk förståelse av framtiden som utbildningens mål och problemati-
sering av politikens uppgift är nära besläktade. Politisk filosofi av det slag som 
jag lyfter i det följande kapitlet handlar om diskussionen om hur framtiden för 
samhälle och människa i samhällsdidaktikens innehåll tar form. I detta kapitel 
argumenterar jag att Jacques Rancières (1991, 1995/2007, 2004, 2009, 2010a, 
2010b) definitioner av social och politisk ordning kan ligga till grund för en 
kritik som fokuserar uttryck för samhället som ordning, och villkoren att för-
ändra denna ordning i ett framtidsperspektiv. Detta kapitel ligger till grund för 
mina teoretiska utgångspunkter i framförvarande metodavsnitt i vilket jag be-
skriver formerna för en ontopolitisk analys av läroböcker i samhällskunskap. 
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Problematisering av framtiden som mål för utbildning 
av barn och unga i pedagogisk teori 
Föreställningen om samhällelig förändring genom vuxnas fostran av barn har 
en central plats i pedagogisk teori. Ett gott framtida samhälle beror antingen 
på vuxenvärldens förmåga att fostra barn till ansvarstagande och autonoma 
varelser, eller på barnets oförstörda natur som bär med sig löftet om en ny 
samvaro bortom en samtida korrupt vuxenvärld. Filosofen Immanuel Kant var 
av denna förra uppfattningen och filosofen Jacques Rousseau den senare 
(Smeyers & Wringe, 2003). Förhållandet mellan pedagogisk teori och politisk 
filosofi är i föreställningar om en framtida mänsklig samvaro är därför tydligt 
relaterade till varandra. Barnet utgör en stark symbol för tanken om verklig 
förändring, vare sig symboliken rymmer en föreställning om vad barn faktiskt 
är kapabla till eller om barnet utgör en allmän symbol för en möjlig framtid.  

Stor vikt har i samtida pedagogisk teoretisk diskussion om framtiden lagts 
på frågan om pedagogikens möjligheter att gestalta den goda framtiden i 
undervisning av barn och unga (se ex. Giroux, 2006; Papastephanou, 2009; 
Peters, & Freeman-Moir, 2006). Pedagogen Marianna Papastephanou (2009) 
menar att diskussionen ytterst bottnar i nödvändigheten att betrakta framtiden 
ur andra perspektiv än ”the disillusioned perspective of a post-metaphysical 
era” som driver människan att betrakta den moderna demokratin som ”the best 
possible and […] any utopian attempt to change it for the better will end in 
disaster” (Papastephanou, 2009, s. xiii). Enligt Papastephanou (2009) leder en 
i grunden positiv upplevelse av att demokratins idealform gestaltats i det väl-
organiserade moderna samhället, till rädsla för varje ansats att försöka för-
ändra, eller tänka bortom, rådande demokratiska samhällsordning: 

 
Antiutopian is largely the kind of political discourse that treats utopias as per-
nicious visions, condemns ideas of radical change, avoids experiments with 
collective life and defends the reproduction (material, symbolic) of society or, 
at most, the modest, minimal betterment of conditions of political life (Pa-
pastephanou, 2009, s. 1). 

 
Pedagogisk teori handlar enligt henne om att problematisera anspråk på ut-
bildning av barn och unga i politisk diskurs som säger att själva utbildningens 
funktion är reproducera bilden av det goda samhället (Papastephanou, 2009). 
Pedagogisk teoretisering av framtiden är därför som pedagogerna Jessica A. 
Heybach och Eric C. Sheffield uttrycker det ”not simply helpful, theory is 
necessary for ’seeing’ the human endeavor in newly creative, critical and con-
structive ways” (Heybach & Sheffield, 2013, s. 1).  

Problematiseringen i ett pedagogiskt perspektiv av föreställningen om ut-
bildning av barn och unga som garanti för ett fortsättningsvis framtida gott 
samhälle är dubbeltydig. Problematiseringen förutsätter en etisk distinktion 
mellan förväntningar på utbildningens funktion och förväntningen på den 
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unga människans funktion i ett framtida samhälle. Vuxna idag bär ansvar för 
barns framtid, samtidigt som den framtida vuxna människan föreställs förvalta 
och utveckla mänsklig samvaro framöver. Diskussionen om relationen mellan 
pedagogik och framtid har en filosofisk dimension som handlar om intergene-
rationella relationer, genom vilken föreställningen ”that each new generation 
grows into an old world” får fäste och mening, som Hanna Arendt (1968/1993, 
s. 177) uttrycker det. Barn och unga kliver in i en värld som redan är menings-
full samtidigt som de förväntas ge världen ny mening på ett ansvarsfullt sätt, 
enligt Arendt (1968/1993). Utbildning av barn och unga är således en symbol-
tyngd praktik där den unga människan symboliserar både vuxnas ansvar 
gentemot framtida generationer, men utbildning symboliserar också förvänt-
ningarna på nya människor att förvalta etablerade värden. I hög grad undersö-
ker också ett perspektiv på intergenerationella relationer uttryck för å ena si-
dan kunskapsförmedling mellan unga och äldre och å andra sidan generation-
ers etiska relationer till varandra (Berne, 2003; Bowers, 2002).  

Pedagogerna Paul Smeyers och Colin Wringe (2003) definierar den vuxna, 
utbildade och moderna människan genom att teckna dess spegelbild i barnet. 
Det lilla barnet symboliserar en förmodern människa vars upplevelse av värl-
den begränsas till nuet. Barnet som symbol påminner den utbildade moderna 
människan om att inte varje framtida skede går att kalkylera, trots hennes ut-
vecklade förmåga att analysera och utvärdera orsakssamband: 

The educated person is a distressed human being; the agony of the event marks 
genuine thinking, a mode of being that is no nothing, but not something either. 
Childhood introduces us into a time in which the future is not the consequence 
of a past and where what comes into the world cannot be inferred from what is 
already there. To be able to respond to such a future requires the capacity rad-
ically to expose oneself to the question (Smeyers & Wringe, 2003, s. 324). 

  
Om barndomen och därmed barnet betraktas likt en spegel av den moderna, 
upplysta människan självupplevda oförmåga att förutspå och därmed kontrol-
lera framtiden, blir också frågor som rör utbildningens potential att bidra till 
social och politisk förändring uddlösa. Utbildning av barn och unga menar 
Smeyers och Wringe (2003), riskerar att bli en projektionsyta för vuxna män-
niskors oförmåga att idag själva kontrollera social och politisk förändring ef-
tersom de inte kan förutspå förändring i ett alltmer komplext samhälle. Barn 
och unga ges en ny symbolisk innebörd som illustrerar den framtida föränd-
ring vuxna idag hoppas på, men inte själva tror sig kunna åstadkomma poli-
tiskt. Den tyska tänkaren Peter Sloterdijk (1987/2010) betraktar denna över-
föring av egenupplevd politisk impotens på en förhoppning av god utbildning 
av barn och unga, som uttryck för en modern cynism förklädd till utbildnings-
optimism.    
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Om postpolitik och politikens förlorade relation till 
framtiden 
Politiska tänkare som Wendy Brown (2001, 2005), Chantal Mouffe (2005, 
2009) och Jacques Rancière (2010) har, förutom att de tar avstamp i kontinen-
tal politisk filosofi, valt att på likartat sätt angripa frågan om hur politik ska 
begripas. Samtida modern demokratisk politik menar de är uttömd på en för-
ståelse av politik som är beroende av konflikt. Mouffe (2005, 2009) menar att 
politik förutsätter parter vars ideologiska skillnader etableras tydligt i deras 
politiska visioner. Risken är annars populistiska missnöjespartier fungerar 
som substitut för förlorad konflikt mellan etablerade ideologier. Brown (2001, 
2005) hävdar att modern demokratisk politik idag saknar uppfattningen om 
politik som redskap för ett bättre gemensamt samhällstillstånd. Rancière 
(2010) menar att själva ordet politik förlorat mening som en i grunden univer-
sell praktik i vilken grundläggande uttryck som jämlikhet formuleras och 
kommer till uttryck. Mouffe (2005, 2009), Brown (2001, 2005) och Rancière 
(2010) är således en del av en diskussion om den demokratiska politikens för-
ändrade form. Statsvetaren Colin Crouch (2011) benämner formen som post-
demokratisk, vilket enligt honom illustrerar en avdemokratisering av moderna 
demokratier som sedan tidigt 1980-tal i hög takt avyttrat offentliga resurser 
till det privata. Konsekvensen av ett sådant skifte menar han inte bara mini-
merar statens inflytande utan också människors reella demokratiska inflytande 
över sitt eget och andras liv i en offentlig sfär (Crouch, 2011).  

Mouffes (2005, 2009) teoretiska projekt fokuserar i regel en kritik av en 
avideologiserad politisk retorik och praktik genom vilken distinktionen mel-
lan traditionell socialdemokrati och liberal höger mattats av. Liksom Crouch 
(2011) ser hon en modern politik vars ideologiska grunder underordnas poli-
tikens pragmatik. Hon kallar detta politiska tillstånd för postpolitik. I återkom-
mande referenser till den tyske demokratikritikern Carl Schmitt i boken On 
the political (2005), argumenterar hon att demokratisk politisk konflikt alltid 
grundar sig i antagna vän- och motståndare-positioner som denna förment avi-
deologiserade politisk praktik inte fullt ut kan representera eller gestalta. Även 
om den politiska konflikten definieras som utgångpunkten för rationell debatt 
eller dialog, där vän- och motståndar-kategorierna ses som antagna positioner 
på en politisk spelplan, så skapas nya politiska identiteter utanför detta poli-
tiska spel som motsätter sig en sådan typ av instrumentaliserad konflikt. Vän- 
och motståndar-positionernas menar Mouffe (2005), återspeglar alltid en 
kamp om hur det demokratiska folket (demos) ska definieras, och att varje 
identifiering av demos utesluter vissa identiteter och innesluter andra. En rat-
ionell värdering av politiska argument i politisk beslutsordning vilken hon me-
nar kännetecknar liberal demokratisk praktik, är inte ett vaccin mot destruktivt 
vi- och dem-tänkande, utan i bästa fall en effektiv institutionalisering av verk-
lig politisk konflikt och i sämsta fall en utslätning av den politiska konflikt 
som äger rum utanför den institutionaliserade politiken.  
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Mouffes (2005, 2009) kritik av föreställningen om politik som ett rationellt 
projekt är inte ett underkännande av politikens rationella dimension, däremot 
menar hon att framtiden för demokratin är avhängig förståelsen av demokrati 
som ytterst konflikten mellan människors radikalt olika sätt att förstå världen. 
Demokratisk konflikt innefattar därför också ibland antagonism mellan män-
niskor som är olöslig, på samma sätt som rationalitet är ett redskap för män-
niskan att lösa delar av samma konflikt. 

Hennes kritik av den liberala demokrati hon menar i alltför hög grad foku-
serar konsensualitet i politiska beslut är i förlängningen också en kritik av sy-
nen på rationalitet och samhällsutveckling. Kritiken till trots försvarar hon 
människans rationella förnuft men menar att detta försvar måste grunda sig 
först och främst i ett försvar av människan som varelse och hennes rätt att 
delta i en demokratisk gemenskap. Upplysningens mål är inte den rationella 
människan utan människan som använder sitt förnuft för att bidra till en bättre 
samvaro för sig själv och andra.   

Latent i Mouffes (2005, 2009) upplysningskritik finns en kritik av relat-
ionen mellan framtid och politik. Om den liberala, förnuftsdrivna demokrati-
idén betraktas som det slutgiltiga målet för människans strävan mot en ideal 
demokratisk samhällsordning töms framtiden som plats för demokratisk poli-
tik på visionär mening. Visionen om det goda framtida demokratiska sam-
hället är ett samhälle tömt på visioner. Kvar i framtiden återstår en politik som 
genom effektiva rationella processer upprätthåller demokratiska institutioner, 
och förvaltar en redan realiserad vision. Konsekvenserna för en demokratisk 
utbildning med ett framtida bättre samhälle som mål, blir i Mouffes (2005, 
2009) kritik av postpolitik, en verksamhet vari barn och unga förväntas för-
valta en realiserad framtidsvision genom att inte etablera nya visioner som 
avviker från den rådande.    

Mouffes postpolitiska dubbelhet (2005, 2009) som jag kortfattat samman-
fattat här, har den politiska tänkaren Wendy Brown gjort till sitt undersök-
ningsobjekt. Allra tydligast har hon gjort det i boken Politics out of history 
(2001) i vilken hon reflekterar över i vad hon ser som den moderna politikens 
visionslösa tillstånd. I detta tillstånd ser hon politikens utopiska dimension 
minimeras till förmån för en politisk realism.  

Filosofen och kulturteoretikern Fredric Jameson (1998) talar i detta avse-
ende om en postmodern kulturell frigörelse från varje filosofi som ser politi-
ken och dess idéer likt tecken i tiden som bär mänskligheten mot ett bättre 
tillstånd av samvaro. Denna frigörelse handlar om frigörelsen från tanken att 
historien har ett inbyggt mål. Jameson (1998) syftar framförallt på den marx-
istiska historiesynen och tankens frigörelse från de utopiska drag den etable-
rade. Socialismens utopiska samhälle ter sig inte bara otidsenligt utan också 
främmande för en modern människa som i hög grad fokuserar individuell ut-
veckling. Brown (2001) menar till skillnad från Jameson att den samtida poli-
tiska filosofin över lag förlorat idén om ett bättre framtida samhälle, oavsett 
genom vilken ideologisk hemvist filosofin formuleras: 
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lig politisk konflikt och i sämsta fall en utslätning av den politiska konflikt 
som äger rum utanför den institutionaliserade politiken.  
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Mouffes (2005, 2009) kritik av föreställningen om politik som ett rationellt 
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människan utan människan som använder sitt förnuft för att bidra till en bättre 
samvaro för sig själv och andra.   

Latent i Mouffes (2005, 2009) upplysningskritik finns en kritik av relat-
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avviker från den rådande.    

Mouffes postpolitiska dubbelhet (2005, 2009) som jag kortfattat samman-
fattat här, har den politiska tänkaren Wendy Brown gjort till sitt undersök-
ningsobjekt. Allra tydligast har hon gjort det i boken Politics out of history 
(2001) i vilken hon reflekterar över i vad hon ser som den moderna politikens 
visionslösa tillstånd. I detta tillstånd ser hon politikens utopiska dimension 
minimeras till förmån för en politisk realism.  

Filosofen och kulturteoretikern Fredric Jameson (1998) talar i detta avse-
ende om en postmodern kulturell frigörelse från varje filosofi som ser politi-
ken och dess idéer likt tecken i tiden som bär mänskligheten mot ett bättre 
tillstånd av samvaro. Denna frigörelse handlar om frigörelsen från tanken att 
historien har ett inbyggt mål. Jameson (1998) syftar framförallt på den marx-
istiska historiesynen och tankens frigörelse från de utopiska drag den etable-
rade. Socialismens utopiska samhälle ter sig inte bara otidsenligt utan också 
främmande för en modern människa som i hög grad fokuserar individuell ut-
veckling. Brown (2001) menar till skillnad från Jameson att den samtida poli-
tiska filosofin över lag förlorat idén om ett bättre framtida samhälle, oavsett 
genom vilken ideologisk hemvist filosofin formuleras: 
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For Hegel, the world was growing ever more rational; for Kant, more peaceful; 
for Paine, more true to principles of natural right; for Tocqueville, more egali-
tarian; for Mill, more free and reasonable; and for Marx, perhaps, all of the 
above. Today, however, it is a rare thinker, political leader, or ordinary citizen 
who straightforwardly invokes the promise of progress (Brown, 2001, s. 6). 

 
Huruvida Browns (2001) pessimistiska analys av den politiska filosofin är 
överdriven eller inte, sätter hon på ett tydligt sätt fingret på modernitetens re-
lation till framtiden. Den här relationen brukar beskrivas i termer av att tiden 
underkastas människans förmåga att bemästra framtiden genom att schemati-
sera, analysera, effektivisera för att slutligen kunna förutse den. Hacking 
(1990/2008) menar att den moderna instrumentaliseringen och kartläggningen 
av tiden ytterst hade funktionen att kontrollera den samtid som upplevs som 
kaotisk och oberäknelig: ”The greater the level of indeterminism in our con-
ception of the world and of people, the higher the expected level of control” 
(s. vii). Adorno (1969/2005) menade på liknande vis att moderniteten tar form 
i tanken om samhällets progression mot ett förnuftsorienterat tillstånd. Genom 
uteslutning av irrationellt tänkande på den mänskliga arenans alla områden, 
ska moderniteten expandera politisk-ekonomiskt, socialt och kulturellt. Irrat-
ionellt tänkande skapar en mänsklig samvaro baserad på godtyckliga och ir-
rationella beslut. Via den moderna tankens uteslutningsprocess av irrationella 
element i det moderna samhället produceras en kultur av rädsla för vad än i 
mänskligt i beteende som inte underkastar sig kategorisering och därigenom 
instrumentell korrigering (Adorno, 1969/2005). Skola och utbildning av barn 
och unga ska därmed också betraktas som institutioner där modern kultur pro-
jicerar en rädsla att tappa positiv samhällsprogression ur siktet.       

Brown (2001) menar i sin analys av moderniteten att den förutsätter en fö-
reställning om mänsklig samvaro som del i pågående förändring, alldeles oav-
sett om vi kan kontrollera framtiden eller inte. För oavsett de redskap det 
mänskliga förnuftet skapat för att göra världen mindre oberäknelig och däri-
genom kontrollerbar, kan inte strävan ut ur oupplyst mörker betraktas som 
fullkomlig: ”modernity is not only premised on the notion of emergence from 
darker times and places, it is also structured within by a notion of continual 
progress” (Brown, 2001, s. 6).  

Tanken om samhällelig och mänsklig progression förutsätter enligt Brown 
(2001) resonemang här ovan ett minsta mått av metafysik om tiden. Den upp-
lysta framtida mänskligheten är irreversibelt garanterad av de idéer som for-
mulerades under upplysningen. Moderniteten är också ett slags historiskt be-
vis för att så är fallet. Med stöd i bland annat en läsning av Jacques Derrida 
Marx Spöken (1993/2003), argumenterar hon att faran med en sådan föreställ-
ning är upplevelsen av att mänskligheten är framme vid en tidpunkt i den hi-
storiska utvecklingen, där politisk strävan reduceras till upprätthållandet av ett 
rätt sätt att tänka om världen och hur den ska organiseras. Politikens relation 
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till tiden menar hon därför, formuleras i alltför hög grad i en diskurs om en 
tillryggalagd historia som den idag upplysta, moderna mänskligheten antingen 
bör svära trohet till eller ta avstånd ifrån: 

 
In contemporary political parlance, the relation of the present to the past is 

most often figured through idealizations and demonizations of particular 
epochs or individuals on the one hand, and reparations and apologies for past 
wrongs on the other. Especially with regard to the latter, we might ask what 
this figuring covers over, defers, or symptomatizes in the present (2001, s. 
140).  

  
Tänkandet om politikens funktion i en tid där denna tid betraktas som den 
ytterst förnuftiga, riskerar enligt Brown (2001) leda till en föreställning om en 
samtid som slutligen kan frigöra sig från historiens felaktigheter, missdåd och 
tillkortakommanden. Samtiden blir ”sealed as past (2001, s. 140). Samtiden 
(”the present”) som Brown (2001) beskriver i excerpten, kommer att framöver 
med all sannolikhet inte sakna skeden som då bedöms vara lika oförnuftiga 
som de skeden vi idag betraktar som förpassade till historien. 

Modernitetens relation till tiden, i det här perspektivet, upprättar en före-
ställning om mänsklig gemenskap som omfattar alla människor eftersom alla 
rör sig i samma tidsliga riktning mot en bättre framtida samvaro. Det är inte 
nationen, kulturen eller människans förmågor som ytterst definierar mänsklig 
gemenskap, det är istället den gemensamt delade tiden som gör det. Även om 
människor är på väg mot individuella framtida mål omfattas de av denna ge-
mensamma rörelse mot ett bättre tillstånd av vetande och organisation av sam-
hälle. Brown (2001) redogör därför att en föreställning om moderniteten fort-
farande måste ha utopiska drag för att vara i sanning modern. Det moderna 
samhället har ingen slutpunkt. 

Sammanfattningsvis talar Brown (2001) om det moderna samhällets mot-
sägelsefulla relation till tiden. Å ena sidan förutsätter moderniteten en idé om 
samhällelig progression med en föreställd punkt i tiden framöver som går att 
förverkliga. Å andra sidan kan inte ett samhällstillstånd som bedöms vara kon-
sekvensen av tidigare visioner fortfarande betraktas som modernt, eftersom 
progressivt tänkande är modernitetens förutsättning.  

Moderniteten ser hon liksom Mouffe (2009) som en förlängning av upp-
lysningen. Liksom Mouffe (2009) försöker hon formulera en förståelse av po-
litiken som inte tar idén om det moderna samhället för givet, och i förläng-
ningen inte heller tar den demokratiska politiken för given. Liksom den mer 
socialliberale tänkaren Tzvetan Todorov (2011) ser både Mouffe (2009) och 
Brown (2001) faran i att betrakta modern demokrati som identiskt med ett 
redan realiserat styre. En sådan betraktelse riskerar enligt Todorov (2011) att 
förvandla idén om demokrati till en doktrin om ett korrekt demokratiskt bete-
ende, som i sin tur reducerar demokratisk handling till en fråga om huruvida 
människan handlar korrekt enligt den demokratiska doktrinen eller inte. 
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Mouffes och Browns kritik jag hittills diskuterat preciserar förmaningen 
om att inte ta demokrati för given. Rancière (1991, 1995/2007) undersöker på 
vilka grunder det är möjligt att betrakta individen som demokratisk i ett sam-
hälle vars demokratiska institutioner kringskär hennes demokratiska infly-
tande.   

Jacques Rancière: pedagogik, politik och framtid 
Rancière har under decenniet efter millennieskiftet uppmärksammats på flera 
sätt i teoretiska diskussioner om den demokratiska politikens innebörd i histo-
riskt och samtida perspektiv, estetikens politiska dimensioner, samt om peda-
gogikens emancipatoriska (frigörande) potential. Rancières egna arbeten kän-
netecknas av en intellektuell bredd där just frågor om politik, demokrati, este-
tik och utbildning ofta vävs samman kring centrala frågor som genomgående 
kännetecknar hans akademiska produktion. Därför är det också svårt att sätta 
en etikett på hans arbeten som redogör för vilken akademisk disciplin han 
främst ska tillskrivas. Däremot är hans ursprungliga intellektuella hemvist av 
betydelse för de centrala problemställningarna om demokrati, politik, estetik 
och pedagogik han återkommer till.  

Rancières (2011) egen uppgörelse med den franska strukturalismen och po-
litiseringen av densamma under 1970-talet är betydelsefull för de arbeten han 
producerat. Jag har ingen avsikt att sammanfatta denna intellektuella uppgö-
relse eller sammanfatta hans arbeten i relation till strukturalismen, utan istället 
fokusera de centrala problemområden han diskuterar. Rancières bakgrund i 
fransk strukturalism och politisk filosofi är i hans författarskap dock mycket 
påtaglig, och måste åtminstone beröras kort för att de problemställningar hans 
arbeten kretsar kring ska bli begripliga. En grundläggande utgångspunkt i 
Rancières arbeten är kritiken av den politiska filosofins anspråk att på att be-
skriva världen i ett filosofiskt perspektiv för att sedan konstruera modeller för 
hur samhället politiskt ska organiseras via filosofin. I hans arbeten The Philo-
sopher and His Poor (2003) och Althussers Lesson (2011) kritiserar han vad 
menar är bland andra sin tidigare lärare, marxisten och strukturalisten, Louis 
Althussers sätt av att betrakta en del människor som både förtryckta men också 
inkapabla att formulera detta förtryck själva om de saknar en teoretisk förstå-
else av förtryck. Den politiska filosofin i synnerhet, menar Rancière, riskerar 
att förvandla sin uppgift att kritiskt granska världen till ett program för hur den 
ska förändras (jfr Reid, 2012). Fattiga, oupplysta och omedvetna individer an-
tas i den överföring mellan filosofiskt grundad samhällskritik och filosofiskt 
grundad politik behöva en röst – en lärare, förslagsvis filosofen – som talar 
om för dem att de är förtryckta.  

Rancières uppgörelse med Althusser tar form i redogörelsen av franska ar-
betarberättelser från 1800-talets första hälft i hans första större enskilda verk, 
Nights of labour: The Workers Dream in Nineteenth Century France 
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(1981/2012). Tonvikten på arbetarnas berättelser ligger i denna bok på hur 
människor upplever att deras tid för annat än arbete kringskärs. Rancière 
(1981/2012) låter också stora delar av arbetarnas röster leda hans eget skri-
vande i sådan utsträckning att man som läsare ofta har svårt att skilja på för-
fattarens röst och de röster som återges i bokens citat. Abstraktion och teore-
tisering lyser med sin frånvaro i hans skrivande i denna bok. Människors egna 
redogörelser av sina vedermödor, men också hopp om och vilja till förändring, 
utgör lejonparten av texten.  

Även om det teoretiska rastret i boken inte är befintligt finns där en analys 
som kretsar kring ett par centrala begrepp. Rancière (1981/2012) beskriver i 
boken relationen mellan tid och politik genom att skilja på människors upp-
levda tid och den historiska tid människor senare tillskrivs. Han bryter med 
Althussers uppfattning att det franska proletariatet under 1800-talet utgör ett 
historiskt kollektiv som i kollektiv handling blir medvetna att de är förtryckta. 
Rancière (1981/2012) menar att denna konstruktion av arbetarklassen som ett 
historiskt subjekt återspeglar både en naiv modernistisk liksom en postmodern 
linjär historieuppfattning, som antar att enskilda moment och brott i tiden för 
historien framåt som om tiden själv var ett subjekt. Rancière (1981/2012) me-
nar själv att poängen med boken är att visa på exempel på hur människor som 
betraktades som del i en tidslig progression, underkastade ett historiskt sub-
jekt, själva avsåg ta tillbaka den tid som förvägrats dem, framförallt nattetid:  

 
For the workers of the 1830´s, the question was not to demand the impos-

sible, but to realize it themselves, to take back the time that was refused them 
by educating their perceptions and their thought in order to free themselves in 
the very excercise of everyday work, or by winning them from nightly rest the 
time to discuss, write, compose verses, or develop philosophies (Rancière, 
1981/2012, s. ix).  

     
Två antaganden i Rancières (1981/2012) kritik av den politiska filosofin åter-
speglas i citatet ovan. Dessa två antaganden är också centrala i Rancières se-
nare arbeten. 

För det första handlar politik om frigörelse, men redskapen för frigörelse 
kan inte grundas programmatiskt i filosofin. Människor frigör sig själva och 
filosofin kan på sin höjd betrakta den som ett faktum. Om frigörelse som po-
litik handlar om att människor tar tillbaka den tid som förvägrats dem, föränd-
ras också bilden av människor som del i ett historiskt politisk skede. Genom 
att människor gör saker som inte förväntas av dem, menar Rancière (1991), 
förändras också förväntningarna på dem som del i samhällelig förändring. 

För det andra handlar utbildning (eller snarare bildning) om en process som 
förutsätter absolut jämlikhet mellan individer. Han talar i citatet ovan om män-
niskor som själva skapar sina egna uppfattningar om världen och därigenom 
gör motstånd mot uppfattningar som säger att de är varelser med en eller ett 
fåtal arbetsuppgifter. Jämlikheten, hävdar Rancière (1991, 2010a), uppstår i 
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litiseringen av densamma under 1970-talet är betydelsefull för de arbeten han 
producerat. Jag har ingen avsikt att sammanfatta denna intellektuella uppgö-
relse eller sammanfatta hans arbeten i relation till strukturalismen, utan istället 
fokusera de centrala problemområden han diskuterar. Rancières bakgrund i 
fransk strukturalism och politisk filosofi är i hans författarskap dock mycket 
påtaglig, och måste åtminstone beröras kort för att de problemställningar hans 
arbeten kretsar kring ska bli begripliga. En grundläggande utgångspunkt i 
Rancières arbeten är kritiken av den politiska filosofins anspråk att på att be-
skriva världen i ett filosofiskt perspektiv för att sedan konstruera modeller för 
hur samhället politiskt ska organiseras via filosofin. I hans arbeten The Philo-
sopher and His Poor (2003) och Althussers Lesson (2011) kritiserar han vad 
menar är bland andra sin tidigare lärare, marxisten och strukturalisten, Louis 
Althussers sätt av att betrakta en del människor som både förtryckta men också 
inkapabla att formulera detta förtryck själva om de saknar en teoretisk förstå-
else av förtryck. Den politiska filosofin i synnerhet, menar Rancière, riskerar 
att förvandla sin uppgift att kritiskt granska världen till ett program för hur den 
ska förändras (jfr Reid, 2012). Fattiga, oupplysta och omedvetna individer an-
tas i den överföring mellan filosofiskt grundad samhällskritik och filosofiskt 
grundad politik behöva en röst – en lärare, förslagsvis filosofen – som talar 
om för dem att de är förtryckta.  

Rancières uppgörelse med Althusser tar form i redogörelsen av franska ar-
betarberättelser från 1800-talets första hälft i hans första större enskilda verk, 
Nights of labour: The Workers Dream in Nineteenth Century France 
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(1981/2012). Tonvikten på arbetarnas berättelser ligger i denna bok på hur 
människor upplever att deras tid för annat än arbete kringskärs. Rancière 
(1981/2012) låter också stora delar av arbetarnas röster leda hans eget skri-
vande i sådan utsträckning att man som läsare ofta har svårt att skilja på för-
fattarens röst och de röster som återges i bokens citat. Abstraktion och teore-
tisering lyser med sin frånvaro i hans skrivande i denna bok. Människors egna 
redogörelser av sina vedermödor, men också hopp om och vilja till förändring, 
utgör lejonparten av texten.  

Även om det teoretiska rastret i boken inte är befintligt finns där en analys 
som kretsar kring ett par centrala begrepp. Rancière (1981/2012) beskriver i 
boken relationen mellan tid och politik genom att skilja på människors upp-
levda tid och den historiska tid människor senare tillskrivs. Han bryter med 
Althussers uppfattning att det franska proletariatet under 1800-talet utgör ett 
historiskt kollektiv som i kollektiv handling blir medvetna att de är förtryckta. 
Rancière (1981/2012) menar att denna konstruktion av arbetarklassen som ett 
historiskt subjekt återspeglar både en naiv modernistisk liksom en postmodern 
linjär historieuppfattning, som antar att enskilda moment och brott i tiden för 
historien framåt som om tiden själv var ett subjekt. Rancière (1981/2012) me-
nar själv att poängen med boken är att visa på exempel på hur människor som 
betraktades som del i en tidslig progression, underkastade ett historiskt sub-
jekt, själva avsåg ta tillbaka den tid som förvägrats dem, framförallt nattetid:  

 
For the workers of the 1830´s, the question was not to demand the impos-

sible, but to realize it themselves, to take back the time that was refused them 
by educating their perceptions and their thought in order to free themselves in 
the very excercise of everyday work, or by winning them from nightly rest the 
time to discuss, write, compose verses, or develop philosophies (Rancière, 
1981/2012, s. ix).  

     
Två antaganden i Rancières (1981/2012) kritik av den politiska filosofin åter-
speglas i citatet ovan. Dessa två antaganden är också centrala i Rancières se-
nare arbeten. 

För det första handlar politik om frigörelse, men redskapen för frigörelse 
kan inte grundas programmatiskt i filosofin. Människor frigör sig själva och 
filosofin kan på sin höjd betrakta den som ett faktum. Om frigörelse som po-
litik handlar om att människor tar tillbaka den tid som förvägrats dem, föränd-
ras också bilden av människor som del i ett historiskt politisk skede. Genom 
att människor gör saker som inte förväntas av dem, menar Rancière (1991), 
förändras också förväntningarna på dem som del i samhällelig förändring. 

För det andra handlar utbildning (eller snarare bildning) om en process som 
förutsätter absolut jämlikhet mellan individer. Han talar i citatet ovan om män-
niskor som själva skapar sina egna uppfattningar om världen och därigenom 
gör motstånd mot uppfattningar som säger att de är varelser med en eller ett 
fåtal arbetsuppgifter. Jämlikheten, hävdar Rancière (1991, 2010a), uppstår i 
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varje gemensam handling där människor betraktar varandra som talande va-
relser med kapaciteten att bryta med föreställningen att var och en är tillägnade 
en viss samhällelig funktion. Jämlikheten är för honom en förutsättning för 
demokrati. Demokrati återspeglar de processer i vilka människor delar upp-
fattningen att på förhand formulerade föreställningar om deras plats i sam-
hället är felaktiga. 

Dessa definitioner av frigörelse, jämlikhet och demokrati återspeglar hos 
Rancière, förutom ett intresse för demokrati med rötterna i franska revolut-
ionen, en samtida kritik av den institutionaliserade politiken vilken han be-
traktar som destruktivt pedagogisk snarare än demokratiskt representativ. Han 
beskriver den institutionaliserade politiken i negativa ordalag och ser liksom 
Mouffe (2005, 2009) och Brown (2001, 2005) att den liberala demokratin be-
traktas som alltför självklar i samtida politik. En politisk pedagogik, menar 
han i boken The Ignorant Schoolmaster (1991), är konsekvensen av ett poli-
tiskt system som betraktar sig självt som historiskt fullkomligt och därför fri-
gjort från ideologi. Pedagogiken tar i detta system form i relationen mellan 
företrädare för demokratiska institutioner och de människor som antas sakna 
förmågan att först och främst identifiera sin plats i samhället och därmed också 
saknar förmågan att ta sig vidare från denna plats.   

Rancière (1991) antar att jämlikhet är en utgångspunkt för demokratiska 
processer, snarare än som resultatet av dem. Han vänder alltså på föreställ-
ningen att barn och unga först behöver utbildning för att sedan skapa ett mer 
jämlikt samhälle. Den pedagogiska diskussionen om Rancières uppfattning 
om jämlikhet tar ofta avstamp i Rancières idéer om villkoren för en egalitär 
undervisning som han formulerar i The Ignorant Schoolmaster (Rancière, 
1991). Rancière (1991) beskriver däri en form av pedagogiskt sammanhang 
där relationen mellan den som undervisar och den som blir undervisad etable-
ras i antagandet om deras resoluta jämlikhet. Boken etablerar i det avseendet 
en tanke om jämlikhet som det tillstånd där två parter betraktar varandra som 
lika intelligenta. Intelligensen saknar i Rancières (1991) definition en grade-
ring eller skala som gör att vi kan tala om intelligens i termer av mer eller 
mindre, mycket eller mindre (jfr Säfström, 2010).   

Det har ägnats en del diskussion om huruvida Rancière föreskriver en de-
mokratisk metod för undervisning, eller om metoden som sådan skall betrak-
tas som exempel i hans bredare politiska kritik. Charles Bingham och Gert 
Biesta gör i boken Jaqcues Rancière – Education, Truth, Emancipationin 
(2010) en jämförelse mellan Rancières och Freires idéer om pedagogik. Både 
Rancières och Freires arbeten handlar i det avseendet om villkoren för männi-
skans frigörelse via utbildning. Bådas idéer om frigörelse handlar också om 
uppgörelsen mellan en godtycklig maktasymmetri människor emellan (Bing-
ham & Biesta, 2010). Asymmetrin menar Rancière (1991) tar sig uttryck i 
föreställningen om att vissa människor förstår den sociala världen medan 
andra inte gör det. Den människa som utger sig för att förstå den sociala värl-
den i ett politiskt perspektiv, och samtidigt betraktar en annan människa som 
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inkapabel till förstå världen ur samma perspektiv, ser genom denna föreställ-
ning behovet att lära den senare hur världen ska begripas på ett riktigt sätt. Så 
länge en människa utan att förstånd att beskriva den värld hon lever i, men 
ändå talar utifrån sin falska kunskap och omvärldsförståelse, framstår hennes 
röst som ytterst obegriplig, orimlig, eller som oljud (Rancière, 1991). 

Bingham och Biesta (2010) argumenterar att likheterna mellan Rancière 
och Freire upphör där. Freire (1970/2000) ser en möjlighet till frigörelse både 
för den förtryckta och förtryckande människan genom en pedagogisk metod, 
i form av dialogpraxis. Bingham och Biesta (2010) visar hur denna metod för-
ankras i Freires föreställning att människor har ett falskt medvetande som 
hindrar dem från att betrakta sig själva som tänkande och talande subjekt. 

Rancière undviker denna psykologisering av pedagogiken eftersom meto-
den han beskriver i The Ignorant Schoolmaster inte är handlar människans 
medvetande (Rancière, 1991). Det är istället en universell metod för frigörelse 
i varje samhällelig ordning som etablerar föreställningen att vissa människor 
har förmågan att begripa världen bättre än andra, och kan enligt Rancière 
(1991) uppstå i människors interaktion i samhällets alla sfärer. Frigörelse är 
inte en politisk praktik människan plötsligt blir medveten om, utan konsekven-
sen av ett antagande om att alla människor är jämlikar. Metoden är inte heller 
programmatisk, utan återger de likartade handlingsmönster som uppstår vid 
de tillfällen och i de situationer som betraktas som politiska i rancièrsk me-
ning.  

The Ignorant Schoolmaster (1991) och den kortare skriften Ten Theses on 
Politics (2010b) har satt avtryck i radikaldemokratisk diskussion. Företrädel-
sevis den senare texten, vars korta och koncisa gränsdragningar kring vad som 
definierar både politik och politikens villkor, återspeglar en uppgörelse med 
ett strukturalistiskt perspektiv på politik. Hans antagande om en direkt och 
villkorslös jämlikhet samt beskrivning av det politiska subjektet som univer-
sellt och identitetslöst, förutsätter att politiken inte kan betraktas som en arena 
där spel med identitetsbyten och identitetsförskjutningar äger rum.  

Rancières tänkande erbjuder en kritik av utbildning och undervisning som 
syftar till att fostra demokratiska individer (jfr Ruitenberg, 2010). Den fram-
tida demokraten är i enlighet med Rancières logik omöjligen målet för demo-
krati. Demokratisk politik kan aldrig förutsägas eller garanteras, utan bara be-
kräftas i det skede när minst två individer resolut utgår från att de är varandras 
jämlikar, och därmed också antar att de kan förstå varandra som intelligenta 
varelser, innan de reducerar varandra i identitetskategorier. I ett pedagogiskt 
perspektiv på praktiserad demokrati i undervisning förutsätter denna logik i 
förlängningen att undervisning betraktas som det sammanhang där lärare och 
elever betraktar varandra som jämlikar inför uppgiften att ge världen mening. 
Förståelsen av undervisning i ett egalitärt perspektiv aktualiserar en proble-
matisering av relationen mellan läraren som auktoritet och eleven som objekt 
för undervisning, med rötterna i Freires kritik (1970/2000) av samma relation 
(Bingham & Biesta, 2010; Lewis, 2012). The Ignorant Schoolmaster (1991) 



 58

varje gemensam handling där människor betraktar varandra som talande va-
relser med kapaciteten att bryta med föreställningen att var och en är tillägnade 
en viss samhällelig funktion. Jämlikheten är för honom en förutsättning för 
demokrati. Demokrati återspeglar de processer i vilka människor delar upp-
fattningen att på förhand formulerade föreställningar om deras plats i sam-
hället är felaktiga. 

Dessa definitioner av frigörelse, jämlikhet och demokrati återspeglar hos 
Rancière, förutom ett intresse för demokrati med rötterna i franska revolut-
ionen, en samtida kritik av den institutionaliserade politiken vilken han be-
traktar som destruktivt pedagogisk snarare än demokratiskt representativ. Han 
beskriver den institutionaliserade politiken i negativa ordalag och ser liksom 
Mouffe (2005, 2009) och Brown (2001, 2005) att den liberala demokratin be-
traktas som alltför självklar i samtida politik. En politisk pedagogik, menar 
han i boken The Ignorant Schoolmaster (1991), är konsekvensen av ett poli-
tiskt system som betraktar sig självt som historiskt fullkomligt och därför fri-
gjort från ideologi. Pedagogiken tar i detta system form i relationen mellan 
företrädare för demokratiska institutioner och de människor som antas sakna 
förmågan att först och främst identifiera sin plats i samhället och därmed också 
saknar förmågan att ta sig vidare från denna plats.   

Rancière (1991) antar att jämlikhet är en utgångspunkt för demokratiska 
processer, snarare än som resultatet av dem. Han vänder alltså på föreställ-
ningen att barn och unga först behöver utbildning för att sedan skapa ett mer 
jämlikt samhälle. Den pedagogiska diskussionen om Rancières uppfattning 
om jämlikhet tar ofta avstamp i Rancières idéer om villkoren för en egalitär 
undervisning som han formulerar i The Ignorant Schoolmaster (Rancière, 
1991). Rancière (1991) beskriver däri en form av pedagogiskt sammanhang 
där relationen mellan den som undervisar och den som blir undervisad etable-
ras i antagandet om deras resoluta jämlikhet. Boken etablerar i det avseendet 
en tanke om jämlikhet som det tillstånd där två parter betraktar varandra som 
lika intelligenta. Intelligensen saknar i Rancières (1991) definition en grade-
ring eller skala som gör att vi kan tala om intelligens i termer av mer eller 
mindre, mycket eller mindre (jfr Säfström, 2010).   

Det har ägnats en del diskussion om huruvida Rancière föreskriver en de-
mokratisk metod för undervisning, eller om metoden som sådan skall betrak-
tas som exempel i hans bredare politiska kritik. Charles Bingham och Gert 
Biesta gör i boken Jaqcues Rancière – Education, Truth, Emancipationin 
(2010) en jämförelse mellan Rancières och Freires idéer om pedagogik. Både 
Rancières och Freires arbeten handlar i det avseendet om villkoren för männi-
skans frigörelse via utbildning. Bådas idéer om frigörelse handlar också om 
uppgörelsen mellan en godtycklig maktasymmetri människor emellan (Bing-
ham & Biesta, 2010). Asymmetrin menar Rancière (1991) tar sig uttryck i 
föreställningen om att vissa människor förstår den sociala världen medan 
andra inte gör det. Den människa som utger sig för att förstå den sociala värl-
den i ett politiskt perspektiv, och samtidigt betraktar en annan människa som 
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inkapabel till förstå världen ur samma perspektiv, ser genom denna föreställ-
ning behovet att lära den senare hur världen ska begripas på ett riktigt sätt. Så 
länge en människa utan att förstånd att beskriva den värld hon lever i, men 
ändå talar utifrån sin falska kunskap och omvärldsförståelse, framstår hennes 
röst som ytterst obegriplig, orimlig, eller som oljud (Rancière, 1991). 

Bingham och Biesta (2010) argumenterar att likheterna mellan Rancière 
och Freire upphör där. Freire (1970/2000) ser en möjlighet till frigörelse både 
för den förtryckta och förtryckande människan genom en pedagogisk metod, 
i form av dialogpraxis. Bingham och Biesta (2010) visar hur denna metod för-
ankras i Freires föreställning att människor har ett falskt medvetande som 
hindrar dem från att betrakta sig själva som tänkande och talande subjekt. 

Rancière undviker denna psykologisering av pedagogiken eftersom meto-
den han beskriver i The Ignorant Schoolmaster inte är handlar människans 
medvetande (Rancière, 1991). Det är istället en universell metod för frigörelse 
i varje samhällelig ordning som etablerar föreställningen att vissa människor 
har förmågan att begripa världen bättre än andra, och kan enligt Rancière 
(1991) uppstå i människors interaktion i samhällets alla sfärer. Frigörelse är 
inte en politisk praktik människan plötsligt blir medveten om, utan konsekven-
sen av ett antagande om att alla människor är jämlikar. Metoden är inte heller 
programmatisk, utan återger de likartade handlingsmönster som uppstår vid 
de tillfällen och i de situationer som betraktas som politiska i rancièrsk me-
ning.  

The Ignorant Schoolmaster (1991) och den kortare skriften Ten Theses on 
Politics (2010b) har satt avtryck i radikaldemokratisk diskussion. Företrädel-
sevis den senare texten, vars korta och koncisa gränsdragningar kring vad som 
definierar både politik och politikens villkor, återspeglar en uppgörelse med 
ett strukturalistiskt perspektiv på politik. Hans antagande om en direkt och 
villkorslös jämlikhet samt beskrivning av det politiska subjektet som univer-
sellt och identitetslöst, förutsätter att politiken inte kan betraktas som en arena 
där spel med identitetsbyten och identitetsförskjutningar äger rum.  

Rancières tänkande erbjuder en kritik av utbildning och undervisning som 
syftar till att fostra demokratiska individer (jfr Ruitenberg, 2010). Den fram-
tida demokraten är i enlighet med Rancières logik omöjligen målet för demo-
krati. Demokratisk politik kan aldrig förutsägas eller garanteras, utan bara be-
kräftas i det skede när minst två individer resolut utgår från att de är varandras 
jämlikar, och därmed också antar att de kan förstå varandra som intelligenta 
varelser, innan de reducerar varandra i identitetskategorier. I ett pedagogiskt 
perspektiv på praktiserad demokrati i undervisning förutsätter denna logik i 
förlängningen att undervisning betraktas som det sammanhang där lärare och 
elever betraktar varandra som jämlikar inför uppgiften att ge världen mening. 
Förståelsen av undervisning i ett egalitärt perspektiv aktualiserar en proble-
matisering av relationen mellan läraren som auktoritet och eleven som objekt 
för undervisning, med rötterna i Freires kritik (1970/2000) av samma relation 
(Bingham & Biesta, 2010; Lewis, 2012). The Ignorant Schoolmaster (1991) 
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erbjuder utöver en diskussion om lärarens relation till eleven, en grund för 
diskussion om demokrati och utbildning som undersöker möjligheten att för-
stå demokrati som en högst levande praktik vari de demokratiska subjekten 
utgör demokratins kärna, istället för de samhälleliga institutioner som avser 
upprätthålla demokratins processer (Säfström, 2010; Ruitenberg, 2010).    

Dekonstruktion eller politik: att förstå politisk praktik 
Rancière och Jacques Derrida argumenterar att en praktiserad demokrati alltid 
rymmer ett mått av oförutsägbarhet (Rancière, 2010b; Derrida, 1993/2003).  

Rancière (2010b) menar att bilden av det demokratiska folket är oförutsäg-
bar. Prognoser över hur människor i en politisk gemenskap förhåller sig till 
politiska frågor och hur de aktivt tar ställning i dessa frågor, förutsätter en bild 
av det demokratiska samhället som summan av sina delar. Den enskilda män-
niskan är den moderna liberala politiska gemenskapens minsta beståndsdel 
och hon har en röst (Strandbrink & Åkerström, 2010). Intressegruppen, in-
komstgruppen, etniciteten eller könet är större delar som hon identitetsmässigt 
är del av. Prognosen över politiska åsikter och förhållningssätt har dock inget 
berättigande om det med säkerhet gick att förutspå varje människas ställnings-
tagande i politiska frågor utifrån hennes identitet. Människor byter åsikter och 
känsla av tillhörighet, hamnar på nya platser och positioner i samhället, ställs 
inför nya utmaningar och gör nya erfarenheter. Varje ny prognos som avser 
att kartlägga hela det demokratiska samhället genom att knyta människors 
åsikter till deras identitet, skjuter därför motsägelsefullt nog upp möjligheten 
att göra den kartläggningen komplett. En heltäckande prognos kan argument-
eras som talande för vissa åsiktstendenser i ett samhälle, och som underlag för 
att förstå dessa. Enligt Rancière (2010b) rymmer dock prognosen inget egent-
ligt svar på hur ett demokratiskt samhälle och befolkningen som utgör det ska 
gestaltas som en helhet trots att det är prognosens förutsättning. Motsägelse-
fullheten i en heltäckande kartläggning av människors plats, identitet och åsik-
ter, visar att samhällssynen i denna kartläggningslogik som försöker ringa i en 
demokratisk befolkning genom att tillskriva den specifika egenskaper, alltid 
misslyckas. Folket i en politisk gemenskap som utgör det demokratiska sam-
hället är alltid mer eller mindre än sig självt, menar Rancière (2010b).  

Derrida (1993/2003) talar om den oförutsägbara demokratin som ett etiskt 
dilemma. Den moderna liberala demokratin menar han är öppen på så sätt att 
den principiellt och institutionellt erbjuder nya människor, nya åsikter och per-
spektiv att ta plats i ett samhälle, men att den inte erbjuder ett etiskt förhåll-
ningssätt till framtiden som en horisont för demokratin. Derrida (1993/2003) 
diskuterar därför möjligheten att etablera ett etiskt förhållningssätt till framti-
den som en utsida till samtiden, en tom och betydelselös utsida som på grund 
av att ännu inte är närvarande också saknar mening. Det betyder inte att fram-
tiden inte är betydelsefull, enligt honom. Framtiden är tvärtom alltid på väg in 
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i en meningsfull samtid och tvingar människan att åter utvärdera och omvär-
dera de betydelser det demokratiska samhället har idag. Derrida (1993/2003) 
talar således om en växelvis pendelrörelse mellan att ge demokratin definitiv 
mening och att öppna upp den. Demokratins innehåll och gränser måste for-
muleras och försvaras. Samtidigt förutsätter demokratin en öppenhet gentemot 
det främmande som bär med sig löftet om nya sätt att förstå ett demokratiskt 
samhälle. Det demokratiska samhället kan i en radikal mening därför aldrig 
landa i en föreställning om ett färdigtänkt demokratiskt samhälle. 

Där Derrida (1993/2003) placerar demokratin i ett etiskt perspektiv så pla-
cerar Rancière (2010b) den i det politiska. Demokrati är inte bara en serie av 
ställningstaganden om det demokratiska samhällets innehåll som balanseras 
av en försiktig öppenhet gentemot en ständigt annalkande framtid. Demokrati 
är också den process som, Rancière uttrycker det, ”creates ’newcomers’, new 
subjects that enact the equal power of anyone and everyone and construct new 
words about community in the given common world” (Rancière, 2010b, s. 59). 
Demokratins oförutsägbarhet får i denna mening en vidgad betydelse hos 
Rancière. Demokrati tvingar inte bara fram ställningstagande till det främ-
mande som river ett sår i varje tanke om att utfallet i en demokratisk process 
skulle kunna förutsägas. Människans oförutsägbarhet och de sätt på vilka en 
oförutsägbar människa förändrar samhället demokratiskt, gör så i samma ut-
sträckning. En demokratisk process handlar således inte bara om ett vi som 
befinner sig på insidan av ett samtida gränsdraget samhälle, där intressen, 
identiteter och gemenskaper är klarlagda och därmed också vetter mot en 
främmande utsida. Demokrati är också den process när en given beskrivning 
av det demokratiska samhället och dess medlemmar måste omförhandlas. Den 
demokratiska processen initieras när någon eller några agerar genom antagan-
det att alla (vem som helst och allihop) har makten att beskriva samhället an-
norlunda, enligt Rancière (2010b).  

Den vikt Rancière ger politiskt agerande är i sammanhanget centralt för 
förståelsen av det politiska subjektet, eftersom agerandet förutsätter jämlik-
heten som politikens utgångspunkt. Vem som helst kan vara vem som helst i 
hans definition av demokrati. Det är också centralt i den här förståelsen av 
politiskt subjekt att hon betraktas som ett talande subjekt, vars röst i åhörarnas 
öron förvandlas från oväsen till ett klart och tydligt kommando som kräver 
rätten att betraktas som jämlik i en gemenskap som består av jämlikar (jfr Da-
vis, 2013). Demokratisk politik är därför inte heller något som sker i det tysta, 
eller som hos Derrida (1993/2003) en främmande rörelse som rör sig utifrån 
samhället och inåt och påtvingar subjektet ett etiskt ställningstagande. Den 
demokratiska inbrytningen kommer alltid inifrån det samhälle som bedöms 
vara en välordnad demokratisk ordning. Rancière (1999, 2010b, 2012) beskri-
ver därför ofta den demokratiska processen som den scen varpå vår uppfatt-
ning om samhället förändras.  
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erbjuder utöver en diskussion om lärarens relation till eleven, en grund för 
diskussion om demokrati och utbildning som undersöker möjligheten att för-
stå demokrati som en högst levande praktik vari de demokratiska subjekten 
utgör demokratins kärna, istället för de samhälleliga institutioner som avser 
upprätthålla demokratins processer (Säfström, 2010; Ruitenberg, 2010).    

Dekonstruktion eller politik: att förstå politisk praktik 
Rancière och Jacques Derrida argumenterar att en praktiserad demokrati alltid 
rymmer ett mått av oförutsägbarhet (Rancière, 2010b; Derrida, 1993/2003).  

Rancière (2010b) menar att bilden av det demokratiska folket är oförutsäg-
bar. Prognoser över hur människor i en politisk gemenskap förhåller sig till 
politiska frågor och hur de aktivt tar ställning i dessa frågor, förutsätter en bild 
av det demokratiska samhället som summan av sina delar. Den enskilda män-
niskan är den moderna liberala politiska gemenskapens minsta beståndsdel 
och hon har en röst (Strandbrink & Åkerström, 2010). Intressegruppen, in-
komstgruppen, etniciteten eller könet är större delar som hon identitetsmässigt 
är del av. Prognosen över politiska åsikter och förhållningssätt har dock inget 
berättigande om det med säkerhet gick att förutspå varje människas ställnings-
tagande i politiska frågor utifrån hennes identitet. Människor byter åsikter och 
känsla av tillhörighet, hamnar på nya platser och positioner i samhället, ställs 
inför nya utmaningar och gör nya erfarenheter. Varje ny prognos som avser 
att kartlägga hela det demokratiska samhället genom att knyta människors 
åsikter till deras identitet, skjuter därför motsägelsefullt nog upp möjligheten 
att göra den kartläggningen komplett. En heltäckande prognos kan argument-
eras som talande för vissa åsiktstendenser i ett samhälle, och som underlag för 
att förstå dessa. Enligt Rancière (2010b) rymmer dock prognosen inget egent-
ligt svar på hur ett demokratiskt samhälle och befolkningen som utgör det ska 
gestaltas som en helhet trots att det är prognosens förutsättning. Motsägelse-
fullheten i en heltäckande kartläggning av människors plats, identitet och åsik-
ter, visar att samhällssynen i denna kartläggningslogik som försöker ringa i en 
demokratisk befolkning genom att tillskriva den specifika egenskaper, alltid 
misslyckas. Folket i en politisk gemenskap som utgör det demokratiska sam-
hället är alltid mer eller mindre än sig självt, menar Rancière (2010b).  

Derrida (1993/2003) talar om den oförutsägbara demokratin som ett etiskt 
dilemma. Den moderna liberala demokratin menar han är öppen på så sätt att 
den principiellt och institutionellt erbjuder nya människor, nya åsikter och per-
spektiv att ta plats i ett samhälle, men att den inte erbjuder ett etiskt förhåll-
ningssätt till framtiden som en horisont för demokratin. Derrida (1993/2003) 
diskuterar därför möjligheten att etablera ett etiskt förhållningssätt till framti-
den som en utsida till samtiden, en tom och betydelselös utsida som på grund 
av att ännu inte är närvarande också saknar mening. Det betyder inte att fram-
tiden inte är betydelsefull, enligt honom. Framtiden är tvärtom alltid på väg in 
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i en meningsfull samtid och tvingar människan att åter utvärdera och omvär-
dera de betydelser det demokratiska samhället har idag. Derrida (1993/2003) 
talar således om en växelvis pendelrörelse mellan att ge demokratin definitiv 
mening och att öppna upp den. Demokratins innehåll och gränser måste for-
muleras och försvaras. Samtidigt förutsätter demokratin en öppenhet gentemot 
det främmande som bär med sig löftet om nya sätt att förstå ett demokratiskt 
samhälle. Det demokratiska samhället kan i en radikal mening därför aldrig 
landa i en föreställning om ett färdigtänkt demokratiskt samhälle. 

Där Derrida (1993/2003) placerar demokratin i ett etiskt perspektiv så pla-
cerar Rancière (2010b) den i det politiska. Demokrati är inte bara en serie av 
ställningstaganden om det demokratiska samhällets innehåll som balanseras 
av en försiktig öppenhet gentemot en ständigt annalkande framtid. Demokrati 
är också den process som, Rancière uttrycker det, ”creates ’newcomers’, new 
subjects that enact the equal power of anyone and everyone and construct new 
words about community in the given common world” (Rancière, 2010b, s. 59). 
Demokratins oförutsägbarhet får i denna mening en vidgad betydelse hos 
Rancière. Demokrati tvingar inte bara fram ställningstagande till det främ-
mande som river ett sår i varje tanke om att utfallet i en demokratisk process 
skulle kunna förutsägas. Människans oförutsägbarhet och de sätt på vilka en 
oförutsägbar människa förändrar samhället demokratiskt, gör så i samma ut-
sträckning. En demokratisk process handlar således inte bara om ett vi som 
befinner sig på insidan av ett samtida gränsdraget samhälle, där intressen, 
identiteter och gemenskaper är klarlagda och därmed också vetter mot en 
främmande utsida. Demokrati är också den process när en given beskrivning 
av det demokratiska samhället och dess medlemmar måste omförhandlas. Den 
demokratiska processen initieras när någon eller några agerar genom antagan-
det att alla (vem som helst och allihop) har makten att beskriva samhället an-
norlunda, enligt Rancière (2010b).  

Den vikt Rancière ger politiskt agerande är i sammanhanget centralt för 
förståelsen av det politiska subjektet, eftersom agerandet förutsätter jämlik-
heten som politikens utgångspunkt. Vem som helst kan vara vem som helst i 
hans definition av demokrati. Det är också centralt i den här förståelsen av 
politiskt subjekt att hon betraktas som ett talande subjekt, vars röst i åhörarnas 
öron förvandlas från oväsen till ett klart och tydligt kommando som kräver 
rätten att betraktas som jämlik i en gemenskap som består av jämlikar (jfr Da-
vis, 2013). Demokratisk politik är därför inte heller något som sker i det tysta, 
eller som hos Derrida (1993/2003) en främmande rörelse som rör sig utifrån 
samhället och inåt och påtvingar subjektet ett etiskt ställningstagande. Den 
demokratiska inbrytningen kommer alltid inifrån det samhälle som bedöms 
vara en välordnad demokratisk ordning. Rancière (1999, 2010b, 2012) beskri-
ver därför ofta den demokratiska processen som den scen varpå vår uppfatt-
ning om samhället förändras.  
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I en kommentar till den reflektion över demokratins villkor Derrida gör i 
Marx spöken (1993/2003), accepterar Rancières dennes demokratisyn i ett av-
seende: 
 

A democracy to come, as Derrida sees it, is not a democracy that will come 
in the future, but a democracy employed within a different time, a different 
temporal plot. The time of a democracy to come is the time of a promise that 
has to be kept even though – and precisely because – it can never be fulfilled. 
It is a democracy that can never ‘reach itself’, catch up with itself, because it 
involves an infinite openness to that which comes – which also means, an in-
finite openness to the Other or the newcomer (Rancière, 2010b, s. 59). 

 
Eftersom den demokratisyn Rancière (2010b) utmejslar förutsätter att demo-
kratin och det politiska subjekt som gör den möjlig, är inbrytande, sporadisk, 
med ett mått av oförutsägbarhet och obestämbarhet, så framstår hans bifall till 
Derrida som rimligt (1993/2003). I ett annat avseende kritiserar han Derrida 
(1993/2003). Rancière (2010b) menar att Derrida (1993/2003) bortser från de-
mokratins praktik där den verkligen äger rum mitt i det demokratiska sam-
hället.  

Enligt Derridas (1993/2003) resonemang så dekonstruerar den liberala de-
mokratin sig själv. Dekonstruktion betyder i detta fall att varje tänkt insida, 
kärna eller centrum i ett demokratiskt samhälle, konstitueras av en föreställd 
utsida. Tanken om ett demokratiskt samhälles kärna skjuter upp möjligheten 
att göra andra sidan om samhällets gränsdragningar till en del av samhället 
som helhet. Därför kan det varken som praktik eller idé, enligt Derrida 
(1993/2003) finnas en ideal demokrati. Varje försök att utkristallisera ett idealt 
samhälle placerar möjligheten att göra så, i ett framtida skede.  Derridas kritik 
av den liberala demokratin ska förstås i ljuset av kritiken mot historikern Fran-
cis Fukuyamas (1992/2012) demokratibeskrivning, som Derrida gör i boken 
Marx spöken (1993/2003).  

Drömmen om en framtida demokrat på insidan av det 
goda samhället 
Den amerikanska historikern Francis Fukuyama (1992/2012) argumenterade 
framgångsrikt under 1980-talet att den demokratiska idén var på väg att ta 
gestalt som historiskt fulländad. Beviset för honom var de moderna liberala 
västerländska samhällenas framväxt och aggregerade inflytande över resten 
av världen (Elliot, 2008).  

I boken The End of History and the Last Man tecknar han en demokratisk 
idealform i den liberala demokratin. Den är inte perfekt enligt Fukuyama 
(1992/2012), däremot är den möjlig att till fullo förverkliga, till skillnad från 
andra demokratiska idéer. Den liberala demokratin låter därför människor att 
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organisera ett samhälle optimalt i ett demokratiskt avseende. En liberal demo-
krati är också plastisk vilket möjliggör progression in i framtiden på olika sätt. 
De liberala demokratiska principerna har dessutom, enligt Fukuyamas histo-
rieanalys, redan sammansmält med västvärldens kulturer och deras politiska 
institutioner (Fukuyama, 1992/2012; Elliot, 2008).  

Den historiska fulländningen han beskriver, är baserad på en hegelsk tan-
kefigur om samhällens och staters historiska utveckling. Fukuyama 
(1992/2012) förankrar också uttryckligen sin analys i filosofen Georg W. F. 
Hegel. Destruktiva konflikter mellan människor i ett samhälle beror ytterst på 
att människors identiteter i ett samhälle, uppstår intersubjektivt. En människas 
identitet i en social gemenskap uppstår inte i ett socialt vakuum, utan måste 
alltid korrespondera mot en annan identitet som bekräftar den (Delaney & 
Wallenstein, 2008). Den identitet som ger en människa makt och inflytande 
över en annan måste bekräftas av någon som är underkastad denna makt, an-
nars blir maktpositionen meningslös. Fukuyama (1992/2012) ser utifrån den 
här tankefiguren hur de inre demokratiska konflikter som västerländska de-
mokratier lagt bakom sig, en efter en, bidragit till att upprätta en institutional-
iserad västerländsk demokrati som möjliggör att framtida konflikter kan han-
teras utan att de minimerar i våld, förtryck eller social orättvisa.  

I Fukuyamas analys blir konsekvenserna för en demokratisk utbildning 
klarlagda. Varje ny tanke eller dröm om hur ett framtida samhälle kan organi-
seras annorlunda, borde därför underordnas den idealform för samhällelig or-
ganisation som han redan identifierat i de samhällen som vuxit fram med soci-
alliberal ideologi som bas. Det är i detta avseende talande att han ordinerade 
utbildningssystemen i västvärlden att möta kulturell mångfald med tolerans, 
men bara i sådan utsträckning att den liberala samhällsidén garanterades En 
del kulturer har enligt honom en grundläggande oförmåga att integrera idén 
om vad det innebär att leva som demokrat i demokratiskliberal mening. Sär-
skilda sätt att leva och betrakta världen måste därför förändras, kanske till och 
med raderas som alternativ för människans val av levnadssätt. Det sker enligt 
honom enklast genom uppfostran av barn i skolan, eftersom barns sätt att leva 
i världen inte ännu stelnat i någon kulturell form på samma sätt som hos 
vuxengenerationen (Fukuyama, 1992/2012). 

I den här utbildningspolitiska visionen framträder en samtida politisk filo-
sofi som förutsätter att de större delarna av den verkliga världen radikalt be-
höver ändra sitt sätt att tänka, genom en teori som säger att världen inte längre 
är i behov att söka nya sätt att tänka annorlunda om sig själv. Fukuyama 
(1992/2012) själv träder fram som en filosof vars vision är att forma de ännu 
formbara, barnen, och utesluta den äldre generation som inte längre har för-
mågan att se världen annorlunda, från förberedelsen till ett framtida samhälle.  

Genom Arendt (1968/1993) kan konsekvenserna av Fukyamas 
(1992/2012) resonemang om utbildning tydligt belysas. Hans idé om hur det 
goda samhället ska realiseras genom utbildning påminner mycket om Platons. 
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I en kommentar till den reflektion över demokratins villkor Derrida gör i 
Marx spöken (1993/2003), accepterar Rancières dennes demokratisyn i ett av-
seende: 
 

A democracy to come, as Derrida sees it, is not a democracy that will come 
in the future, but a democracy employed within a different time, a different 
temporal plot. The time of a democracy to come is the time of a promise that 
has to be kept even though – and precisely because – it can never be fulfilled. 
It is a democracy that can never ‘reach itself’, catch up with itself, because it 
involves an infinite openness to that which comes – which also means, an in-
finite openness to the Other or the newcomer (Rancière, 2010b, s. 59). 

 
Eftersom den demokratisyn Rancière (2010b) utmejslar förutsätter att demo-
kratin och det politiska subjekt som gör den möjlig, är inbrytande, sporadisk, 
med ett mått av oförutsägbarhet och obestämbarhet, så framstår hans bifall till 
Derrida som rimligt (1993/2003). I ett annat avseende kritiserar han Derrida 
(1993/2003). Rancière (2010b) menar att Derrida (1993/2003) bortser från de-
mokratins praktik där den verkligen äger rum mitt i det demokratiska sam-
hället.  

Enligt Derridas (1993/2003) resonemang så dekonstruerar den liberala de-
mokratin sig själv. Dekonstruktion betyder i detta fall att varje tänkt insida, 
kärna eller centrum i ett demokratiskt samhälle, konstitueras av en föreställd 
utsida. Tanken om ett demokratiskt samhälles kärna skjuter upp möjligheten 
att göra andra sidan om samhällets gränsdragningar till en del av samhället 
som helhet. Därför kan det varken som praktik eller idé, enligt Derrida 
(1993/2003) finnas en ideal demokrati. Varje försök att utkristallisera ett idealt 
samhälle placerar möjligheten att göra så, i ett framtida skede.  Derridas kritik 
av den liberala demokratin ska förstås i ljuset av kritiken mot historikern Fran-
cis Fukuyamas (1992/2012) demokratibeskrivning, som Derrida gör i boken 
Marx spöken (1993/2003).  

Drömmen om en framtida demokrat på insidan av det 
goda samhället 
Den amerikanska historikern Francis Fukuyama (1992/2012) argumenterade 
framgångsrikt under 1980-talet att den demokratiska idén var på väg att ta 
gestalt som historiskt fulländad. Beviset för honom var de moderna liberala 
västerländska samhällenas framväxt och aggregerade inflytande över resten 
av världen (Elliot, 2008).  

I boken The End of History and the Last Man tecknar han en demokratisk 
idealform i den liberala demokratin. Den är inte perfekt enligt Fukuyama 
(1992/2012), däremot är den möjlig att till fullo förverkliga, till skillnad från 
andra demokratiska idéer. Den liberala demokratin låter därför människor att 
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organisera ett samhälle optimalt i ett demokratiskt avseende. En liberal demo-
krati är också plastisk vilket möjliggör progression in i framtiden på olika sätt. 
De liberala demokratiska principerna har dessutom, enligt Fukuyamas histo-
rieanalys, redan sammansmält med västvärldens kulturer och deras politiska 
institutioner (Fukuyama, 1992/2012; Elliot, 2008).  

Den historiska fulländningen han beskriver, är baserad på en hegelsk tan-
kefigur om samhällens och staters historiska utveckling. Fukuyama 
(1992/2012) förankrar också uttryckligen sin analys i filosofen Georg W. F. 
Hegel. Destruktiva konflikter mellan människor i ett samhälle beror ytterst på 
att människors identiteter i ett samhälle, uppstår intersubjektivt. En människas 
identitet i en social gemenskap uppstår inte i ett socialt vakuum, utan måste 
alltid korrespondera mot en annan identitet som bekräftar den (Delaney & 
Wallenstein, 2008). Den identitet som ger en människa makt och inflytande 
över en annan måste bekräftas av någon som är underkastad denna makt, an-
nars blir maktpositionen meningslös. Fukuyama (1992/2012) ser utifrån den 
här tankefiguren hur de inre demokratiska konflikter som västerländska de-
mokratier lagt bakom sig, en efter en, bidragit till att upprätta en institutional-
iserad västerländsk demokrati som möjliggör att framtida konflikter kan han-
teras utan att de minimerar i våld, förtryck eller social orättvisa.  

I Fukuyamas analys blir konsekvenserna för en demokratisk utbildning 
klarlagda. Varje ny tanke eller dröm om hur ett framtida samhälle kan organi-
seras annorlunda, borde därför underordnas den idealform för samhällelig or-
ganisation som han redan identifierat i de samhällen som vuxit fram med soci-
alliberal ideologi som bas. Det är i detta avseende talande att han ordinerade 
utbildningssystemen i västvärlden att möta kulturell mångfald med tolerans, 
men bara i sådan utsträckning att den liberala samhällsidén garanterades En 
del kulturer har enligt honom en grundläggande oförmåga att integrera idén 
om vad det innebär att leva som demokrat i demokratiskliberal mening. Sär-
skilda sätt att leva och betrakta världen måste därför förändras, kanske till och 
med raderas som alternativ för människans val av levnadssätt. Det sker enligt 
honom enklast genom uppfostran av barn i skolan, eftersom barns sätt att leva 
i världen inte ännu stelnat i någon kulturell form på samma sätt som hos 
vuxengenerationen (Fukuyama, 1992/2012). 

I den här utbildningspolitiska visionen framträder en samtida politisk filo-
sofi som förutsätter att de större delarna av den verkliga världen radikalt be-
höver ändra sitt sätt att tänka, genom en teori som säger att världen inte längre 
är i behov att söka nya sätt att tänka annorlunda om sig själv. Fukuyama 
(1992/2012) själv träder fram som en filosof vars vision är att forma de ännu 
formbara, barnen, och utesluta den äldre generation som inte längre har för-
mågan att se världen annorlunda, från förberedelsen till ett framtida samhälle.  

Genom Arendt (1968/1993) kan konsekvenserna av Fukyamas 
(1992/2012) resonemang om utbildning tydligt belysas. Hans idé om hur det 
goda samhället ska realiseras genom utbildning påminner mycket om Platons. 
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Arendt (1968/1993) varnar för sådana idéer som i ett avseende kan argumen-
teras vara goda men att tillvägagångssätten med vilka de realiseras kan betrak-
tas som motsatsen. Liksom Platon vill Fukuyama (2001) påskynda den process 
som gör att idén om det goda samhället faktiskt tar form i ett samhälle med 
riktiga människor, genom att göra barnen till samhällsförändringens verktyg. 
De är förändringsbenägna för att de saknar erfarenheten av historien. För bar-
nen framstår varje historiebeskrivning därför som rimlig, argumenterar Arendt 
(1968/1993). De saknar erfarenheten hos en vuxen människa som kan ta ställ-
ning och göra politiskt motstånd mot en samhällsbeskrivning som inte stäm-
mer överens med hennes egna minnen.  

Historikern Tzvetan Tdorov (2011) erbjuder också möjligheten att betrakta 
denna idé om utbildning av barn och unga, som en spegel av ett specifikt an-
vändande Hegels idé om att varje samhälle i historien strävar mot ett framtida 
tillstånd där inre konflikter kan upplösas så att den samhälleliga gemenskapen 
inte tar skada. Möjligheten att starta en revolution som gör att ett framtida 
ideala tillstånd slutligen tar form, är också en kommunistisk idé. Där Hegel 
enbart identifierar historiens obevekliga utveckling mot ett bättre samhälle, 
utan direkt kontroll utövad av de människor som omfattas av utvecklingen, 
säger kommunismen, enligt Tdorov (2011), att människan som politiskt sub-
jekt faktiskt kan ta kontroll över historien och avancera i allt raskare takt mot 
den oundvikliga framtiden. Fukuyama (1992/2012) argumenterar visserligen 
för en socialliberalism som målet för samhället, men möjligheten att uppnå 
det genom att vrida historien i rätt riktning, är densamma som i den kommun-
istiska historieidén. Politiken vare sig den är liberal eller socialistisk är det 
medel som gör denna rättvridning möjlig.   

Jag har i min läsning av Fukuyama, i Derridas kritik (1993/2003) av honom 
och i Rancière (2010) identifierat ett försvar för den politiska idén. De försva-
rar politiken framförallt i en kritik av en politisk realism, som de alla tre ser 
reducerar framtiden till en kalkylerbar enhet som legitimerar både våld och 
förtryck. 

Fukuyama är framförallt idealist. Ett modernt demokratiskt samhälle omöj-
liggör utifrån Fukuyamas (1992/2012) perspektiv ett politiskt alternativ eller 
en framtidsvision om samma samhälle som avviker från historiens raka väg in 
i framtiden som småningom förvandlar stater till liberala demokratier. Han har 
identifierat det bästa sättet att organisera ett demokratiskt samhälle, inte främst 
för att han själv dragit den slutsatsen genom sina antaganden och argument, 
utan för att han sett den historiska rörelse som gör att ”enough wagons would 
pull into town such that any reasonable person looking at the situation would 
be forced to agree that there had been only one journey and one destination” 
(Fukuyama, 2012, s. 339). 

Hur möjliggörs då föreningen politik, framtid och samhälle i Fukuyamas 
perspektiv, om framtid är det ord i sammanhanget som frammanar åtminstone 
det minsta mått svindlande känsla av både ambivalens och tillförsikt? Derrida 
(1993/2003) menar i sin kritik av Fukuyama, att den politiska idén alltid måste 
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orientera sig mot framtiden och hur politiska iden därför måste tänkas an-
norlunda. Framtiden påminner människan enligt honom om möjligheten att 
organisera samhället annorlunda, eftersom framtiden ännu inte är erfaren och 
kartlagd. Den värjer sig av samma orsak också mot varje försök att definiera 
en annorlunda möjlighet till förändring som oundviklig och överordnad alla 
andra möjligheter (Derrida, 1993/2003). 

Rancière (2010b) menar dock att den pendelrörelse mellan en institution-
aliserad liberal demokratisk ordning och den öppenhet mot nya sätt att förstå 
och organisera samhället som Derrida argumenterar måste vara del av den li-
berala ordningen, saknar kapacitet att beskriva hur demokrati faktiskt funge-
rar. I det ögonblick när en demokratisk gemenskap tvingas ta ställning till öp-
penhet, när det främmande i form av människor som saknar benämning inte 
bara är på väg in i samhället utan också kräver att behandlas som jämlikar, då 
behövs också en demokratisk politik utöver en demokratisk etik.  

Rancière (2010b) menar att Derridas perspektiv på demokrati förutsätter en 
ändlös dekonstruktion av det centrum som symboliserar det demokratiska 
samhällets insida. Samtidigt tar den här dekonstruktionen inte hänsyn till var-
för dekonstruktionen skulle vara politiskt nödvändig. För Derrida är det en 
etisk fråga. Han kritiserar också Derrida för att bortse från andra politiska 
praktiker än de som gestaltas inom ramen för en liberal demokrati och dess 
institutioner. Det är med andra ord inte bara en politisk ordning med en före-
ställd insida, som bör vara öppen mot den andra: 
 

There is not one infinite openness to otherness, but instead many ways of 
inscribing the part of the other. In my own work, I have tried to conceptualize 
democratic practice as the inscription of those who have no part – which does 
not mean the ‘excluded’ but anybody whoever. Such an inscription is made by 
subjects who are ‘newcomers’, who allow new objects to appear as common 
concerns, and new voices to appear and to be heard. In that sense, democracy 
is one among various ways of dealing with otherness. Its own inventions of 
subjects and objects create a specific time – the broken time and intermittent 
legacy of emancipation. In my view, we ought to think and act in this broken 
time instead of invoking a messianism. (Rancière, 2010b, s. 60) 

 

Kritik av samhället som en social ordning 
Rancières (1995/2007, 1999, 2003, 2004, 2010a, 2010b) texter innehåller ofta 
en kritik av uppfattningar om relationen mellan samhälle och politik som han 
menar är en förutsätter en aritmetisk logik om samhället. Samhället i en arit-
metisk logik betraktas som summan av sina redan identifierade delar, i form 
av institutioner, identiteter och politiska aktörer.  
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Arendt (1968/1993) varnar för sådana idéer som i ett avseende kan argumen-
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Han menar att politik bryter med sådana uppfattningar, eftersom riktig po-
litik i praktiken enligt honom alltid är brottet med ”distribution of the sen-
sible”, i ett samhälle (2009, s. 275). Politisk handling belyser och ifrågasätter 
den föreställning om social ordning som säger att samhället måste förstås som 
summan av sociala och politiska kategorier för att samhällelig förändring 
också ska framstå som rimlig (sensible). Ett politiskt subjekt är enligt Rancière 
(1995/2007, 2010a, 2010b) människan, som enskilt eller i grupp, i handling 
visar att inga etablerade sociala och politiska identiteter svarar mot kravet att 
deltagande i samhället i politisk mening ska grundas på jämlikhet. Jämlikhet 
går i ett demokratiskt politiskt perspektiv på samhället inte att räkna ut, enligt 
Rancière (1995/2007, 2010a, 2010b), utan bara antas som utgångspunkt för 
demokratisk politisk handling. 

Rancières definition av demokratisk politik rymmer en kritik av samhället 
betraktat som en bestämd social ordning. Hans filosofiska kritik saknar dock 
en politisk teori som ersätter en bestämd social ordning med en ordning som 
är mindre bestämd. Föreställningen om ett ordnat samhälle skapar alltid bilden 
av människors särskilda plats och funktion i samhället och en representativ 
demokrati förutsätter, enligt Rancière (1995/2007, 2010b), att samhället be-
traktas som ordnat på detta vis. En institutionaliserad politik måste ha en idé 
om vilka den företräder. Den politiska praktiken i institutionell form är därför 
också inkapabel att fullt ut identifiera det samhälle den är satt att representera. 
Riktig demokrati är därför inte identiskt med en viss typ av samhälle, utan ska 
istället förstås som en beskrivning av det skede där någon eller några männi-
skor motsätter sig föreställningen att de tillhör en förgivettagen social grupp 
eller identitetskategori i ett samhälle som betraktas som socialt ordnat.  

Demos, folket, är alltså identitetslöst eftersom varje institutionaliserad po-
litisk praktik har en inbyggd oförmåga att fullt ut tala för människors jämlikhet 
i den sociala ordning som samma institutionaliserade politik är satt att repre-
sentera. Demos måste själva hävda sin jämlikhet. Demos och demokrati är 
inget människan identitetsmässigt tillhör, eller är del av inom ramen för en 
förståelse av ett särskilt samhälle, utan är som Rancière (1995/2007, 2010b) 
uttrycker det, benämningen på en samling möjliga politiska subjekt vars jäm-
likhetskrav antingen kan bekräftas eller inte, inom ramen för en institutional-
iserad politisk praktik. 

Den riktiga politiken åskådliggör därför det orimliga i att både betrakta 
samhället som en social ordning och samtidigt hävda att denna ordning är det 
objekt som en institutionaliserad politisk ordning är satt att representera. I 
detta avseende är utgångspunkten för Rancières (1999, 2010b) politiska kritik 
anarkisk: folket som utgör demos är inte en kalkylerbar enhet, ett objekt, utan 
en inbrytning som underminerar föreställningen om att demokrati förutsätter 
givna sociala och politiska identiteter.  

 Rancière menar också att politik alltid förutsätter ett framträdande (2003) 
av den människa eller de människor, som betraktas som uteslutna inom ramen 
för en särskild social ordning. Politiken är inte en inkluderande praktik där på 
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förhand definierade sociala grupper med särskilda intressen eller åsikter kan 
mötas på basis att uppnå exempelvis konsensus kring tvistefrågor. Framträ-
dandet av det politiska subjektet, individuellt som kollektivt, är istället alltid 
ett tillägg till en social ordning där grupper vars intressen och åsikter påstås 
vara blottlagda, och som därmed stör uppfattningen om att samhället rymmer 
ett bestämt antal politiska och sociala identiteter som ska inkluderas inom ra-
men för en politisk praktik (Rancière, 2003).  

 
The demos gives it its name [demokrati] is neither the ideal people of sov-

ereignity, nor the sum of the parties of society, nor even the poor and suffering 
sector of this society. It is properly a supplement to any “realist” account of 
social parties (Rancière, 2003, s. 225).  

 
Den här ingången till en förståelse av demos, betraktar det politiska subjektet 
som ett återkommande supplement till det som samhälle som bedöms vara en 
färdig social ordning där vissa är överordnade andra. Politik underminerar 
alltså den sociala ordning som återspeglas i vad Rancière (1995/2007, 2003) 
refererar till som den realistiska synen på samhället. 

      

Kritik av den realistiska politikens undervisning om 
social ordning 
Ett klargörande av Rancières definition av ordning förutsätter också hans läs-
ning av Platons Staten (Rancière, 2003, 2010b). Liksom Platon menar 
Rancière att demokrati som styrelseskick är anarkisk, det vill säga att demo-
krati saknar en inneboende lag eller ordning som säger hur samhället ska or-
ganiseras socialt och politiskt. Demokrati är enligt Platon (1922/1993) den 
fördelning av inflytande i beslutsprocesser, i vilken varje medborgare ges in-
flytande i form av en röst. Denna direkta demokratis egentliga natur känne-
tecknas ytterst av slumpmässig maktfördelning, eftersom den saknar just in-
neboende lag – ”[…] och i regel fördelas här ämbetena genom lottdragning” 
(Platon, 1922/1993, s. 337). Utan en demokratins lag som säger hur samhället 
ska organiseras riskerar olämpliga individer tillskansa sig makt, eftersom allas 
frihet att göra anspråk på makt är obegränsad. Demokratin leder, enligt Platon, 
därför slutligen tyrannen till tronen, eftersom ”ur den mest obegränsade frihet 
uppkommer den mest vidsträckta och mest tryckande träldom” (Platon, 
1922/1993, s. 347). Sådan är demokratins realitet om den inte begränsas.  

Platons definition demokratin som ett slumpmässigt styrelseskick, menar 
Rancière (2004) är demokratins styrka. En slumpmässig demokrati förutsätter 
att alla människor betraktar varandra som absolut jämlika. Platon (1922/1993) 
såg denna jämlikhetstanke som subversiv och förödande för politisk och sam-



 66

Han menar att politik bryter med sådana uppfattningar, eftersom riktig po-
litik i praktiken enligt honom alltid är brottet med ”distribution of the sen-
sible”, i ett samhälle (2009, s. 275). Politisk handling belyser och ifrågasätter 
den föreställning om social ordning som säger att samhället måste förstås som 
summan av sociala och politiska kategorier för att samhällelig förändring 
också ska framstå som rimlig (sensible). Ett politiskt subjekt är enligt Rancière 
(1995/2007, 2010a, 2010b) människan, som enskilt eller i grupp, i handling 
visar att inga etablerade sociala och politiska identiteter svarar mot kravet att 
deltagande i samhället i politisk mening ska grundas på jämlikhet. Jämlikhet 
går i ett demokratiskt politiskt perspektiv på samhället inte att räkna ut, enligt 
Rancière (1995/2007, 2010a, 2010b), utan bara antas som utgångspunkt för 
demokratisk politisk handling. 

Rancières definition av demokratisk politik rymmer en kritik av samhället 
betraktat som en bestämd social ordning. Hans filosofiska kritik saknar dock 
en politisk teori som ersätter en bestämd social ordning med en ordning som 
är mindre bestämd. Föreställningen om ett ordnat samhälle skapar alltid bilden 
av människors särskilda plats och funktion i samhället och en representativ 
demokrati förutsätter, enligt Rancière (1995/2007, 2010b), att samhället be-
traktas som ordnat på detta vis. En institutionaliserad politik måste ha en idé 
om vilka den företräder. Den politiska praktiken i institutionell form är därför 
också inkapabel att fullt ut identifiera det samhälle den är satt att representera. 
Riktig demokrati är därför inte identiskt med en viss typ av samhälle, utan ska 
istället förstås som en beskrivning av det skede där någon eller några männi-
skor motsätter sig föreställningen att de tillhör en förgivettagen social grupp 
eller identitetskategori i ett samhälle som betraktas som socialt ordnat.  

Demos, folket, är alltså identitetslöst eftersom varje institutionaliserad po-
litisk praktik har en inbyggd oförmåga att fullt ut tala för människors jämlikhet 
i den sociala ordning som samma institutionaliserade politik är satt att repre-
sentera. Demos måste själva hävda sin jämlikhet. Demos och demokrati är 
inget människan identitetsmässigt tillhör, eller är del av inom ramen för en 
förståelse av ett särskilt samhälle, utan är som Rancière (1995/2007, 2010b) 
uttrycker det, benämningen på en samling möjliga politiska subjekt vars jäm-
likhetskrav antingen kan bekräftas eller inte, inom ramen för en institutional-
iserad politisk praktik. 

Den riktiga politiken åskådliggör därför det orimliga i att både betrakta 
samhället som en social ordning och samtidigt hävda att denna ordning är det 
objekt som en institutionaliserad politisk ordning är satt att representera. I 
detta avseende är utgångspunkten för Rancières (1999, 2010b) politiska kritik 
anarkisk: folket som utgör demos är inte en kalkylerbar enhet, ett objekt, utan 
en inbrytning som underminerar föreställningen om att demokrati förutsätter 
givna sociala och politiska identiteter.  

 Rancière menar också att politik alltid förutsätter ett framträdande (2003) 
av den människa eller de människor, som betraktas som uteslutna inom ramen 
för en särskild social ordning. Politiken är inte en inkluderande praktik där på 

 67

förhand definierade sociala grupper med särskilda intressen eller åsikter kan 
mötas på basis att uppnå exempelvis konsensus kring tvistefrågor. Framträ-
dandet av det politiska subjektet, individuellt som kollektivt, är istället alltid 
ett tillägg till en social ordning där grupper vars intressen och åsikter påstås 
vara blottlagda, och som därmed stör uppfattningen om att samhället rymmer 
ett bestämt antal politiska och sociala identiteter som ska inkluderas inom ra-
men för en politisk praktik (Rancière, 2003).  

 
The demos gives it its name [demokrati] is neither the ideal people of sov-

ereignity, nor the sum of the parties of society, nor even the poor and suffering 
sector of this society. It is properly a supplement to any “realist” account of 
social parties (Rancière, 2003, s. 225).  

 
Den här ingången till en förståelse av demos, betraktar det politiska subjektet 
som ett återkommande supplement till det som samhälle som bedöms vara en 
färdig social ordning där vissa är överordnade andra. Politik underminerar 
alltså den sociala ordning som återspeglas i vad Rancière (1995/2007, 2003) 
refererar till som den realistiska synen på samhället. 

      

Kritik av den realistiska politikens undervisning om 
social ordning 
Ett klargörande av Rancières definition av ordning förutsätter också hans läs-
ning av Platons Staten (Rancière, 2003, 2010b). Liksom Platon menar 
Rancière att demokrati som styrelseskick är anarkisk, det vill säga att demo-
krati saknar en inneboende lag eller ordning som säger hur samhället ska or-
ganiseras socialt och politiskt. Demokrati är enligt Platon (1922/1993) den 
fördelning av inflytande i beslutsprocesser, i vilken varje medborgare ges in-
flytande i form av en röst. Denna direkta demokratis egentliga natur känne-
tecknas ytterst av slumpmässig maktfördelning, eftersom den saknar just in-
neboende lag – ”[…] och i regel fördelas här ämbetena genom lottdragning” 
(Platon, 1922/1993, s. 337). Utan en demokratins lag som säger hur samhället 
ska organiseras riskerar olämpliga individer tillskansa sig makt, eftersom allas 
frihet att göra anspråk på makt är obegränsad. Demokratin leder, enligt Platon, 
därför slutligen tyrannen till tronen, eftersom ”ur den mest obegränsade frihet 
uppkommer den mest vidsträckta och mest tryckande träldom” (Platon, 
1922/1993, s. 347). Sådan är demokratins realitet om den inte begränsas.  

Platons definition demokratin som ett slumpmässigt styrelseskick, menar 
Rancière (2004) är demokratins styrka. En slumpmässig demokrati förutsätter 
att alla människor betraktar varandra som absolut jämlika. Platon (1922/1993) 
såg denna jämlikhetstanke som subversiv och förödande för politisk och sam-



 68

hällelig ordning. Jämlika människor, menade han, gör alldeles för stora an-
språk på individuell frihet och därigenom inskränker de andras frihet. Om de-
mos i demokratin betraktar varandra som jämlikar omkullkastas de hierarkier 
som är nödvändiga för ett ordnat samhälle. Platon (1922/1993) menade därför 
att varje samhällsordning måste bygga på en myt som talar om människor som 
ojämlika. 

Idén om denna myt är central i Rancières kritik av en realistisk politik. Lik-
som Platon (1922/1993) menar han att demokratisk politik är radikalt an-
norlunda än social och politisk ordning. Rancière (2004, 2010b) menar att my-
ten om en samhällelig ordning förutsätter att en del människor antas sakna 
förmåga att förstå demokrati i ett komplext samhälle, eftersom de samtidigt 
antas vara uteslutna ur det samhälle där demokratisk politik bedrivs. De är 
inkluderade som uteslutna i myten om ett kartlagt och ordnat samhälle. Där-
med saknar uteslutna människor enligt samma föreställning förmågan att be-
gripa komplexiteten i en avancerad demokratisk ordning, i vilken de har en 
plats som uteslutna. Enligt både Platon (1922/2003) och Rancière (2004, 
2010) är det därför nödvändigt med en politiskt motiverad pedagogik vars ut-
gångspunkt är att en del människor måste lära sig att förstå att de har en given 
plats i en samhällsordning. Platon (1922/2003) såg denna pedagogik som nöd-
vändig för att upprätthålla samhällelig ordning medan Rancière menar att en 
sådan auktoritär pedagogik bara är nödvändig för människor som avser att 
bibehålla sin egen fördelaktiga, auktoritära position i ett samhälle.  

Riktig demokrati som både enligt Platon (1922/2003) och Rancière är den 
anarkiska, omkullkastar föreställningen om att en samhällsordning kräver en 
pedagogisk relation mellan människor med förmåga att förstå samhället som 
demokratiskt, och människor som antas sakna denna förmåga. Demokratins 
uttryck är de politiska skeden där människor enskilt eller i grupp som tar del 
av skedet gör anspråk på jämlikhet utifrån antagandet att varje samhällsord-
ning är oförmögen att inteckna människors plats i den. Anspråket utgår där-
med från absolut jämlikhet, där människan som talande subjekt kräver att be-
traktas som del i ett demokratiskt skede, inte en given samhällsordning. Defi-
nition av, och kunskap om, ordningen uppstår efter dessa skeden, i ett efter-
mäle till politiken där sociala och politiska identiteter och institutioner, och 
därigenom också ojämlikhet, ges bestämd men ny mening.  

Rancière försöker liksom Mouffe och Brown bryta med uppfattningen att 
demokratiska samhällen utvecklas i en obruten kronologi. Tvärtom menar 
Rancière (2010b) i en kritisk läsning av Derrida (1993/2003) att demokrati 
förutsätter en politik som bryter med föreställningen om demokratins otvety-
diga rörelse mot ett bättre tillstånd.  
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En möjlig kritik av ett framtida samhälle som omfattar 
alla 
I detta kapitel har jag knutit främst Derridas och Rancières politiska kritik till 
en diskussion om hur politik kan förstås bortom föreställningen om en ideal 
demokratiform. Browns, Mouffes och Rancières kritik grundar sig i den fara 
de ser i en uppfattning om demokrati som färdigtänkt. Kritiken är parallell 
med den kritik inom FS och FE som undersöker möjligheterna att förstå under-
visningens villkor i ett framtidsperspektiv. Liksom hos Derrida och Rancière 
betraktas framtiden i demokratiskt perspektiv i FS och FE som öppen. Fram-
tiden är ett raster genom vilket människor betraktar sin samtid och försöker 
förstå den på andra sätt än gängse. Den politiska kritiken, som jag har redovi-
sat för i detta kapitel, riktar därför sin kritik mot en realistisk diskurs inom 
politisk retorik kommer också till uttryck i utbildningspolitik. Realismen, me-
nar Rancière (2010), gestaltar en demokratisk ordning som ytterst är misstänk-
sam mot människors demokratiska inflytande.       

Rancières (1991, 2003, 2010b) kritik av social och politisk ordning erbju-
der ett konstruktivt redskap för kritisk analys av föreställningar om framtiden 
för samhälle och människa. Ordning i rancièrsk mening är en viktig del i ana-
lysen och kritiken av föreställningen om den unga människan som del i fram-
tida samhälle. Ordning fokuserar föreställningen om samhället som helt och 
sammanhållet, snarare än föreställningen om samhället som antingen kom-
plext eller enkelt. Ordning är mycket mer påtaglig än variationen av männi-
skors upplevelse av vad det innebär att leva i ett samhälle. För Rancière 
(1995/2007) är ordningen polis, eller den politiska gemenskapen, vilken ge-
nom geografiska gränsdragningar innesluter och utesluter människor från 
samma ordning.  

Ett samhälles sammanhållning i termer av ordning är inte en ny fråga för 
den politisk-filosofiska diskurs Rancière befinner sig. Statsvetaren Carl J. Fri-
edrich (1968) menade att denna problemställning går att spåra redan i Aristo-
teles försök att förklara ett samhälles politiska ordning i termer av en avgrän-
sad population människor (polis) i termer av en social gemenskap i vidare be-
märkelse, koinonia (Friedrich 1968). En god koinonia, eller gemenskapen som 
består av människor med god moralisk karaktär, var den politiska ordningens 
mål. Friedrich (1968) skriver om Aristoteles uppfattning om den politiska ge-
menskapen som förutsättning för den sociala gemenskapen: 

 
Enligt Aristoteles kunde man inte vara människa utan att tillhöra en polis. 

Det är därför han talar om människan som ett ”politiskt djur”. Detta är den 
konventionella översättningen av Aristoteles ord. En exaktare översättning 
skulle lyda ”en polis-beboende varelse”. Människan är en varelse som behöver 
en polis för att kunna leva ett sant mänskligt liv (Friedrich, 1968, s. 90). 
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Friedrich (1968) definition av människan som politiskt djur klargör att män-
niskan om hon lever utanför polis inte är fullkomligt mänsklig. Liksom djuren 
saknar hon i denna plats utanför samhället möjligheten att utveckla den egna 
”mänskliga personligheten” (Friedrich, 1968, s. 90). Friedrichs (1968) läsning 
av Aristoteles är behjälplig i Rancières definition av ordning, på samma sätt 
som Platon (1922/2003). Människan utanför en samhällelig gemenskap som 
organiseras av en politisk ordning, existerar inte enligt Rancière (1995/2007). 
En samhällelig ordning omfattar alla, och de som hamnar utanför dess gränser 
identifieras som tillhörande en annan politisk ordning.  

Även om Rancière (1995/2007) utgår från Aristoteles beskrivning av den 
politiska ordningens funktion för det goda samhället ser han inte som Aristo-
teles att denna ordning har förmågan att identifiera och representera de män-
niskor ordningen innesluter och sörja för deras behov. Istället skapar denna 
ordning excesser i form av människor som visserligen betraktas som en del av 
samhället, men vars röster framstår som obegripliga. Rancière skriver i On the 
Shores of Politics (1995/2007): 

 
So the simple opposition between logical animals and phonic animals is in 

no way the given on which politics is the based. It is, on the contrary, one of 
the stakes of the very dispute that institutes politics. At the heart of politics lies 
a double wrong, a fundamental conflict, never conducted as such, over the re-
lationship between the capacity of the speaking being who is without qualifi-
cation and political capacity (Rancière, 1995/2007, s. 22).  

 
Det är tydligt i citatet att Rancière åsyftar Aristoteles distinktion mellan djur 
och människa. I Aristoteles bruk av logos och phone ser Rancière (1995/2007) 
en distinktion mellan de människor som talar genom sitt förnuft och de som 
bara för osammanhängande tal. Phone är det djuriska ljud som visserligen kan 
låta som rösten hos en förnuftig varelse, men vars innehåll framstår som orim-
ligt (Rancière, 1999, s. 13). De senare, som trots att de är del av den politiska 
ordningen, är att betrakta som skadliga för samma ordning. Deras tal är ”bla-
beron”, eftersom de saknar just kvalifikation och politisk förmåga, och fram-
förallt förmågan att tala genom sitt förnuft (Rancière, 1999, s. 13).  

Konsekvenserna av Rancières resonemang är att en kritisk analys av sam-
hällsdidaktikens innehåll bör omfatta en undersökning av föreställningar om 
människan som objekt för en samhällelig ordning, med en given plats och 
funktion i detta samhälle, och som möjligt politiskt subjekt med kapaciteten 
att förändra föreställningen om hur samhället ska förstås som en social ord-
ning av identiteter. I nästa kapitel tecknar jag formerna för en ontopolitisk 
analys av samhällsdidaktikens innehåll. Människan som politiskt subjekt och 
socialt objekt är där central. Ordningen som Rancière definierar den använder 
jag som teoretisk ingång till analysen i analyskapitlet Om villkoren att ta del 
av en självklar ordning. 
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Kapitel 4 Kritik och textanalys: 
metodologiska överväganden. 

Kritik av föreställningar om framtiden för människa och samhälle syftar till 
att klargöra de motiv som ligger till grund för bilder av samhälle och framtid 
som framstår som självklara. Sociologen Luc Boltanski (2011) menar att sam-
hällskritik ytterst är en kritik av samhälleliga institutioner vars stabilitet alltid 
kan ifrågasättas i grunden: ”institutions harbours the possibility of critique, so 
that the formal genesis of institutions is inextricably a formal genesis of criti-
que” (Boltanski, 2011, s. 98). Boltanski (2011) hävdar att samhället är en 
social och politisk konstruktion vilken tar form i samhällets sociala, politiska 
och kulturella institutioner. Ibland framstår samhälleliga institutioner som om 
de uppstår av sig själva utan människors aktiva inblandning i upprättandet och 
rekonstruktionen av dessa institutioner. Kritikens funktion är enligt Boltanskis 
(2011) antagande att visa att människor faktiskt reproducerar eller aktivt ger 
samhället ny mening. Vid varje tillfälle samhället och dess olika funktioner 
definieras eller omdefinieras, föds därför också möjligheten till en kritik av 
hur definitioner av samhället avgränsar förståelsen av människors sociala 
värld. 

Boltanskis (2011) teoretiska antagande om samhälleliga institutioners kon-
struktion och rekonstruktion, påminner mycket starkt om Rancières (2010) 
uppfattning om samhället som en ordning. Liksom Boltanski (2011) menar 
han att samhället är en social och politisk ordning vars institutioner fyller 
funktionen att göra själva samhället översiktligt och begripligt som helhet. Ett 
ordnat samhälle är en avbildning av en naturlig ordning, men denna ordning 
består enbart av människor som tecknar bilden av samhället som naturligt. 
Samhället som ordning kan därför ifrågasättas och omformuleras. 

Kritiken av läroboken om samhället blir, som jag valt att genomföra den, 
genom ovanstående antagande om samhället som ordning, en kritik av läro-
bokstexternas anspråk att fixera den sociala världen vid särskilda betydelser. 
Motivet till kritiken är inte att avslöja texternas fixering av dessa betydelser. 
Istället är kritikens motiv att identifiera de centrala frågor som är öppna för 
omtolkning, trots att svaret på dem i text framstår som givna.  

 I det följande avser jag redogöra för min ingång till kritik av lärobokens 
innehåll. Det första empirikapitlet – ”Kritisk tematisering av en tilltalad läsare 
som del i förändring i ett framtida samhälle” – är en tematisering av läroböck-
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ernas förmedlade föreställningar om den unga människan som framtida demo-
krat och villkoren för hennes del i samhällelig förändring. I analysen i det ka-
pitlet väljer jag att identifiera övergripande föreställningar om samhälle och 
framtid. Det andra och tredje empirikapitlet rymmer dekonstruerande läs-
ningar av läroböckernas sociala och politiska logik. I det andra kapitlet – ”Om 
villkoren att ta del i en självklar ordning” – fokuserar jag texter som ger ut-
tryck för villkoren att delta i en social ordning. I det tredje kapitlet – ”Fram-
tidsscenarier är samtidsbeskrivningar” – undersöker jag texter som beskriver 
framtiden för människa och samhälle och de erbjudanden om människans in-
flytande över framtiden som gestaltas däri. 

Det andra och tredje empirikapitlet ska betraktas som problematiseringar 
av de teman jag identifierat i det första kapitlet. Problematisering har i min 
undersökning en specifik betydelse. Istället för att antingen betrakta empirin 
som bas för en induktiv undersökning eller som föremål för teoretisk bedöm-
ning, har jag valt att som David Glynos och David Horwath (2007) uttrycker 
det, att konstruera undersökningsobjektet ur empirin: 

  
This means that a range of disparate empirical phenomena have to be con-

stituted as a problem, and the problem has to be located at the appropriate level 
of abstraction and complexity (Glynos & Howarth 2007, s. 167). 

 
Det andra och tredje empirikapitlet är därför problemorienterande och i det 
följande beskriver jag förutsättningarna för en sådan analys särskilt gällande 
teorins funktion och mina epistemologiska anspråk. 

Teorins funktion: kritisk förklaring istället för 
förklarande kritik 
Eftersom jag valt en utgångspunkt för analys av lärobokstexter som grundar 
sig i teori om kritik av samhällsframställningar, måste jag också förklara vilka 
epistemologiska anspråk jag gör på empirin. Detta görs genom min förståelse 
av teorins funktion. Jag är först och främst inspirerad av ett poststrukturellt 
förhållningssätt till hur människa, samhälle och framtid ges mening. Det in-
nebär att jag i stor utsträckning fokuserar problematisering av läroböckernas 
innehåll i specifik mening. 

Wendy Brown (2005) beskriver teorins förklarande funktion på följande 
sätt: 

 
Theory does not simply decipher the meanings of the world but recodes and 

rearranges them in order to reveal something about the meanings and incoher-
encies that we live with. To do this revelatory and speculative work, theory 
must work to one side of direct referents, or at least it must disregard the con-
ventional meanings and locations. Theory violates the selfrepresentation of 



 72

Kapitel 4 Kritik och textanalys: 
metodologiska överväganden. 

Kritik av föreställningar om framtiden för människa och samhälle syftar till 
att klargöra de motiv som ligger till grund för bilder av samhälle och framtid 
som framstår som självklara. Sociologen Luc Boltanski (2011) menar att sam-
hällskritik ytterst är en kritik av samhälleliga institutioner vars stabilitet alltid 
kan ifrågasättas i grunden: ”institutions harbours the possibility of critique, so 
that the formal genesis of institutions is inextricably a formal genesis of criti-
que” (Boltanski, 2011, s. 98). Boltanski (2011) hävdar att samhället är en 
social och politisk konstruktion vilken tar form i samhällets sociala, politiska 
och kulturella institutioner. Ibland framstår samhälleliga institutioner som om 
de uppstår av sig själva utan människors aktiva inblandning i upprättandet och 
rekonstruktionen av dessa institutioner. Kritikens funktion är enligt Boltanskis 
(2011) antagande att visa att människor faktiskt reproducerar eller aktivt ger 
samhället ny mening. Vid varje tillfälle samhället och dess olika funktioner 
definieras eller omdefinieras, föds därför också möjligheten till en kritik av 
hur definitioner av samhället avgränsar förståelsen av människors sociala 
värld. 

Boltanskis (2011) teoretiska antagande om samhälleliga institutioners kon-
struktion och rekonstruktion, påminner mycket starkt om Rancières (2010) 
uppfattning om samhället som en ordning. Liksom Boltanski (2011) menar 
han att samhället är en social och politisk ordning vars institutioner fyller 
funktionen att göra själva samhället översiktligt och begripligt som helhet. Ett 
ordnat samhälle är en avbildning av en naturlig ordning, men denna ordning 
består enbart av människor som tecknar bilden av samhället som naturligt. 
Samhället som ordning kan därför ifrågasättas och omformuleras. 
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 I det följande avser jag redogöra för min ingång till kritik av lärobokens 
innehåll. Det första empirikapitlet – ”Kritisk tematisering av en tilltalad läsare 
som del i förändring i ett framtida samhälle” – är en tematisering av läroböck-
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ernas förmedlade föreställningar om den unga människan som framtida demo-
krat och villkoren för hennes del i samhällelig förändring. I analysen i det ka-
pitlet väljer jag att identifiera övergripande föreställningar om samhälle och 
framtid. Det andra och tredje empirikapitlet rymmer dekonstruerande läs-
ningar av läroböckernas sociala och politiska logik. I det andra kapitlet – ”Om 
villkoren att ta del i en självklar ordning” – fokuserar jag texter som ger ut-
tryck för villkoren att delta i en social ordning. I det tredje kapitlet – ”Fram-
tidsscenarier är samtidsbeskrivningar” – undersöker jag texter som beskriver 
framtiden för människa och samhälle och de erbjudanden om människans in-
flytande över framtiden som gestaltas däri. 

Det andra och tredje empirikapitlet ska betraktas som problematiseringar 
av de teman jag identifierat i det första kapitlet. Problematisering har i min 
undersökning en specifik betydelse. Istället för att antingen betrakta empirin 
som bas för en induktiv undersökning eller som föremål för teoretisk bedöm-
ning, har jag valt att som David Glynos och David Horwath (2007) uttrycker 
det, att konstruera undersökningsobjektet ur empirin: 

  
This means that a range of disparate empirical phenomena have to be con-

stituted as a problem, and the problem has to be located at the appropriate level 
of abstraction and complexity (Glynos & Howarth 2007, s. 167). 

 
Det andra och tredje empirikapitlet är därför problemorienterande och i det 
följande beskriver jag förutsättningarna för en sådan analys särskilt gällande 
teorins funktion och mina epistemologiska anspråk. 

Teorins funktion: kritisk förklaring istället för 
förklarande kritik 
Eftersom jag valt en utgångspunkt för analys av lärobokstexter som grundar 
sig i teori om kritik av samhällsframställningar, måste jag också förklara vilka 
epistemologiska anspråk jag gör på empirin. Detta görs genom min förståelse 
av teorins funktion. Jag är först och främst inspirerad av ett poststrukturellt 
förhållningssätt till hur människa, samhälle och framtid ges mening. Det in-
nebär att jag i stor utsträckning fokuserar problematisering av läroböckernas 
innehåll i specifik mening. 

Wendy Brown (2005) beskriver teorins förklarande funktion på följande 
sätt: 

 
Theory does not simply decipher the meanings of the world but recodes and 

rearranges them in order to reveal something about the meanings and incoher-
encies that we live with. To do this revelatory and speculative work, theory 
must work to one side of direct referents, or at least it must disregard the con-
ventional meanings and locations. Theory violates the selfrepresentation of 
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things in order to represent those things and their relation – the world – differ-
ently (Brown, 2005, s. 80). 

 
Ett kritiskt förhållningssätt förutsätter som Brown visar en förklaring av vad 
kritiken åsyftar samt en teoretisk förankring. Det leder till att den teoretiska 
förankringen i någon mening måste operationaliseras vid analys av empiri. 

En operationalisering av teori har som jag ser det ett par viktiga poänger. 
För det första är det möjligt att avgränsa de teoretiska redskap med vilka em-
pirin ska analyseras. Vid en tematisering av exempelvis stora textmassor, er-
bjuder teorin ett avgränsat perspektiv som gör det möjligt att ordna materialet 
utifrån den specifika problematik teorin riktar in sig på. För det andra åskåd-
liggör ett särskilt teoretiskt perspektiv teorins epistemologiska anspråk, det 
vill säga vilken kunskap som blir möjlig att generera utifrån givet kritiskt te-
oretiskt perspektiv. I samhällsvetenskapliga discipliner som social och politisk 
teori, handlar denna fråga om vad Jason Glynos och David Howarth benämner 
som ”modes of explanation” (Glynos & Howarth, 2007, s. 212). Den sociala 
och politiska teorin, menar de, rymmer olika slags sätt att betrakta hur världen 
fungerar. Ett särskilt teoretiskt perspektiv återspeglar således ett specifikt sätt 
att beskriva världen, och vidhåller det genom teorins förklaringsmodeller och 
begreppsbruk. Ett kritiskt perspektiv på världen som socialt och politiskt kon-
stituerad måste emellertid också motivera vad som är kritikens ”aims and ide-
als”, och hur dessa skiljer sig från andra perspektiv på hur världen är socialt 
och politiskt organiserad (Glynos & Horwath, s. 212). Målet är kritisk förkla-
ring (”critical explanation”) av undersökt empiri, snarare än förklarande kritik 
(”explanatory critique”) (Glynos & Worwath, s. 212). Skillnaden i betydelse 
mellan dessa ordpar kan tyckas liten vid en första anblick, men de två målori-
enteringarna visar två skilda sätt att betrakta teorins funktion för empirin. 

Det senare av de två ordparen (förklarande kritik) förutsätter att den sociala 
eller politiska teorin placeras som ett förklarande raster över undersökt 
material. Dess mål blir i förlängningen att visa att teorin har rätt i sin beskriv-
ning av världen, genom att visa hur empirin blir ett uttryck för den specifika 
teorin. Empirin bekräftar teorin eftersom teorin redan etablerat villkoren för 
empirins objekt (Culler, 1982/2007).  

Den kritiskt förklarande analysen åskådliggör den logik som texten ger ut-
tryck för. I relation till avhandlingen syfte handlar det om att undersöka hur 
föreställningar om framtiden kan förstås som ett uttryck för en specifik upp-
fattning om politiken samt möjligheten för ett politiskt subjekt att ta form däri. 
Genom teorin går det också att beskriva hur föreställningar om framtiden kan 
förstås på andra sätt än de som framträder i texten. Teorins funktion är med 
andra ord, i denna avhandling, att kritiskt ifrågasätta de eventuella common 
sense-uppfattningar om framtiden som texten återger.  
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Ett dissensuellt perspektiv på samhällelig förändring  
Samhällsvetenskapligt orienterad kritisk forskning bottnar enligt Alvesson 
och Deetz (2000) i grunden i två antaganden om hur sociala och politiska pro-
cesser kommer till uttryck i en levd värld och därigenom hur dessa uttryck kan 
analyseras. Ett konsensuellt analytiskt antagande låter enligt Alvesson och 
Deetz (2000) påskina att det meningsskapande som sker i sociala och politiska 
processer är mer eller mindre enhetliga. Ord, resonemang och handlingar åter-
speglar således i denna typ av analys dominanta och rigida system för me-
ningsskapande. Vissa specifika sätt att tala och handla i världen upprättar där-
med gränser för hur det går att tal om och handla i den. Ett dissensuellt per-
spektiv på meningsskapande sociala och politiska processer betraktar en viss 
typ av meningsskapande och därigenom mening som mer eller mindre domi-
nant, men antar att själva meningsskapandet är långt mer konfliktfyllt. Me-
ningsskapande i social och politisk praktik återspeglar alltid olika, ibland dis-
parata, sätt att betrakta och benämna världen. Konflikten mellan olika per-
spektiv på världen upphör inte därför heller helt, när ett perspektiv kan beteck-
nas som dominant (Alvesson & Deetz, 2000).  

När exempelvis Ernesto Laclau och Chantal Mouffe genom sitt dissensu-
ella perspektiv på politik i sin undersökning Hegemony and Socialist Strategy 
(1985/2001) benämner en dominant social och politisk logik som hegemonisk, 
ska logiken betraktas som en aktiv gränsdragning snarare än en stabil gräns. 
Ett specifikt sätt att tänka och tala om världen tecknar begränsningarna för hur 
det är möjligt att tala och tänka om den. Det är viktigt att dessa gränser också 
betraktas som produkten av handling, snarare än som gränser som existerar 
innan handlingen utförts. I detta avseende förutsätter politiska handlingar en 
definition av politisk agens. Agens betyder, enkelt uttryckt, att individen be-
traktas som kapabel att handla på åtminstone två olika sätt i varje situation (jfr 
Jörgensen, 2002). Politisk agens benämner därmed människans kapacitet att 
handla för förändring, inte bara för sig själv utan också för samhällelig för-
ändring. Ett dissensuellt perspektiv på empiri, exempelvis lärobokstexter, för-
utsätter att politisk agens måste betraktas i ljuset av att vissa val av handling i 
en social samvaro framställs som mer eller mindre naturliga och önskvärda 
innan de ägt rum. Tematiseringen av läroböckerna i avhandlingens första em-
pirikapitel återspeglar mitt fokus på textresonemang som konstruerar just så-
dana framställningar. En sådan tematisering omfattar också en analys av hur 
förväntad agens konstrueras i text och tal. 

Subjektets förväntade agens kan formuleras på olika sätt och beskriver 
olika subjektspositioner. Studiet av subjektspositioner förutsätter nämligen att 
agensen har ett meningsfullt innehåll. Ingen människa eller grupp handlar för 
social förändring bortom de föreställningar som anger vad som är möjligt att 
förändra och om sättet på vilket förändring sker är önskvärt. Detta 
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tillvägagångssätt har, som Foucault (1991) sammanfattar det, följande funk-
tion: ”The important thing is to give the monotonous and empty concept of 
’change’ a content, that of play of specified modifications” (s. 58).  

Mitt dissensuella tillvägagångssätt sätter konflikten i centrum. Chantal 
Mouffe (2005, 2009) betraktar konflikten som förutsättning för en institution-
aliserad demokratisk praktik och Rancière (2010) betraktar konflikten som en 
förutsättning för demokrati, vare sig den sker i institutionaliserad form eller 
inte. De dissensus-perspektiv på demokratisk politik Mouffe (2005/2009) och 
Rancière (2010) representerar innebär att politik är något som händer, det vill 
säga att politik kan vare sig vara ett tillstånd eller en statisk och förutsägbar 
process. Politiken är alltid ett inbrytande i varje föreställning om att demokra-
tin är en harmonisk process. I analytisk mening innebär det ett fokus på hur 
politisk agens framställs som mer eller mindre självklar och hur denna upp-
fattning kan utmanas av konkurrerande uppfattningar om hur samhället kan 
eller bör förändras. 

Läsartilltalet som uttryck för ontopolitisk konflikt  
I detta avseende handlar undersökningen om att identifiera vem eller vilka 
som tillskrivs politisk agens. Det politiska subjektet uttrycker ett skede som 
synliggör en konflikt mellan föreställningarna om människan som objekt och 
subjekt, utan att för den delen definiera vilka specifika egenskaper eller för-
mågor som krävs av människan att starta denna procedur. Kapaciteten till för-
ändring kommer i läroböckerna, liksom i alla uppfattningar om ett föränd-
ringsbart samhälle, till uttryck som den förväntade politiska agensens villkor 
– det vill säga de särskilda förmågor, de värden och de handlingar som påstås 
vara nödvändiga för att ta del av och förändra ett samhälle (Enslin & White, 
2003).  

Analysen av politisk logik, menar Glynos och Howarth (2007), riktar in sig 
på hur sociala relationer konstrueras, försvaras och naturaliseras i diskurser. 
Politisk logik återspeglar dock också det omvända, ”they also include pro-
cesses which seek to interrupt or break up this process of drawing frontiers” 
(Glynos & Howarth, 2007, s. 141). En text som explicit talar om samhället är 
inte i ett vakuum. Den kan rymma spår av flera typer av politisk logik. Texter 
om samhället formuleras alltid i ett samhälle där sociala relationer redan exi-
sterar. Olika uppfattningar om samhället återspeglas därför också i texterna 
om samhället. Konflikter i texter om samhället träder fram när gränsdrag-
ningen mellan den sociala och politiska logiken mattas av eller blandas ihop. 
Så sker ofta i en tillsynes eller påstått objektiv beskrivning av samhället där 
människan som social och politisk varelse antas kunna beskrivas som ett so-
cialt objekt på armlängds avstånd, där hon samtidigt betraktas som ett subjekt 
med kunskap om världen och förmågan att förändra den politiskt. Enligt 
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Glynos och Howarth (2007) bottnar denna slags konflikt i en ontopolitisk di-
mension av politisk logik. Ontopolitisk beskriver i sammanhanget de egen-
skaper som definierar den politiska människan.  

Sociologen Georg Simmel (1981/1995) föregick denna diskussion om re-
lationen mellan individ och samhälle. Den moderna människan känneteckna-
des enligt honom av begäret att bryta sig loss från de sociala konventioner och 
normer som begränsade hennes förmåga att ordna sitt liv enligt hennes egen 
fria vilja. Hon är dock inte ensam om att drivas av detta begär. Andra männi-
skor gör också anspråk på att definiera det samhälle de vill vara fria i, på 
samma sätt som hon själv. Vissa föreställningar om det samhälle som erbjuder 
individen möjlighet att agera i enlighet med sin egen vilja är mer dominanta 
än andra (Simmel, 1981/1995). 

En logik om förändringens villkor är alltså inte innehållslös utan rymmer, 
som Glynos & Howarth (2007) och Foucault (1991) påpekat, konkurrerande 
uppfattningar om vad som går att förändra i ett samhälle, utöver de uppfatt-
ningar som svarar på hur det går att förändra. Genom att tematisera föränd-
ringens förutsättningar i det första empirikapitlet avser jag kritiskt identifiera 
om och hur dessa olika uppfattningar kommer till uttryck. En ontopolitiskt 
orienterad tematisering med fokus på framtiden måste identifiera de skeden i 
texters meningsskapande där det uppstår en ambivalens eller konflikt i be-
skrivningar av framtiden som bestämd eller öppen. Sådana olika uppfattningar 
om framtiden visar att relationen mellan människan som objekt (del i föränd-
ring men utan att kunna påverka den) och människan som subjekt (del i för-
ändring för att hon kan påverka den) återspeglar en viss typ av politisk logik.  

Den här metodologiska utgångspunkten får praktiska konsekvenser för hur 
min tematiserande analys i första kapitlet utformats. Jag har valt att studera 
hur lärobokstexterna adresserar läsaren. Den här typen av relation känneteck-
nas av att den upprättas i texten, inte mellan text och en fysisk läsare. Texten 
upprättar så kallade läsarpositioner som har en socialiserande potential (jfr 
Selander & Leeuwen, 1999). Det är viktigt att lägga vikt vid just potentialen 
och hur den tar sig uttryck i läsartilltalet. Analysen av själva tilltalet påvisar 
inte vilken faktisk socialiserande effekt texten har. Däremot kan läsartilltalet 
åskådliggöra en specifik politisk logik. Olika slags läsartilltall motsvarar olika 
typer av konfliktfyllda föreställningar av hur samhället fungerar och hur det 
bör fungera.  

Det finns anledning att ytterligare avgränsa ingången till analysen av läsar-
tilltalet för att tydliggöra hur tilltalet kan analyseras som uttryck för texters 
interna konflikt. Relationen text-läsare står i mitt första empirikapitel inte i 
centrum på så vis att jag försöker undersöka vad Umberto Eco (1992) kallar 
modell-läsaren, det vill säga hur en viss typ av läsare tar form i texten och hur 
denna relation ska förstås hermeneutiskt. Istället åskådliggörs ett fokus på 
ontopolitiska läsarpositioner hur olika typer av förväntningar på läsaren ham-
nar i konflikt. Den kritiska ontopolitiskt orienterade läsningen ger säger med 
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Glynos och Howarth (2007) bottnar denna slags konflikt i en ontopolitisk di-
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fria vilja. Hon är dock inte ensam om att drivas av detta begär. Andra männi-
skor gör också anspråk på att definiera det samhälle de vill vara fria i, på 
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om och hur dessa olika uppfattningar kommer till uttryck. En ontopolitiskt 
orienterad tematisering med fokus på framtiden måste identifiera de skeden i 
texters meningsskapande där det uppstår en ambivalens eller konflikt i be-
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ring men utan att kunna påverka den) och människan som subjekt (del i för-
ändring för att hon kan påverka den) återspeglar en viss typ av politisk logik.  

Den här metodologiska utgångspunkten får praktiska konsekvenser för hur 
min tematiserande analys i första kapitlet utformats. Jag har valt att studera 
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nas av att den upprättas i texten, inte mellan text och en fysisk läsare. Texten 
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Selander & Leeuwen, 1999). Det är viktigt att lägga vikt vid just potentialen 
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typer av konfliktfyllda föreställningar av hur samhället fungerar och hur det 
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Det finns anledning att ytterligare avgränsa ingången till analysen av läsar-
tilltalet för att tydliggöra hur tilltalet kan analyseras som uttryck för texters 
interna konflikt. Relationen text-läsare står i mitt första empirikapitel inte i 
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nar i konflikt. Den kritiska ontopolitiskt orienterade läsningen ger säger med 
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andra ord att den tilltalade läsaren betraktas både som kunskapsobjekt och 
subjekt i social och politisk mening.    

En tematisering väcker vissa frågor om analysens möjligheter att ge en 
övergripande bild av ontopolitiskt grundade föreställningar om framtiden och 
tematiseringens kritiska funktion. Jag har ordnat lärobokstitlarna under de 
centrala politiska logiker jag identifierat. Genom att fokusera på de centrala 
dilemman, metaforer och resonemang som i böckerna ger uttryck för ontopo-
litisk ambivalens eller konflikt bedömer jag också att varje bok ger uttryck för 
en central dominant politisk logik. Den bedömningen är kvalitativ och teore-
tiskt driven eftersom jag utgår från att vissa politiska logiker har egenskaper 
som aktivt utesluter andra. Även om vissa föreställningar om den sociala för-
ändringen politiska villkor ofta återkommer i en och samma bok är det ytterst 
på det sätt som de formuleras genom språkbruket som avgör om den politiska 
logiken är dominant eller inte.     

Textanalys av politisk logik och föreställningar om 
framtiden  
Jag har valt ett förhållningssätt till empirin där jag fokuserar texters interna 
logik, genom vilken det upprättas specifika föreställningar om framtiden. Ge-
nom att fokusera texternas logik, menar Glynos och Horwath (2007), är det 
möjligt att undersöka hur våra uppfattningar om världen konstitueras via 
”structures, subjects and discourses” (s. 212). Språklig konstruktion i denna 
mening betyder inte effekterna av konstruktionen enbart återspeglas i text eller 
tal, utan kan också spåras i hur människan ges och tar utrymme i en materiell, 
gemensamt delad social värld.  

Glynos och Horwath (2007) menar att analys av samhällsbeskrivningars 
sociala och politiska logik handlar om att åskådliggöra de resonemang som 
rymmer disparata föreställningar om hur samhället ska beskrivas och därmed 
förstås. Trots att en beskrivning av samhället i sin helhet kan framstå som en-
hetlig, med en tydlig och konsekvent röd tråd som ger samhället och dess delar 
specifik mening i relation till varandra, finns alltid möjligheten att kritisera en 
sådan beskrivning som otillräcklig på sina egna premisser. Logiken genom 
vilket samhället får enhetlig mening, menar Glynos & Howarth (2007), förut-
sätter en kauasal logik där samhällets hela innehåll är kategoriserat i olika de-
lar (sociala sammanhang, institutioner och identiteter) som beskrivs som an-
tingen orsaken till eller effekten av varandra. Kritikens funktion är att visa hur 
sådan logik är konstruerad och att identifiera de passager i berättelsen om sam-
hället där den kausala logiken bryts upp av såväl motstridiga som nya uppfatt-
ningar om hur samhället ska förstås (Glynos & Howarth).  

I min läsning av läroböckerna för det andra och tredje analyskapitlet lyfter 
jag de teman jag identifierat i första kapitel till en kritisk diskussion om vilken 
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slags social och politisk logik om samhälle, framtid och förändring som åter-
speglas i specifika textutdrag. Anspråken på analysen av empirin är således 
dubbel: För det första gör jag att göra en tematiserande kategorisering av böck-
ernas innehåll. För det andra gör jag utifrån en kritisk läsning av texternas 
interna logik om samhälle och framtid undersöka vad konsekvenserna blir för 
en förståelse för relationen samhälle, framtid, samt den unga människan som 
del i samhällelig förändring. 

Fokus på utopi och dystopi i logiken om framtiden: en 
perspektivförskjutande läsart 
FS kännetecknas, som jag redan visat, i stor utsträckning av identifiering av 
konfliktfyllda samtida beskrivningar av framtiden (Bell, 2003). Framtiden ska 
i detta perspektiv betraktas i plural och som föränderlig. Även om en fram-
tidsbeskrivning besannas framöver, behöver inte de motiv som gav denna för-
utsägelse mening när den ursprungligen formulerades, återspeglas i hur denna 
framtid upplevs eller värderas av de som tar del av den. En förutspådd föränd-
ring kan också förändras över tid, utan att förlora legitimitet som giltig be-
skrivning av framtiden när den formuleras. Wendell Bell (2003) menar att: 
”some predictions are reflexive, ie they are self-altering” (s. 24). Ett framtids-
scenario kan vara högst troligt utifrån de förutsättningar som råder för till-
fället, men att den faktiska framtiden kan avvika från förutsägelsen eftersom 
vi har möjlighet att förändra dessa förutsättningar utifrån ny kunskap, vilket 
kanske inte var fallet innan scenariot formulerades. Förutsättningar för fram-
tiden är också kontextuella, och framtidsbeskrivningar har därmed svårt att 
upprätthålla en stringent och sammanhållen framtidsbild som gäller för alla, 
överallt. Framtidsbeskrivningar tvingas därigenom till avgränsning. De be-
skriver således i regel en specifik typ av framtid, som gör det möjligt att un-
dersöka för vem eller vilka denna framtid är tillägnad även om den utger sig 
för att vara allomfattande. Det gör det också möjligt att undersöka vad som 
krävs av människa och samhälle för att anpassa och förändra sig själv till den 
framtidsbild som målas upp. 

För en studie som i någon mening avser analysera framtidsbeskrivningar, 
är det därför inte tillräckligt att bedöma deras sannolikhet, eftersom det vore 
att bortse från deras normativa dimension. De problematiseringar av framtids-
beskrivningar jag fokuserat genom Bell (2003), utgör ofta både teoretiskt och 
metodologiskt avstamp inom fälten FS och FE. Jag har låtit mig inspireras av 
detta avstamp genom att problematisera hur framtiden gestaltas inom ramen 
för de samhällsbeskrivningar som återges i läroböcker i samhällskunskap på 
högstadienivå.  
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En central del i FS är enligt framtidsforskaren Richard Slaughter (1998, s. 
39-54) kritiken av framtidsbeskrivningar. Kritikens poäng är inte att diskvali-
ficera beskrivningar av framtiden som orimliga. Istället syftar problematise-
ringen till att åskådliggöra de motiv som ligger till grund för framtidsbeskriv-
ningen, och med vilka argument och logik beskrivningen tar form. I det avse-
endet är jag i stor utsträckning inspirerad av pedagogen och framtidsforska-
rens Ivana Mijolevics studie Educational Futures – Dominant and contesting 
visions (2005), i vilken hon identifierar samtida hegemoniska diskurser om 
skolans framtida funktion. Ett av hennes antaganden är det att genom analys 
av hur utbildningen ges mening i ett framtidsperspektiv i politiska samman-
hang, är det möjligt att både visa hur vissa föreställningar om framtiden blir 
mer dominanta än andra, och att dessa framtidsföreställningar om utbildning 
rymmer en specifik uppfattning om själva tiden och samhällets förändring ge-
nom den. 

Genom en i huvudsak dekonstruktionistiskt inspirerad närläsning av läro-
böckernas framtidsbeskrivningar identifierar och diskuterar jag den logik som 
framställer vissa framtidsscenarier som mer möjliga än andra. Analysen av 
texternas logik syftar inte till att bedöma beskrivningarnas formella sannings-
värde. Derrida (1976) talar om ett beroendeskap mellan insida och utsida, eller 
det han kallar ursprung och supplement. Ett särskilt sätt att tala och tänka om 
världen är ofullständigt eftersom det saknar förmåga att tala genom ett annat 
sätt att se och uppleva världen på. Det kan alltså inte existera en diskurs, vari-
genom alla andra sätt att uppfatta och beskriva världen kommer till tals. Den 
dekonstruktioniska läsningen visar att utsidan emellertid är nödvändig för att 
insidan ska få sin avgränsning, utsidan är med andra konstitutiv för diskursen. 
Rockhill (2009) beskriver denna form av läsart som syntetisk polemisk. Ge-
nom att följa texters resonemang om samhälle och framtid och visa de ställen 
där resonemangen blir tvetydiga och ambivalenta, åskådliggörs resonemang-
ens gränsdragningar mellan vad som omfattas av beskrivningen och vad som 
utesluts. Detta sätt att närma sig en analys av text påminner en del av det la-
borativa tänkande som är en del av FS.  

Beskrivningar av framtida samhällen, menar Bell (1998, s. 17), har ofta 
funktionen att återspegla ett samtida. Ett framtida samhälle är ett annat sam-
hälle som inte ännu existerar, men genom att föreställa oss detta samhälle och 
ge det mening belyses samtidigt den kunskap och de förhoppningar och far-
hågor vi bedömer vara av vikt för samhället idag. Illustrationer av framtida 
samhällen spelar därför en central roll i exempelvis den politiska satiren som 
återfinns i utopiska och dystopiska litterära verk (Bell, 2003). Där dessa verk 
medvetet kritiserar en samtid genom att i regel överdriva den i framtidsbe-
skrivningen, syftar andra framtidsbeskrivningar till att definiera vilken rikt-
ning vi bör ta får att nå vissa mål, personliga såväl som kollektiva. Dessa rikt-
ningar kan därför studeras som normativt och politiskt motiverade, och där-
med också vara föremål för kritisk granskning. Skola och utbildning av barn 
och unga används ofta som motiv till att framställa en framtida riktning som 
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mer giltig än andra (jfr Inayatullah, 2008; Mijolevic, 2006). Föreställningar av 
framtiden konstituerar en närvarande samtids betydelse, och i en studie av 
framtidsscenarier åskådliggörs synen på samtiden och mot vilka mål den bör 
styras mot. 

Kritiska framtidsstudier kännetecknas av en blick mot hur alternativa före-
ställningar om framtiden ges möjlighet att ta form inom ramen för vedertagna 
föreställningar (jfr Milojevic, 2006; Slaughter, 2004). Det teoretiska perspek-
tiv jag valt, genom de politiska tänkare jag kortfattat nämnt här, använder jag 
som redskap att analysera empiriska exempel ur läroböckerna med intentionen 
att diskutera texternas erbjudanden om och gränsdragningar av framtiden som 
en plats för politisk agens. 

I det andra och tredje empirikapitlet analyseras hur det går att förstå som 
en tid och plats för förändring. Den ingången bottnar i en kritisk diskussion 
om varför vissa typer av framtidsscenarier för individ och samhälle är att fö-
redra framför andra.  

Avhandlingens empiri 
De böcker jag har valt att undersöka är publicerade i tidsspannet 1991 och 
2010 och är tolv till antalet. Tidsavgränsningen omfattas två läroplaner med 
medföljande nationella kursplaner i Samhällskunskap – Lgr 80 och Lpo 94. 
Samtliga valda boktitlar är författade för undervisning på högstadiet trots att 
de senare böckerna omfattas av Lpo 94:s målbeskrivningar och bedömnings-
kriterier för skolåren 6-9. I min preciserade sökning efter lärobokstitlar i sam-
hällskunskap noterade jag ett fåtal lärobokserier vars inriktning är stadieöver-
skridande. Huvudparten av alla samhällskunskapsböcker som är författade för 
undervisning i grundskolans senare del är dock stadieorienterade.    

Inför insamlandet av empiri gjordes en huvudsaklig sökning efter läro-
böcker i samhällskunskap för högstadiet via Kungliga Bibliotekets (KB) da-
tabas (Regina), med kompletterande sökningar via Linköpings Universitets-
biblioteks databas. Den första sökningen var bred i avseendet att samhällskun-
skapsämnet och begreppet läromedel i stort fick utgöra ingångar till sök-
ningen. Detta innebar att all annan kompletterande litteratur som 
lärarhandledningar, arbetsböcker och fördjupningsmaterial också omfattades 
av sökningen, inklusive de läromedel som publicerats för bruk i exempelvis 
grundskolans tidigare del och för de frivilliga skolformerna. En preciserad 
sökning avgränsade titlarna till att omfatta läroböcker för högstadiet och 
grundskolans senare år. Skillnaden mellan en preciserad sökning som fokuse-
rar högstadiet och en sökning som fokuserar år grundskolans senare år består 
i omformulerade distinktioner av läromedel i bibliotekskatalogiseringen. Om-
formuleringen i sig beror på byte av läroplan 1994 och huruvida läroböckerna 
omfattas av den stadieavgränsande Lgr 80 eller tydligt målstyrda Lpo 94. Ut-
ifrån en sammanställning av min sökning fann jag dock att från 1994 och 
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framåt är läroböcker i samhällskunskap för grundskolans senare del i regel är 
utformade så att de omfattar undervisning och studier för skolåren sju till nio, 
med några få undantag.6  

I databassökningen identifierade jag 45 unika lärobokstitlar i samhällskun-
skap för skolåren sju till nio i tidsspannet 1991-2009. Dessa 45 titlar omfattar 
både övergripande ämnesböcker som avser täcka in år sju, åtta och nio, och 
av delböcker som liknar läroböckerna, men vars innehåll avgränsas för under-
visning och studier i de specifika årskurserna. Vissa titlar existerar både som 
ämnesböcker och delböcker, exempelvis i förlaget Bonnier Utbildnings SO 
Direkt-serie med Lars-Erik Bjessmo (et al) som huvudförfattare, där ämnes-
boken är publicerad i sin första upplaga 1999 och andra upplaga 2005, och 
samma series årskursspecifika delböcker med enkel upplaga publicerades un-
der åren 2003 (del 1), 2004 (del 2) respektive 2005 (del 3). För att undvika 
godtycke i urvalet för sammanställningen av lärobokstitlarna valde jag därför 
att benämna både så kallade stadieböcker och årskursbundna delböcker i 
samma bokserie (och alla deras upplagor) som unika lärobokstitlar, även om 
innehållet i exempelvis gamla och nya upplagor av samma serie i speciella 
textavsnitt är likartade.   

Jag noterade att av de 45 titlarna i sammanställningen publicerats av i hu-
vudsak sex bokförlag: Almqvist & Wiksell (sex titlar), Bonnier Utbildning 
(fem titlar), Gleerups Utbildning (nio titlar), Interskol (sex titlar), Liber (sex 
titlar) samt Natur och Kultur (tio titlar).7 Dessa sex förlag finns representerade 
i samtliga läroböcker som ligger som underlag för avhandlingens analys. Jag 
har inte gett förlagens representation i materialet någon betydelse vid urvalet. 
Spridningen av materialet över tidsperioden 1990 till 2010 har varit central, 
men också i vilken utsträckning böckerna har kommit i nya upplagor. Det se-
nare indikerar att böckerna i någon mening har varit framgångsrika: 

 
(1990-talet) 
 
Lindquist, A. & Wester, J. (1992). Samhälle för högstadiet SAMS. Stockholm: 

Esselte Studium. 
Långström, S.; Nilsson, E. & Swanelid, G. (1992). SO-boken Samhällskun-

skap åk 7-9. Gleerups förlag: Malmö. 
Hildingson, L. & Wergel, K. (1992). Samhälle i dag. Läsebok 3 för högstadiet. 

Natur och Kultur: Stockholm. 
Lundberg, F. & Olsson, L. (1995). Samhällskunskap A 7-9. Malmö. Interskol. 
Hedengren, U. (1997). I händelsernas centrum. Stockholm: Almqvist & Wik-

sell. 

                               
6 Exempel på titlar som förekommer i mer än en upplaga är Ulla Anderssons et al. bokserie 
Samhälle del 1-4 (2003) på bokförlaget Almqvist & Wiksell, Samhälle del 1-4 (2010), bokför-
laget Liber, och Frank Lundbergs et al. böcker Samhällskunskap A: 6-9 och B 6-9 (1995, 2003) 
på Interskol.    
7 Resterande tre titlar publicerades av Ekelunds förlag (två titlar: Sofi: Samhälle av Urban Fol-
kebrant och Björn Olson, 2003 och PM: handboken i samhällslära av Per Eklund och Urban 
Folkebrant, 1995) och Dialogos (en titel: Undersök samhället av Göran Körner, 1993). 
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Lindquist, A. & Wester, J. (1997). Samhälle: stadiebok 1-3. Stockholm: Al-
mqvist & Wiksell. 

Bjessmo, L.-E.; Fowelin, P.; Isaksson, D. & Nohagen, L. (1999): SO Direkt – 
Samhällsboken – Ämnesboken. Bonnier Utbildning AB: Stockholm.  

 
(2000-talet) 
 
Wergel, K.; Hildingson, K.; Hildingson, L.; Husén, L. (2003). Sol 3000 Sam-

hälle i dag. Elevbok. Stockholm: Natur och Kultur. 
Andersson, G. (2004). Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 3. Malmö: 

Gleerups utbildning AB. 
Bjessmo, L.-E.; Fowelin, P.; Isaksson, D.; Johnson, A. & Nohagen, L. (2005). 

SO Direkt Samhälle – Ämnesboken. Stockholm: Bonnier Utbildning. 
Lagheim, L. & K., Göran (2009). Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3. Stock-

holm: Natur & Kultur. 
Andersson, U.M; Ewert, P. & Hedengren, U. (2010). SOS Samhälle Maxi – 

Ämnesboken. Stockholm: Liber AB. 
 
I detta urval är flertalet läroboksförfattare representerade som huvudförfattare 
alternativt medförfattare till fler lärobokstitlar. Flertalet är också män både 
som huvudförfattare och medförfattare. De två kvinnliga författare som iden-
tifierats i den vidgade sökningen förekommer också i min empiri.  
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Kapitel 5 Kritisk tematisering av en 
tilltalad läsare som del av förändring och 
framtid 

Det följande kapitlet ges en tematisering av läroböckerna utifrån den övergri-
pande frågan om hur framtid och samhälle gestaltas i relation till hur läsaren 
konstrueras som möjlig del i politisk förändring. Jag lägger i det avseendet 
särskilt fokus vid hur framtiden ges mening i de texter jag analyserat.  

Temana återspeglas i kapitlets tre underrubriker: ”Gemensam riktning och 
kapacitet i förändringens tid”, ”Garantera den ordning som gör redan närva-
rande framtid möjlig” och ”En ödesmättad och ordnad framtid”. Temana åter-
speglar likartade centrala resonemang om framtiden som framträder i de 
böcker som presenteras under rubrikerna nedan.  

Gemensam riktning och kapacitet i förändringens tid 
Under följande rubrik placerar och diskuterar jag fyra böcker vars framställ-
ningar av framtiden i hög grad är likartade. Böckerna är Samhälle för högsta-
diet SAMS (Lindquist & Wester, 1992), Samhälle idag – Läsebok 3 (Hil-
dingson & Wergel, 1992), Samhällskunskap A 7-9 (Lundberg & Olsson, 1995) 
samt I händelsernas centrum (Hedengren, 1997). I dessa läroböckers resone-
mang om framtiden ryms en delad tydlig uppfattning om kollektiv social och 
politisk förändringspotential. Böckernas texter om framtiden adresserar en lä-
sare som del av ett kollektivt vi eller som ett individuellt subjekt (du) med 
förmåga och möjlighet att förändra världen till det bättre. Det finns givetvis 
några signifikanta skillnader mellan böckernas resonemang kring hur indivi-
duell eller gemensam förmåga till förändring kommer till uttryck. Jag avser i 
det följande att diskutera dessa skillnader tillsammans med deras mer likartade 
resonemang. 

I den äldsta av böckerna i mitt material, Samhälle för högstadiet SAMS 
(Lindquist & Wester, 1992), kommer social och politisk förändringspotential 
till uttryck i bokens beskrivning av den enskilda människan som en del av ett 
kollektivt vi.  

Vi-tilltalet i boken är återkommande. Det har, som jag tolkar det, i första 
hand en stilistisk funktion för att fånga läsaren. I beskrivningen av framtiden 
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för den enskilda individen har vi-tilltalet dock den specifika funktionen att 
beskriva henne som del i en samhällelig gemenskap med kapacitet att förändra 
världen till det bättre.  

Det två första kapitlen i boken, titulerade ”Framtiden” (s. 2) och ”Vår bild 
av andra” (s. 24), har underrubriker som talar till läsaren på sådant sätt att 
kapaciteten till gemensam förändring tar tydlig form:  

 
Måste vi arbeta? (s. 12)  
 
Vi måste ta ställning. (s. 21)  
 
Vi kan påverka framtiden. (s. 22)  
 
Vår bild är färgad […]. (s. 25)  
 
[…] och vi styrs av fördomar. (s. 25)  
 
Det är bara vi själva som räknas. (s. 27) 
 
Vi lär oss av varandra. (s. 33)  

 
De här uppmaningarna till läsaren efterlyser som synes kollektiv handling. 
Vid en närmare läsning av brödtexterna under rubrikerna blir det uppenbart 
att vi-tilltalen uppmanar både till konkret kollektiv handling, och individuell 
handling i en mer abstrakt samhällelig gemenskap. Det senare blir inte minst 
tydligt i påståenden som:  

 
[a]tt inte ta ställning innebär inte bara att vi låter andra ta ansvaret. Det in-

nebär också att vi låter bli att ta chansen (s. 22).  
 
Och:  
 

[det] här kapitlet ska handla om hur du och vi alla får våra kunskaper och 
åsikter och hur vi på olika sätt och med olika medel påverkas – och själva 
påverkar andra (s. 24).  

 
De här två exemplen visar hur uppmaningen till, och beskrivningen av, kol-
lektivet, har den dubbla funktionen att beskriva den enskilda individens egen 
förmåga att agera och påverka sin omgivning, men också och att denna har ett 
ansvar gentemot andra i social och politisk handling. 

Boken har ett optimistiskt färgat och globalt perspektiv på framtiden. Det 
framträder särskilt i dess beskrivning av samtidshistoria. Hela kapitlet ”EN 
ENAD VÄRLD” (s. 70-96) är i boken ett historiskt narrativ som börjar med 
en beskrivning av kärnvapensprängningarna i Hiroshima och Nagasaki, och 
fortsätter att beskriva Europas uppdelning i öst och väst och kalla krigets ak-
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några signifikanta skillnader mellan böckernas resonemang kring hur indivi-
duell eller gemensam förmåga till förändring kommer till uttryck. Jag avser i 
det följande att diskutera dessa skillnader tillsammans med deras mer likartade 
resonemang. 

I den äldsta av böckerna i mitt material, Samhälle för högstadiet SAMS 
(Lindquist & Wester, 1992), kommer social och politisk förändringspotential 
till uttryck i bokens beskrivning av den enskilda människan som en del av ett 
kollektivt vi.  

Vi-tilltalet i boken är återkommande. Det har, som jag tolkar det, i första 
hand en stilistisk funktion för att fånga läsaren. I beskrivningen av framtiden 
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för den enskilda individen har vi-tilltalet dock den specifika funktionen att 
beskriva henne som del i en samhällelig gemenskap med kapacitet att förändra 
världen till det bättre.  

Det två första kapitlen i boken, titulerade ”Framtiden” (s. 2) och ”Vår bild 
av andra” (s. 24), har underrubriker som talar till läsaren på sådant sätt att 
kapaciteten till gemensam förändring tar tydlig form:  

 
Måste vi arbeta? (s. 12)  
 
Vi måste ta ställning. (s. 21)  
 
Vi kan påverka framtiden. (s. 22)  
 
Vår bild är färgad […]. (s. 25)  
 
[…] och vi styrs av fördomar. (s. 25)  
 
Det är bara vi själva som räknas. (s. 27) 
 
Vi lär oss av varandra. (s. 33)  

 
De här uppmaningarna till läsaren efterlyser som synes kollektiv handling. 
Vid en närmare läsning av brödtexterna under rubrikerna blir det uppenbart 
att vi-tilltalen uppmanar både till konkret kollektiv handling, och individuell 
handling i en mer abstrakt samhällelig gemenskap. Det senare blir inte minst 
tydligt i påståenden som:  

 
[a]tt inte ta ställning innebär inte bara att vi låter andra ta ansvaret. Det in-

nebär också att vi låter bli att ta chansen (s. 22).  
 
Och:  
 

[det] här kapitlet ska handla om hur du och vi alla får våra kunskaper och 
åsikter och hur vi på olika sätt och med olika medel påverkas – och själva 
påverkar andra (s. 24).  

 
De här två exemplen visar hur uppmaningen till, och beskrivningen av, kol-
lektivet, har den dubbla funktionen att beskriva den enskilda individens egen 
förmåga att agera och påverka sin omgivning, men också och att denna har ett 
ansvar gentemot andra i social och politisk handling. 

Boken har ett optimistiskt färgat och globalt perspektiv på framtiden. Det 
framträder särskilt i dess beskrivning av samtidshistoria. Hela kapitlet ”EN 
ENAD VÄRLD” (s. 70-96) är i boken ett historiskt narrativ som börjar med 
en beskrivning av kärnvapensprängningarna i Hiroshima och Nagasaki, och 
fortsätter att beskriva Europas uppdelning i öst och väst och kalla krigets ak-
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törer, för att avslutningsvis beskriva Sovjetunionens upplösning. Kapitlets av-
slutande del beskriver förutsättningarna för att ytterligare skapa fred samt 
social och ekonomisk rättvisa i världen. Frivilligorganisationer som Rädda 
barnen, Röda korset och Amnesty International beskrivs som:  

 
[…] stora föreningar som arbetar för freden. De arbetar med det långsiktiga 

fredsarbetet, bl. a. genom att försöka minska svälten och fattigdomen i världen 
(s. 90).  

 
Jämte frivilligorganisationer framställs Förenta Nationerna som en garant för 
fred och ett globalt politiskt instrument för fredsutveckling. Berättelsen om 
kalla krigets slut etableras i en beskrivning av en tidslig rörelse mot en bättre 
framtida global samvaro, där staters framtida samarbete tillsammans med bi-
laterala organisationer alltmer progressiva fredsarbete utgör effekten av en oå-
terkallelig väg mot en bättre värld.   

I boken beskrivs politiken praktik i dess institutionaliserade former på nat-
ionell och global nivå. På nationell nivå gestaltas politiken genom hur den 
demokratiska ordningen är inrättad i en beskrivning av den representativa de-
mokratins institutioner och deras samhälleliga funktion. Den politiska prakti-
ken består också av olika samhälleliga intressen som ”intresseorganisationer”, 
”företag”, ”experter”, ”folkrörelser” och ”massmedier”, vars strävan efter 
samhälleligt inflytande påverkar Sveriges framtida riktning (s. 237).  

I anslutning till beskrivningen av politikens praktik tecknas strävan efter 
inflytande på ett tydligt vis. En illustration i bild av ett större fartyg symboli-
serar samhällets framtida riktning, medan bogserbåtar gestaltar olika sam-
hällsintressen som sliter det större skeppet i lite olika riktningar, men slutligen 
framåt. Även om boken åskådliggör både politik och förändringsarbete i be-
skrivningar av stora demokratiska institutioner och globala organisationer, 
som FN, återkommer periodvis argument för och uppmaning till läsaren att 
aktivt delta i samhällelig politisk praktik (s. 237).  

Både individen och sammanslutningar av människor framställs som ka-
pabla till att nå gemensamma framtida mål. Det framställs heller inga genuina 
motsättningar mellan individ och kollektiv. Rubriker som ”Vi klarar mer än 
vi tror” och ”Tro på dig själv” utgör delar i samma resonemang (s. 414). Kol-
lektiva sammanslutningar framställs helt enkelt som en plattform för den en-
skildas förmåga att agera i enlighet med sin egen politiska övertygelse.  

Den andra boken som jag har valt att placera under denna rubrik, Samhälle 
idag – Läsebok 3 (Hildingson & Wergel, 1992), rymmer samma starka och 
uppfordrande läsartilltal som i föregående lärobok, Samhälle för högstadiet 
SAMS (Lindquist & Wester, 1992).  

Läsartilltalet i Samhälle idag – Läsebok 3 framträder tydligast rubriker i 
boken som föranleder texter om framtiden för individen i samhället och för 
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framtiden för samhälle i stort. Rubrikerna syftar ofta till att åskådliggöra sär-
skilda politiska och demokratiska problem i mycket uppfordrande formule-
ringar som uppmanar till politisk handling:   

 
Har riksdagen redan bestämt redan bestämt hur du skall leva år 2010? (s. 8)  
 
Lägg dig inte i politiken! (s. 18) 
 
Så söker du din rätt i Strasbourg! (s. 27)  
 
Vad kan vi göra? (s. 48)  
 
Mot en enad värld. (s. 226)  
 
Du kan inte tänka framåt år 2400. (s. 238)  
 
Vi har rätt till utveckling! (s. 232)  
 
Vad kan vi göra? (s. 266)  
 
När de tyska barnen är tio år avgör betygen deras framtid. (s. 273)  

 
De slagkraftigt formulerade rubrikerna är symtomatiska för bokens upprät-
tande av en polemik mellan en å ena sidan skeptisk och å andra sidan beja-
kande syn på politikens möjligheter att bidra till samhällsförändring. I bokens 
inledande del knyts exempelvis denna skepticism implicit till en syn på fram-
tiden som antingen omöjlig att förutspå eller omöjlig att påverka via politiska 
beslut. Den bejakande synen på framtiden uttrycker tvärtom politikens fak-
tiska möjligheter att förändra utsikterna för exempelvis negativ samhällsut-
veckling. En bejakande framtidssyn knyts också till ett påstått gemensamt an-
svar för kommande generationer, utöver argumentet att förändring faktisk är 
möjlig (s. 10-12).  

Till skillnad från många senare publicerade böcker används i Samhälle idag 
– Läsebok 3 vi-tilltalet flitigt i relation till ord som folk/folket, och identifierar 
därmed läsaren som del av ett politiskt kollektiv. Det sker huvudsakligen inte 
i identifiering av kollektivet som i föregående bok Samhälle för högstadiet 
SAMS. Där tar kollektivet plats i demokratiskpolitiska institutioner eller in-
tresseorienterade sammanslutningar. Genomgående används Samhälle idag – 
Läsebok 3 istället ett kollektiv vi som tilltal med syftet att etablera berättelser 
om människors gemensamma förmåga att samarbeta. Genom den förmågan 
antas de kunna utveckla samhället till det bättre, oavsett om de deltar i en de-
mokratiskpolitisk sammanslutning eller inte. 

Beskrivningen av politisk kapacitet, vilja och förändringspotential i kollek-
tiv form återkommer ofta i Samhälle idag – Läsebok 3. Denna kollektivitet 
etableras i berättelser om hur enskilda människor och specifika lokala sam-
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manslutningar av människor blir till del av större samhällsförändringar. I be-
rättelser om arbetaren som är del av en begynnande arbetsrörelse (s. 79ff), om 
hjälparbetaren i Tanzania och hennes del i utvecklingen av Afrika (s. 240ff.), 
och om demokratirörelsen i Chile återberättad av en politiska flykting (s. 
211ff.), gestaltas särskilt individens kapacitet att i särskilda sammanslutningar 
bidra till gemensam samhällsförändring. Dessa berättelser uttrycker en poli-
tisk idealism varigenom enskildas och sammanslutningars betydelse för en 
framåtriktad tidslig rörelse mot en gemensam bättre framtid på ett globalt plan 
är central i förståelsen av samhällsförändring. Exemplen syftar således till att 
argumentera för hur individuellt engagemang i politiskt och socialt kollektivt 
arbete är en förutsättning för en bättre framtid. Individens engagemang och 
kollektivets politiska kapacitet kommer också till uttryck i en beskrivning av 
polemik mellan en politiskt och ekonomiskt koncentrerad maktsfär med få in-
divider och de sammanslutningar av politiskt aktiva människor som saknar 
institutionell politisk och ekonomisk makt.  

De två böcker som jag hittills beskrivit och diskuterat har slående likheter 
i sina sätt att formulera tilltalet till läsaren. I de avsnitt som uttryckligen hand-
lar om framtiden uppmanas läsaren i båda böckerna till politiskt engagemang 
och politisk handling. Det sker i vad jag vill benämna som en individualistisk 
moralisk ansvarsdiskurs och en kollektivistisk social rättvisediskurs. Den till-
talade läsaren uppmanas att i dessa diskurser ta ställning till sin egen roll i en 
gemensam rörelse framåt i tiden, och att göra sig hörd inom ramen för en po-
litisk praktik som ser politikens möjlighet att förändra världen till det bättre. 
Människan har både ett individuellt ansvar och möjlighet att delta i politisk 
samhällsförändring på kollektiv nivå. I den förra av böckerna – Samhälle för 
högstadiet SAMS – återspeglas den optimistiska synen på politikens positiva 
kapacitet i den historiska synen på ett globalt samhälle som efter kalla krigets 
slut går från ett sämre tillstånd till ett bättre. Samma syn på en tidsligt progres-
siv rörelse återspeglas i den senare boken – Samhälle idag – Läsebok 3 – i 
exemplen om enskilda människors både sociala och politiska engagemang på 
lokal nivå, samt deras del i en global progression mot ett allmänt bättre till-
stånd.      

Den tredje av böckerna som jag placerat under denna rubrik är Samhälls-
kunskap A 7-9 (Lundberg & Olsson, 1995). Denna lärobok skiljer sig något åt 
från de två ovanstående, men rymmer samtidigt vissa likheter i talet om den 
enskildas roll i samhällsförändring. I ett avseende ger Samhällskunskap 7-9 A 
uttryck för den framtidsoptimism som kännetecknar föregående två böcker, 
men där optimismen i de förra framstår som mer eller mindre självklar i ljuset 
av tidens mer eller mindre obevekliga rörelse mot en bättre värld, framställs 
framtidsoptimismen i denna bok i hög utsträckning som valbar. 

Boken inleds med ett kapitel ”Världen vi lever i” (Lundberg & Olsson, 
1995, s. 8) som implicit uppmanar läsaren att göra två primära ställningsta-
ganden. Det senaste millennieskiftet tecknas likt en symbolisk gräns bortom 
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vilken framtiden för henne själv och för hennes medmänniskor kommer att 
påverkas av dessa ställningstaganden.    

Den första uppmaningen till ställningstagande riktar sig till den föreställda 
läsaren, eleven, som uppmanas att se sin egen framtid på andra sidan millen-
nieskiftet och reflektera över sin framtid som vuxen. Här kretsar inte den hu-
vudsakliga frågan kring vad läsaren ser i sin framtid, även om texten formu-
lerar exempel på hur innehåll och förutsättningar i dennes framtid kan te sig i 
form av yrkesliv, familjebildning, eller framtida krav. Istället etablerar texten 
i avsnittet konturerna till två typer av personligheter som är avgörande för den 
goda framtiden: ”pessimisten” och ”optimisten” (s. 9). Texten argumenterar 
för vilken inställning till framtiden som är den mest konstruktiva i människors 
egna och gemensamma liv. Optimistens syn på framtiden framstår onekligen 
som den mest rimliga i det avseendet, i formuleringar som:  

 
Om jag verkligen vill så kommer jag att lyckas, och jag kommer få med 

mig många andra människor. Dessutom tycker jag inte världen är så eländig 
som en del säger […] (s. 9).  

 
Framtidsoptimismen framställs i det här sammanhanget i en allmänt hållen 
optimism som gör gällande att ett gemensamt vi har möjlighet att möta och 
lösa globala problem. Den enskilda individens positiva inställning till framti-
den antas ligga till grund för gemenskapens kapacitet att förändra världen till 
det bättre. Det är med andra ord inte vilken individuell optimism som helst, 
utan en social och mental (istället för politisk) förmåga hos den enskilde att 
överföra sin tillförsikt till sina medmänniskor. Individens sociala förmåga och 
positiva psyke bidrar till en bättre värld. 

Den andra uppmaningen till ställningstagande som boken formulerar är be-
släktad med den förra. På likartat sätt placeras här den enskilde individens 
egen inställning till livet i centrum under rubriker som: ”Dina chanser i livet”; 
”Du har dragit en vinstlott”; ”Priviligierad i konsumtionssamhället” (s. 10). 
Där den förra uppmaningen kopplar samman människans sociala förmåga att 
påverka andra positivt, med hennes kapacitet till utveckling och förändring av 
samhället i stort, knyts i denna uppmaning samma typ av kapacitet till hennes 
moraliska förmåga. Läsaren framställs som en priviligierad varelse med ett 
framtida ansvar inför globala ”hot” som fattigdom och miljöförstörelse (s. 12-
15). I den här uppmaningen tenderar också du- och vi-tilltalet ske växelvis. 
Formuleringar som ”[d]u måste ta ställning” och ”[d]u som växer upp i Sve-
rige” varvas med tilltal som ”[o]m vi inte gör något åt problem” och ”[v]i 
måste alla ta ett ansvar” (s. 14-15). Det moraliska subjektet framträder således 
i form av både individen och kollektivet.          

Framtiden tecknas i regel i ett globalt perspektiv i Samhällskunskap 7-9 A, 
där samtida stora politiska förändringar motiveras ligga till grund för de för-
utsättningar till förändring som kan eller bör komma till stånd på ett globalt 
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vilken framtiden för henne själv och för hennes medmänniskor kommer att 
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lerar exempel på hur innehåll och förutsättningar i dennes framtid kan te sig i 
form av yrkesliv, familjebildning, eller framtida krav. Istället etablerar texten 
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som den mest rimliga i det avseendet, i formuleringar som:  

 
Om jag verkligen vill så kommer jag att lyckas, och jag kommer få med 

mig många andra människor. Dessutom tycker jag inte världen är så eländig 
som en del säger […] (s. 9).  
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framtida ansvar inför globala ”hot” som fattigdom och miljöförstörelse (s. 12-
15). I den här uppmaningen tenderar också du- och vi-tilltalet ske växelvis. 
Formuleringar som ”[d]u måste ta ställning” och ”[d]u som växer upp i Sve-
rige” varvas med tilltal som ”[o]m vi inte gör något åt problem” och ”[v]i 
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utsättningar till förändring som kan eller bör komma till stånd på ett globalt 
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plan. Efter statskommunismen fall i Ryssland och Östeuropa, antas organisat-
ioner som FN i försiktiga ordalag ha möjligheten att bli mer verksamma som 
enande internationell politisk kraft (ex. s. 138-139, s. 146.) Samtidigt som 
boken talar om att världen tillryggalagt en historisk period bakom sig (del-
ningen av öst och väst efter andra världskriget, s. 124-127), återkommer den 
genomgående till millennieskiftet som ett avgörande historiskt skede bortom 
vilken en ny framtid hägrar. Det är på ett sätt rimligt att betrakta som en stil-
istisk metod att som i denna bok beskriva den specifika tid människor lever i 
som en tid där vi lämnat ett historiskt tillstånd men inte ännu trätt in i ett nytt. 
Under rubriker som ”Ett nytt årtusende”, ”Vad gör du på 2000-talet?” (s. 9), 
”Dina chanser i livet” (s. 10), ”Miljöhoten” (s. 13), ”Du måste ta ställning” (s 
14), ”Försvaret i framtiden” (s. 132), ”Fred i världen?” (s. 134) samt ”FN och 
framtiden” (s. 145), ryms beskrivningar av en historia som människan lämnat 
och en framtid vi individuellt och gemensamt närmar oss, men som vi inte till 
fullo kan förutse.  

Beskrivningen av ett annalkande historiskt skifte har dock ytterligare en 
funktion utöver den stilistiska. Millennieskiftet symboliserar i boken ett brott 
mellan en gammal tid och en ny tid, på ungefär samma sätt som jag visat att 
det kalla krigets slut gestaltas i Samhälle för högstadiet SAMS (Lindquist & 
Wester, 1992). Eftersom det kalla kriget där beskrivs vara tillryggalagt, är 
också själv brottet i tiden tillryggalagt. Den berättelsen placerar därmed den 
nya tiden som redan inledd. Millennieskiftet som ett symboliskt brott i tiden i 
Samhällskunskap 7-9 A ligger däremot framför läsaren och framtiden bortom 
brottet avgörs därför av vilken inställning till en gemensam framtid som varje 
människa har. Argumentationen för hennes ansvar för den gemensamma fram-
tiden ser i denna bok också lite annorlunda ut än i de två föregående. Där de 
förra tecknar både en universell moralisk plikt och en rättighet att engagera 
sig i sin omvärld, argumenterar den senare om den särskilda plikten som faller 
på den priviligierade världsmedborgaren som på grund av att slumpen föll sig 
så, har det bättre ställt än merparten av jordens invånare. 

I den fjärde och sista boken som jag placerat under denna rubrik – I hän-
delsernas centrum (Hedengren, 1997) – återspeglas liksom i föregående 
böcker under denna rubrik en ny framtid som obevekligen annalkande. Boken 
tar i sina beskrivningar av framtiden avstamp i den samtid den är skriven i. 
Det är således samtiden som står på spel i I händelsernas centrum. Boken har 
inledningsvis ett läsarinkluderande vi-tilltal som utgör fond till beskrivningen 
av en samtida gemensam samvaro som antingen är under pågående föränd-
ring, eller står inför omfattande politiska och sociala omvälvningar. I beskriv-
ningar av ett stundande millennieskifte, snabba teknologiska landvinningar 
med en begynnande IT-sektor, globala förändringar i miljön och global be-
folkningsökning, förstärks bilden av att detta aktuella samhällsskifte skapar 
många framtida utmaningar. Samhället på global och lokal nivå går från en tid 
till en annan. I händelsernas centrum förespråkar också ett holistiskt förhåll-
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ningssätt till framtida utmaningar som global miljöförändring och befolk-
ningstillväxt. Utmaningarna påstås vara sammanlänkade eftersom de påverkar 
varandras förutsättningar. Exempelvis antas global befolkningsökning belasta 
miljön, men det gör exempelvis också ekonomisk tillväxt, enligt bokens reso-
nemang (s. 204).   

Boken uttrycker en försiktig framtidsoptimism, och grundar den i tron på 
vetenskapens förmåga att skapa tekniska lösningar på centrala globala pro-
blem, och framförallt i människans naturliga förmåga att föreställa sig framti-
den och planera utifrån dessa föreställningar (s. 190). I sammanhanget lyfter 
boken fram framtidsforskning som den vetenskap som utforskar mer eller 
mindre sannolika framtidsscenarier, och uppmanar läsaren att själv teckna och 
göra bedömningar av sådana scenarier (s. 192).  

I boken görs en distinktion mellan en samhällelig gemenskap och en poli-
tisk arena (ex. under rubriken ”Samhälle eller stat”, s. 22) där den demokra-
tiska makten är koncentrerad till en plats och särskild verksamhet. Den poli-
tiska människan framträder framförallt i form av politikern (på nationell, reg-
ional och lokal nivå). Boken tecknar emellertid konturerna till en demokratisk 
människa i den ”demokratiska person” (medborgare används inte som be-
grepp), som engagerar sig både i demokratiska institutioner men också agerar 
ansvarsfullt utifrån demokratiska principer som exempelvis ”[…] yttrande-, 
åsikts- och tryckfrihet” (s. 82), samt betraktar medmänniskor ”som lika värda” 
(s 84). Det genomsyrar också bokens resonemang att samhället är konsekven-
sen av människors påstått lika naturliga som grundläggande behov av att sam-
arbeta, och att politiken är den arena där den övergripande maktfördelningen 
av olika intressen i det mänskliga samarbetet äger rum. 

Trots att boken i vissa avseenden indirekt problematiserar distinktionen 
mellan samhället som en social gemenskap och staten som politisk arena (i 
allmänhet via beskrivning av olika ideologier och i synnerhet problematise-
ring av anarkismen), framstår organiseringen av samhället som en naturlig 
praktik och som har sin plats i den institutionaliserade politiken. Det gör att 
den framtidsoptimism boken uttrycker är dubbelbottnad. Å ena sidan tillskri-
ver den läsaren, både i form av ett du och vi, förmågan att föreställa sig sitt 
eget framtida liv och ett gemensamt delat samhälle, men å andra sidan, bara 
under förutsättning att hennes förmåga att föreställa sig samhällsförändring 
svarar mot de aktuella framtida utmaningar ett redan definierat samhälle på 
lokal och global nivå står inför.  

Framtidsperspektivet i boken reducerar därför förmågan att föreställa sig 
ett framtida samhälle till förmågan att bedöma sannolikheten att ett visst sam-
hälleligt scenario kommer inträffa, snarare än att gestalta förmågan som en 
kapacitet att föreställa sig ett annorlunda samhälle. 

Trots skillnader i de böckers resonemang om framtiden som jag placerat 
under denna rubrik, rymmer de en gemensam föreställning om tiden som ge-
mensamt delad. Därmed framställs också rörelsen i tiden som gemensam och 
centrala skeden tillägnas ett symbolisk värde som förklarar hur denna rörelse 
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också blir möjlig. Alla människor är del i en progressiv tid. Det sker framför-
allt i böckerna Samhälle för högstadiet SAMS (Lindquist & Wester, 1992) och 
Samhälle idag – Läsebok 3 (Hildingson & Wergel, 1992), medan Samhälls-
kunskap A 7-9 (Lundberg & Olsson, 1995) förutsätter att denna syn på fram-
tiden bara är möjlig om den tilltalade läsaren väljer att betrakta den som möj-
lig. I I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) illustreras en positiv annal-
kande framtid som är beroende av den vetenskapliga och teknologiska ut-
vecklingen genom vilken globala utmaningar får sin lösning. Ytterst ligger 
människans naturliga förmåga att lösa problem ligger till grund för denna ut-
veckling. I ett avseende upprättar också denna bok en relation mellan männi-
skans plats i en samhällelig tidslig rörelse som antingen rör sig bort från ett i 
samtiden näraliggande skede eller hastigt närmar sig ett nytt, på de sätt som 
återspeglas i övriga böcker.  

Garantera den ordning som gör redan närvarande 
framtid möjlig 
Under denna rubrik placerar jag tre böcker under ett gemensamt tema, nämli-
gen: SO-boken Samhällskunskap åk 7-9 (Långström, m.fl., 1992), So Direkt – 
Samhällsboken (Bjessmo, m.fl., 1999) och Samhällskunskap del 3 – Punkt SO 
– Gleerups Samhällskunskap del 3 (Andersson, 2004). De här böckerna ut-
trycker framförallt en försiktig framtidsoptimism som skiljer sig från den opt-
imism som kommer till uttryck i böckerna under föregående rubrik. När dessa 
böcker uppfordrar läsaren till moraliskt och politiskt engagemang, talar föl-
jande tre böcker i större utsträckning om reproduktionen av en social och po-
litisk ordning som förutsättning för den goda framtiden för samhället. Det föl-
jer av denna senare logik om social och politisk ordning att den goda framtiden 
redan är närvarande i delar av världen vars samhällen redan kan garantera sina 
invånares individuella framtid via stabila sociala, ekonomiska och politiska 
institutioner.  

I den första av de följande tre böckerna – SO-boken Samhällskunskap åk 7-
9 (Långström, m.fl., 1992) – har jag valt att i huvudsak fokusera på kapitlen i 
den andra och tredje delen som är ämnad för undervisning i år åtta, respektive 
nio. Boken upplägg placerar där definitioner och beskrivningar av politik i ett 
framtidsperspektiv där. Inledningsvis refererar jag ändå i viss utsträckning till 
de tidigare delarna av boken då de är att betrakta som betydelsefulla för denna 
boks övergripande framtidsperspektiv.  

Tidigt i boken tecknas Sverige som ett land som under relativt kort tid gått 
från att vara fattigt till välbärgat. Det moderna, relativt välbärgade, svenska 
samhället och dess välfärdssystem, framställs som varandras förutsättningar. 
Sociala och politiska institutioner borgar enligt bokens resonemang för en de-
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mokratisk, politisk ordning och beskrivningen av de sociala trygghetssyste-
men åskådliggör hur välfärden i praktiken fungerar. Sverige framstår som 
(ekonomiskt) rikt och samtidigt som en social gemenskap, där en del av av 
denna rikedom genom fördelningspolitik ska göra det möjligt att etablera so-
ciala skyddsnät. Politiken beskrivs som den grundläggande förutsättningen för 
byggandet av ”Välfärdssverige” (s. 181). Ett utsnitt av den politiska historien 
redogör för hur välfärden blivit möjlig och sammanfattas kronologiskt med en 
rad olika politiska beslut huvudsakligen förankrade i socialdemokratisk poli-
tik (s. 182).  

I ett avseende liknar denna berättelse om Sveriges utveckling berättelsen 
om det globala samhällets historiska utveckling fram till kalla krigets slut i 
boken Samhälle för högstadiet SAMS (Lindquist & Wester, 1992) under förra 
rubriken. Där berättelsen i Samhälle för högstadiet SAMS i hög grad beskriver 
en historisk utveckling som kan liknas vid en hegelsk – där de stora dialektiskt 
drivna konflikterna mellan öst och väst leder till en i text ordagrant antydd 
enad värld – syftar berättelsen i denna bok att beskriva förutsättningarna för 
Sveriges trygghetssystem snarare än att åskådliggöra politikens dynamik och 
kraft i ett historiskt perspektiv.      

Beskrivningen av Sverige som en välfärdsstat utgör också bokens symto-
matiska sätt att definiera och beskriva politiken i ett framtidsperspektiv. Det 
svenska samhällets organisering framställs som om det bygger på ett givet 
system, där varje institution fyller funktionen att upprätthålla och förvalta en 
del av detta system. Skola, föreningsliv, kommunpolitik, statspolitik samt in-
ternationella politiska och politiska sammanslutningar, framträder konsekvent 
som institutioner vars samhälleliga syfte och verksamhet framstår som själv-
klar. Här lägger boken mycket vikt vid att de politiska institutionerna verkar 
representativt där ett i text formulerat ”vi” påverkar exempelvis kommunpo-
litiken ”indirekt genom våra valda politiker” (s. 155). Den lägger också stor 
vikt vid att definiera demokratins procedurala, konkreta inrättningar, med de-
taljrika beskrivningar av politiska val, politiskt beslutsfattande samt institut-
ionell beslutsordning. I jämförelse med demokratins mer icke-institutionella 
förutsättningar, som i boken inte ges samma utrymme, blir konskevensen att 
det demokratiska, politiska subjektet framträder som tämligen abstrakt annat 
än genom vi:et som påverkar folkvalda politiker som är satta att representera 
folket.  

I läsartilltalet formuleras regelmässigt också ett vi och ett du som beskriver 
en priviligierad position i form av kollektivet eller individen som omfattas av 
den förutsägbarhet och trygghet ett välbärgat och välorganiserat samhälle er-
bjuder. Den priviligierade positionen beskrivs innebära en moralisk förplik-
telse mot människor som inte har möjlighet att ta del av detta samhälle. I boken 
står exempelvis att läsa, att ”Du tillhör världens ’överklassbarn’. Det ger dig 
möjligheter men också ansvar. […] Du kan själv påverka din och även andras 
framtid” (s. 6). Läsaren konstrueras i detta påstående som framtida moraliskt 
subjekt, i termer av den som tar ansvar för andra som i många avseenden har 
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också blir möjlig. Alla människor är del i en progressiv tid. Det sker framför-
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tiden bara är möjlig om den tilltalade läsaren väljer att betrakta den som möj-
lig. I I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) illustreras en positiv annal-
kande framtid som är beroende av den vetenskapliga och teknologiska ut-
vecklingen genom vilken globala utmaningar får sin lösning. Ytterst ligger 
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det sämre ställt, men att formulera hur det är möjligt att fullfölja denna plikt. 
Påståendet att privilegierade människor har ett högre moraliskt ansvar formu-
leras som jag visat tidigare under förra rubriken också i boken Samhällskun-
skap A 7-9 (Lundberg & Olsson, 1995). I SO-boken Samhällskunskap åk 7-9 
(Långström, m.fl., 1992) framställs emellertid inte den goda framtiden som 
beroende av en enskild människas inställning till framtiden, som sker i just 
Samhällskunskap 7-9 A. Inte heller är den goda framtiden beroende av ett 
framtidsorienterat politiskt engagemang som gestaltas i böckerna Samhälle 
för högstadiet SAMS (Lindquist & Wester 1992) och Samhälle idag – Läsebok 
3 (Hildingson & Wergel, 1992) under samma rubrik. Istället framställs fram-
tiden i denna bok ytterst som avhängig ett samhälles invånares acceptans av 
den sociala och politiska ordning som redan existerar. Invånarna har inte att 
ta ställning till en ny värld, i samma utsträckning som de har att ta ställning 
till den värld som redan fungerar. Det beror i sin tur på tonvikten av samhället 
som ordning i framställningen av Sverige som en demokratisk stat. Denna 
ordning som framstår som väl fungerande, väl distribuerad och stabil, fram-
manar en begränsad framtidsoptimism. Den bottnar i föreställningen att det i 
texten läsaradresserade vi:et eller du:et bör lita till att samhällsordningen har 
förmåga att reproducera sig själv framöver, under förutsättning att vi eller du 
reproducerar demokratin via dess sociala och politiska institutioner. 

Det är därför naturligt att de framtida hoten som är formulerade i boken i 
så kallade ”ödesfrågor” – (”orättvisor”, ”krig och fred”, ”resursslöseri […] 
miljöförstöring”, ”sjukdomar”) – framförallt beskrivs i termer av vad de beror 
på, snarare än vad som kännetecknar eventuella lösningar på dessa ödesfrågor 
(s. 288). Läsaren placeras på ett avstånd från den framtid som kännetecknar 
andra delar av världen än Sverige, vilket gör att ödesfrågorna inte framstår 
som lika påträngande. Stora lösningar kräver också insatser som den enskilda 
individen överlåter en stor och handlingskraftig institutionaliserad politisk 
praktik.   

I bokens resonemang sker ett försök till att inympa en trygghetsingivande 
bild av en framtida svensk individ, i ett globalt perspektiv. Via indirekta och 
direkta hot om exempelvis miljöförstöring och krig, tonas krig på global skala 
ned i förhållande till miljöförstöring som hot. Visserligen illustreras kärnvap-
nens allomfattande destruktivitet i både text och bild, men den balanseras mot 
en beskrivning av den påbörjade nedrustning som låg historiskt nära bokens 
tillkomst (s. 295-296). Nedrustningens aktualitet gör troligtvis att texten för-
håller sig till det hotet med viss optimism. Hotet mot miljön framställs som 
värre. Boken upprättar i denna framställning en relation mellan nutid och 
framtid, där textens resonemang låter påskina att miljöförstöring som sker 
idag, också påverkar framtida generationer: ”Till slut är människan och själva 
livet hotade. Då är kanske dagens beslutsfattare döda men dagens ungdomar 
lever” (s. 299). 
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I anslutning till beskrivningen av de globala hoten, svarar boken på sin ti-
digare definition av globala ödesfrågor, om möjligheten att påverka framtiden 
på global skala i rätt riktning:  

 
Det är på grund av att vi tycker om att leva som vi människor som vi män-

niskor känner ångest och oro över vad som är fel i världen. Ångesten och oron 
blir inte mindre av att det ibland verkar svårt att påverka utvecklingen. Många 
människor känner sig maktlösa (s. 300). 

 
Globala problem tycks enligt texten ovan vara så pass stora att de tycks oö-
vervinnerliga och antas därför också vara orsaken till människan ångest och 
oro inför framtiden. Denna framtidsångest rotas i en kollektivt utsatt position 
och lösningarna på problemen återfinns också i kollektiv handling. Individens 
framtid beskrivs inte genom denna ångesttematik. Boken i sin helhet framstäl-
ler framtiden för den svenska individen som förhållandevis trygg och förut-
sägbar och öppen, men oförutsägbar och ibland hotfull för många människor 
i andra delar av världen. 

I den andra boken som har jag placerat under detta tema – So Direkt – Sam-
hällsboken (Bjessmo, m.fl. 1999) – beskrivs framtiden genom två huvudsak-
liga perspektiv. I ett första beskrivs villkoren för en kollektiv framtid, fram-
förallt i beskrivningen av nationell gemenskap (Sverige) och global gemen-
skap. I ett andra beskrivs villkoren för den enskilda individens framtid. Per-
spektivet på en kollektiv framtid tenderar till att å ena sidan ge en bild av den 
nationellt avgränsade gemenskapen som en förutsättning för att ett samhälles 
uppbyggnad och funktioner ska kunna organiseras på ett övergripande plan, å 
andra sidan beskrivs den globala gemenskapen framförallt genom de utma-
ningar och problem den står inför (överbefolkning/överkonsumtion, social 
orättvisa och ekonomisk obalans, samt miljöförstöring). Framtiden för det 
svenska samhället framstår i bokens resonemang som mer eller mindre förut-
sägbar eftersom Sverige framstår som stabilt och välorganiserat (ex. s. 10-12, 
20-24), medan framtiden för ett globalt samhälle framstår som mer oförutsäg-
bar och vissa avseenden direkt hotfull eller dystopisk (ex. s. 409-411, 423). 
Här uttrycker emellertid bokens resonemang om framtiden i ett globalt per-
spektiv en viss ambivalens. I det sista kapitlet i boken pendlar beskrivningen 
mellan en framtidspessimism och optimistiska beskrivningar av framförallt 
den enskilda människans förmåga att skapa förändring i ett lokalt perspektiv 
(s. 394-423). 

Här påminner bokens perspektiv på framtid om synen på framtiden som 
kommer till uttryck i föregående bok – SO-boken Samhällskunskap åk 7-9 
(Långström, m.fl., 1992). Den boken talar också om en dubbel framtid, en 
förutsägbar lokal trygg framtid, och en mer oförutsägbar omtumlande, ibland 
mörk, global framtid. Den framtidsångest som föregående bok formulerar i 
föregående citat, beror på den dubbelhet som framtiden i lokalt och globalt 
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perspektiv gestaltar. Denna ångest återspeglas likaså i So Direkt – Samhälls-
boken (Bjessmo, m.fl., 1999). De här två böckerna gestaltar hur den tilltalade 
läsaren i det förhållandevis trygga svenska samhället kan antas uppleva fram-
tiden i ett globalt perspektiv som hotfull och ångestframkallande. Det ordnade 
svenska samhället, som redan existerar enligt dessa böcker, bör reproduceras 
och det globala samhället som ännu inte nått det goda stadiet, måste radikalt 
förändras. Till skillnad från åtminstone de tre första böckerna under förra un-
derrubriken saknar dock både So Direkt – Samhällsboken (Bjessmo, m.fl., 
1999) och SO-boken Samhällskunskap åk 7-9 (Långström, m.fl., 1992) dju-
pare beskrivningar av hur människan i det samtida samhället är del av en glo-
bal gemensam rörelse mot en bättre framtid, eller vad som motiverar henne att 
engagera sig i förändring av det globala samhället.     

Det svenska samhällets nuvarande stabilitet och den förutsägbara svenska 
gemensamma framtid denna stabilitet bidrar till, gör att boken So Direkt – 
Samhällsboken (Bjessmo, m.fl., 1999) trots allt är mer optimistiskt orienterad 
än pessimistisk. Ordning och stabilitet i sociala och politiska institutioner 
skapar trygghet snarare än fastlåsning av sociala och politiska positioner i 
samhället. Kulturen verkar likt en grund för ett samhälles kollektiva förmåga 
att organisera sig självt. Kulturen beskrivs som det redskap (språk, levnads-
sätt) som underlättar för människor i ett samhälle att organisera dess institut-
ioner och funktioner (arbete, produktion, infrastruktur, disposition av politisk 
makt). I en metafor framställs det svenska samhället exempelvis som ett stort 
fartyg, där arbetsuppgifterna på den är fördelade mellan båtens resenärer. I 
denna definition av samhällelig gemenskap framställs Sverige bokstavligen 
som den distribution av social och politisk ordning som gör ett samhälles för-
utsägbarhet möjlig (s. 10). Denna metafor om Sverige som politisk, ekono-
misk och kulturell gemenskap, i form av båten, återkommer i en bild där värl-
dens länder illustreras som andra fartyg vars besättning och passagerare an-
tingen väljer att sträva mot demokrati eller mot diktatur. 

Bokens syn på individens framtid framträder i beskrivningar av villkoren 
för framtida förvärvsarbete. Dessa beskrivningar är i regel optimistiska och 
berättar om ett samhälle som är i förändring (vilket främst åsyftar teknologisk 
utveckling på, s. 23). Boken i sin helhet tenderar att i de avsnitt som uttryck-
ligen talar om framtiden för samhället på lokal, nationell och global nivå, 
pendla mellan att formulera ett vi och du. Vi:et gestaltar framförallt olika kol-
lektiviteter, demokratisk gemenskap, global gemenskap samt som social och 
kulturell gemenskap. 

Den tredje boken som jag har valt att placera under denna rubrik, är Punkt 
SO – Gleerups Samhällskunskap del 3 (Andersson, 2004). 

Framtiden för samhället tecknas i den boken på lokal, nationell och global 
nivå. På nationell och lokal nivå kontrasteras stadens framtid mot landsbyg-
dens. Samhällen på landsbygden antas i bokens resonemang försvinna medan 
regioner av större städer antas växa. Det sker i en i text lång spekulation kring 
de eventuella konsekvenserna av att leva i ett försvinnande respektive växande 
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samhälle. Boken beskriver exempelvis den sannolika framtiden för två kom-
muner i Sverige (s. 58-63), där det ena lokalsamhället gestaltas i ett pessim-
istiskt framtidsperspektiv i kontrast till det andra lite andra lite större sam-
hället, som gestaltas framtidsoptimistiskt.    

På nationell och global nivå kontrasteras Sverige mot en ”en globaliserad 
värld” (s. 166). Framtiden för Sverige beskrivs som styrd enligt marknadse-
konomiska principer och av förändrad arbetsmarknad, i exempel om förflytt-
ning av industriell tillverkning utomlands. Framtiden beskrivs också stå inför 
ekonomiska utmaningar i form av minskad nativitet, medan framtiden på glo-
bal nivå står inför det motsatta, det vill säga ökad nativitet och längre livslängd 
hos befolkningen i stort, vilket i sin tur leder till en högre ekonomisk belast-
ning på många länders välfärdssystem. Läsaren tilltalas genomgående i ett 
kollektivt vi och i mindre utsträckning individuellt. Vi-tilltalet förekommer i 
regel i studieuppgifterna som följer på bokens huvudtexter. Vi-tilltalet ut-
trycker konsekvent en uppfattning om en social och demokratisk gemenskap, 
knuten till nationalstaten (Sverige). Det demokratiska samhället beskrivs som 
ett mer eller mindre sammanhållet objekt eller system (ex. ”Hur mycket ska 
demokratin tåla”, s. 15), men vikten av att demokratin måste aktiveras av dess 
medlemmar genom engagemang och upprätthållande av de demokratiska in-
stitutionerna poängteras också. I det avseendet problematiserar boken det mått 
på demokrati som återspeglas i röstdeltagande, och att röstdeltagandet sjunkit 
alltsedan 1970-talet. Här resonerar texten på sidorna 17-18 att det inte nöd-
vändigtvis är ett mått på framförallt ungdomars minskande samhällsintresse, 
utan också kan återspegla ett generellt minskat intresse för partipolitiken hos 
befolkningen, vilket i sig, enligt boken, inte heller avslöjar om människor i 
allmänhet blivit mindre samhällsengagerade. Detta resonemang läser jag som 
ett försvar av ungdomars politiska engagemang, i relation till frågan om fram-
tiden för samhället: 

Dagens ungdomar beskylls då och då för att vara politiskt oengagerade, vilket 
beskrivs som en kris för demokratin. Men frågan är om ungdomar är mindre 
engagerade än andra grupper i samhället (s. 18). 

    
Textens resonemang tar längre ned på sidan 18 också ställning för ungdomars 
engagemang och låter påskina att de möjligtvis inte ges tillräckligt med infly-
tande i samhället.  

Ovanstående citat är symtomatiskt för bokens ställningstagande för ungdo-
mar som en del av, och förutsättning för, en bättre framtid på lokal och global 
nivå. Läsaren som del av ett vi framstår i det avseendet som del av ett kollek-
tivt demokratiskt subjekt. Detta läsartilltal är dock mångtydigt.  

Boken resonerar kring framtiden genom olika former av exempelbeskriv-
ningar. Framtiden betraktas bland annat genom en tillförsikt (exempelvis Sve-
riges arbetsmarknad, relationen lokal/regional-global ekonomi, FN), den be-
traktas som utmaning (ex. demokrati som människors förmåga att aktivera den 
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perspektiv gestaltar. Denna ångest återspeglas likaså i So Direkt – Samhälls-
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via dess institutioner), men också som risk, hot och fara (ex. internationell 
terrorism; övervakningssamhälle; globala epidemier), samt i konstaterande, 
bestämda ordalag (avbefolkning). Framtiden beskrivs också i ett kortsiktigt 
respektive långsiktigt perspektiv, där det förra kortsiktiga perspektivet ofta ut-
trycker en pessimism inför framtiden och i det senare – en försiktig optimism. 
Samhälle och politik framstår i det övergripande som institutioner som män-
niskor garanterar, snarare än att människor beskrivs ge mening åt vad samhälle 
och politik kan betyda genom aktivt deltagande. Boken förankrar vi:et i en 
demokratisk diskurs där representanten för detta vi tar form i politikern som 
agerar utifrån människor enskilda intressen: 

 

I Sverige, och alla andra demokratier, har vi representativ demokrati. Det in-
nebär att medborgarna normalt sett inte deltar i den dagliga demokratiska pro-
cessen. Vi väljer representanter som har ungefär samma åsikter som vi själva 
och överlåter åt dem att bestämma i de flesta frågor under en period (s. 11). 

  
Bokens resonemang om framtiden framställer på det här sättet en dubbeltydig 
förståelse av den politiska praktikens möjligheter att utforma framtiden. I 
bokens vi-läsartilltal framställs den unga människan som engagerad samhälls-
medlem som i stort och smått bidrar till positiv förändring för alla. Samtidigt 
upprättar detta vi-tilltal en distans till den professionella politikern med direkt 
möjlighet att förändra samhället. 

De tre böckerna som jag placerat under denna rubrik har tilltalet till läsaren 
en fundamental funktion utöver den stilistiska, som försöker upprätta en relat-
ion till läsaren genom att verka inbjudande. Vi-et har i exempelvis i den sen-
aste boken – Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 3 (Andersson, 2004) 
– funktionen att tala till den individ som är del av ett demokratiskt samhälle. 
Om böckerna som jag visade under förra rubriken etablerade ett åtminstone i 
viss utsträckning universellt vi som är avhängigt själva tidens rörelse mot en 
gemensam framtid, tenderar böckerna som jag analyserat under denna rubrik 
att upprätta en dubbel tidslig dimension, en förutsägbar och därmed trygg, och 
en instabil, föränderlig och därmed otrygg framtid. Det demokratiska sam-
hället Sverige framstår som förutsägbart eftersom Sveriges demokratiska in-
stitutioner är stabila. Stabila demokratiska institutioner borgar för reprodukt-
ion av samma demokratiska institutioner i framtiden. Med förutsägbar framtid 
menar jag inte den typ av framtid som inte går att påverka, utan tvärtom den 
framtid som faktiskt framstår som påverkansbar, eftersom samhällets demo-
kratiska stabilitet enligt böckerna erbjuder människor möjlighet att åtminstone 
betrakta politiskt handlingsutrymme som stort också framöver. 

De här böckerna beskriver också alla tre hur relationen mellan en förutsäg-
bar tillvaro och en oförutsägbar tillvaro alstrar en oro över att dessa tillvaro-
former existerar samtidigt, men på olika platser i världen. Orsaken till oron 
framträder tydligast i SO-boken Samhällskunskap åk 7-9 (Långström, m.fl., 
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1992). Enligt den boken beror oron på en svensk individs ångest över att vara 
inkapabel att förändra världen till en bättre plats, då hon är del av ett demo-
kratiskt samhälle men utan direkt politiskt inflytande.    

En ödesmättad och samtidigt ordnad framtid 
Det som kännetecknar de fyra böcker som följer härunder är att de i beskriv-
ningar av framtiden, i större utsträckning än de titlar jag hittills tematiserat, 
gör en distinktion mellan individens förmåga att förändra samhället till det 
bättre och den kollektiva kapaciteten att göra detsamma. Det kännetecknar 
också dessa fyra böcker att de i hög grad knyter den kollektiva kapaciteten till 
förändring till framförallt enskilda människors val av sätt att leva. Möjligheter 
till framtida förändring är mer än livsstilsfråga än ett föremål för politiskt en-
gagemang. Jag kommer bland annat visa att hur det tar sig uttryck i exempelvis 
beskrivningar av konsumtion som livsstil, demokrati som livsstil och arbete 
som livsstil.  

Framtiden i dessa böcker är i jämförelse med böcker som Samhälle för hög-
stadiet SAMS (Lindquist & Wester, 1992)8 eller Samhälle idag – Läsebok 3 
(Hildingson & Wergel, 1992), som jag placerade i det första temat i detta ka-
pitel, inte uppfattad som målet för en människa och ett samhälle som gemen-
samt färdas mot ett bättre tillstånd. Jag visar istället etablerar en logik om in-
dividens livsstil som mer avgörande för två slags tidsliga rörelser mot framti-
den – en individuell och en kollektiv. Individuella och kollektiva vägar mot 
framtiden är både avhängiga och frånkopplade från varandra i denna logik. 
Den enskilda individen antas i denna dubbeltydiga logik kunna skapa sig en 
positiv framtid medan andra får det allt sämre, oberoende hennes väg mot den 
egna goda framtiden, medan flera individer kan skapa en bättre gemensam 
framtid genom att de strävar mot en individuell god framtid på samma sätt.  

I den första boken som jag har placerat under denna rubrik – Samhälle: 
stadiebok 1-3 (Lindquist & Wester, 1997) – placeras framtiden i relation till 
det millennieskiftet som låg nära det år bokens först gavs ut. Exempelvis hand-
lar beskrivningarna av det så kallade informationssamhället, Europeiska un-
ionen, globala miljöförhållanden om en mycket nära framtid bortom millen-
nieskiftet som kännetecknas av accelererande teknologisk utveckling och eko-
nomisk globalisering. Framtiden i boken är därför också regelmässigt den 
framtid som redan är påbörjad i form snabb teknologisk utveckling och redan 
pågående globaliseringsprocesser. Ett vi formuleras i boken som i synnerhet 

                               
8 Boken Samhälle: stadiebok 1-3 (1997) av författarna Lindquist och Wester skiljer sig på 
många punkter från deras tidigare bok Samhälle för högstadiet SAMS (1992). Visserligen ut-
trycker de båda böckerna en vurm för en oavbruten samhällelig progression i allmän mening, 
men i den senare av böckerna handlar människan som politisk i hög grad om en individ som 
agerar moraliskt-politiskt riktigt genom att konsumera på ett försvarbart sätt.  
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lar beskrivningarna av det så kallade informationssamhället, Europeiska un-
ionen, globala miljöförhållanden om en mycket nära framtid bortom millen-
nieskiftet som kännetecknas av accelererande teknologisk utveckling och eko-
nomisk globalisering. Framtiden i boken är därför också regelmässigt den 
framtid som redan är påbörjad i form snabb teknologisk utveckling och redan 
pågående globaliseringsprocesser. Ett vi formuleras i boken som i synnerhet 

                               
8 Boken Samhälle: stadiebok 1-3 (1997) av författarna Lindquist och Wester skiljer sig på 
många punkter från deras tidigare bok Samhälle för högstadiet SAMS (1992). Visserligen ut-
trycker de båda böckerna en vurm för en oavbruten samhällelig progression i allmän mening, 
men i den senare av böckerna handlar människan som politisk i hög grad om en individ som 
agerar moraliskt-politiskt riktigt genom att konsumera på ett försvarbart sätt.  
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återspeglar svensk befolkning, men också västvärldens befolkning i allmän-
het. Texten riktar sig till detta vi, i vilket läsaren är inkluderad, med budskapet 
att vi:ets position i världen är privilegierad på bekostnad av andra delar av 
världens befolkning. Särskilt i avsnitt om den globala miljön och matförsörj-
ning, etableras en moraliserande ton mot just läsaren som antas tillhöra den 
delen av befolkningen som bidrar till resursslöseri och överkonsumtion. I 
dessa avsnitt formuleras emellertid en tvetydig framtidsoptimism. Trots att 
boken beskriver ett antal ”[ö]desfrågor” (s. 336), lämnar den inte frågorna 
obesvarade. Bland annat inbegriper ett tal om den resursslösande människan 
också ett påstående om att de globala resurserna är tillräckliga, men att resur-
serna måste fördelas mer rättvist och utnyttjas på bättre sätt. En sådan omför-
delning påstås i bokens resonemang vara möjlig genom förändrad individuell 
livsstil, bättre och ny energiförbrukning, ekonomisk tillväxt i sämre ställda 
delar av världen, färre handelshinder (mindre reglerad frihandel), samt aktiv 
biståndspolitik (s. 336). I det avseendet är bokens övergripande budskap om 
framtiden att det finns redskap för en konstruktiv hantering av globala pro-
blem och att människan i förlängningen faktiskt har förmågan att förändra de-
struktiva system, inklusive sitt eget destruktiva konsumtionsbeteende.   

Det blir i sammanhanget nödvändigt att undersöka hur denna optimism ska 
förstås i boken etablerande av det politiska subjektet. Vi-tilltalet återspeglar 
en abstrakt gemenskap utan definierad förmåga att påverka samhällsgemen-
skapen i stort, annat än vid demokratisk omröstning, via intresseorganisationer 
och lokala aktionsgrupper, samt via opinionsbildande. I fråga om samhälleligt 
inflytande ges exempelvis företag, experter, folkrörelser och massmedier un-
gefär samma vikt (s. 221). Möjligheter till allomfattande positiv global fram-
tida förändring tillskrivs framförallt institutioner och samarbetsorganisationer 
som EU (s. 318-319), FN (s. 354-357) och Världsbanken (s. 341), även om 
kritik också formuleras mot dessa institutioners positiva förändringspotential 
som exempelvis olika frihandelskonstellationer (ex. s. 335, s. 340, s. 342). 
Människan med förmåga att enskilt eller i grupp påverka framtiden för sam-
hället förväntas att å ena sidan på ett lokalt plan engagera sig i kontakt med 
politiker och å andra sidan i ett globalt perspektiv lägga om sin egen livsstil 
genom ändrade konsumtionsvanor. Den enskildas livsstil ges i det globala per-
spektivet en central betydelse för hur exempelvis minskad global överkon-
sumtion kan minskas. I det sammanhanget framställs den enskildes förmåga 
att bidra till positiv förändring framförallt i gestalt av konsumenten:  

 
Ju mer miljömedvetna vi blir, desto mer miljövänliga blir produkterna. […] 

Bra miljöval, EU-blomman, KRAV och Svanen i butikernas varuhyllor har 
blivit många producenters svar på konsumenternas efterfrågan (s. 295). 

 
Här förklarar texten att en slags privat aktivism bidrar till en bättre värld på 
ett globalt plan. Individens val att lägga om sina konsumtionsvanor förutsätter 
att tillräckligt många på samma sätt blir medvetna om sin överkonsumtion. 
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Efterfrågan på fler miljövänliga varor ökar produktionen av miljövänliga va-
ror. Texten adresserar ett större vi som omfattar fler än de få individer som 
redan nu konsumerar mer miljömedvetet. Antalet miljömedvetna konsumen-
ter måste nå en kritisk massa för verklig förändring ska kunna äga rum. 
Bokens resonemang uttrycker också behovet av kollektiv handling, men und-
viker att ge detta kollektiv någon identitet annat än i form av de enskilda kon-
sumenter som oberoende av varandra agerar utifrån samma individuella med-
vetenhet. Bokens implicita budskap i det här resonemanget om konsumenten 
som politisk kraft, är att global förändring först blir möjlig när alla i ett ab-
strakt kollektiv agerar var och en för sig på samma sätt.    

Den här boken förmedlar således en framtidsoptimism som är underkastad 
en kollektiv rörelse mot en bättre värld. Den politiska potential som gör denna 
rörelse möjlig är inte de stora politiska sammanslutningarna, eller ett vi som 
är underkastad en gemensam historisk riktning, utan privilegierade männi-
skors individuella moral och deras ekonomiska kapacitet. 
       I den andra boken jag valt att placera under denna rubrik – SOL 3000 
Samhälle idag 7-9 (Wergel, Hildingson & Hildingson, 2001/2003) är sådana 
textstycken som beskriver framtiden för samhälle och människa få i förhål-
lande till bokens samtidsbeskrivningar. Boken har ett konsekvent fokus på 
samtidsaktuella politiska, sociala och kulturella skeden. I boken utgör beskriv-
ningarna av det aktuella samhället central betydelse för hur de textstycken som 
ändå formulerar villkoren för hur framtiden för samhället antingen bör eller 
kommer se ut. Samhällstillståndet är därför den diskurs om samtiden genom 
vilken bokens centrala resonemang om framtiden blir meningsfull. I diskursen 
framställs samhället som möjlig social ordning, medan politiken och demo-
kratin framställs som de förutsättningar som möjliggör lösningarna på samtida 
problem, lokala, nationella som globala.  

När boken avhandlar den politiska praktikens förutsättningar så adresseras 
läsaren adresseras på två sätt, antingen direkt i ett du eller som individ inklu-
derad i ett vi. Vi:et utgör ett demokratiskt kollektiv i form av den svenska 
befolkningen. Du:et utgör ett moraliskt och politiskt subjekt med förmågan att 
handla rätt och riktigt i mellanmänskliga relationer, och demokratiskt och an-
svarsfullt i en politisk praktik. I de centrala delar av texten som direkt och 
uttryckligen talar om framtiden framställs därför läsaren som politiskt subjekt 
på ett annat sätt än den professionella politiker som har till sin uppgift att agera 
politiskt inom ramen för nationella och internationella politiska institutioner. 
Institutionaliserade politiska sammanslutningar som exempelvis FN och EU 
beskrivs liksom i flertalet av de böcker jag undersökt som verksamheter med 
syfte att överbrygga internationella motsättningar och verka för samarbete och 
enande i allmänhet (ekonomiskt, politiskt, rättsligt och i fråga om miljö). Den 
enskilda individen kontrasteras mot dessa sammanslutningar. Hon har möjlig-
het att förändra samhället i det lilla och bör därför fokusera på förändring av 
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återspeglar svensk befolkning, men också västvärldens befolkning i allmän-
het. Texten riktar sig till detta vi, i vilket läsaren är inkluderad, med budskapet 
att vi:ets position i världen är privilegierad på bekostnad av andra delar av 
världens befolkning. Särskilt i avsnitt om den globala miljön och matförsörj-
ning, etableras en moraliserande ton mot just läsaren som antas tillhöra den 
delen av befolkningen som bidrar till resursslöseri och överkonsumtion. I 
dessa avsnitt formuleras emellertid en tvetydig framtidsoptimism. Trots att 
boken beskriver ett antal ”[ö]desfrågor” (s. 336), lämnar den inte frågorna 
obesvarade. Bland annat inbegriper ett tal om den resursslösande människan 
också ett påstående om att de globala resurserna är tillräckliga, men att resur-
serna måste fördelas mer rättvist och utnyttjas på bättre sätt. En sådan omför-
delning påstås i bokens resonemang vara möjlig genom förändrad individuell 
livsstil, bättre och ny energiförbrukning, ekonomisk tillväxt i sämre ställda 
delar av världen, färre handelshinder (mindre reglerad frihandel), samt aktiv 
biståndspolitik (s. 336). I det avseendet är bokens övergripande budskap om 
framtiden att det finns redskap för en konstruktiv hantering av globala pro-
blem och att människan i förlängningen faktiskt har förmågan att förändra de-
struktiva system, inklusive sitt eget destruktiva konsumtionsbeteende.   

Det blir i sammanhanget nödvändigt att undersöka hur denna optimism ska 
förstås i boken etablerande av det politiska subjektet. Vi-tilltalet återspeglar 
en abstrakt gemenskap utan definierad förmåga att påverka samhällsgemen-
skapen i stort, annat än vid demokratisk omröstning, via intresseorganisationer 
och lokala aktionsgrupper, samt via opinionsbildande. I fråga om samhälleligt 
inflytande ges exempelvis företag, experter, folkrörelser och massmedier un-
gefär samma vikt (s. 221). Möjligheter till allomfattande positiv global fram-
tida förändring tillskrivs framförallt institutioner och samarbetsorganisationer 
som EU (s. 318-319), FN (s. 354-357) och Världsbanken (s. 341), även om 
kritik också formuleras mot dessa institutioners positiva förändringspotential 
som exempelvis olika frihandelskonstellationer (ex. s. 335, s. 340, s. 342). 
Människan med förmåga att enskilt eller i grupp påverka framtiden för sam-
hället förväntas att å ena sidan på ett lokalt plan engagera sig i kontakt med 
politiker och å andra sidan i ett globalt perspektiv lägga om sin egen livsstil 
genom ändrade konsumtionsvanor. Den enskildas livsstil ges i det globala per-
spektivet en central betydelse för hur exempelvis minskad global överkon-
sumtion kan minskas. I det sammanhanget framställs den enskildes förmåga 
att bidra till positiv förändring framförallt i gestalt av konsumenten:  

 
Ju mer miljömedvetna vi blir, desto mer miljövänliga blir produkterna. […] 

Bra miljöval, EU-blomman, KRAV och Svanen i butikernas varuhyllor har 
blivit många producenters svar på konsumenternas efterfrågan (s. 295). 

 
Här förklarar texten att en slags privat aktivism bidrar till en bättre värld på 
ett globalt plan. Individens val att lägga om sina konsumtionsvanor förutsätter 
att tillräckligt många på samma sätt blir medvetna om sin överkonsumtion. 
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Efterfrågan på fler miljövänliga varor ökar produktionen av miljövänliga va-
ror. Texten adresserar ett större vi som omfattar fler än de få individer som 
redan nu konsumerar mer miljömedvetet. Antalet miljömedvetna konsumen-
ter måste nå en kritisk massa för verklig förändring ska kunna äga rum. 
Bokens resonemang uttrycker också behovet av kollektiv handling, men und-
viker att ge detta kollektiv någon identitet annat än i form av de enskilda kon-
sumenter som oberoende av varandra agerar utifrån samma individuella med-
vetenhet. Bokens implicita budskap i det här resonemanget om konsumenten 
som politisk kraft, är att global förändring först blir möjlig när alla i ett ab-
strakt kollektiv agerar var och en för sig på samma sätt.    

Den här boken förmedlar således en framtidsoptimism som är underkastad 
en kollektiv rörelse mot en bättre värld. Den politiska potential som gör denna 
rörelse möjlig är inte de stora politiska sammanslutningarna, eller ett vi som 
är underkastad en gemensam historisk riktning, utan privilegierade männi-
skors individuella moral och deras ekonomiska kapacitet. 
       I den andra boken jag valt att placera under denna rubrik – SOL 3000 
Samhälle idag 7-9 (Wergel, Hildingson & Hildingson, 2001/2003) är sådana 
textstycken som beskriver framtiden för samhälle och människa få i förhål-
lande till bokens samtidsbeskrivningar. Boken har ett konsekvent fokus på 
samtidsaktuella politiska, sociala och kulturella skeden. I boken utgör beskriv-
ningarna av det aktuella samhället central betydelse för hur de textstycken som 
ändå formulerar villkoren för hur framtiden för samhället antingen bör eller 
kommer se ut. Samhällstillståndet är därför den diskurs om samtiden genom 
vilken bokens centrala resonemang om framtiden blir meningsfull. I diskursen 
framställs samhället som möjlig social ordning, medan politiken och demo-
kratin framställs som de förutsättningar som möjliggör lösningarna på samtida 
problem, lokala, nationella som globala.  

När boken avhandlar den politiska praktikens förutsättningar så adresseras 
läsaren adresseras på två sätt, antingen direkt i ett du eller som individ inklu-
derad i ett vi. Vi:et utgör ett demokratiskt kollektiv i form av den svenska 
befolkningen. Du:et utgör ett moraliskt och politiskt subjekt med förmågan att 
handla rätt och riktigt i mellanmänskliga relationer, och demokratiskt och an-
svarsfullt i en politisk praktik. I de centrala delar av texten som direkt och 
uttryckligen talar om framtiden framställs därför läsaren som politiskt subjekt 
på ett annat sätt än den professionella politiker som har till sin uppgift att agera 
politiskt inom ramen för nationella och internationella politiska institutioner. 
Institutionaliserade politiska sammanslutningar som exempelvis FN och EU 
beskrivs liksom i flertalet av de böcker jag undersökt som verksamheter med 
syfte att överbrygga internationella motsättningar och verka för samarbete och 
enande i allmänhet (ekonomiskt, politiskt, rättsligt och i fråga om miljö). Den 
enskilda individen kontrasteras mot dessa sammanslutningar. Hon har möjlig-
het att förändra samhället i det lilla och bör därför fokusera på förändring av 
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olika slag på lokal nivå (opinionsbildande av framförallt ideellt slag, i synner-
het på kommunnivå, konsumtionskritik, samt beteendeförändring i hushåll-
ning och konsumtion av varor).  

Politiken beskrivs som en arena där det organiserade styret av samhället 
som en politisk gemenskap förvaltar möjligheten till samhällelig förändring 
och utveckling i större skala. Ett huvudsakligt fokus ligger i detta samman-
hang på den professionella politiken. Läsaren får bland annat ta del av en riks-
dagspolitikers vardag. Det är viktigt att poängtera på vilket sätt den profess-
ionella politikerns arbete gestaltas. Exempelvis beskrivs en namngiven politi-
ker i ett möte med ”invandrare” som upplever ”att de har svårt att ta sig fram 
i samhället” (s. 261). Politikern som i exemplet är en kvinna beskrivs då för-
söka ”visa på vägar som ska göra det lättare för dem” (s. 261). Beskrivningen 
är talande för bokens framställning av den politiska praktiken som en makta-
rena, och politikern som en människa med makt att förändra människor livs-
situation. I det här exemplet är politikern paternalistisk i sin framtoning. Lika 
talande tolkar jag bokens namngivna referens till den politiska filosofen 
Machiavellis beskrivningar av den ränksmidande politikern. Politikern besk-
rivs av boken vilja tillskansa sig och behålla makt, lika mycket som hon vill 
utnyttja makten i goda syften (s. 281). Jag tolkar bokens resonemang, i denna 
referens till Machiavelli, som uttryck för ett svagt cyniskt perspektiv på poli-
tiken som redskap för människan att förändra samhället till det bättre. 

Möjligheterna att bidra till direkt politisk förändring beskrivs som förde-
lade mellan den professionella politiken och civilsamhället. Det civila sam-
hällets makt begränsas i det avseendet till exempelvis direktpåverkan på poli-
tiker, missnöje med styre, samt aktivism och civil olydnad (s. 302-303). Be-
skrivningen av samhället som en maktarena är också symtomatisk för bokens 
framställning av samhället som en balanserad ordning. Balansen upprätthålls 
av samhällets olika delar: civilsamhälle, näringsliv, media och politik (s. 278-
281). Varje del av samhället beskrivs i boken som intressedrivna, och varje 
del har specifika redskap med vilka deras intressen kan tillgodoses. Maktba-
lansen framstår därför enligt bokens maktlogik som ett naturligt sätt att be-
gripa hur samhället fungerar. Den självreglerande samhällsordningen fram-
ställs som balanserad så länge ingen av dess delar i alltför stor grad motverkar 
de övriga delarnas intressen. Då övergår balansen i en kamp mellan olika in-
tressenter där exempelvis medborgare kan utöva civil olydnad gentemot valda 
makthavare, eller bojkotta företag (s. 492). Näringslivet beskrivs också kunna 
utöva ekonomisk utpressning på kommuner (s. 303).        

I ljuset av denna distinktion av samhällets delar blir också bokens beskriv-
ning av framtida utmaningar begriplig. Här framställs särskilt globaliseringen 
som både framtida möjlighet och hot. Möjligheten grundar sig främst i inter-
nationellt samarbete ”För en bättre värld” (rubrik, s. 479) via stora organisat-
ioner som FN. Men liksom i den förra boken under denna rubrik – Samhälle: 
stadiebok 1-3 (Lindquist & Wester, 1997) – lyfter också denna bok fram en 
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bild av den enskilda individen som genom sitt sätt att agera som konsument 
kan ”bidra till en miljövänligare värld” (s. 492). 

Globalisering som hot beror enligt boken på att balansen mellan olika in-
tressen i samhället på global skala kan störas. En global balans – i samman-
hanget använder sig texten av ordet ”balans” (s. 412) – likställs med en natur-
lig ordning, där framförallt näringslivet på global skala i form ”av de multi-
nationella företagen” måste möta motstånd från samhällets övriga intressenter, 
som politiker, civilsamhälle och fackorganisationer, för att företag och deras 
makt inte ska växa ohämmat. 

I SOL 3000 Samälle idag 7-9 (Wergel, Hildingson & Hildingson, 
2001/2003) framträder ett tydligare konfliktperspektiv än i föregående bok 
under den här rubriken – Samhälle: stadiebok 1-3 (Lindquist & Wester, 1997). 
Konflikter på lokal och global nivå är dock inte den process som driver ut-
veckling framåt. Konflikter framstår istället som oundvikliga konsekvenser av 
att olika intressen tillskansar sig för mycket politisk och ekonomisk makt. Pro-
gressionen mot ett bättre samhälle är i denna bok således formulerad i termer 
av global balans där olika parter håller varandra i schack, och den här balansen 
mellan samhällets intressenter sammanstrålar i en förhoppningsvis framtida 
”hållbar värld” (s. 481). Ordet hållbar har här en ordagrann betydelse för be-
skrivningen av ett framtida samhälle utan en för stor eller för ojämn konflikt 
mellan olika intressesfärer. Målet med strävan mot en gemensam framtid är 
således inte ett annat samhälle, utan frånvaron av destruktiv konflikt i ett na-
turligt samhälle.                  

Den tredje boken som jag har placerat under denna rubrik är Impuls – Sta-
diebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009). Liksom de två tidigare 
böckerna under denna rubrik skapas en föreställning om den goda framtiden 
som redan realiserad för ett stort antal människor i framförallt västvärlden.   

Framtiden beskrivs i denna bok tillhöra två sfärer, en kollektiv och en indi-
viduell. Den kollektiva framtiden beror på aktuella liksom framtida utma-
ningar, som enligt boken resonemang i sin tur beror på reella och därmed 
oundvikliga globala skeden, i form av exempelvis global miljöförstöring, fat-
tigdom/svält och internationella konflikter.  

Framtiden är beroende av demokrati som styrelseskick och de institutioner 
som organiserar ett demokratiskt samhälle. Villkoren för demokratins framtid 
beskrivs som avhängig ett minsta mått av gemensam tillika individuell an-
strängning. Denna ansträngning syftar garantera deltagande i de demokratiska 
institutionerna. Utmaningen för ett demokratiskt samhälle har således en an-
nan betydelse än de utmaningar som beskrivs som oundvikliga. Den demo-
kratiska utmaningen handlar om frågan hur ett demokratiskt samhälle kan re-
producera sig självt via utbildning och fostran av barn, unga, men i viss ut-
sträckning, också vuxna. Där övriga framtida utmaningar på global nivå fram-
ställs som aktuella problem som måste lösas innan de i framtiden förvärras, 
motiveras demokrati (i form av styrelseskick) som lösningen på frågan om hur 
ett samhälle ska organiseras. Demokratins framtida utmaning består i hur den 
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olika slag på lokal nivå (opinionsbildande av framförallt ideellt slag, i synner-
het på kommunnivå, konsumtionskritik, samt beteendeförändring i hushåll-
ning och konsumtion av varor).  

Politiken beskrivs som en arena där det organiserade styret av samhället 
som en politisk gemenskap förvaltar möjligheten till samhällelig förändring 
och utveckling i större skala. Ett huvudsakligt fokus ligger i detta samman-
hang på den professionella politiken. Läsaren får bland annat ta del av en riks-
dagspolitikers vardag. Det är viktigt att poängtera på vilket sätt den profess-
ionella politikerns arbete gestaltas. Exempelvis beskrivs en namngiven politi-
ker i ett möte med ”invandrare” som upplever ”att de har svårt att ta sig fram 
i samhället” (s. 261). Politikern som i exemplet är en kvinna beskrivs då för-
söka ”visa på vägar som ska göra det lättare för dem” (s. 261). Beskrivningen 
är talande för bokens framställning av den politiska praktiken som en makta-
rena, och politikern som en människa med makt att förändra människor livs-
situation. I det här exemplet är politikern paternalistisk i sin framtoning. Lika 
talande tolkar jag bokens namngivna referens till den politiska filosofen 
Machiavellis beskrivningar av den ränksmidande politikern. Politikern besk-
rivs av boken vilja tillskansa sig och behålla makt, lika mycket som hon vill 
utnyttja makten i goda syften (s. 281). Jag tolkar bokens resonemang, i denna 
referens till Machiavelli, som uttryck för ett svagt cyniskt perspektiv på poli-
tiken som redskap för människan att förändra samhället till det bättre. 

Möjligheterna att bidra till direkt politisk förändring beskrivs som förde-
lade mellan den professionella politiken och civilsamhället. Det civila sam-
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I ljuset av denna distinktion av samhällets delar blir också bokens beskriv-
ning av framtida utmaningar begriplig. Här framställs särskilt globaliseringen 
som både framtida möjlighet och hot. Möjligheten grundar sig främst i inter-
nationellt samarbete ”För en bättre värld” (rubrik, s. 479) via stora organisat-
ioner som FN. Men liksom i den förra boken under denna rubrik – Samhälle: 
stadiebok 1-3 (Lindquist & Wester, 1997) – lyfter också denna bok fram en 
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bild av den enskilda individen som genom sitt sätt att agera som konsument 
kan ”bidra till en miljövänligare värld” (s. 492). 
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som politiker, civilsamhälle och fackorganisationer, för att företag och deras 
makt inte ska växa ohämmat. 

I SOL 3000 Samälle idag 7-9 (Wergel, Hildingson & Hildingson, 
2001/2003) framträder ett tydligare konfliktperspektiv än i föregående bok 
under den här rubriken – Samhälle: stadiebok 1-3 (Lindquist & Wester, 1997). 
Konflikter på lokal och global nivå är dock inte den process som driver ut-
veckling framåt. Konflikter framstår istället som oundvikliga konsekvenser av 
att olika intressen tillskansar sig för mycket politisk och ekonomisk makt. Pro-
gressionen mot ett bättre samhälle är i denna bok således formulerad i termer 
av global balans där olika parter håller varandra i schack, och den här balansen 
mellan samhällets intressenter sammanstrålar i en förhoppningsvis framtida 
”hållbar värld” (s. 481). Ordet hållbar har här en ordagrann betydelse för be-
skrivningen av ett framtida samhälle utan en för stor eller för ojämn konflikt 
mellan olika intressesfärer. Målet med strävan mot en gemensam framtid är 
således inte ett annat samhälle, utan frånvaron av destruktiv konflikt i ett na-
turligt samhälle.                  

Den tredje boken som jag har placerat under denna rubrik är Impuls – Sta-
diebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009). Liksom de två tidigare 
böckerna under denna rubrik skapas en föreställning om den goda framtiden 
som redan realiserad för ett stort antal människor i framförallt västvärlden.   

Framtiden beskrivs i denna bok tillhöra två sfärer, en kollektiv och en indi-
viduell. Den kollektiva framtiden beror på aktuella liksom framtida utma-
ningar, som enligt boken resonemang i sin tur beror på reella och därmed 
oundvikliga globala skeden, i form av exempelvis global miljöförstöring, fat-
tigdom/svält och internationella konflikter.  

Framtiden är beroende av demokrati som styrelseskick och de institutioner 
som organiserar ett demokratiskt samhälle. Villkoren för demokratins framtid 
beskrivs som avhängig ett minsta mått av gemensam tillika individuell an-
strängning. Denna ansträngning syftar garantera deltagande i de demokratiska 
institutionerna. Utmaningen för ett demokratiskt samhälle har således en an-
nan betydelse än de utmaningar som beskrivs som oundvikliga. Den demo-
kratiska utmaningen handlar om frågan hur ett demokratiskt samhälle kan re-
producera sig självt via utbildning och fostran av barn, unga, men i viss ut-
sträckning, också vuxna. Där övriga framtida utmaningar på global nivå fram-
ställs som aktuella problem som måste lösas innan de i framtiden förvärras, 
motiveras demokrati (i form av styrelseskick) som lösningen på frågan om hur 
ett samhälle ska organiseras. Demokratins framtida utmaning består i hur den 
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ska garanteras som den lösning den redan är, till skillnad från de globala ut-
maningarna som måste lösas genom radikala eller nya sätt att bemöta dem. 
Liksom i flertalet av de övriga boktitlarna framställs en form av liberal repre-
sentativ demokrati, med fokus på dess formella politiska procedurer, som för-
givettagen modell för demokratiska processer (i detta avseende är det bara 
Samhälle idag – Läsebok 3, från 1992, som problematiserar den representativa 
demokratin). I distinktionen mellan demokrati och diktatur framställs demo-
kratin som naturlig, snarare än i distinktionen mellan olika former av demo-
krati. 

Liksom i den bok jag fokuserar efter denna bok – Samhälle Maxi – Ämnes-
boken (Andersson, m.fl., 2010) – tenderar Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 
(Lagheim & Körner, 2009) att tala till läsaren via ett kollektivt vi eller indivi-
duellt du. I beskrivningar av en gemensam framtid sker läsartilltalet överlag i 
vi-form, medan i beskrivningar av den enskilde människans framtid tenderar 
tilltalet ske i du-form. Skillnaden i läsartilltal är central för bokens gestaltning 
av relationen mellan samhälle, framtid och den enskilde människans plats i en 
social gemenskap. Läsartilltalet återspeglar en uppdelning av hur framtiden 
kommer se ut för den enskilda människan i två helt olika beskrivningar av 
hennes framtid. 

Den enskildas framtid tematiseras i två typer av framtidsscenarier, där den 
ena uttrycker individens avsaknad av gemensamt delad framtid och den andra 
uttrycker individens framtid som fylld av egna och gemensamma möjligheter 
i ett dynamiskt samhälle (s. 245ff). Huruvida framtiden för individen kommer 
att vara avsaknaden av framtid i dessa avseenden eller inte, beror enligt textens 
resonemang på om hon framöver yrkesarbetar och har en karriär. Under rubri-
ken ”[g]emenskap och utanförskap” motiveras exempelvis ”arbetsgemen-
skapen” som den mest centrala förutsättningen för ”samhällsutveckling” och 
människors plats i samhället (s. 246).  

En del texter i boken upprättar också en skarp skiljelinje mellan en plats 
innanför och en plats utanför samhället, med formuleringar och ord som ”vid 
sidan om” (s. 245), ”utanförskap” (s. 246, 249), ”[a]rbetslös – värdelös” (s 
269), ” ’[a]tt bli arbetslös kan vara biljetten ut ur samhället’” (s. 270). Boken 
upprättar därmed en metaforik som inte bara talar om en plats innanför och 
utanför samhället, utan också om en framtid där vissa lever utan möjlighet att 
forma sin egen framtid och andra som har den möjligheten. Distinktionen mel-
lan innanför och utanför i boken varnar den enskilda individen för de sociala 
uteslutningsmekanismer som hon kommer att utsättas för vid eventuell fram-
tida arbetslöshet.  

Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) formulerar 
i denna deterministiska syn på framtiden en försiktig framtidsoptimism i ett 
globalt perspektiv som gestaltas på samma dualistiska sätt i beskrivningen av 
framtiden för den enskilda individen. Den goda framtiden i denna dualistiska 
logik är beroende av människors förmåga att undvika en sämre: 
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Kan vi inte lösa miljö- och klimatproblemen och fördela jordens resurser 
mer rättvist kommer 2000-talet att bli våldet och terrorismens århundrade (s. 
340).  

 
Och, längre ned i samma resonemang: 
 

Att vi här hemma försvarar demokratin är självklart, och här har politikerna 
ett stort ansvar. De måste uppträda demokratiskt i sitt politiska arbete. Lika 
självklart är att samhället bestraffar dem som bryter mot lagen, som skrämmer, 
hotar, skadar och dödar (s. 340). 

 
Utdragen ovan är tydliga exempel på hur bokens resonemang adresserar ett 
demokratiskt vi. Vi:et har till uppgift att motverka sociala och ekonomiska 
orättvisor, men inte på grund av solidarisk moralisk förpliktelse. Här finns 
inget positivt etablerat vi som löser problem utan vi:et uppstår bara när det 
ställs inför hot från destruktiva krafter. Det demokratiska vi:et definieras ne-
gativt.  

Hittills under denna rubrik har jag visat hur de böcker jag placerat här, för-
medlar en tydlig vision om vad som krävs av människa och samhälle för att 
centrala globala problem ska kunna lösas. Det som skiljer dessa läroböcker 
från böckerna under första temarubriken är att visionen om den gemensamma 
framtiden saknar beskrivning. Visionen handlar istället om vilken typ av indi-
vid ett framtida samhälle kräver, i större utsträckning än vilket samhälle som 
blir produkten av gemensam ansträngning. De böcker jag placerat under denna 
rubrik fokuserar också i större utsträckning på hoten mot en förgivettagen 
trygghet.  

I den fjärde och sista boken under denna rubrik – SOS Samhälle Maxi – 
Ämnesboken (Andersson, m.fl., 2010) – knyts framtiden i boken till ett pre-
sens. De textavsnitt som handlar om framtiden beskriver aktuella tillstånd för 
samhällen på lokal, nationell och global nivå, snarare än att teckna scenarier 
för framtida samhällstillstånd. Texter i boken som uttryckligen intar ett fram-
tidsperspektiv, tenderar till att tillskriva vetenskap och teknologisk utveckling 
som primära förutsättningar för samhällsutveckling. Sverige framhålls som ett 
föregångsland som enligt textens resonemang investerar jämförelsevis mycket 
resurser i forskning. Bokens konsekventa fokus på aktuella tillstånd, gör att 
framtidsscenarier lyser med sin frånvaro.  

I bokens beskrivningar av samhälle och framtid pendlar läsartilltalet väx-
elvis mellan ett vi och ett du. Växlingen i läsartilltal är talande för bokens 
upprättande av människan som samhällsvarelse och kollektiva respektive in-
dividuella politiska subjekt. Så sker framförallt i bokens inledande beskriv-
ning av villkoren för den enskilde att delta och verka som social varelse i en 
samhällelig gemenskap (s. 26-37). Människan som en social varelse förutsätts 
att acceptera sociala regler och avkrävs ett visst mått av samarbetsförmåga. 
Mot denna sociala människa tecknas en autonom individ som antas vilja sträva 
bort från samarbete och mer mot ett fritt individuellt handlingsutrymme. Vi:et 



 104

ska garanteras som den lösning den redan är, till skillnad från de globala ut-
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i bokens beskrivning av människan som social och individualistisk varelse, 
har funktionen att gestalta en kollektivitet som bottnar i människors grundläg-
gande sociala behov, och du:et talar till en läsare som antas ha en vilja att i 
vissa avseenden frigöra sig helt från kollektivets krav. Enligt bokens logik 
måste individen som antas vilja frigöra sig från samhället därför underkasta 
sig sociala spelregler. Bokens inledande beskrivning av samhället ställer inte 
en minimal men nödvändig social kollektivism mot vilken individualism som 
helst. Mot den sociala gemenskapen beskrivs i synnerhet en atomistisk indi-
vid, som texten också aktivt problematiserar. Bokens tilltalsväxlingar mellan 
ett vi och du tar också form i en växelverkan mellan ett vi, och vad jag benäm-
ner som vissa individer. I synnerhet framträder vissa personer i beskrivningen 
av politikens möjlighet ”att förändra samhället” (s. 152). Politiken driver sam-
hällelig förändring och politikens förutsättning är makt: 

De som arbetar med politik strävar också efter makt. Utan makt är det inte 
möjligt för dem att genomföra sina idéer om hur ett bra samhälle ska se ut – 
och det är just vad politik går ut på (s. 153). 

 
För att förändra samhället krävs inflytande över ett samhälle där vissa vill en 
sak och andra vill något annat. I exempelvis ett rancièrskt perspektiv är bokens 
definition av politik snarare beskrivningen av den politiska ordning som för-
utsätter att makten distribueras över ett antal givna positioner, där vissa har en 
uppfattning om förändring och andra en annan uppfattning (Rancière, 2010a, 
2010b). Det kollektiva vi:et motsvarar i den här boken den kollektiva ordning 
där en del av vi:et i form av vissa konstellationer av grupper, individer och 
intressen har mer makt än andra. Förändring av samhället handlar om en re-
produktion av bilden av politik som den arena där vissa intressen tillskansar 
sig mer makt på bekostnad av andra.  

Bokens resonemang om politik liknar det resonemang om politiken som 
står i SOL 3000 Samhälle idag 7-9 (Wergel, Hildingson & Hildingson, 
2001/2003). Där knyts politisk makt till enskilda, mer än vad som är fallet i 
SOS Samhälle Maxi – Ämnesboken (Andersson, m.fl., 2010). Samtidigt bör 
boken jag analyserat här betraktas i ljuset av dess beskrivning av den atomist-
iska individen. Resonemanget om individen varnar läsaren för att i alltför stor 
utsträckning fokusera sina egna individuella intressen, och är ett uttryck för 
bokens ambivalenta budskap om relationen mellan individens och samhällets 
framtid. Framtiden tillhör individen vars förutsättning dock är garantin för en 
gemensam framtid. Hotet mot en gemensam framtid kommer utifrån i form av 
misslyckade individer och hotet mot den individens framtid kommer i form 
av arbetslöshet och social uteslutning. I detta avseende påminner SOS Sam-
hälle Maxi – Ämnesboken (Andersson, m.fl., 2010) och Impuls – Stadiebok – 
Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) mycket om varandra.         
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Distinktioner mellan olika slags framtider i 
läroböckerna  

Gemensamma drag: den politiska praktiken är en plats 

Min läsning visar att några saker tycks återkomma i flertalet boktitlar. Sam-
hället framställs ofta som en social och kulturell gemenskap, där det sociala 
uttrycker människors behov av att samarbeta för att för kunna lägga grunderna 
till och upprätta ett samhälle och den kulturella gemenskapen som ett redskap 
att underlätta det samarbete. Politiken definieras framförallt som en specifik 
arena i samhället på lokal och nationell nivå, liksom globalt i internationella 
sammanslutningar, där viktiga gemensamma beslut tas. Det framgår inte minst 
av alla de beskrivningar av internationella samarbetsorganisationer och poli-
tiska och ekonomiska sammanslutningar som exempelvis FN, EU, IMF och 
Amnesty.  

Däremot beskrivs demokrati i regel annorlunda än politik. Där politiken i 
återspeglas i en särskild och ibland exklusiv praktik i samhället, framträder 
demokrati som både ett förhållningssätt och en praktik som kan komma till 
uttryck på andra platser i samhället, än på de arenor som tillskrivs politiken. 
Demokrati framställs som en ordning för kollektivt beslutsfattande eller som 
en uppsättning gemensamma värden genom vilka en människas inställning till 
andra kan bedömas som demokratisk.  

Ett gemensamt drag i böckerna är att samhällets institutioner (politiska, so-
ciala, administrativa, legala osv.) beskrivs som en förutsättning för politik. Det 
omvända lyser med sin frånvaro. I ett avseende tolkar jag det som resultatet 
av en formfråga. Böckernas disposition av kunskapsområden lägger regel-
mässigt definitionen av samhället och dess institutioner inledningsvis och låter 
den utgöra en fond till övriga kapitel och avsnitt.  

I ett annat avseende handlar dispositionen om något annat än form- och 
genrekonventioner. En stark tendens i böckerna är att i beskrivningarna av 
politikens praktik gestaltas den mer eller mindre professionella politikern som 
politikens centralgestalt. Den demokratiska politiken är en samhällelig ange-
lägenhet och utförs av folkvalda med förmåga, kapacitet och kunskap att leda, 
förvalta och organisera ett demokratiskt samhälle i rätt riktning. Beskriv-
ningen av politik, vars plats i samhället är den politiska arenan där politiker är 
verksamma, förutsätter ett förgivettagande om hur samhället är uppbyggt och 
organiserat. Samhället existerar före de medlemmar av samhället som utgör 
det och politiken existerar som en praktik innan den praktiseras. Konsekven-
sen av att beskriva både det demokratiska samhället – men också hur det är 
organiserat via sina institutioner – som en förgivettagen grund för den poli-
tiska praktiken, skapar en specifik bild av det politiska subjektet: Det framträ-
der först när det finns en klar och tydlig definition av vad samhället är och hur 
det är organiserat. 
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Distinktioner mellan olika slags framtider i 
läroböckerna  
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En gemensam tendens i böckerna är också att relationen mellan ett samtida 
och framtida samhälle framställs i två inte helt förenliga perspektiv på föränd-
ring. Framtiden beskrivs å ena sidan som beroende av genomgripande sam-
hällsförändringar i vilka den enskilda människan framställs som en liten del. 
Å andra sidan beskrivs framtiden som öppen och oskriven där den tilltalade 
läsaren uppmanas till att ta ställning och handla utifrån vad hon bedömer vara 
rätt och riktigt, och på de sätt som hon väljer att agera, påverkar också hennes 
och samhällets framtid.    

De här perspektiven på förändring producerar två helt olika sätt att angripa 
frågan om hur samhället kan förändras. Antingen framstår människan enskilt 
eller i grupp som det subjekt som väljer att göra någonting för att konkret ta 
kontroll över ett händelseförlopp, eller så framstår hon som del av samhället 
som handlar i enlighet med den förändring av samhället som redan pågår. Hur 
de här perspektiven på förändring gestaltas i böckerna får sammanfatta detta 
kapitel. Jag utgår från tematiseringen av böckerna jag hittills gjort, i samman-
fattning som följer. 

Ett framtida politiskt subjekt inklämt i ett nu mellan historien och 
förväntan 

Som jag visat i framförallt de fyra första böckerna under rubriken som inleder 
detta kapitel – ”Gemensam riktning och kapacitet i förändringens tid” – så 
delar deras resonemang om framtiden en framtidsoptimism. Genom att tala till 
läsaren som ett potentiellt politiskt aktivt du eller som del i ett potentiellt po-
litiskt aktivt vi, med kapacitet att driva framtiden framåt i gemensam riktning, 
så framstår denna framtidsoptimism också som universell. Den omfattar alla 
människor. De här fyra böckerna talar också till en läsare som antas befinna 
sig i förändring, genom at knyta stora aktuella omvärldshändelser till en före-
ställt pågående progression mot ett bättre samhälle. De fyra böcker som jag 
tematiserat under den första rubriken ska därför betraktas i relation till den 
samtid tid de är skrivna i, och vilka aktuella händelser som då motiverar och 
driver böckernas resonemang om framtiden. Tiden runt och efter statskom-
munismens fall och återspeglas i de två tidigaste böckerna. Kommunismens 
sammanbrott symboliserar i dessa ett historiskt språng i tiden mot ett enat 
Europa. Samtidigt gestaltar böckerna ett nära stående millennieskifte som ett 
annalkande brott eller språng i tiden vars sociala och politiska effekter inte 
ännu är klarlagda. Det är inte av någon godtycklig anledning att de tidigare 
böckerna i mitt material beskriver en närvarande gemensam riktning och en 
tid i förändring. Omfattande politiska händelser på både global och nationell 
skala kännetecknade första delen av 1990-talet, och kommunikations- och in-
formationsteknologisk utveckling kom att känneteckna detta decenniums 
andra hälft. 1990-talet är i denna berättelse en ”insprängd” tid mellan två re-
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volutioner: en tillryggalagd politisk och en framförvarande teknologisk. Sam-
tiden framstår som mer närvarande och påtaglig, när den balanserar mellan 
nära inpå liggande tung historia och raskt annalkande framtid.  

De böcker jag analyserat här har visserligen inga metafysiska anspråk på 
att förklara eller försvara tidens kontinuitet vare sig i en filosofisk och politisk 
argumentation. Inga av de fyra böcker under den första rubriken gestaltar hel-
ler en samtida rörelse mot framtiden som helt enkelriktad eller totalt obrytbar. 
Däremot motiverar och förmedlar de en optimistisk syn på framtiden genom 
föreställningen om en allmän och övergripande rörelse mot en gemensamt de-
lad bättre värld. Rörelsen mot framtiden som etableras är således konsekven-
sen av ett sätt att beskriva samhälle och förändring i ett tidsperspektiv och 
samtidigt göra denna beskrivning meningsfull genom att beskriva det som sker 
och det som kommer att ske som sammanvävda processer, och samtidigt mo-
tivera att dessa processer är universella fullt närvarande i den samtid läroböck-
erna beskriver.           

Den goda ordningen 

Böckerna som jag placerat under rubriken ”Garantera den ordning som gör 
redan närvarande framtid möjlig”, har som jag visat gemensamt att de i mindre 
eller större utsträckning talar om den goda framtiden som avhängig balansak-
ten mellan samhällets olika sociala, politiska och inte minst privata intressen. 
Det följer också av logiken om samhällets uppdelade natur, att framtiden i 
större utsträckning än vad som är fallet med böckerna under rubriken innan, 
beskrivs i termer av gemensam och privat framtid. Den gemensamma framti-
den är i stor utsträckning beroende av individens handlingar i en privat sfär. 
Genom framförallt ändrade konsumtionsvanor bidrar den enskilda människan 
till att förändra världen till det bättre. Det demokratiska samhället tenderar 
också som jag visar i analysen ovan framställas som ett givet och färdigställt 
system som måste reproduceras genom demokratisk handling. Den dubbla 
framtiden gestaltas i beskrivningen av det svenska samhället som framställs 
som en trygg plats inte bara nu utan också framöver medan den globala fram-
tiden istället framställs som oförutsägbar och ibland otrygg och mörk.  

Det är slående hur framtiden i dessa böcker liknar de föreställningar om 
framtiden unga människor själva redogör för. På samma sätt målas framtiden 
för den enskilde och lokalsamhället i optimismens färg, medan den globala 
framtiden betraktas som hotfull, komplex och kaotisk. Diskrepansen mellan 
den goda lokala men hotfulla globala framtiden, och den förutsägbara indivi-
duella och oförutsägbara gemensamma framtiden, återspeglar ett samtida 
samhälles syn på framtiden snarare än bara detta samhälles unga människors 
syn på framtiden.  

Diskrepansen mellan dessa bilder av individuell och gemensam framtid 
kommer i störst utsträckning till uttryck i de böcker jag beskrivit under det 
sista temat. Lokalsamhället (i ett globalt perspektiv inkluderar det Sverige), 
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framstår som avskuret det globala samhället när ett lokalt samhälles framtid 
ser ljus ut i förhållande till den globala framtiden, som är mörk. Det globala 
samhället framstår således inte till fullo globalt, eftersom det inte också om-
fattar att särskilt, lokalt samhälle. Det globala samhället är den övriga världen. 
På likartat sätt separeras individens och det gemensamma samhällets framtid. 
Framtiden för den enskilde ser ljus ut, medan framtiden i ett gemensamt per-
spektiv ser mörk ut.  

Med och utan framtid 

Det sista temat som jag valde att formulera under rubriken ”En ödesmättad 
och samtidigt ordnad framtid”, handlar om hur några av böckerna etablerar 
motstridiga beskrivningar av framtiden. Beskrivningarna kommer till uttryck 
i inneslutningen i, eller uteslutningen ur, en gemensam framtid. Här är också 
som jag visat, maktperspektivet centralt. Vissa människor har mer makt än 
andra och de som innehar makt har också möjligheten att skapa en god framtid 
för sig själv och andra.  

Hotet mot framtiden på global skala, som liksom i flertalet böcker beskrivs 
vara miljöförstöring, har i de böcker jag placerat härunder också fått konkur-
rens från social och ekonomisk utslagning, samt terrorism. Dessa hot är inte 
riktade mot en gemenskap utan vissa individer. Det som gör att hoten är mer 
påtagliga än exempelvis de yttre hot som formuleras i böckerna jag placerade 
under föregående teman, är att de inte i samma utsträckning befinner sig på 
betryggande avstånd. Vi:et eller du:et syftar inte till en person som växer upp 
i ett tryggt samhälle med en trygg framtid med ett moraliskt ansvar gentemot 
fattigare och osäkrare delar av världen. Tendensen här är snarare att hotet är 
oförutsägbart och kan drabba vem som helst, även människor i trygga och 
stabila samhällen. Terrorn kommer inifrån och drabbar den enskilde. På 
samma sätt skapar arbetslöshet och allmän maktlöshet otrygghet för henne. 
Demokrati handlar om att reducera framtida risker i samhällets inre.  
 

Sammanfattning 

Beskrivningar av framtiden för samhälle och människa förutsätter en föreställ-
ning om hur villkoren för samhällsförändring ska formuleras. Detta kapitels 
tematiserade analys visar hur tre specifika föreställningar om ett politiskt sub-
jekt och villkoren för samhällelig förändring kommer till uttryck i samhälls-
kunskapsböcker läsartilltal. I den första föreställningen placerades ett gemen-
samt vi som första förutsättning för samhällelig förändring, i den andra antogs 
förändring å ena sidan bero på komplexa orsakssamband på global nivå och å 
andra sidan på individens förmåga att bidra till förändring, samt i en tredje 
föreställning framträdde allt tydligare villkoren för den enskilde individen att 
undvika den otrygga, icke garanterade framtiden.  
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Jag visade också i föregående kapitel att framtidsbeskrivningarna inte alltid 
var kommensurabla. Denna inkommensurabilitet gestaltades framförallt i be-
skrivningen av framtiden för individen som åtskild från framtiden för sam-
hället.  

I nästkommande två kapitel gör jag närmare läsning av läroböckerna för att 
därigenom identifiera och analysera olika föreställningar om samhälle och 
framtid, och den politiska logik som kommer till uttryck i texterna.  
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Jag visade också i föregående kapitel att framtidsbeskrivningarna inte alltid 
var kommensurabla. Denna inkommensurabilitet gestaltades framförallt i be-
skrivningen av framtiden för individen som åtskild från framtiden för sam-
hället.  

I nästkommande två kapitel gör jag närmare läsning av läroböckerna för att 
därigenom identifiera och analysera olika föreställningar om samhälle och 
framtid, och den politiska logik som kommer till uttryck i texterna.  
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Kapitel 6 Om villkoren att ta del i en 
självklar ordning 

Flertalet av de böcker jag har undersökt rymmer formuleringar som säger att 
det svenska demokratiska samhället är så välorganiserat att det erbjuder dess 
medlemmar ett mått av trygghet i vilken de kan förutsätta att demokratin fort-
sättningsvis är garanterad. Min analys i följande kapitel visar att beskrivning-
arna av det goda demokratiska samhället förmedlar en bild av det välorgani-
serade demokratiska samhället på detta sätt, men samtidigt meddelar att ett 
demokratiskt samhälle som Sverige inte går att ta för givet. Ett demokratiskt 
samhälle förutsätter individer med förmåga att se sin aktiva roll i samhället, 
men också med förmågan att känna tacksamhet för att hon är del i ett välordnat 
samhälle. Jag analyserar detta dubbla budskap genom en distinktion mellan 
föreställningar om det självklara demokratiska samhället och det förutsägbara 
demokratiska samhället, och följande kapitel redogör jag för hur budskapet 
kommer till uttryck. 

Ett betydande antal läroboksanalyser visar hur samhället Sverige framställs 
som en social, kulturell och demokratisk-politisk gemenskap, vars samman-
hållande krafter består i antingen samhällets delade moraliska värden eller i 
det specifikt svenska samhällets välordnade demokratiska institutioner (Bro-
näs, 2000; Danielsson-Malmros, 2012; Mattlar, 2008; Molin 2006; Westlin, 
2000). Den diskurs genom vilket ett samhälle framställs som ordnat och sam-
manhållet rymmer dock flera konkurrerande perspektiv på hur samhället ska 
beskrivas som ett. Lärobokstexter liksom andra auktoritära texttraditioner fix-
erar hårt begrepps betydelser men rymmer alltid spår av konflikt mellan olika 
sätt att beskriva världen (Cherryholmes, 1988).  

Vid denna konflikt uppehåller sig Rancière (2004). Ett samhälle som iden-
tifieras i en polis (institutionaliserad politisk gemenskap), vars gemenskap ut-
görs av distinkta sociala och politiska identiteter, är ett uttryck för en estetisk 
process. Denna estetiska process kallar han för för-/delningen av det sinnligt 
rimliga.9 Rancière: 

                               
9 I svensk översättning har jag bara funnit delandet av det sinnliga som översättning av frans-
kans le partage du sensible, uttrycket Rancière själv använder (Kullberg, m.fl., 2006). Engels-
kans ”distribution of the sensible” gör i min mening uttrycket större rättvisa än den svenska 
översättningen (jfr Ranciére, 2004). Sensible betyder inte enkom det sinnliga i hans terminologi, 
utan också en gemensamt delad okritisk uppfattning om hur en social och politisk gemenskap 
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I call the distribution of the sensible the system of self-evident facts of sense 

perception that simultaneously discloses the existence of something in com-
mon and the delimitations that define the respective parts and positions within 
it. A distribution of the sensible therefore establishes at one and the same time 
something common that is shared and exclusive parts (Rancière, 2004, s. 12). 

 
Bilden av en välordnad demokrati förutsätter att människor i samhället har 
”something in common”. Om uppfattningen av den välordnade demokratin 
betraktar att detta gemensamma, oavsett betydelse, representeras av den in-
stitutionaliserade politiska ordningen, ska också detta gemensamma analyse-
ras som ett antagande som förutsätter den institutionaliserade politiken fullt ut 
kan representera hela denna uppfattade gemenskap.  

Definitionen av politisk ordning som jag härunder operationaliserar är den-
samma som jag redogjorde för i kapitlet ”Framtida samhällsordning och det 
politiska subjektet”. Ett samhälle med politiska möjligheter är inte detsamma 
som politisk ordning, utan en samfällighet bestående av absoluta jämlikar. De-
finitionen av politisk ordning är ett analytiskt begrepp med funktionen att 
åskådliggöra föreställningar som antar att politiken är en verksamhet vars 
främsta mål är att administrera samhälleligt gemensamma frågor och utma-
ningar. Mot den politiska ordningen ställer Rancière (1999, 2004) politiken. 
Politiken är det skede där människor bekräftar varandras absoluta jämlikhet 
och i samma skede därmed omkullkastar uppfattningen om att det demokra-
tiska folket är summan av tidigare kartlagda politiska och sociala identiteter. 

Tacksamhet och skuld i ordningen Sverige 
Ett gemensamt drag för de läroböcker som jag fokuserar i detta kapitel är att 
de via samhällsdefinitioner på ett mycket utbroderat vis villkorar människans 
plats i samhället. Villkoren är av social art. Samhället framställs som en grund-
läggande kulturell, ekonomisk eller social ordning.   

Jag vill ge ett första exempel på hur ett sådant villkorsskapande kan se ut. 
I följande citat ur Samhälle SO Direkt (Bjessmo, m.fl., 1999) framträder en 
beskrivning av det socialas funktion för människor i ett samhälle, i en negativ 
beskrivning av det sociala. Citatet nedan beskriver människors sociala sam-
varo genom att förklara effekten av att aktivt ställa sig utanför det sociala:    
 

Ensam är inte alltid stark. Ingen människa klarar sig helt på egen hand. 
Många av de uppgifter vi löser kräver att vi tar hjälp av andra. För att över 
huvud taget överleva måste vi människor hjälpas åt. Därför lever vi tillsam-
mans i större eller mindre gemenskaper, till exempel i familjer, kamrat gäng, 

                               
ska uppfattas. Sensible påminner i det avseende mycket om engelskans common sense. Distri-
bution är den process i vilken bilden av samhället som ett och helt delas upp i olika sociala och 
politiska identiteter men också den process där dessa identiteter fördelas över människor.  
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föreningar och företag. Ordet samhälle betyder att ”hålla samman”. Det sätt att 
leva som utvecklas i ett samhälle kallas för kultur (Bjessmo, m.fl., 1999, s. 3). 

 
Samhällsdefinitionen i detta citat är på samma gång deskriptivt och norme-
rande. Samhället är enligt texten en social samvaro som underlättar männi-
skors samarbete och är en förutsättning för att hantera utmaningar de gemen-
samt eller individuellt ställs inför. Definitionen av samhället förutsätter män-
niskans sociala anpassning till en gemenskap. Resonemanget beskriver sam-
hället och undervisar om nödvändigheten att vara del av samhället. Texten 
problematiserar den enskilda människans möjligheter att ställa sig utanför den 
sociala sammanhållningen i samma definition. Citattexten konstaterar ”[f]ör 
att överhuvudtaget överleva måste vi människor hjälpas åt”. Texten ställer 
också denna nödvändiga gemenskap mot individen som förmodas vilja ställa 
sig utanför samhället – ”Ensam är inte alltid stark” och ”[i]ngen människa 
klarar sig på egen hand”.     

Citatet ovan är ett exempel på hur en text samtidigt kan fungera deskriptivt 
och uppfordrande utan att behöva åtskilja deskriptionen från det normativa 
budskapet. Beskrivningen av samhället är ett budskap till läsaren: Ställ dig 
inte utanför den sammanhållning som gör att du kan undvika döden. Själva 
definitionen av samhället bygger på nödvändigheten för de som lever i det, att 
acceptera den sammanhållning som gör det möjligt för ett samhälle att fun-
gera. Sammanhållningen i sin tur grundar sig i människans behov att överleva. 
Det är alltså nödvändigt att människan accepterar bokens budskap för att sam-
hället ska vara möjligt.  

Att lära läsaren se samhället hon redan är del av och känna 
tacksamhet för att hon inte ser det 

I det följande lyfter jag fram exempel på texter som i hög utsträckning både 
har funktionen att definiera samhället och att delge läsaren om att samhället 
inte är att betrakta som självklart. I många avseenden påminner de om föregå-
ende citattext. I ett första avseende handlar texternas resonemang om dilem-
mat att definiera samhället som en gemenskap, samtidigt som samhällets 
centralgestalt utgörs av individen med egna mål som ibland bryter med ge-
mensamma mål. I ett andra avseende är texterna exempel på lärobokstexter 
som syftar till att avslöja hur samhället är ordnat för den som inte antas begripa 
denna ordning.  

Under rubriken ”Vi är beroende av varandra” ur boken SOS Samhälle Maxi 
(Andersson, m.fl., 2010) står följande att läsa: 

 
En del kanske tror att välstånd och frihet finns naturligt, på samma sätt som 

det finns luft och vatten. Men så är det inte. Det är inte mindre än hundra år 
sedan som Sverige var ett fattigt land, där människor saknade den frihet som 
vi i dag tycker är en självklarhet. 

 115

Det är mycket som behövs för att vi ska ha ett bra liv. Det måste finnas 
fabriker och företag, skolor och sjukhus. Det behövs vägar, hamnar och flyg-
platser, maskiner, datorer och tekniska kunskaper. För att klara allt det här 
måste vi samarbeta på alla möjliga områden (Andersson m.fl., 2010, s. 28). 

 
Och längre ned: 
 

Det krävs alltså samarbete för att samhälle ska fungera. Visst, tänker du kanske 
– men man vill ju även vara för sig själv ibland. Och så är det förstås. En del 
har större behov av att sköta sig själva, medan andra trivs bäst när det är många 
runt omkring (Andersson m.fl., 2010s. 29). 

 
Det samhälle som kan antas erbjuda människan i samhället ett "bra liv", är 
enligt texten ovan inte en självklarhet. Samma grepp att inledningsvis i ett 
resonemang förklara att ett väl organiserat samhälle inte kan tas för givet fö-
rekommer med all tydlighet också i böckerna Punkt SO – Gleerups Samhälls-
kunskap del 3 (Andersson, 2004) och Samhällskunskap A 7-9 (Lundberg & 
Olsson, 1995). Det som kännetecknar dessa böckers resonemang om sam-
hället – inklusive ovanstående utdrag ur SOS samhälle Maxi (Andersson, 
m.fl., 2010) – är deras blottläggande av en mycket omständlig organisation av 
den gemensamma sociala samvaron. Texterna ger samtidigt sken av att sam-
hället framstår som okomplicerat för merparten av samhällets medlemmar. 
Böckernas blottläggande uttrycker därför en dubbelhet. Ett komplext samhälle 
som trots att det kräver medveten social strategi och samarbete, erbjuder dess 
medlemmar en möjlighet att betrakta och uppleva själva organiseringen av 
samhället som en självklarhet och ett naturligt tillstånd. För ovanstående citat 
ur SOS Samhälle Maxi (Andersson, m.fl., 2010) meddelar läsaren om att hon 
inte kan ta samhället för givet, samtidigt som samhället beskrivs som en ord-
ning i vilken det är möjligt att leva i den som vore den självklar. 

Om utdragen ovan placerar läsaren inför uppgiften att acceptera den sam-
hällsordning hon har möjlighet att betrakta som självklar, uppmanar nedanstå-
ende utdrag läsaren att känna tacksamhet för det svenska samhälle hon befin-
ner sig i. I Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 3 (Andersson, 2004) 
står följande: 

 
Den direkta demokratin är omständlig, tar mycket tid och är ineffektiv. Risken 
är stor att den tar så mycket tid för vanliga människor att den upplevs som 
besvärlig. Det kan leda till att den vanlige medborgaren tappar lusten att delta. 
Vi lever ofta så stressade liv att vi upplever att vi har fullt upp med alla möjliga 
plikter. Vi ska arbeta och tjäna pengar, och vi ska ägna tid och åt familjer och 
vänner. Dessutom ska vi ha tid för oss själva. Vi har inte tid att ständigt delta i 
beslutsfattande, antingen det gäller frågor för hela riket, kommunala frågor el-
ler bara den lokala idrottsföreningens framtid (Andersson, 2004, s. 14). 

   
Även om boken längre ned i samma stycke spekulerar kring fördelarna med 
direkt demokrati, så framstår dock ovan beskrivna samhällsorganisering som 
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det finns luft och vatten. Men så är det inte. Det är inte mindre än hundra år 
sedan som Sverige var ett fattigt land, där människor saknade den frihet som 
vi i dag tycker är en självklarhet. 
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Det är mycket som behövs för att vi ska ha ett bra liv. Det måste finnas 
fabriker och företag, skolor och sjukhus. Det behövs vägar, hamnar och flyg-
platser, maskiner, datorer och tekniska kunskaper. För att klara allt det här 
måste vi samarbeta på alla möjliga områden (Andersson m.fl., 2010, s. 28). 

 
Och längre ned: 
 

Det krävs alltså samarbete för att samhälle ska fungera. Visst, tänker du kanske 
– men man vill ju även vara för sig själv ibland. Och så är det förstås. En del 
har större behov av att sköta sig själva, medan andra trivs bäst när det är många 
runt omkring (Andersson m.fl., 2010s. 29). 

 
Det samhälle som kan antas erbjuda människan i samhället ett "bra liv", är 
enligt texten ovan inte en självklarhet. Samma grepp att inledningsvis i ett 
resonemang förklara att ett väl organiserat samhälle inte kan tas för givet fö-
rekommer med all tydlighet också i böckerna Punkt SO – Gleerups Samhälls-
kunskap del 3 (Andersson, 2004) och Samhällskunskap A 7-9 (Lundberg & 
Olsson, 1995). Det som kännetecknar dessa böckers resonemang om sam-
hället – inklusive ovanstående utdrag ur SOS samhälle Maxi (Andersson, 
m.fl., 2010) – är deras blottläggande av en mycket omständlig organisation av 
den gemensamma sociala samvaron. Texterna ger samtidigt sken av att sam-
hället framstår som okomplicerat för merparten av samhällets medlemmar. 
Böckernas blottläggande uttrycker därför en dubbelhet. Ett komplext samhälle 
som trots att det kräver medveten social strategi och samarbete, erbjuder dess 
medlemmar en möjlighet att betrakta och uppleva själva organiseringen av 
samhället som en självklarhet och ett naturligt tillstånd. För ovanstående citat 
ur SOS Samhälle Maxi (Andersson, m.fl., 2010) meddelar läsaren om att hon 
inte kan ta samhället för givet, samtidigt som samhället beskrivs som en ord-
ning i vilken det är möjligt att leva i den som vore den självklar. 

Om utdragen ovan placerar läsaren inför uppgiften att acceptera den sam-
hällsordning hon har möjlighet att betrakta som självklar, uppmanar nedanstå-
ende utdrag läsaren att känna tacksamhet för det svenska samhälle hon befin-
ner sig i. I Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 3 (Andersson, 2004) 
står följande: 

 
Den direkta demokratin är omständlig, tar mycket tid och är ineffektiv. Risken 
är stor att den tar så mycket tid för vanliga människor att den upplevs som 
besvärlig. Det kan leda till att den vanlige medborgaren tappar lusten att delta. 
Vi lever ofta så stressade liv att vi upplever att vi har fullt upp med alla möjliga 
plikter. Vi ska arbeta och tjäna pengar, och vi ska ägna tid och åt familjer och 
vänner. Dessutom ska vi ha tid för oss själva. Vi har inte tid att ständigt delta i 
beslutsfattande, antingen det gäller frågor för hela riket, kommunala frågor el-
ler bara den lokala idrottsföreningens framtid (Andersson, 2004, s. 14). 

   
Även om boken längre ned i samma stycke spekulerar kring fördelarna med 
direkt demokrati, så framstår dock ovan beskrivna samhällsorganisering som 
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enklast att leva för den enskilda samhällsmedlemmen. Den politiskt admini-
strerande styrande delen av det svenska samhället gör det möjligt för ”vanliga 
människor” att leva sina vardagsliv. Den representativa demokratins fördelar 
som ovanstående text argumenterar för har enligt textens resonemang ytterst 
funktionen att skänka samhällsmedlemmen möjlighet att fokusera sitt eget pri-
vata liv istället för komplexa sociala och politiska frågor.  

Boken Samhällskunskap A 7-9 av (Lundberg & Olsson, 1995) är den bok i 
mitt material som i störst utsträckning beskriver samhället på ovanstående sätt. 
Mellan den enskilde samhällsmedlemmens möjlighet att ta de svenska sam-
hället för givet, samtidigt som hon måste lära sig att inte ta det för givet, fram-
träder en uppmaning till tacksamhet:  
 

Du som använder denna lärobok i samhällskunskap är född någon gång un-
der 80-talet. Du var ett av ca 100 000 barn som föddes i Sverige under ditt 
födelseår. Dina föräldrar hade och har säkert förhoppningen att du ska få ett 
gott liv. Vad det innebär är kanske inte så lätt att beskriva på ett enkelt sätt. 
När du nu kommit upp i tonåren har du kanske själv börjat fundera på vad du 
ska gör av ditt liv? Kanske har du redan börjat tänka på vad du ska bli, hur du 
vill leva i framtiden och vad du tycker är viktigt för att leva ett ”gott liv” (Lund-
berg & Olsson, 1995, s. 8). 

 
Lite längre ned, under huvudrubriken ”Dina chanser i livet” (s. 10): 
 

Du har dragit en vinstlott 
Ja faktiskt kan man säga att när du föddes drog du en vinstlott i det stora 

världslotteriet! T o m en högvinst! Det året du föddes ökade världens befolk-
ning med ca 90 miljoner människor. Den största ökningen skedde i den fattiga 
delen av världen, i Afrika, Asien och Sydamerika. Du hade den enorma turen 
att födas i Sverige, ett litet rikt land i en avkrok av världen som kallas Norden. 
[...] Det är så det ser ut i världen [...] (Lundberg & Olsson, 1995, s. 10). 

 
Textstycket ovan har ett centralt budskap till läsaren. Det beskriver ett speci-
fikt samhälle (Sverige) som i många avseenden beskrivs som bättre ordnat än 
andra samhällen i världen. ”Du” som är lyckligt lottad föds i Sverige. Meta-
foren för slump, i form ”det stora världslotteriet”, är viktig i ovanstående text. 
Slump som orsak till den föreställda läsarens priviligierade plats i ett gott sam-
hälle, tillskriver den tacksamhet texten implicit uppmanar läsaren att känna, 
en existentiell dimension. Hon är född in i ett gott samhälle utan angiven or-
sak. Hennes plats i det goda samhället grundar sig på turen.    

Om de två tidigare citateten ur Samhällskunskap A 7-9 av (Lundberg & 
Olsson, 1995) upprättar en bild av det svenska samhällets och världens rege-
nerering i form av nya människor, och belyser de existentiella frågor denna 
regenerering innebär, så formulerar boken en annan beskrivning av samhället 
som tecknar villkoren för att förstå hur ett samhälle fungerar. Boken talar lik-
som tidigare till en läsare som uppmanas att reflektera villkoren för att leva i 
världen:  
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En vanlig skoldag. 
Har du någon gång tänkt på hur mycket det är som ska fungera för att du ska 
kunna gå i skolan en helt vanlig dag? 

Hur har du t ex kommit till skolan? – Om du inte har gått eller cyklat så har 
du kanske använt dig av allmänna kommunikationer, som buss eller tunnel-
bana. Då har du troligen varit med någon gång när det inte fungerat som det 
skulle – t ex att bussen inte kommit i tid. Vanligen fungerar busstrafiken som 
den ska. När den inte gör det så blir det besvärligt och irriterande. 

Så förhåller det sig med det mesta i samhället. Vi är så vana vid att saker 
fungerar att vi oftast inte tänker på det. Håll med om att det är ganska bra att 
belysningen fungerar i skolan, att värme- och avloppssystem fungerar, att skol-
maten räcker till (Lundberg & Olsson, 1995, s. 51). 

 
Den inledande frågan i citatet har funktionen att frammana reflektion över 
samhällets ordning i ett vardagssammanhang. Texten förklarar sedan att sam-
hällelig ordning i sig är osynlig eftersom dess övergripande funktion är att 
etablera friktionsfria och förutsägbara gemensamt delade system som gör 
samhället möjligt att ta för givet och naturligt. Återigen återspeglar en beskriv-
ning av samhället som ordning ett motsägelsefullt antagande om samhället. 
Samhällsordningen är den organisering av samhället vars funktion är att un-
derlätta människors liv i den utsträckningen att de inte längre ser den verka. 
Samhällets ordning framträder, enligt citatet, för den sociala varelse som tar 
samhället för givet, först när ordningen fallerar. Texten utvecklar således ett 
resonemang om ett samhälles system som själva förutsättningen för att män-
niskan i samhället skall kunna ta samhällets organisering för given, samtidigt 
som det förgivet tagna samhället osynliggör själva systemen som upprätthåller 
det. Ovanstående citat ger därför också uttryck för en logik om ett förutsägbart 
samhälle. Systemen (framförallt infrastruktur i exemplet ovan) syftar nämli-
gen inte till att kontrollera sannolikheten att samhället fungerar, utan att göra 
det förutsägbart, eftersom bara sådana system som etablerar det förutsägbara 
samhället också har möjlighet att fallera. Om ”de allmänna kommunikation-
erna” inte togs för givna, skulle inte heller chocken bli lika stor om exempelvis 
busstrafiken plötsligt havererade.  

Det slutliga budskapet till läsaren blir i form av en retorisk fråga som före-
slår att läsaren uppskattar ett välordnat, förutsägbart samhälle. Resonemanget 
i lärobokstexten framstår därmed som den röst som både avslöjar att samhället 
är intrikat organiserat för den läsare som antas ta samhället för givet, men 
också att detta välordnade ger henne möjlighet att ta vardagen för given. Den 
människa som lever i samhället, och samtidigt gagnar sig av dess funktioner, 
riskerar att förlora förmågan att se hur samhället fungerar eftersom samhället 
fungerar så bra.  

Följande textstycke ur samma bok, Samhällskunskap A 7-9 (Lundberg & 
Olsson, 1995) söker liksom föregående utdrag, bryta in i samhällets naturliga 
osynlighet och beskriva hur det verkligen fungerar. Skillnaden är här att det 
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enklast att leva för den enskilda samhällsmedlemmen. Den politiskt admini-
strerande styrande delen av det svenska samhället gör det möjligt för ”vanliga 
människor” att leva sina vardagsliv. Den representativa demokratins fördelar 
som ovanstående text argumenterar för har enligt textens resonemang ytterst 
funktionen att skänka samhällsmedlemmen möjlighet att fokusera sitt eget pri-
vata liv istället för komplexa sociala och politiska frågor.  

Boken Samhällskunskap A 7-9 av (Lundberg & Olsson, 1995) är den bok i 
mitt material som i störst utsträckning beskriver samhället på ovanstående sätt. 
Mellan den enskilde samhällsmedlemmens möjlighet att ta de svenska sam-
hället för givet, samtidigt som hon måste lära sig att inte ta det för givet, fram-
träder en uppmaning till tacksamhet:  
 

Du som använder denna lärobok i samhällskunskap är född någon gång un-
der 80-talet. Du var ett av ca 100 000 barn som föddes i Sverige under ditt 
födelseår. Dina föräldrar hade och har säkert förhoppningen att du ska få ett 
gott liv. Vad det innebär är kanske inte så lätt att beskriva på ett enkelt sätt. 
När du nu kommit upp i tonåren har du kanske själv börjat fundera på vad du 
ska gör av ditt liv? Kanske har du redan börjat tänka på vad du ska bli, hur du 
vill leva i framtiden och vad du tycker är viktigt för att leva ett ”gott liv” (Lund-
berg & Olsson, 1995, s. 8). 

 
Lite längre ned, under huvudrubriken ”Dina chanser i livet” (s. 10): 
 

Du har dragit en vinstlott 
Ja faktiskt kan man säga att när du föddes drog du en vinstlott i det stora 

världslotteriet! T o m en högvinst! Det året du föddes ökade världens befolk-
ning med ca 90 miljoner människor. Den största ökningen skedde i den fattiga 
delen av världen, i Afrika, Asien och Sydamerika. Du hade den enorma turen 
att födas i Sverige, ett litet rikt land i en avkrok av världen som kallas Norden. 
[...] Det är så det ser ut i världen [...] (Lundberg & Olsson, 1995, s. 10). 

 
Textstycket ovan har ett centralt budskap till läsaren. Det beskriver ett speci-
fikt samhälle (Sverige) som i många avseenden beskrivs som bättre ordnat än 
andra samhällen i världen. ”Du” som är lyckligt lottad föds i Sverige. Meta-
foren för slump, i form ”det stora världslotteriet”, är viktig i ovanstående text. 
Slump som orsak till den föreställda läsarens priviligierade plats i ett gott sam-
hälle, tillskriver den tacksamhet texten implicit uppmanar läsaren att känna, 
en existentiell dimension. Hon är född in i ett gott samhälle utan angiven or-
sak. Hennes plats i det goda samhället grundar sig på turen.    

Om de två tidigare citateten ur Samhällskunskap A 7-9 av (Lundberg & 
Olsson, 1995) upprättar en bild av det svenska samhällets och världens rege-
nerering i form av nya människor, och belyser de existentiella frågor denna 
regenerering innebär, så formulerar boken en annan beskrivning av samhället 
som tecknar villkoren för att förstå hur ett samhälle fungerar. Boken talar lik-
som tidigare till en läsare som uppmanas att reflektera villkoren för att leva i 
världen:  
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En vanlig skoldag. 
Har du någon gång tänkt på hur mycket det är som ska fungera för att du ska 
kunna gå i skolan en helt vanlig dag? 

Hur har du t ex kommit till skolan? – Om du inte har gått eller cyklat så har 
du kanske använt dig av allmänna kommunikationer, som buss eller tunnel-
bana. Då har du troligen varit med någon gång när det inte fungerat som det 
skulle – t ex att bussen inte kommit i tid. Vanligen fungerar busstrafiken som 
den ska. När den inte gör det så blir det besvärligt och irriterande. 

Så förhåller det sig med det mesta i samhället. Vi är så vana vid att saker 
fungerar att vi oftast inte tänker på det. Håll med om att det är ganska bra att 
belysningen fungerar i skolan, att värme- och avloppssystem fungerar, att skol-
maten räcker till (Lundberg & Olsson, 1995, s. 51). 

 
Den inledande frågan i citatet har funktionen att frammana reflektion över 
samhällets ordning i ett vardagssammanhang. Texten förklarar sedan att sam-
hällelig ordning i sig är osynlig eftersom dess övergripande funktion är att 
etablera friktionsfria och förutsägbara gemensamt delade system som gör 
samhället möjligt att ta för givet och naturligt. Återigen återspeglar en beskriv-
ning av samhället som ordning ett motsägelsefullt antagande om samhället. 
Samhällsordningen är den organisering av samhället vars funktion är att un-
derlätta människors liv i den utsträckningen att de inte längre ser den verka. 
Samhällets ordning framträder, enligt citatet, för den sociala varelse som tar 
samhället för givet, först när ordningen fallerar. Texten utvecklar således ett 
resonemang om ett samhälles system som själva förutsättningen för att män-
niskan i samhället skall kunna ta samhällets organisering för given, samtidigt 
som det förgivet tagna samhället osynliggör själva systemen som upprätthåller 
det. Ovanstående citat ger därför också uttryck för en logik om ett förutsägbart 
samhälle. Systemen (framförallt infrastruktur i exemplet ovan) syftar nämli-
gen inte till att kontrollera sannolikheten att samhället fungerar, utan att göra 
det förutsägbart, eftersom bara sådana system som etablerar det förutsägbara 
samhället också har möjlighet att fallera. Om ”de allmänna kommunikation-
erna” inte togs för givna, skulle inte heller chocken bli lika stor om exempelvis 
busstrafiken plötsligt havererade.  

Det slutliga budskapet till läsaren blir i form av en retorisk fråga som före-
slår att läsaren uppskattar ett välordnat, förutsägbart samhälle. Resonemanget 
i lärobokstexten framstår därmed som den röst som både avslöjar att samhället 
är intrikat organiserat för den läsare som antas ta samhället för givet, men 
också att detta välordnade ger henne möjlighet att ta vardagen för given. Den 
människa som lever i samhället, och samtidigt gagnar sig av dess funktioner, 
riskerar att förlora förmågan att se hur samhället fungerar eftersom samhället 
fungerar så bra.  

Följande textstycke ur samma bok, Samhällskunskap A 7-9 (Lundberg & 
Olsson, 1995) söker liksom föregående utdrag, bryta in i samhällets naturliga 
osynlighet och beskriva hur det verkligen fungerar. Skillnaden är här att det 
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tillsynes givna samhällets komplexa ordning först blir möjlig att förstå genom 
det annorlunda samhälle som radikalt skiljer sig från just det samhälle läsaren 
antas ta för givet: 
 

Allt som du redan fått av samhället och andra saker som du kanske får senare 
i livet, är varken självklara eller gratis. Trygghet, välfärd och omsorg är långt 
ifrån självklara saker. Det räcker att se på TV för att inse det. Runt om i världen 
finns det krig och fattigdom och sociala orättvisor. De flesta barn som föds i 
världen går därför en mycket otrygg och osäker framtid till mötes. Förhopp-
ningsvis slipper du en otrygg framtid men det är inte självklart (Lundberg & 
Olsson, 1995, s. 39). 

 
Denna formulering visar att samhällets förutsägbarhet, och därigenom sam-
hällets osynlighet, inte går att översätta till dess självklarhet. Texten hävdar 
implicit att samhälleliga trygghets- och välfärdssystem är svåra att betrakta 
inifrån för den som omfattas av dess funktioner. Samhället antas framstå som 
självklart för den som inte vet hur samhället fungerar. Samtidigt framstår 
”[t]rygghet, välfärd och omsorg” som positiva effekter av en väl fungerande 
samhällsordning som inte lämnar sina medlemmar i sticket vid oförutsedda 
händelser.  

Distinktionen mellan samhällets förutsägbarhet och självklarhet sker på 
följande sätt. Genom att erbjuda den föreställda svenska läsaren en spegelbild 
av det osynliga men väl fungerade samhället framträder i texten den omvärld 
som inte fungerar lika bra. Konturerna till det förutsägbara goda samhället 
vars kännetecken är ”Trygghet, välfärd och omsorg” speglas i samhällen drab-
bade av ”krig”, ”fattigdom” och ”sociala orättvisor”.  

Budskapet till läsaren i citattexten ovan rymmer en varning som säger att 
det förutsägbara samhället inte är förutbestämt, med andra ord självklart. Sam-
hället är bara förutsägbart så länge förutsägbarheten upprätthålls av samhället. 
Det förutsägbara samhällets motsägelsefulla tillstånd är som texten framhär-
dar, att dess ordning, när det upprätthåller sin önskvärda organisering, försvin-
ner ur dess innevånares blickfång eftersom de då kan ta samhället för givet.  

I boken I händelsernas centrum definieras samhället i relation till staten 
under rubriken: ”Tillsammans utgör vi ett samhälle” (Hedengren, 1997, s. 22).  

 
Samhälle eller stat? 
Frågan är då vad som skiljer ett samhälle från en stat? Inte sällan blandas 

de båda ihop. Många tror säker att det är samma sak. Låt oss därför försöka 
reda ut begreppen. Människor med liknande bakgrund, åsikter, värderingar och 
erfarenheter bildar ett samhälle. Detta märks främst genom att de har samma 
språk, kultur och traditioner. Staten däremot utgörs av ett speciellt landområde 
med tydliga gränser mot andra stater. En stat styrs av politiker som med hjälp 
av bland annat polis och brandkår, sjukhus, järnvägar och skolor ansvarar för 
landets skötsel. Man kan säga att statens uppgift är att hålla ordning och reda i 
samhället (Hedengren, 1997, s. 22-23). 
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Den resonerande texten separerar här begreppen samhälle och stat i distinkt-
ionen mellan kultur och institution. ”Människor med liknande bakgrund” de-
lar via ”språk, kultur och traditioner”, ”åsikter, värderingar och erfarenheter”. 
Denna samhörighet är samhälle. Samhörigheten är immateriell, och vars sam-
manhållande kraft är människors liknande sätt att leva och deras gemensamt 
delade livsåskådningar.  

Staten däremot är praktiserad ordning i form av samhällets mycket tydliga 
organisering av politiken och samhälleliga institutioner, samt upprätthållande 
av samhällets infrastruktur och rent geografiska avgränsning. 

Samhället i definitionen ovan framstår således som en långt mer abstrakt 
samvaro än den statliga organiseringen av samhället. Samhället framstår som 
långt mer naturligt, än själva ordnandet av samhället. Samhället uppstår i män-
niskors gemensamma bakgrund, språk, kultur och värderingar. I relation till 
hur staten definieras framstår samhället som oförmöget att organisera sig 
självt. Samhället uppstår av sig självt, men kan bara betraktas som ordnat om 
staten organiserar samhället.  

Jag tolkar ovanstående citat som framförallt en distinktion mellan sam-
hällsmedlemmen, vars funktion är att vara del av en naturlig men abstrakt 
social gemenskap, och de företrädare som via rationell och samhällsmedveten 
handling ser till att denna naturliga gemenskap inte raseras av samhällets oför-
måga att garantera samhällelig sammanhållning.  

Ovanstående citat sammanfattar vad jag bedömer är ett central problem för 
alla de definitioner av samhälle och samhällelig ordning som jag fokuserat 
hittills i detta kapitel. Den adresserade läsaren antas vara oförmögen att se 
samhällets ordning. För att hon ska bli förmögen att göra det, så måste hon 
lära sig att hon inte ser hur samhället fungerar. Det räcker inte med en beskriv-
ning hur samhället fungerar. Läroböckernas målgrupp är visserligen inte 
vuxna. Texterna är riktade till ungdomar i 13- till 15-årsåldern. Samhällsdefi-
nitionerna i textutdragen ovan ger dock uttryck för en ambivalens som inte har 
att göra med läsarens antagna intellektuella mognad eller levda erfarenhet. 
Vad texterna brottas med är huruvida samhällets komplexitet är föremålet för 
beskrivningen av samhället, eller den adresserade läsare som inte förstår att 
samhället är komplext. 

Frågan är inte obetydlig. Att beskriva samhällets ordning som osynlig för 
den som är del av samhället, erbjuder den röst som sätter sig i positionen att 
förklara hur samhället ska betraktas, en moralisk suveränitet. I exemplen ovan 
tar sig denna suveräna position uttryck i en moraliserande diskurs som inte 
handlar om hur samhället ska förstås. Det läsaren ska förstå, är att ytterst vara 
tacksam för att vara del av ett samhälle, vars ordning är så väl organiserad att 
det är möjligt att ta den för given.  

Med hjälp av Rancière (1991) vill jag argumentera att texterna upprättar ett 
beroendeförhållande mellan rösten som vet hur samhället fungerar, och har 
nyckeln till hur samhället ska betraktas, och läsaren som antas sakna dessa 
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tillsynes givna samhällets komplexa ordning först blir möjlig att förstå genom 
det annorlunda samhälle som radikalt skiljer sig från just det samhälle läsaren 
antas ta för givet: 
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världen går därför en mycket otrygg och osäker framtid till mötes. Förhopp-
ningsvis slipper du en otrygg framtid men det är inte självklart (Lundberg & 
Olsson, 1995, s. 39). 
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Distinktionen mellan samhällets förutsägbarhet och självklarhet sker på 
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Samhälle eller stat? 
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de båda ihop. Många tror säker att det är samma sak. Låt oss därför försöka 
reda ut begreppen. Människor med liknande bakgrund, åsikter, värderingar och 
erfarenheter bildar ett samhälle. Detta märks främst genom att de har samma 
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samhället (Hedengren, 1997, s. 22-23). 
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Den resonerande texten separerar här begreppen samhälle och stat i distinkt-
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manhållande kraft är människors liknande sätt att leva och deras gemensamt 
delade livsåskådningar.  
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att göra med läsarens antagna intellektuella mognad eller levda erfarenhet. 
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beskrivningen av samhället, eller den adresserade läsare som inte förstår att 
samhället är komplext. 
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redskap. För den röst som tillhandahåller nyckeln till hur samhället ska be-
traktas, finns också möjligheten att betrakta andra som oförmögna att se sam-
hället trots att de redan är en del av samhället. Rancière (2010) skiljer som 
sagt på politik och politisk ordning. Samhället, i form av social ordning, är 
den politiska ordningens projektion. Samhället i den politiska ordningens lo-
gik är enligt Rancière (2010), sammansättningen av dem med förmåga att se 
hur samhället fungerar och av dem utan denna förmåga.      

Jag uppfattar Rancières kritik av politisk ordning praktisk på två sätt i en 
kritik av ovanstående textutdrag. Denna kritik skjuter för det första fokus bort 
från frågan om huruvida ovanstående textutdrag ska analyseras som samhälls-
beskrivningar som riktar sig till en specifik läsare eller inte. Exempelvis är 
läsarens intellektuella kapacitet eller sociala bakgrund i denna typ av kritik 
ointressant. Däremot är det av vikt att analysera relationen mellan den röst 
som förklarar hur samhället ska betraktas och den som antas sakna kunskap 
att betrakta samhället. Hittills har jag visat hur denna föreställda läsare form-
uleras av själva texten. För det andra menar jag att dessa textutdrag jag hittills 
analyserat är uttryck för problemet att beskriva ett komplext samtida samhälle. 
Lärobokstexterna ovan hanterar uppgiften att beskriva ett komplext samhälle 
genom ett narrativ med karaktären av ett avslöjande.  

Ovanstående utdrag beskriver att samhällets komplexitet uppstår i relation 
till hur avancerat samhället är organiserat i termer av sociala och politiska in-
stitutioners välorganiserade verksamhet. Genom Rose (1999) betraktas istället 
ett komplext samhälle som konsekvensen av att människor betraktar samhället 
på många olika sätt. Denna komplexitet skapar utmaningar för demokratin, 
eftersom människor både har rätten att ta del av samhällets demokratiska in-
stitutioner men också rätten att definiera hur samhällets ska förstås.  

I ljuset av denna definition av ett komplext samhälle menar jag att ovanstå-
ende textutdrag också ska förstås: De är texter till en läsare som antas ha rätten 
att definiera samhället som blivande samhällsmedlem, men trots att hon har 
denna rätt, måste hon underkasta sig den ordning som gör det möjligt för 
henne att utnyttja denna rätt. Distinktionen mellan individ och samhälle är i 
dessa texter således underordnad den mellan människan i samhället och den 
ordning som ger henne rätten att vara det. 

Relationen mellan hur samhället i sin helhet ska förstås och vem som antas 
vara kapabel att beskriva samhället i sin helhet, kan formuleras på olika sätt. 
Hur denna relation formuleras ger vid handen hur samhället kan betraktas som 
föränderligt.  
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Med fokus på metaforer för ordning i talet om samhället 
som ett 
Metaforer, analogier och jämförelser är ett vanligt inslag i de böcker jag un-
dersökt. Under denna rubrik fokuserar jag fyra boktitlar, Samhälle i dag Lä-
sebok 3 (Hildingson & Wergel, 1992), SO Direkt Samhällsboken (Bjessmo, 
m.fl., 1999), Sol 3000 Samhälle i dag 7-9 (Wergel m.fl., 2003) och SO Direkt 
Samhälle Ämnesboken (Bjessmo, m.fl., 2005), vars förklaringar till hur sam-
hället fungerar framträder i kraftfulla metaforer. De två följande boktitlarna 
lutar sig i hög grad på metaforens deskriptiva funktion i definitionen av sam-
hället. Genom metaforer upprättar följande textutdrag också villkoren för sam-
hällelig förändring och människans roll i denna förändring.  

Välformulerade metaforer i läroböckerna är inte bara ett redskap för att 
konkretisera det abstrakta. De har potentialen att ändra sakers egentliga bety-
delse i en annan riktning och själva bli en betydelsebärande. De är därmed inte 
längre redskap för att förklara, utan skapar ny betydelse om världen. Den trad-
itionella uppfattningen om metaforers funktion placerar dem i det mångtydi-
gas tjänst, menar Derrida (1978/2010, 1984), Metaforer har till uppgift att 
överbrygga svårigheten att förmedla abstrakt tolkningsbar kunskap. Det för-
utsätter en föreställning om att den tolkningsbara världen har ett centrum eller 
genuin kärna som metaforen syftar till att blottlägga. Det Derrida (1978/2010, 
1984) pekar på är, att om metaforen är tillräckligt kraftfull och övertygande, 
finns det ingenting som säger att inte metaforen ersätter den föreställt ur-
sprungliga och riktiga tolkningen av världen och förmedlar ett nytt centrum, 
en ny utgångspunkt för förståelse av världen.  

En osynlig ordning 

I följande avsnitt lyfter jag ett exempel ur SO Direkt Samhällsboken (Bjessmo, 
m.fl.,1999). Exemplet utgör inledningen i boken och gör en första och över-
gripande definition av samhället. I denna inledning framträder följande defi-
nition av samhället:    
 

Tänk dig att du kommer från en planet långt borta. Du stannar ditt tefat 
några hundra meter ovanför Sverige. Nedanför ser du ett samhälle där männi-
skor har mycket att göra. Alla springer hit och dit. Efter en stund upptäcker du 
att det verkar finnas regler för man skall bete sig. Alla verkar vara överens [...] 
Dessa regler och sätt att leva stämmer inte alls med det du är van vid från din 
planet. Det du har upptäckt är samhällets såkallade kultur, d.v.s. människors 
sätt att tänka och leva. Samhällen på olika platser i världen har olika levnads-
sätt eller kulturer (Bjessmo, m.fl.,,1999, s. 3).  

 
Ovanstående citat beskriver en samhällsordning som är så komplex att den vid 
en första anblick tycks oordnad.   
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I citatet definieras villkoren för människor att leva tillsammans. Männi-
skors gemensamma liv följer en lagbundenhet som enligt textens resonemang 
etableras av kulturen. Textens huvudsakliga funktion är dock inte att beskriva 
på vilket sätt kulturen fungerar som samhällsorganiserande mekanism. Den 
handlar om villkoren att begripa samhälle som rörelse, istället för som sam-
varo eller gemenskap.    

Textens resonemang upprättar en relation mellan den röst, i form av läro-
boken, som beskriver hur samhället är organiserat och det tilltalade subjekt 
som ännu inte ha förmågan att se samhällsstrukturer i en komplex samvaro. 
Den målande beskrivningen av samhället syftar till att beskriva en social kom-
plexitet genom vilken samhället framträder för den människa som befinner sig 
ovanför och därmed utanför det: ”nedanför ser du ett samhälle”. Komplexite-
ten beskrivs i påståendet om den föreställda betraktarens upplevelse av att 
”[a]lla springer hit och dit”. Samhället framträder för den människa som inte 
är del av samhällsordningen, som i intensiv rörelse, kaotiskt och tillsynes utan 
mål. Metaforen för samhällets oordning är i texten berättelsen om ut-
omjordingen som inte är del av den kultur som gör social ordning möjlig. Ut-
omjordingen är en figur som återspeglar både ett komplext samtida samhälle 
som kännetecknas av rörelse, förändring och planlöshet, men också ett sam-
hälle vars ordning ser annorlunda ut än andras samhällens.  

Citattextens resonemang tecknar bilden av ett avancerat modernt samhälle 
där gemenskapen inte utgörs av människors faktiska social samvaro. De 
springer enligt texten åt olika håll, ”hit och dit”. I denna underliggande defi-
nition av samhället framträder ordningen som i mångt mycket föreställd, på 
samma sätt som socialantropologen Benedict Anderson (2005) förklarar ett 
komplext samhälles sociala ordning. Samhällsordningen grundar sig enligt 
textens resonemang i en kultur vars levnadsmönster är sprungna ur gemensamt 
språk och tradition. De människor citattexten beskriver tycks för ut-
omjordingen vara inkapslade i sin egen individuella värld, men har ändå möj-
lighet att formulera en gemensam samvaro via upplevelsen av gemensam kul-
tur, trots att de i praktiken har mycket litet gemensamt på ett socialt plan. Sam-
hället är en kulturellt föreställd gemenskap snarare än en social samvaro. 

Kulturer i olika samhällen ser olika ut, enligt textens resonemang. Ut-
omjordingen har en dubbel metaforisk betydelse. Metaforen beskriver i ett av-
seende invandraren och är inte del av den kultur som gör det möjligt betrakta 
den nya samvaron som logisk, eftersom hon saknar insikt i det ”levnadssätt” 
som gör att samvaron faktiskt fungerar. Samtidigt har utomjordingen funkt-
ionen att flytta en föreställd läsare till en plats där hon kan betrakta samhällets 
organisering ovanifrån. 

I citatet ovan uppstår således en spänning mellan social samvaro och den 
komplicerade ordningen av individer med olika mål. Samvaron, eller gemen-
skapen, är i textens resonemang en effekt av kulturens ordnande funktion, inte 
en utgångspunkt i definitionen av samhället. Samhället är vad människor mer 
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eller mindre gör på samma sätt, trots att de har olika mål, istället för vad de 
tillsammans utgör. 

Ovanstående citat är ett talande exempel på en samtida förskjutning i för-
ståelsen av samhällelig gemenskap. Andersons (2005) kulturanalys samman-
fattar denna förskjutning på ett konkret sätt. Från att samhälle definierats i 
termer av hur ett samhälles individer och deras av varandra beroende sociala 
positioner fungerar, definieras den sociala gemenskapen i större utsträckning 
via föreställningen om den stora gemensamma kulturen. Kulturen, till skillnad 
från en social gemenskap, skapar ordning i en pågående rörelse där människor 
kommunicerar på samma språk och i likartad handling (Anderson, 2005).   

Citatet ovan sammanfattar ett centralt dilemma för samhällsdidaktiken, 
som handlar om hur samhället ska beskrivas som sammanhållet. Idén om ett 
sammanhållet samhälle där varje människa har en given plats eller funktion 
finner nya former, även om den kommer till uttryck i form av komplex ord-
ning/oordning som i exemplet ovan.  

Detta didaktiska dilemma är riskfyllt samtidigt som det tycks vara ound-
vikligt. Å ena sidan är fixeringen av människor som en specifik del av sam-
hället riskfylld, eftersom en fixering ibland leder till cementering av sociala 
och kulturella identiteter. Fixeringen av identiteter kan också ha en inklude-
rande funktion, genom vilken nya sociala och kulturella identiteter erkänns 
inom ramen för exempelvis samhälls- och historiebeskrivning. Samtidigt blir 
detta erkännande inom ramen för undervisning en typ av passivisering av ele-
vers egen samhällsbild, eftersom de fixeras vid sociala kategorier i en före-
ställd samhällelig helhet (jfr Heilman & Segall, 2006; Linda McNeil, 1988). 
Å andra sidan förutsätter definitionen av samhället identifikationen av männi-
skor. Ett samhälle består av riktiga människor. I citatet ovan identifieras män-
niskor som individer med disparata mål. Samtidigt förenas de på ett gemen-
samt kulturellt fundament som organiserar deras mål. Citattexten ger uttryck 
för en ambivalent hållning till samhällsbeskrivningen: samhället kan framstå 
som oordnat för att det i grunden är ordnat. 

I en mening avhandlar lärobokstexten samma sociologiska problem som 
Ferdinand Tönnies (1887/2001) formulerade och försökte lösa i slutet av 
1800-talet när han såg urbaniseringen bilda stora förmoderna gemenskaper. 
Relationerna mellan människor kan förstås i termer av en stor social samfäl-
lighet (gesellschaft) och i en liten social gemenskap (gemeinschaft): ”In Ge-
meinschaft they stay together in spite of everything that separates them; in 
Gesellschaft they remain separate in spite of everything that unites them.” 
(Tönnies, 1887/2001, s. 52) Citattexten rymmer den sociologiska struktural-
istiska dubbelhet som formuleras i Tönnies samhällsanalys. Hur kan det stora 
samhället beskrivas som summan av sina delar (olika människor med skilda 
intressen) som på ytan tycks sträva mot olika mål? Denna summativa logik 
om samhället som samhällsdefinitionen i detta läroboksexempel uttrycker, be-
rättar om samhällets behov av att människor accepterar sin egen samvaro med 
andra, trots att de inte har någon egentlig samvaro. 



 122

I citatet definieras villkoren för människor att leva tillsammans. Männi-
skors gemensamma liv följer en lagbundenhet som enligt textens resonemang 
etableras av kulturen. Textens huvudsakliga funktion är dock inte att beskriva 
på vilket sätt kulturen fungerar som samhällsorganiserande mekanism. Den 
handlar om villkoren att begripa samhälle som rörelse, istället för som sam-
varo eller gemenskap.    

Textens resonemang upprättar en relation mellan den röst, i form av läro-
boken, som beskriver hur samhället är organiserat och det tilltalade subjekt 
som ännu inte ha förmågan att se samhällsstrukturer i en komplex samvaro. 
Den målande beskrivningen av samhället syftar till att beskriva en social kom-
plexitet genom vilken samhället framträder för den människa som befinner sig 
ovanför och därmed utanför det: ”nedanför ser du ett samhälle”. Komplexite-
ten beskrivs i påståendet om den föreställda betraktarens upplevelse av att 
”[a]lla springer hit och dit”. Samhället framträder för den människa som inte 
är del av samhällsordningen, som i intensiv rörelse, kaotiskt och tillsynes utan 
mål. Metaforen för samhällets oordning är i texten berättelsen om ut-
omjordingen som inte är del av den kultur som gör social ordning möjlig. Ut-
omjordingen är en figur som återspeglar både ett komplext samtida samhälle 
som kännetecknas av rörelse, förändring och planlöshet, men också ett sam-
hälle vars ordning ser annorlunda ut än andras samhällens.  

Citattextens resonemang tecknar bilden av ett avancerat modernt samhälle 
där gemenskapen inte utgörs av människors faktiska social samvaro. De 
springer enligt texten åt olika håll, ”hit och dit”. I denna underliggande defi-
nition av samhället framträder ordningen som i mångt mycket föreställd, på 
samma sätt som socialantropologen Benedict Anderson (2005) förklarar ett 
komplext samhälles sociala ordning. Samhällsordningen grundar sig enligt 
textens resonemang i en kultur vars levnadsmönster är sprungna ur gemensamt 
språk och tradition. De människor citattexten beskriver tycks för ut-
omjordingen vara inkapslade i sin egen individuella värld, men har ändå möj-
lighet att formulera en gemensam samvaro via upplevelsen av gemensam kul-
tur, trots att de i praktiken har mycket litet gemensamt på ett socialt plan. Sam-
hället är en kulturellt föreställd gemenskap snarare än en social samvaro. 

Kulturer i olika samhällen ser olika ut, enligt textens resonemang. Ut-
omjordingen har en dubbel metaforisk betydelse. Metaforen beskriver i ett av-
seende invandraren och är inte del av den kultur som gör det möjligt betrakta 
den nya samvaron som logisk, eftersom hon saknar insikt i det ”levnadssätt” 
som gör att samvaron faktiskt fungerar. Samtidigt har utomjordingen funkt-
ionen att flytta en föreställd läsare till en plats där hon kan betrakta samhällets 
organisering ovanifrån. 

I citatet ovan uppstår således en spänning mellan social samvaro och den 
komplicerade ordningen av individer med olika mål. Samvaron, eller gemen-
skapen, är i textens resonemang en effekt av kulturens ordnande funktion, inte 
en utgångspunkt i definitionen av samhället. Samhället är vad människor mer 
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eller mindre gör på samma sätt, trots att de har olika mål, istället för vad de 
tillsammans utgör. 

Ovanstående citat är ett talande exempel på en samtida förskjutning i för-
ståelsen av samhällelig gemenskap. Andersons (2005) kulturanalys samman-
fattar denna förskjutning på ett konkret sätt. Från att samhälle definierats i 
termer av hur ett samhälles individer och deras av varandra beroende sociala 
positioner fungerar, definieras den sociala gemenskapen i större utsträckning 
via föreställningen om den stora gemensamma kulturen. Kulturen, till skillnad 
från en social gemenskap, skapar ordning i en pågående rörelse där människor 
kommunicerar på samma språk och i likartad handling (Anderson, 2005).   

Citatet ovan sammanfattar ett centralt dilemma för samhällsdidaktiken, 
som handlar om hur samhället ska beskrivas som sammanhållet. Idén om ett 
sammanhållet samhälle där varje människa har en given plats eller funktion 
finner nya former, även om den kommer till uttryck i form av komplex ord-
ning/oordning som i exemplet ovan.  

Detta didaktiska dilemma är riskfyllt samtidigt som det tycks vara ound-
vikligt. Å ena sidan är fixeringen av människor som en specifik del av sam-
hället riskfylld, eftersom en fixering ibland leder till cementering av sociala 
och kulturella identiteter. Fixeringen av identiteter kan också ha en inklude-
rande funktion, genom vilken nya sociala och kulturella identiteter erkänns 
inom ramen för exempelvis samhälls- och historiebeskrivning. Samtidigt blir 
detta erkännande inom ramen för undervisning en typ av passivisering av ele-
vers egen samhällsbild, eftersom de fixeras vid sociala kategorier i en före-
ställd samhällelig helhet (jfr Heilman & Segall, 2006; Linda McNeil, 1988). 
Å andra sidan förutsätter definitionen av samhället identifikationen av männi-
skor. Ett samhälle består av riktiga människor. I citatet ovan identifieras män-
niskor som individer med disparata mål. Samtidigt förenas de på ett gemen-
samt kulturellt fundament som organiserar deras mål. Citattexten ger uttryck 
för en ambivalent hållning till samhällsbeskrivningen: samhället kan framstå 
som oordnat för att det i grunden är ordnat. 

I en mening avhandlar lärobokstexten samma sociologiska problem som 
Ferdinand Tönnies (1887/2001) formulerade och försökte lösa i slutet av 
1800-talet när han såg urbaniseringen bilda stora förmoderna gemenskaper. 
Relationerna mellan människor kan förstås i termer av en stor social samfäl-
lighet (gesellschaft) och i en liten social gemenskap (gemeinschaft): ”In Ge-
meinschaft they stay together in spite of everything that separates them; in 
Gesellschaft they remain separate in spite of everything that unites them.” 
(Tönnies, 1887/2001, s. 52) Citattexten rymmer den sociologiska struktural-
istiska dubbelhet som formuleras i Tönnies samhällsanalys. Hur kan det stora 
samhället beskrivas som summan av sina delar (olika människor med skilda 
intressen) som på ytan tycks sträva mot olika mål? Denna summativa logik 
om samhället som samhällsdefinitionen i detta läroboksexempel uttrycker, be-
rättar om samhällets behov av att människor accepterar sin egen samvaro med 
andra, trots att de inte har någon egentlig samvaro. 
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Eftersom samhället är ett så pass abstrakt begrepp kan det också begripas 
och beskrivas på olika sätt. I detta läroboksexempel framstår samhället som 
sammanhållet av en social struktur sammanhållen av kulturen. Även om detta 
exempel ger uttryck för en definition av samhället, kan denna definition också 
analyseras som förutsättningen för hur det demokratiska samhället och det po-
litiska subjektet ska begripas. Rancière (2010a) erbjuder en kritik av den den 
summativa samhällslogiken, som han såg hos sin lärare Althusser ta form i en 
definition av samhället som summan av sociala relationer. Den summativa 
samhällslogiken skapar en föreställning om att samhället är genomsyrat av en 
övergripande lag, som på samma sätt som i exemplet ovan, både är osynliga 
för samhällets medlemmar och samtidigt tvingar dem att följa den.  

Den summativa samhällslogiken kräver en uppfattning om att samhället 
kan betraktas på rätt sätt. Rancières (1991, 2004) kritik av myten är central i 
hans kritik av den pedagogiska relation mellan lärare och elev som tecknar 
lärarens förmåga att se det samhälle eleven redan är en del av men som eleven 
själv inte antas ha förmågan att uppfatta. Tönnies (1887/2001) företog sig upp-
giften att själv begripa hur moderna komplexa samhällen ska förstås. Läro-
bokstexten ovan adresserar däremot läsaren direkt, i uppmaningen att före-
ställa sig samhället utifrån, i syfte att förklara hur den föreställda läsaren är en 
del av ett samhälle och på vilket sätt hon fortsättningsvis måste vara det för 
att fungera som en social varelse. Samhällsbeskrivningarna är således, i 
samma vändning, beskrivande och normerande. Textutdraget beskriver inte 
samhällets komplexitet i utsagan ”Alla springer hit och dit”, utan komplexite-
ten att som enskild människa ha ett eget utrymme i det samhälle vars ordning 
var och en, i viss utsträckning, måste underkasta sig. Texten återspeglar också 
den komplexitet i beskrivningen av samhället, som väger det partikulära, in-
dividens egen väg och mål, mot en förståelse av samhället som en ordning där 
alla är beroende av varandra. 

Det svenska samhället som ett fartyg på öppet hav 

Under rubriken ”Så fungerar samhället” ur SO Direkt Samhälle Ämnesboken 
(Bjessmo m.fl., 2005) presenteras en kraftfull metafor för hur det demokra-
tiska samhället Sverige är organiserat: 

 
Tänk om hela jorden var ett hav och att alla länder var båtar. Då skulle en 

del länder vara segeljollar som tog hjälp av vindens kraft. Andra skulle vara 
avancerade fartyg drivna av starka motorer. Tillsammans med andra fartyg 
skulle landet Sverige befinna sig på världens hav – på väg mot framtiden. Men 
vilken kurs ska m/s Sverige styra?  

Ska passagerarna (medborgarna) få bestämma färdvägen (demokrati), eller 
är det kaptenen ensam som bestämmer (diktatur)? På det svenska fartyget har 
vi valt ett demokratiskt styrelseskick (statsskick). På m/s Sverige får passage-
rarna rösta fram en besättning (riksdagen) som i sin tur utser båtens kapten 
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(statsministern). Kaptenen väljer ut en styrgrupp (regeringen) som får besätt-
ningens förtroende att styra båten åt det håll passagerarna vill. Om de inte hål-
ler kursen får de lämna kommandobryggan och låta andra ta över istället 
(Bjessmo m.fl., 2005, s. 8-9). 

 
Metaforen för demokratin Sverige är i texten ovan ett försök att definiera sam-
hället i sin helhet och hur denna helhet hålls samman. I huvudsak beskriver 
texten fördelen med en demokratisk ordning framför diktaturen men också 
fördelen med en representativ demokratis stabila ordning. Stabiliteten ligger 
enligt textens resonemang i att uppgifterna i ett samhälle är väldefinierade. 
”Kaptenen” på skeppet gestaltar statsministern och dennas ”styrgrupp” utgörs 
av regeringen. 

Metaforen beskriver en demokrati där uppgifterna är klarlagda och därige-
nom framstår det enligt texten som förhållandevis enkelt att avgöra om kap-
tenen på skeppet agerar i enlighet med väljarnas vilja. Metaforen är emellertid 
av dubbel natur. För lika mycket som metaforen beskriver den representativa 
demokratins stabilitet och transparens, lika litet beskriver metaforen möjlig-
heten för ”medborgarna” att tala om samhället, och kritisera dess styre, annat 
än ur den position de är tilldelade på båten. I citattexten är de tilldelade posit-
ionen som ”passagerare”, ett epitet som ger uttryck för bekvämlighet på en 
gemensam resa, men samtidigt ger uttryck för politisk passivitet. 

I detta avseende rimmar ovanstående metafor mycket väl med Francis Fu-
kuyamas slutmetafor i The End of History and the Last Man (1992/2012): 

 
But the great majority of wagons will be making the slow journey into town, 
and most will eventually arrive there. The wagons are all similar to one an-
other: while they are painted different colors and are constructed of varied ma-
terials, each has four wheels and is drawn by horses, while inside sits a family 
hoping and praying that their journey will be a safe one (Fukyama 1992/2012, 
s. 339). 
 

På samma sätt som Fukuyama (1992/2012) gör i denna passage, talar läro-
bokstexten ovan ur en optimistisk demokratisyn. Istället för vagnen dragen av 
hästar – vilken hos Fukuyama (1992/2012) både beskriver den representativa 
demokratins och representerar den amerikanska nybyggarandan – beskriver 
lärobokstexten det svenska demokratiska styrelseskicket med hjälp av båten 
och hennes kapten. 

Det globala samhället som ekosystem 

I de följande textutdragen ur boken Sol 3000 Samhälle i dag 7-9 (Wergel m.fl., 
2003) definieras samhället som summan av de delar som har möjlighet att på-
verka samhällets utveckling. Samhället framträder som en övergripande ord-
ning där delarna utgör specifika grupperingar av individer med väsensskilda 
motiv för samhällelig förändring.  
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Eftersom samhället är ett så pass abstrakt begrepp kan det också begripas 
och beskrivas på olika sätt. I detta läroboksexempel framstår samhället som 
sammanhållet av en social struktur sammanhållen av kulturen. Även om detta 
exempel ger uttryck för en definition av samhället, kan denna definition också 
analyseras som förutsättningen för hur det demokratiska samhället och det po-
litiska subjektet ska begripas. Rancière (2010a) erbjuder en kritik av den den 
summativa samhällslogiken, som han såg hos sin lärare Althusser ta form i en 
definition av samhället som summan av sociala relationer. Den summativa 
samhällslogiken skapar en föreställning om att samhället är genomsyrat av en 
övergripande lag, som på samma sätt som i exemplet ovan, både är osynliga 
för samhällets medlemmar och samtidigt tvingar dem att följa den.  

Den summativa samhällslogiken kräver en uppfattning om att samhället 
kan betraktas på rätt sätt. Rancières (1991, 2004) kritik av myten är central i 
hans kritik av den pedagogiska relation mellan lärare och elev som tecknar 
lärarens förmåga att se det samhälle eleven redan är en del av men som eleven 
själv inte antas ha förmågan att uppfatta. Tönnies (1887/2001) företog sig upp-
giften att själv begripa hur moderna komplexa samhällen ska förstås. Läro-
bokstexten ovan adresserar däremot läsaren direkt, i uppmaningen att före-
ställa sig samhället utifrån, i syfte att förklara hur den föreställda läsaren är en 
del av ett samhälle och på vilket sätt hon fortsättningsvis måste vara det för 
att fungera som en social varelse. Samhällsbeskrivningarna är således, i 
samma vändning, beskrivande och normerande. Textutdraget beskriver inte 
samhällets komplexitet i utsagan ”Alla springer hit och dit”, utan komplexite-
ten att som enskild människa ha ett eget utrymme i det samhälle vars ordning 
var och en, i viss utsträckning, måste underkasta sig. Texten återspeglar också 
den komplexitet i beskrivningen av samhället, som väger det partikulära, in-
dividens egen väg och mål, mot en förståelse av samhället som en ordning där 
alla är beroende av varandra. 

Det svenska samhället som ett fartyg på öppet hav 

Under rubriken ”Så fungerar samhället” ur SO Direkt Samhälle Ämnesboken 
(Bjessmo m.fl., 2005) presenteras en kraftfull metafor för hur det demokra-
tiska samhället Sverige är organiserat: 

 
Tänk om hela jorden var ett hav och att alla länder var båtar. Då skulle en 

del länder vara segeljollar som tog hjälp av vindens kraft. Andra skulle vara 
avancerade fartyg drivna av starka motorer. Tillsammans med andra fartyg 
skulle landet Sverige befinna sig på världens hav – på väg mot framtiden. Men 
vilken kurs ska m/s Sverige styra?  

Ska passagerarna (medborgarna) få bestämma färdvägen (demokrati), eller 
är det kaptenen ensam som bestämmer (diktatur)? På det svenska fartyget har 
vi valt ett demokratiskt styrelseskick (statsskick). På m/s Sverige får passage-
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(statsministern). Kaptenen väljer ut en styrgrupp (regeringen) som får besätt-
ningens förtroende att styra båten åt det håll passagerarna vill. Om de inte hål-
ler kursen får de lämna kommandobryggan och låta andra ta över istället 
(Bjessmo m.fl., 2005, s. 8-9). 

 
Metaforen för demokratin Sverige är i texten ovan ett försök att definiera sam-
hället i sin helhet och hur denna helhet hålls samman. I huvudsak beskriver 
texten fördelen med en demokratisk ordning framför diktaturen men också 
fördelen med en representativ demokratis stabila ordning. Stabiliteten ligger 
enligt textens resonemang i att uppgifterna i ett samhälle är väldefinierade. 
”Kaptenen” på skeppet gestaltar statsministern och dennas ”styrgrupp” utgörs 
av regeringen. 

Metaforen beskriver en demokrati där uppgifterna är klarlagda och därige-
nom framstår det enligt texten som förhållandevis enkelt att avgöra om kap-
tenen på skeppet agerar i enlighet med väljarnas vilja. Metaforen är emellertid 
av dubbel natur. För lika mycket som metaforen beskriver den representativa 
demokratins stabilitet och transparens, lika litet beskriver metaforen möjlig-
heten för ”medborgarna” att tala om samhället, och kritisera dess styre, annat 
än ur den position de är tilldelade på båten. I citattexten är de tilldelade posit-
ionen som ”passagerare”, ett epitet som ger uttryck för bekvämlighet på en 
gemensam resa, men samtidigt ger uttryck för politisk passivitet. 

I detta avseende rimmar ovanstående metafor mycket väl med Francis Fu-
kuyamas slutmetafor i The End of History and the Last Man (1992/2012): 

 
But the great majority of wagons will be making the slow journey into town, 
and most will eventually arrive there. The wagons are all similar to one an-
other: while they are painted different colors and are constructed of varied ma-
terials, each has four wheels and is drawn by horses, while inside sits a family 
hoping and praying that their journey will be a safe one (Fukyama 1992/2012, 
s. 339). 
 

På samma sätt som Fukuyama (1992/2012) gör i denna passage, talar läro-
bokstexten ovan ur en optimistisk demokratisyn. Istället för vagnen dragen av 
hästar – vilken hos Fukuyama (1992/2012) både beskriver den representativa 
demokratins och representerar den amerikanska nybyggarandan – beskriver 
lärobokstexten det svenska demokratiska styrelseskicket med hjälp av båten 
och hennes kapten. 

Det globala samhället som ekosystem 

I de följande textutdragen ur boken Sol 3000 Samhälle i dag 7-9 (Wergel m.fl., 
2003) definieras samhället som summan av de delar som har möjlighet att på-
verka samhällets utveckling. Samhället framträder som en övergripande ord-
ning där delarna utgör specifika grupperingar av individer med väsensskilda 
motiv för samhällelig förändring.  
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Politiken definieras i ett centralt stycke som den:  
 

[…] väv där alla frågor hänger ihop. Du och det civila samhället, näringsliv 
och stat har stora möjligheter att påverka utvecklingen i samhället (Wergel 
m.fl., 2003, s. 493).  

 
Väven beskriver mötet mellan samhällets institutioner, intressen av olika slag 
och enskilda samhällsmedlemmar, i en politisk praktik. Politikens praktik är 
platsen för politiskt arbete och är förutsättningen för att samhällsförändring 
ska kunna ske.  

Synen på politik i detta exempel, förutsätter att specifika kategorier med 
”möjligheter att påverka utvecklingen” är på förhand identifierade och sam-
manlänkade: ”Du och det civila samhället” sammanlänkas i en typ av kategori 
med möjlighet till samhällspåverkan, medan ”stat och näringsliv” utgör en an-
nan typ. En samhällsordning där dess delar redan är identifierade, ligger såle-
des alltid till grund för att ett samhälle ska kunna utvecklas via politiken. Vill-
koret för samhällsordningens stabilitet och denna ordnings återskapande av 
sig själv, är emellertid inte politiken utan ekonomin. Det motiveras på ett an-
nat ställe i boken:  
 

Pengarna i samhället förs över mellan dess olika delar i ekonomiska krets-
lopp (Wergel m.fl., 2003, s. 394).  

 
Användandet av ”ekonomiska kretslopp” skapar här en definition av samhället 
som en helhet och de ekonomiska principerna blir villkoren för hur samhällets 
olika delar sinsemellan upprätthåller en naturlig balans. Samhället betraktas 
här som ett mer eller mindre ekologiskt system vars delar både bryter ned och 
göder varandra, i en lika naturlig balansakt. 

I boken görs en övergripande tematisering av en samtida, pågående globa-
lisering, ur framförallt två perspektiv. Genom ett första fokus på sociala relat-
ioners betydelser för människan i det internationella samhällets framväxt, ma-
nar texten inledningsvis (ex. s. 390-391) till reflektion över distans och närhet 
mellan människor i en globaliserad värld. Ett andra perspektiv på globali-
sering utgör ett tydligt exempel på hur samhället gestaltas som helhet på 
samma sätt som sker i beskrivningen av det ekonomiska kretsloppet. Globali-
seringen definieras i detta perspektiv huvudsakligen som effekten av privati-
sering av offentlig verksamhet, multinationella företags framväxt, snabbare 
valutatransaktioner och minskat reellt statligt inflytande över företags ekono-
miska villkor (s. 406-407, 412-413). Boken identifierar vilka för- och nackde-
lar denna förändring har för främst ett samhälles ekonomiska tillväxt och de-
mokratiska styre.  

Följande exempel tecknar en förklaringsmodell till hur globaliseringens 
inre konflikter kan förstås som en samhällelig naturlig process, och en syn på 
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samhället framträder som mycket väl överensstämmer med liknelsen mellan 
samhällen och ekologiska system. Metaforen är följande:    
 

Vi har tidigare i temat sett att företagen spelar en viktig roll när det gäller 
att skapa välstånd. Är det inte då en motsägelse att säga globaliseringen skapar 
problem? Nej, det krävs balans mellan olika krafter för att företag ska skapa 
välstånd. För att göra det lättare att förstå vad balans innebär tar vi ett exempel 
från djurriket. En fluga lägger oerhört många ägg under sin livstid. Om alla 
ägg skulle utvecklas till flugor som i sin tur lade ägg skulle jorden inom några 
år vara täckt av flugor. Men naturens krafter gör att flugorna hålls i schack. De 
flesta ägg och larver äts upp av andra djur (Wergel m.fl., 2003, s. 413). 

 
Välstånd i ett globalt perspektiv förutsätter att vissa ekonomiska villkor ac-
cepteras och dessa villkor är principerna för ekonomisk tillväxt (privata före-
tags villkor). Det faktiska välstånd ekonomisk tillväxt producerar möjliggör 
enligt texten i sin tur välfärdssamhällen. Att villkoren för samhälleligt väl-
stånd i en globaliserad värld ibland bedöms som motsägelsefulla, är enligt 
bokens resonemang effekten av brist på naturlig ”balans” mellan samhällets 
intresseparter.  

De delar av samhället som upprätthåller balansen framträder i boken i en 
liknelse mellan samhället och djurriket:  
 

Dessa och andra grupper håller varandra i schack precis som olika grupper 
gör i djurriket. 

På samma sätt fungerar det med globaliseringen (Wergel m.fl., 2003, s. 
413).  

 
Globaliseringens löfte om ett möjligt välstånd är dess naturliga och självupp-
rätthållande ekonomiska system. Liksom ”olika grupper gör i djurriket” orga-
niserar sig det privata företagandet, statlig välfärdspolitik och demokratiskt 
styre, som distinkta krafter med egna drifter och syften. Att hålla ”varandra i 
schack” blir effekten av att krafterna, enligt textens resonemang, har egna drif-
ter och syften med i grunden motstridiga motiv. Denna effekt skapar sin egen 
särskilda konsekvens. Samma logik förutsätter en gestaltning av samhällets 
självupprätthållande system, som absolut och ojämförbart. Ingenting står ut-
anför den globala naturliga balansen av motstridiga krafter, eftersom den är 
just global, det vill säga allomfattande. Ett globalt samhälle har en gräns, men 
vetter inte mot något yttre, eftersom dess gräns också är världens.  

Relationen mellan ordet ”balans” och slutsatsen ”grupper håller varandra i 
schack” är i citaten central. Relationen uttrycker en bestämning av det globala 
samhället som både ett fixerat eller oföränderligt objekt som vetter mot ett 
icke-existerande yttre, eftersom det omfattar hela världen, samtidigt som detta 
objekts inre är i ständig rörelse där olika intressegrupper mäter sig mot 
varandra. Beskrivningen av ett globalt samhälles inre förutsätter att de mot-
stridiga motivens företrädare underordnar sig de drifter som tillskrivits dem. 
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Politiken definieras i ett centralt stycke som den:  
 

[…] väv där alla frågor hänger ihop. Du och det civila samhället, näringsliv 
och stat har stora möjligheter att påverka utvecklingen i samhället (Wergel 
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Användandet av ordet ”balans” förutsätter att de oliksyftande drifterna inte 
fullt ut spelar ut varandra, utan upprätthåller det globala samhällets status quo. 
Ovanstående definition av det globala samhället gör det således i en ekologisk 
diskurs, där det globala samhället framställs som ett enda ekosystem – här 
finns exempelvis inga parallella ekosystem beskrivna. 

Citatet ovan talar om det globala samhällets självbalanserande system, men 
saknar utöver liknelsen mellan samhällets och djurrikets ordning beskriv-
ningar av hur ett globalt samhälle fungerar. Hur ett mänskligt samhälle funge-
rar i ett globalt ekonomiskt perspektiv och hur djurriket fungerar, framställs i 
citaten nämligen som de samma och upphör därför i samma ögonblick att bara 
vara en liknelse mellan två liknande ting.  

Användandet av ”djurriket” som metafor för ett globalt samhälle syftar vis-
serligen till att åskådliggöra en abstrakt förståelse av samhället via det kon-
kreta exemplet. Samtidigt ger texten en förklaring av hur samhället faktiskt 
fungerar. Det globala samhället liknas vid hur djurriket etablerar ordning, men 
de egenskaper som gör det möjligt för samhället att existera är desamma som 
djurrikets.  

Betydelsen av balans i ovanstående textutdrag, uttrycker det globala sam-
hällets balansering av sin egen allomfattande och obrutna helhet, men också 
de kamper mellan disparata intressen som pågår i dess inre. Kampen texten 
ger uttryck för, går att spåra i en hegelsk uppfattning om att ett samhälles ut-
veckling drivs av dess inre motsättningar, mot en bättre helhet (Kojève, 1980). 
Den tanken upplöses dock i föreställningen om att samhället redan funnit en 
balans vars lag placeras i ett för dess innevånare oåtkomligt universa. Det glo-
bala samhällets principer som upprättar sin egen existens styrs helt enkelt av 
”naturens krafter” där de svagare parterna i ordningen ”äts upp av andra djur”, 
enligt textens resonemang.   

Liksom i exemplen i föregående avsnitt framställs samhället i textutdragen 
ur Sol 3000 Samhälle i dag 7-9 (Wergel m.fl., 2003), bestå av en övergripande 
ordning med grundläggande principer som gör samhället möjligt. Dessa vill-
kor blir emellertid omöjliga att kringgå, ifrågasätta eller förändra för de med-
lemmar av samhället som implicit omfattas av samhället. Konsekvenserna blir 
att samhälle i samtliga dessa exempel framstår som naturgivna system där kul-
turen likställs med en övergripande social ordning som står i motsats till kaos, 
social sammanhållning reduceras till en funktion för överlevnad, och politi-
kens funktion i ett globalt perspektiv skrivs in i en biologisk diskurs. 

Textutdragen jag valt att analysera ur den här boken visar att bruket av en 
metafor för att beskriva något så abstrakt som en samhällelig ordning i global 
skala, inte nödvändigtvis ska betraktas som en metafor. Beskrivningen av hur 
ett globalt samhälle i det här fallet fungerar, resulterar i en genuin uppfattning 
om att den här ordningen av civilsamhälle, politik och näringsliv/marknadse-
konomi är identisk med ett ekologiskt kretslopp. I analysen i förra avsnittet 
visade jag exempel på en sociologisk problematisering av samhällets ordning. 
I analysen här framträder istället en biologisk förklaringsmodell av den. De 
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har emellertid gemensamt att de riktar sig till en läsare, som skrivs in i sam-
hällets ordning. Om resonemangets implicita logik ska efterföljas blir konse-
kvensen därför också här, att den föreställda läsaren förväntas både förstå hur 
ett komplext, abstrakt samhälle fungerar och samtidigt acceptera att hon eller 
han är en del av det.  

Metaforen – som i det här fallet inte alls är en metafor utan en framhållen 
sanning förtäckt som metafor – är i hög grad deterministisk. Den ger vid han-
den att politiken är en del av ett förutsägbart system, vars funktion är att fylla 
en förutbestämd funktion i det globala samhället, istället för att förändra det. 
Bilden av framtiden i det här perspektivet leder till slutsatsen att den ytterst 
går att förutsäga, men inte i betydelsen att samhället i ett globalt perspektiv 
går att inordna i en linjär rörelse som leder det in i framtiden. Den här lärobo-
kens logik om det globala samhället som ett slutet ekosystem utesluter den 
moderna idén om historiens oavbrutna utveckling mot ett bättre tillstånd, och 
är i det avseendet postmodern. Den återspeglar uppfattningen om tiden som 
en cirkulär eller cyklisk rörelse. Samhället kan betraktas som föränderligt i 
denna tidsuppfattning, men förändringen strävar efter att återupprätta samhäl-
lelig balans balans (jfr Bell, 2009). Det slutna ekosystemet beskrivs i termer 
av en kamp mellan dess olika delar som kan spåras i som jag redan påpekat i 
en hegelsk uppfattning om tiden, men utan att denna kamp leder till ett fram-
tida aufhebung (när ett samhälle överskrider sina inre konflikter) (Kojève, 
1980).  

Samhälle som maskin 

Samhället framställs som konstruktion och ett konstruerande i följande exem-
pel ur Samhälle i dag – Läsebok 3 (Hildingson & Wergel, 1992). Rubriken 
nedan talar om samhället som ett maskineri, en metafor för samhället som 
liksom maskinen är en konstruktion som samtidigt har kapaciteten att själv 
konstruera. Texten som följer därpå talar om ett ”vi” i en medborgerlig diskurs 
som både har funktionen att engagera sig demokratiskt och därigenom förbe-
reda samhället för framtiden: 
 

Det väldiga maskineriet. 
Det är viktigt att förstå hur vårt samhälle fungerar – eller bör fungera. Vi är 

ju inte undersåtar som lydigt skall rätta oss efter vad kungar och stormän be-
stämmer. Vi är medborgare som med vår rösträtt skall vara med och styra sam-
hället och planera för framtiden bortom år 2000. 

Därför står samhällskunskap på schemat i skolan och vi har läroböcker i 
samhällskunskap (Hildingson & Wergel, 1992, s. 36). 

 
Texten har ett tillsynes dubbelt motiv. Det första motivet syftar till rätten för 
medborgarna (”vi”) att styra samhället i ett aktuellt samhälle, men också att 
ge dem verktygen att styra samhället i riktning mot ett mer önskvärt tillstånd 
i framtiden. Det andra motivet handlar om att ge samhällskunskapsämnet ett 
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värde. Vi:ets rätt till samhället som det är, och hur det bör bli, utgör motivet 
för behovet av kunskap om samhället. Denna medborgerliga rätt texten for-
mulerar är avhängig textens föreställning om hur samhället ”fungerar – eller 
bör fungera” som maskineri. Det medborgarrättsliga funktioner maskineriet 
fyller kommer till uttryck först i textens beskrivning av hur samhället fungerar 
idag. Rätten att styra och skapa samhället förutsätter att det redan existerar i 
en särskild allmängiltig och övergripande uppfattning om samhället, i form av 
maskineriet, för att det ska kunna förändras och organiseras annorlunda. 

Samhället som det framställs i metaforen om samhället som maskineri åter-
kommer senare i bokens text. Det talas explicit och genomgående i följande 
resonemang om tilltron till maskineriet som ett villkor för vi:ets möjligheter 
att sörja för ett gemensamma bästa:   
 

Har folket makt över maskineriet? 
Hur fungerar hela det väldiga samhällsmaskineriet? 
Hur många av oss överblickar verkligen det? Den vackra tanken är ju att 

det hela är till för oss, för medborgarna. Det är vi som skall bestämma hur 
samhället skall se ut. Vi skall bygga framtidens samhälle på det sätt som vi tror 
vara det bästa. [...] Litar medlemmarna på det samhällsmaskineri som de enligt 
regeringsformen har varit med att konstruera? Tror folket på de politiker som 
folket valt som sina representanter? (Hildingson & Wergel, 1992, s. 38). 

 
Samhällsmaskineriet är i ovanstående citat en metafor för hur samhället är, 
och bör vara, möjligt för dess medlemmar att ”konstruera”. Metaforen talar 
om ”det väldiga samhällsmaskineriet” men undviker att ge det substantiellt 
innehåll. Resonemangets poäng är istället att definiera alla medborgares rätt 
att ”bestämma hur samhället skall se ut” och deras föreskrivna uppgift att 
”bygga framtidens samhälle”. Maskineriet utgör i förlängningen en metafor 
för att samhället är en sammansatt och enhetlig konstruktion i rörelse, där dess 
delar har en samhällelig funktion att fylla. Samtidigt har samhällets medlem-
mar möjligheten att besluta och styra rörelsen i en särskild riktning.   

Trots att texten ovan inte definierar innehållet i samhället i exempelvis en 
beskrivning av dess delar, förutsätter dess resonemang emellertid att samhället 
går att betrakta som summan av en helhet. Den retoriska frågan om ”[h]ur 
många av oss överblickar” samhället uttrycker en grundläggande förutsättning 
för hur ett samhälle ska begripas, nämligen att ett samhälle i rörelse har en 
innehållslig avgränsning och systematiserad ordning, trots svårigheten att 
överblicka innehållet och ordningen. Textstyckets huvudsakliga syfte är att 
motivera människors rätt till samhälleligt inflytande, men etableringen av ma-
skineriet som metafor redogör också en för en dubbel föreställning om sam-
hället. I ett avseende utgör samhället i texten en tom symbol för människors 
förmåga att konstruera en social gemenskap, utan vare sig formellt innehåll 
eller faktisk referenspunkt. Metaforen är bara en metafor, och inget annat, som 
syftar till att konkretisera det abstrakta. I ett annat avseende avslöjar bilden av 
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samhället som maskineri en teknologisk diskurs, varigenom samhället betrak-
tas och reduceras till en enhet i form av maskinen. Den dubbla föreställningen 
om samhället betraktar det som ett ren innehållslöst maskineri, som uteslu-
tande beskriver medborgarnas rätt till möjligheter att skapa samhället, och 
samtidigt som ett välkonstruerat och enhetligt objekt.  

Dubbeltydigheten i användandet av maskineriet som metafor gestaltas 
också i den tillitsproblematik som formuleras i slutet av citatet, i de retoriska 
frågorna som klargör distinktionen mellan maskineriet och de personer som 
är valda att styra det: ”litar medlemmarna på” samhällsmaskineriet, eller 
”[t]ror folket på politiker”? Några sidor längre fram i boken ges en förklaring 
till vad en eventuell folklig misstro riktas mot.  

Brist på tillit saknas enligt följande textutdrag inte i samhällsmedlemmar-
nas förhållande till samhällets institutioner i sig. Snarare är misstron riktad 
mot de representanter som företräder institutionerna: 
 

De misstrogna vill ha kvar den väldiga samhällsapparaten. De vill ha kvar 
hälso- och sjukvård, skolan, rättsväsendet med domstolarna, våra politiska par-
tier. Misstron vänder sig mot personer på ledande poster i samhället (Hil-
dingson & Wergel, 1992, s. 41). 

 
Denna slutsats inleds till skillnad från övriga resonemang ur samma bok, med 
att beteckna samhällets objekt och funktion som ”den väldiga samhällsappa-
raten”. Skillnaden mellan det maskineri, som tidigare beskrivits, och appara-
ten är signifikant för ovanstående citats slutsatser. Det abstrakta samhällsma-
skineriet, nästintill omöjligt att överblicka, ges i beskrivningen av samhälls-
apparaten ett innehåll i form av samhälleliga institutioner som ”hälso- och 
sjukvård, skolan, rättsväsendet med domstolarna, våra politiska partier”. In-
stitutionerna utgör enligt texten samhällets fundament, men används bara i det 
ovanstående som en retorisk förstärkning av resonemangets budskap att vissa 
samhällsmedlemmar misstror specifika personer ”på ledande poster i sam-
hället”.  

Apparaten utgör här maskineriet i förtingligad form, en samhällskonstrukt-
ion sammansatt av olika institutioner. Institutionerna definierar emellertid inte 
hur apparaten fungerar som sammansatt helhet, utan används likt maskineriet 
som en abstrakt symbol för ett samhälles sammanhållning. Apparaten symbo-
liserar ytterst samhällsmedlemmarnas vilja att behålla särskilda institutioner 
som sörjer för deras rättigheter och behov. Både maskineriet och apparaten 
återspeglar således en föreställning om samhället som om det existerade i ett 
sammansatt och enhetligt objekt i rörelse. Samhället i sig är i resonemanget 
fortfarande ett associativt begrepp snarare än ett definierat objekt, även om 
sammansättningen av orden samhälle och apparat i bestämd form uttrycker 
det omvända. 

Dessa tre ovanstående textexemplen ur Samhälle i dag Läsebok 3 (Hil-
dingson & Wergel, 1992), beskriver samhället som en obrytbar enhet. I det 
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avseendet ger de uttryck för samma slags metafysiska föreställning om sam-
hället som kommer till uttryck i de definitioner av samhället som formuleras i 
So direkt Samhällsboken (Bjessmo, m.fl., 1999) och So Direkt Samhälle Äm-
nesboken (Bjessmo, m.fl., 2005). Alla definitioner hittills gestaltar det speci-
fika samhället ytterst som ett fast objekt, med en inre lagbundenhet och ord-
ning – vare sig lagen och ordningen formuleras i en kulturell, naturlig/biolo-
gisk eller, som i det senare fallet, teknologisk diskurs. Definitionerna har 
också gemensamt att de operationaliserar liknelser om samhället med syftet 
att definiera det.  

Skillnaden mellan de senare exemplen ur Samhälle i dag Läsebok 3 (Hil-
dingson & Wergel, 1992), och de tidigare, är att samhällsdefinitionen innefat-
tar en gestaltning av samhällsmedlemmarnas möjlighet att konstruera det sam-
hälleliga objekt de befinner sig i. I de tidigare definitionerna reduceras med-
lemmarna till att upprätthålla ordningen utifrån behovet att hantera samhälle-
lig komplexitet och behovet att överleva, samt kravet att upprätthålla en balans 
mellan naturliga motparter i ett ekologiskt system. Samhället framträder i 
dessa definitioner som determinerat, och därmed fastlåst i en evig cirkulär rö-
relse där samhällets grundläggande principer framförallt syftar till att åter-
skapa den samhällsordning som redan existerar.   

Samhället som konstruktion leder till den logiska slutsatsen att den ordning 
som visserligen är sammansatt i ett objekt, borde går att rekonstruera och för-
ändra i ett framtida perspektiv. Emellertid rymmer alla samhällsdefinitioner – 
inklusive de senare – samma oförmåga att infria metaforens löfte, nämligen 
att förklara det konkreta där det konkreta brister i förmåga att förklara sig 
själv. Samhället framstår inte i någon av definitionerna som en ordning som 
grundas i sig själv. Däremot framställs samhället i samtliga fall som en kon-
sekvens, eller effekt, av den lagbundenhet som liknelserna ger uttryck för: den 
enhetliga kulturen, den biologiska ordningen eller den teknologiska maskinen 
eller apparaten.  

I samma kapitel ur Samhälle i dag Läsebok 3 (Hildingson & Wergel, 1992), 
vars onto-politiska logik skapar bilden av människor som kuggar i ett sam-
hällsmaskineri, formuleras denna metafor för människors samhällsgemen-
samma uppgifter: 
 

Ta till exempel en bilfabrik. Dit kommer plåt, däck, startmotorer, säten, 
hastighetsmätare, färg och mycket annat. Alla delar ska fogas samman så att 
det i slutändan blir en färdig bil som är snygg, säker och går att köra. 

En enda person kan inte hålla reda på allt det här. Det krävs att man arbetar 
ihop och att var och en bidrar med sina speciella yrkeskunskaper. Men det 
krävs också att någon bestämmer hur bilarna ska se ut, hur många som ska 
tillverkas och till vilken kostnad, samt vilka verktyg och maskiner som behövs. 
Skulle alla på fabriken vara med och diskutera varenda liten detalj blir det nog 
inte många bilar tillverkade (Hildingson & Wergel, 1992, s. 33). 
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Liknelsen mellan samarbete i en social samvaro och bilfabriken etablerar en 
särskild föreställning om samarbetets villkor och vad detta samarbete syftar 
till. Fördelning av arbete och uppgifter i samhället är nödvändiga för att sam-
hället skall kunna fungera. Bilden av bilen som är ”snygg, säker och går att 
köra” tecknar bilden av ett samhälle som är välordnat, tryggt och funktions-
dugligt men också harmoniskt, förutsägbart och i balans. I denna metafor 
framträder således bilden av samhället, vars ”delar” måste ”fogas samman” 
för att det ska kunna bedömas som väl fungerande. Men, metaforen talar inte 
bara om villkoret för samhällets upprättande utan också om samhället som en 
produkt av ett mer eller mindre effektivt samarbete. I citatets andra stycke 
syftar fördelningen av uppgifter som gör samhället möjligt, till förtingligandet 
av samhället som ett sammanhållet objekt. Uppgiften att fördela arbetsuppgif-
terna tilldelas i texten den enskilda individen eller ett fåtal individer med makt. 
Textutdraget implicita argumentet för att samhället i någon mening måste or-
ganiseras så, formuleras i slutsatsen att ”[s]kulle alla på fabriken vara med och 
diskutera varenda liten detalj blir det nog inte många bilar tillverkade”.  

Denna metafor för samhälleligt samarbete som en fabrik etablerar två pa-
rallella föreställningar om samhället. I en första föreställning framträder själva 
fabriken och dess organisering av sin verksamhet som det välorganiserade 
samhället. Förutsättningen för ett välorganiserat samhälle ska kunna fungera 
är att varje mänsklig social aktivitet i en offentlig samvaro fyller sitt särskilda 
syfte. Fabriken är den bild som återspeglar samhället. I en andra föreställning 
är det däremot produktionen genom organiserat samarbete som skapar det väl-
organiserade samhället. Samhället framträder i denna föreställning först som 
produkten eller effekten av samarbete.  

Förutom att teckna en bild av samarbete i sociala sammanhang som under-
ordnat en princip för styre, där själva organiseringen av sammanhangen över-
låts till den enskilda individen eller fåtalet, reduceras i citattexten också fram-
tiden som ett mål för samhälleligt samarbete till produkten av en effektiv och 
välsmord process. Begrepp som delaktighet och deltagande får därmed en be-
gränsad betydelse i textens resonemang: Att ta del i samhället betyder att bidra 
med den särskilda kunskap eller det specifika arbete som kan bedömas vara 
nödvändigt för att samhällets ”delar ska kunna fogas samman”. Att vara del-
aktig är att samtidigt utgöra en del av samarbetet. Metaforens bild av det or-
ganiserade samarbetet i en social samvaro som en fabrik, där den sociala sam-
varons kvaliteter är produkten av samarbetets effektivitet, etablerar därför en 
logik där fabrikens slutprodukt är reproduktionen av sig själv i framtiden. 
Samhället som löfte om ett framtida ”bra liv” definieras i denna logik som 
närvarande i varje form av samarbete som underkastar sig principen om pro-
duktionen av det goda samhället genom effektiviserade processer. Logiken 
förutsätter också en förståelse av delaktighet i samhället där människan för-
väntas träda in som del av det samhälleliga samarbetet, med en särskild, för-
utbestämd uppgift. 
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Relationen mellan metafor och verklighet i upplösningstillstånd 

Browns (2001) modernitetskritik ger möjligheten att klargöra uppfattningarna 
om relationen mellan tid och politik som kommer till uttryck i de metaforer 
för samhällets organisering jag har analyserat i detta kapitel. I exemplet om 
det globala samhället som ett ekonomiskt betingat ekosystem, ur Sol 3000 
Samhälle i dag (Wergel m.fl., 2003), inordnas politiken som något annat än 
som del av progression och politiken förlorar förmåga att styra denna pro-
gression inifrån. Politiken placeras i ett system vars enda funktion är att upp-
rätthålla sin egen balans. Denna logik om samhället som en evig balansakt 
mellan kontrahenter följer en logik som Brown beskriver som ett ”symptom” 
(s. 15) på vad som händer när politiken inte längre tillskrivs en progressiv tid 
som motiverar dess verksamhet (Brown, 2001, s. 15). Konsekvenserna av en 
sådan idéburen förlorad relation mellan tid och politik, argumenterar hon, le-
der till att politiken i praktiken förgäves letar efter det motiv som legitimerar 
dess relation till historien och kapacitet att orientera världen mot en bättre 
framtid (Brown, 2001). 

Det kännetecknar textexemplen mycket starkt i detta kapitel att samhället 
ska betraktas som en helhet. I likhet med Brown (2001) menar filosofen Jean-
Luc Nancy (2007) att relationen mellan politik och tid är en förutsättning för 
en demokratisk politik. Nancy (2007) menar också att förutom en relation till 
tid måste också politiken föreställa sig den gemenskap som utgör samhället 
som helhet. Han argumenterar att det finns två sätt att betrakta gemenskap i 
ett globalt perspektiv, ett dominerande och ett alternativt. Det dominanta me-
nar han är globalisering som betraktar världen som summan av sina delar; 
människor, produkter, naturtillgångar, ekonomiska tillgångar är exempel på 
sådana. Liksom Rancière (2010a) kritiserar han denna typ av globalt perspek-
tiv som oförmöget att se politiken och demokratin annat än som distributionen 
(eller som Rancière uttrycker det, redistributionen) av dessa delar eller de ut-
rymmen som gör att människor får ”plats” både i ett samhälle och i en global 
värld. Nancy (2007) går emellertid längre än så och menar att det här perspek-
tivet bara är rustat att betrakta en växande värld, som ackumulationen av nya 
delar och nya platser, och därmed också organisera världen på detta vis. Han 
menar också att den politik som i allt större utsträckning betraktar samhällelig 
gemenskap som summan av sina redan identifierade delar, och politiken som 
den verksamhet som ser till att dessa delar är i balans, förlorar kapaciteten att 
istället se en samhällelig gemenskap som utgångspunkten för politiken. Poli-
tiken blir en teknologi. Ett globalt samhälle i det perspektivet leder till: 
 

[…] the conjunction of an indefinite growth of techno-science, of a correl-
ative exponential growth of populations, of a worsening of inequalities of all 
sorts within these populations – economic, biological, and cultural – and of a 
dissipation of the certainties, images, and identities of what the world was with 
its parts and humanity with its characteristics (Nancy, 2007, s. 34). 
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Nancy (2007) kritiserar modernitetens tilltro till teknologins kapacitet att 
frambringa en bättre framtid. I Översättarna Francois Raffouls och David Pet-
tingrews förord till Nancys bok The Creation of the World or Globalization, 
ska detta förstås i ljuset av Nancys samtidskritik av den teknologisering av 
livet som är en del av moderniteten: ”Life, Nancy insists, is no longer pure or 
bare, but rather produced according to technology. On Nancys account, life 
becomes techne, and politics the management of ecotechnology” (Ruffauld & 
Pettigrew i Nancy, 2007, s. 13).  

En konsekvens av textexemplens fokus på samhället som en helhet, vars 
sammanhållning bestäms i föreställningen om samhället som styrd av en lag 
(kulturell, politisk som eknomisk), blir i ljuset av Browns (2001) och Nancys 
(2007) kritik, att samhällelig gemenskap benämner en etablerad fast ordning 
istället för att symbolisera en förutsättning för samhällsförändring i ett fram-
tidsperspektiv.  

Texter om samhället som beskriver samhället och 
villkoren för social delaktighet 
Jag har i ovanstående kritiska läsningar av läroboksutdrag visat att distinkt-
ionen mellan individ och samhälle är ambivalent. Centralt är i princip alla 
böcker (förutom två av böckerna publicerade 1992 – So-boken Samhällskun-
skap 7-9 och Samhälle idag Läsebok 3) att den fria, autonoma individen fram-
träder som målet med utbildning. Det är emellertid inte en fri, autonom individ 
som formar sig själv i någon slags bildningsresa utan en individ som meddelas 
budskapet att hon redan är fri och autonom på grund av att hon är priviligierad 
att födas in i en välordnad ordning. I regel följer också budskapet att hon både 
ska vara tacksam för det men också akta sig för att utnyttja sin frihet på fel 
sätt. Den samhällsordning som skänker henne möjlighet att förverkliga sig 
själv sätter också ramarna för i vilken utsträckning och på vilka sätt hon ska 
garantera både sin och andras framtida frihet. 

Tanken om samhället som på detta sätt en samhällsordning etablerar bilden 
av det goda ordnade samhället. Värderingen av vad godheten består i är inte 
moraliskt motiverad, det vill säga i antagandet av vad det goda samhället bör 
vara genom dess medlemmars försorg. Tvärtom framstår samhället som gott 
just därför att den tilltalade läsaren inte behöver ta ställning till hur samhället 
bör organiseras, utan bara blir medveten om vilka faktorer som redan möjlig-
gjort att hon är del av ett ordnat samhälle. Den samhälleliga gemenskapen 
definieras fortfarande i en diskurs i vilken individen är centralgestalt, men som 
en ordning hon måste anpassa sig till.  
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Mot nästa kapitel: upprätthållen ordning istället för 
utopi 
 

De snabba förändringarna både lockar och skrämmer. Frågan gäller hur vårt 
samhälle ska se ut. Det går inte att stå utanför. Att inte ta ställning innebär inte 
bara att vi låter andra ta ansvaret. Det innebär också att vi låter bli att ta chansen 
att påverka. Men det är ju vår egen framtid det gäller! Det är därför viktigt att 
vi alla skaffar oss kunskap och är med och påverkar utvecklingen (Lindquist 
& Wester, 1992, s. 22). 

 
Ovanstående citat ur Samhälle för högstadiet SAMS (Lindquist & Wester 
1992) ger uttryck för en speciell uppfattning om samhällelig förändring och 
människors både förmåga och ansvar att bidra till denna förändring. Läsartill-
talet är centralt i textens resonemang. Ett samhälle i förändring ”både lockar 
och skrämmer”, men människor måste enligt texten i gemensam ansträngning 
bidra till ett gott framtida samhälle. ”Vi” påverkar framtiden, och framtiden 
är ”vår”, är textens budskap. 

Ovanstående formulering handlar om samhällelig förändring och männi-
skors moraliska plikt att engagera sig politiskt. I det avseendet står ovanstå-
ende formulering ut bland läroböckerna. Det är bara Samhälle idag – Läsebok 
3 (Hildingson & Wergel, m.fl., 1992), publicerad samma år, som rymmer 
samma typer av föreställningar om samhället som ett gemensamt framtidspro-
jekt i vilket människor tillsammans tillskrivs förmågan och ansvaret att bidra 
till förändring. 

Föreställningen om samhället som ett gemensamt projekt har som jag vi-
sade inledningsvis i detta kapitel konkurrens från föreställningen om sam-
hället som sammanslutningen av individer som gör egna, fria val. Dessa val 
är emellertid i stor utsträckning villkorade av en politisk diskurs om hot mot 
och risker för samhället i de fall individen gör sådana val att samhället i fram-
tiden blir lidande, åtminstone ekonomiskt. Kritiken mot denna vridning mot 
individfokus i utbildningspolitisk retorik är tydlig på de sätt som jag har be-
skrivit i bakgrunden. Framtiden reduceras till ett individuellt projekt vars mål 
är självförverkligande genom individuell ekonomisk autonomitet. En effekt är 
att skolan som gemensamt upprätthållen institution förlorar symboliskt värde, 
vilket också medför konsekvenserna att det inom ramen för utbildningspoli-
tisk diskurs blir svårare att motivera skola och utbildnings socialt utjämnande 
och sammanhållande funktion (jfr Englund, 2010, 2012; Lindensjö & Lund-
gren, 2000).  

Utbildning reduceras också till kunskapsproduktion och framförallt kun-
skap reduceras till en produkt i en marknadslogik. Effekterna är att kunskap 
både formuleras som redskap för konkurrens på en global marknad och ge-
nomgår en epistemologisk förvandling. Istället för att kunskap betraktas som 
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en del av människan och hennes utveckling externaliseras den från männi-
skans vara, i form av produkt. 

Slutligen produceras en föreställningen om ett gemensamt framtida sam-
hälle som består av människor som har sin egen framtid under kontroll och av 
sådana som betraktas hamna på efterkälken och i förlängningen antas bli ett 
hot både för sig själva och andra (jfr Milojevic, 2006; Popkewitz 2009; 
Säfström, 2010). 

Om dessa kritiska analyser i vid mening reflekterar frågan på vilka sätt 
samhället som en gemensam tillvaro formuleras på en politisk-retorisk arena, 
avser jag visa i detta kapitel hur relationen mellan människa, samhälle och 
framtid gestaltas i lärobokstexter om samhället. För den kritik av utbildning 
av det slag som jag redogjort för här fokuserar framförallt kritik av talet om 
utbildningens funktion för framtiden. Ovanstående textutdrag ur läroboken 
Samhälle för högstadiet SAMS (Lindquist & Wester, 1992) talar till en läsare 
som antas förhålla sig till framtiden på det sätt texten tecknar villkoren för att 
bli en del av en framtida gemenskap. Citatet ger uttryck för en didaktik om 
samhälle och framtid som åtminstone försöker upprätta en pedagogisk relation 
mellan texten och den förmodade läsaren. Texten återspeglar en bild av den 
demokratiska samhällsmedlemmen som ett möjligt moraliskt och politiskt 
subjekt i samhällelig förändring. Denna bild återspeglar därför också en upp-
fattning om samhällsmedlemmen som del i möjlig kollektiv rörelse mot en 
bättre framtid som bjärt bryter mot den samtida politiska diskurs som reduce-
rar utbildning för framtiden, till en fråga om riskreducering. 

Frågan om varför vissa framtidsscenarier är att föredra framför andra väntar 
jag med att diskutera i nästa kapitel. En sådan diskussion menar jag måste 
föregås av diskussionen om den i text upprättade relationen mellan text och 
anmodad läsare och hur denna relation förmedlar föreställningen om männi-
skans roll i en samhällelig gemenskap.  
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Kapitel 7 Framtidsscenarier är 
samtidsbeskrivningar 

I förra kapitlet visade jag, genom en perspektivförskjutande närläsning av ut-
drag ur samhällskunskapsböcker, exempel på samhällsbeskrivningar som om-
vandlar ett perspektiv på samhället i sin helhet, till ett anspråk att beskriva ett 
faktiskt samhälle i sin helhet.  

En beskrivning av samhället i sin helhet förutsätter en abstraktion av sam-
hället. Abstraktionen i teorier om samhället är inte en spegelbild av samhället 
som ett konkret objekt, abstraktionen är inte heller en modell av hur ett sam-
hälle bör organiseras. Abstraktionens funktion i kritisk samhällsteori är att 
problematisera samhället och belysa det ur en specifik synvinkel som bidrar 
till en djupare förståelse av verklig social samvaro (jfr Brown, 2001). För kri-
tisk och reflekterande samhällsforskning är därför abstraherande samhällsteori 
eller politisk teori om samhället central.  

Samhällsdidaktikens innehåll formas av ett flertal samhällsteorier och teo-
retiska perspektiv ur olika akademiska ämnen och återspeglar därför också ett 
flertal teorier som gör anspråk på att beskriva samhället, teorier som inte nöd-
vändigtvis stämmer överens sinsemellan (Eklund & Larsson, 2009). Läro-
böckerna som jag har undersökt har inte samma anspråk på samhällsbeskriv-
ningen som teorier om samhället i akademisk diskurs. Om kritisk samhällste-
ori beskriver samhället i syfte att bidra till nya fördjupade eller annorlunda sätt 
att begripa samhället, är läroböckernas samhällsbeskrivningar normerande. 
Beskrivningarna i läroböckerna förklarar hur samhället i grunden är samman-
satt och fungerar, men utan att presentera en motbild i form av en annan ab-
straktion av samhället som beskriver det annorlunda. Abstraktionen av sam-
hället i sin helhet, framstår därför som en korrekt och verklig bild av samhället 
snarare än som modell för reflektion kring samhället som den kritiska sam-
hällsteorin gör gällande. Samhällsbeskrivningarna blir texter för socialisation, 
snarare än beskrivningar av hur socialisation kan förstås och formuleras an-
norlunda. Jag visade i föregående kapitel hur denna övergång från abstraktion 
och konkretion tog form i samhällsdidaktiska lärobokstexter, exempelvis i 
metaforer för samhället.     

I följande kapitel fortsätter jag med en perspektivförskjutande läsning av 
läroböcker på samma sätt som förra. I detta kapitel fokuserar jag däremot på 
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en problematisering av beskrivningar av framtid i böckerna. Eftersom läs-
ningen är perspektivförskjutande, förutsätter denna läsning, liksom den i förra 
kapitlet, att läsningen orienterar sig teoretiskt.  

Den teoretiska huvudfiguren är i det följande det möjliga politiska subjek-
tet. En stor del av analysen i kapitlet koncentreras därför kring det. Diskussion 
förutsätter att föregående kapitels kritiska konklusioner beaktas. Som jag där 
har visat i analysen av samhällsbeskrivningar, framställs samhället som ett 
mer eller mindre stabilt system, en ordning. Jag problematiserade också denna 
samhällsbild framförallt genom Rancières (2004, 2010) kritik av politisk ord-
ning.  

Uttryck för ordning har konsekvenser för hur framtiden gestaltas. I detta 
kapitels analys av läroböcker för jag en fördjupad diskussion om framtidssce-
narier och jag motiverar inledningsvis varför jag vänder mig till en problema-
tisering av sådana i en kritik av samhällsdidaktikens innehåll. Jag börjar i det 
följande med en distinktion mellan beskrivningar av framtiden och framtids-
scenarier.    

Alternativ framtid eller en framtid med givna alternativ 
Ett scenarios funktion är vanligtvis att illustrera de olika situationer i framti-
den människan kan förvänta sig av mer eller mindre sannolika skeden, även 
hon inte har möjlighet att kontrollera framtiden. Scenariots funktion är också 
att visa att vissa handlingar leder till särskilda konsekvenser, oavsett om hand-
lingarna genomförs eller inte (Bell, 2003).  

Framtidsscenariot har därför både en laborativ och en reglerande funktion. 
Scenariots laborativa funktion är att identifiera villkoren för att hantera ett 
scenario utifall det realiseras. Dess reglerande funktion är att visa att framför-
allt destruktiv handling har negativa följder. I båda fallen kännetecknas fram-
tidsscenariet av att det utgör ett alternativ till andra framtidsscenarier och som 
uttryck för människans förmåga illustra konsekvenserna av sitt eget hand-
lande, innan hon skrider till handling. Människans förmåga att föreställa sig 
ett scenario återspeglar hennes kapacitet att göra medvetna överväganden. Ett 
framtidsscenario är därför inte determinerande. Ett scenario kan vara deter-
ministiskt formulerat men på det sätt scenariot är formulerat avgör inte 
huruvida scenariot är sannolikt eller inte. Tvärtom kan formuleringen av ett 
deterministiskt scenario möjliggöra nya sätt att tänka kring aktuella problem 
som leder till okonventionella lösningar (Bell, 2003). 

Framtidsscenariot fyller inte samma funktion som beskrivningen av fram-
tiden. Framtidsbeskrivningen avser inte, till skillnad från framtidsscenariot 
avser, att beskriva alternativa framtider, utan framtid i singular. Beskrivningen 
av en enda framtid kan visserligen rymma flera alternativ, men alternativen är 
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på förhand givna. Genom en närläsning av ett läroboksutdrag visar jag ett ex-
empel på en framtidsbeskrivning som beskriver ett framtida samhälle där en 
större del av befolkning är i arbete, medan en mindre del är arbetslös.  

De två möjliga alternativen för den enskilda människan är i detta exempel 
att framöver antingen tillhöra den del av befolkningen som är i arbete eller den 
del som inte är det. Två framtidsalternativ uppenbarar sig för individen i denna 
framtidsbeskrivning, men själva framtidsbeskrivningen är som jag kommer att 
visa inte ett scenario. Ett scenario kräver som sagt ett möjligt alternativ. I föl-
jande exempel ur läroboken Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & 
Körner, 2009) skulle det alternativa scenariot varit ett framtida samhälle som 
inte kategoriseras utifrån vilka som är i arbete och vilka som inte är det. 
 

Om du inte får ett jobb efter skolan, eller om du förlorar jobbet, är risken 
stor att du hamnar vid sidan om. Du ser kompisarna börja plugga, få jobb, tjäna 
pengar. De kan resa och välja framtid, medan du blir mer och mer beroende av 
hjälp. [...] De har försökt att få ett jobb men misslyckats, tappat sugen och 
tvingas leva på bidrag. Till slut blir det naturligt. Det är så man löser vardags-
problemen. Man fastnar i bidragsberoendet (Lagheim & Körner, 2009, s. 246). 

 
Framtidsbeskrivningen tecknar endast en framtid för samhället. Utöver att de-
finiera själva samhället utifrån människor i arbete och arbetslösa, varnar också 
texten läsaren för konsekvenserna av att bli arbetslös: En knapp privat eko-
nomi, beroende av ekonomiskt stöd, håglöshet samt en allmän utsiktslös till-
varo. Eftersom framtidsbeskrivningen i texten i sig inte är ett scenario, utan 
helt enkelt konstaterar att bara två scenarier är möjliga inom ramen för en på 
förhand given samhällsordning, återspeglar denna varning till läsaren också 
ett hot. Citatstyckets första tre ord ”Om du inte” tillskriver läsaren ansvaret att 
själv via utbildning undvika det scenario som placerar henne ”vid sidan om”. 
Vad detta ”vid” sidan om består av beskriver inte texten. 

Citatets resonemang om framtiden är ett uttryck för en föreställning om 
samhället som en politisk ordning (jfr Rancière, 2010a). Det framtida sam-
hället framställs i textens som en föreställd ordning som omfattar både inklu-
derade och exkluderade människor. Samhällsordningen i ranciersk termino-
logi är en fördelning av den på förhand stipulerade identifikationen av männi-
skor i kategorier som tillsammans utgör summan av ett samhälle i sin helhet. 
I citattexten är summan både människor med arbete och de ”vid sidan om”. 
Dessa två kategorier av människor utgör helhetsbilden av ett samhälle genom 
vilken det blir möjligt att se vissa individer som uteslutna ur samhället trots 
att de är en del av samhället.       

Att tala om ”vid sidan om” av samhället påminner mycket om nyordet ut-
anförskap, som i samtida politisk diskurs kommit att signalera avsaknaden av 
arbete snarare än att beskriva någon eller några som rent fysiskt befinner sig 
utanför samhället. ”[V]id sidan om” uttrycker att några människor befinner 
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sig utanför i samhället och definierar en identitet knuten till en specifik livssi-
tuation. ”[V]id sidan om” är egentligen ingen plats, utan avsaknaden av löne-
arbete.   

Citattexten ger sken av en apolitisk och därigenom ideologiskt neutral 
framtidsbeskrivning men så är inte fallet. Framtidsbeskrivningen ovan är av 
ontopolitisk art. Den beskriver framtida samhällstillstånd som ett faktum där 
samhället definieras av dem med arbete och de utan arbete. Textens resone-
mang ger inget utrymme åt en definition av samhället i sin helhet som inte 
kategoriseras via vattendelaren arbete.    

Läsaren varnas i denna motsägelsefulla framtidsbeskrivning, där plats sam-
manblandas med människans självförsörjning, för en framtid utan framtid. Ar-
betslöshet innebär enligt textutdraget en livssituation utan ekonomisk frihet. 
Individuell ekonomisk självförsörjning genom arbete vidgar individens val-
möjligheter. Texten handlar därför implicit också om människans självför-
verkligande genom lönearbete. Vissa människor, de med arbete, har möjlig-
heten att ”välja framtid”.  

De två orden – välja framtid – beskriver den individ som har en så tillräck-
lig ekonomisk frihet att hon framöver kommer kunna styra sitt liv i önskvärd 
riktning. Den enskilda människan utan arbete saknar dock inte bara denna 
möjlighet, utan tvingas enligt texten att också minimera framtidshorisonten 
till vardagen. Hon är fast på plats i tillvaron utan framtid.  

Resonemanget ur läroboken Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim, 
& Körner, 2009) framstår bara som rimligt under förutsättning att dess onto-
politiska logik får vara vägledande för en definition av samhället: Samhällets 
är en naturlig ordning av identiteter, uppgifter och platser. Därför kan sam-
hällsordningen enligt textens logik inte heller förändras i framtiden. Däremot 
säger den att individen via förvärvsarbete kan förändra sin egen framtid i 
denna oföränderliga ordning.    

Citatet rymmer ett normerande anspråk på att förklara framtidens innehåll 
innan den ägt rum, genom vad som historikerna Peter Miller och Nicolas Rose 
(2008) beskriver som: ”The desire to bring the future into the present, so as to 
manage it better” (s. 216). Begäret att beskriva framtiden som redan närva-
rande härstammar ur ett avancerat liberalt samhälles huvudsakliga styrnings-
dilemma. Politiska och sociala institutioner måste förena den liberala idén att 
varje människa har beslutsrätten att styra sitt eget liv, med den pragmatiska 
insikten att samhället måste organiseras på villkoret att samhällsmedlem-
marna accepterar de institutioner som är beroende av att människor i viss ut-
sträckning beter sig förutsägbart (Miller & Rose, 2008). Begäret att närvaran-
degöra framtiden är inte en lösning på detta dilemma. Framtidsbeskrivningen 
funktion i ovanstående citat är istället att villkora individens egenskapta fram-
tid med nödvändigheten av individuell anpassning till ett förutsägbart sam-
hälle. Citattexten förmedlar helt enkelt detta dilemma till läsaren och överläm-
nar ansvaret till läsaren att hantera det.   
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Längre ned i samma avsnitt om arbete och framtid i Läroboken Impuls – 
Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009), återfinns följande reso-
nemang: 

 
Varför arbetar vi? Arbetet ger oss pengar, men också gemenskap och nya 

kunskaper. Dessutom arbetar vi för att vi själva och hela samhället ska utveck-
las och få det bättre. En del arbetar bara för att kunna leva och överleva, och 
ser arbetet som trist slit. Andra lever för sitt arbete – de älskar att arbeta 
(Lagheim & Körner, 2009, s. 249). 

  
Lärobokstexten träder fram som den röst som vet värdet av arbete. Arbete 
skänker, såsom också framhålls i förra citatet ur Impuls – Stadiebok – Sam-
hälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009), den enskilda människan möjligheten att 
skapa sin egen framtid. Värdet av arbete är dock inte bara ekonomiskt moti-
verat. I texten ovan framställs också den enskildas arbete som en förutsättning 
för hela samhällets framtid. Budskapet är att inte bara arbeta för sig själv utan 
också för sin medmänniskor. Samtidigt säger texten något mer, den berättar 
också värdet av den goda upplevelsen av arbetet. Den talar uttryckligen om 
kärleken till arbete. 

Den liberale tänkaren Martha Nussbaum (1995) kritiserar liberal ideologi 
för ett i grunden naivt perspektiv på arbete. Liberal ideologi menar hon bortser 
i hög grad från maktrelationer mellan exempelvis arbetsgivare och arbetsta-
gare. Hon kritiserar också ideologin för att tillskriva alla arbeten samma goda 
upplevelse. Alla arbetsuppgifter har inte självförverkligande potential, menar 
hon. Nussbaums (1995) kritik av arbetsideal är viktig för en kritisk analys av 
ovanstående citatstycke. Kärleken till arbete begränsas till en kärlek till ar-
betsuppgiften.  

Textutdraget knyter arbete till lycka, autonomitet, frihet samt självförverk-
ligande och knyter arbetslöshet till beroende, håglöshet, utsiktslöhet, ofrihet 
och en tänkt abstrakt sfär utanför samhället, inuti samhället. Dess resonemang 
förutsätter en syn på samhälle och framtid som är nödvändig för att legitimera 
beskrivningen av den goda arbetsupplevelsen. Rancières (1991) kritik av  den 
politiska ordningen bidrar till att förstå samhällssynen i ovanstående citat. Be-
skrivningen av upplevelsen av arbete har en sinnlig estetisk dimension, utöver 
den ideologiska dimensionen. Texten förmedlar en ordnad bild av samhället 
beståendes av vissa människor som arbetar för överlevnad, andra som inte 
uppskattar sitt arbete och ytterst de som älskar sitt arbete. Samhällsbilden är i 
detta fall inte bara en reflektion över samhället, utan framställs i texten som 
en nödvändig bild för människan som i framtiden vill kunna välja ett arbete 
hon kommer älska att utföra. Människan förväntas kunna lära sig att betrakta 
och ordna samhället på ett särskilt sätt, men också lära sig att upplevelsen av 
samhället varierar beroende på var i ordningen hon befinner sig. 
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Jag har i denna analys av exempeltexter ur läroboken Impuls – Stadiebok – 
Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) visat att framtidsbeskrivningen skil-
jer sig från framtidsscenariet. Det framtida samhälle dessa citat tecknar är inte 
scenarier, utan ett närvarandegörande av en enda framtid som upprättar två 
tillgängliga scenarier: ett scenario med en framtid, det vill säga ett tillstånd där 
individens plats och funktion i samhället är öppen och oförutsägbar. I det 
andra scenariot placeras hon i ett ekorrhjul. Samhällets framtid blir via textens 
ontopolitiska logik förutsägbar eftersom samhället definieras av de här två 
scenarierna. 

Citatutdragen handlar om reproduktion av en redan etablerad samhällsord-
ning, istället för ett erbjudande om reflektion över framtiden där exempelvis 
framtidsscenarierna ligger till underlag för diskussion om huruvida samhällets 
yttersta vattendelare bör vara förvärvsarbete.  

I jämförelse med ovanstående citat ur boken Impuls – Stadiebok – Samhälle 
1-3 (Lagheim & Körner, 2009) har beskrivningen av framtiden I händelsernas 
centrum (Hedengren, 1997) både vissa likheter och skillnader:      
 

Att fantisera om det okända är givetvis fascinerande. Men det är också en 
nödvändighet för att samhället ska fungera. En kommun måste till exempel 
skaffa sig en uppfattning om hur många barn som kommer födas under de 
närmsta åren. I annat fall kan man inte veta om det behövs byggas fler daghem 
och skolor. Även företag måste ta hänsyn till framtiden (Hedengren, 1997, s. 
190). 

 
Fantasin beskrivs här som ett krav för att människan ska kunna förutsäga ett 
framtida tillstånd och därmed förbereda henne för framtiden. I det avseendet 
beskriver ovanstående resonemang nödvändigheten av framtidsscenariets la-
borativa funktion. Fantasin erbjuder människan att laborera med olika bilder 
av framtiden.  

I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) beskriver längre ned i samma 
textavsnitt villkoren för den goda framtiden på ett sätt som avviker från före-
ställningen om scenariot som ett redskap för framtidsförberedelse. Samhället 
rymmer enligt följande resonemang två generella kategorier av människor 
som förhåller sig annorlunda till det okända, ”främmande” och ”annorlunda”:    

 
Hålla fast vid det gamla eller våga något nytt 
Vissa människor är misstänksamma mot allt som är nytt. Det som avviker 

från det vanliga och "normala" tycker man illa om. Man har liten förståelse för 
andra kulturer och är ointresserad av politik och samhällsfrågor. Studier är inte 
så viktigt utan det avgörande är att snabbt få ett jobb och tjäna pengar. Ofta bor 
man kvar på samma ort där man växt upp. Vi kan kalla den här gruppen för 
traditionalister. 

Andra – så kallade nydanare – är istället nyfikna på det främmande och 
annorlunda. Man ser positivt på framtiden, är intresserad av andra kulturer och 
är sugen att lära sig mer av världen. Kanske vill man plugga eller arbeta utom-
lands något år. Ett intressant arbete är mer betydelsefullt än att tjäna en massa 
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pengar. En nydanare är intresserad av samhällsfrågor och vill själv ta ansvar 
för sitt liv (Hedengren, 1997, s. 192-193). 

 
Och vidare: 

Förmodligen ligger de flesta av oss någonstans mitt emellan de båda ytterlig-
heterna. Ändå kan det vara bra att renodla åsikterna, det vill säga generalisera. 
Det råder nämligen ingen tvekan om att vår gemensamma framtid till stor del 
påverkas av vilket av de båda synsätten som kommer dominera (Hedengren, 
1997, s. 193). 

 
Den första kategorin av människor, så kallade ”traditionalister”, påstås för-
hålla sig på ett särskilt sätt gentemot samhällelig gemenskap, utbildning och 
förändring. Deras förhållningssätt kännetecknas i huvudsak av okunskap och 
oförståelse inför det ”främmande”, avsaknad av intresse för utbildning och 
”samhällsfrågor”, samt låg grad av mobilitet i det geografiska rummet. Deras 
generella attityd kännetecknas av att de ”är misstänksamma mot allt som är 
nytt”.  

Den kategori av människor som istället beskrivs som ”nydanare” framställs 
som den förra kategorins motsats. Samhällsengagemang, öppenhet gentemot 
”det främmande och annorlunda”, en positiv inställning till framtiden, kun-
skapstörst och utforskande av omvärlden kännetecknar dem. Sådana personer 
ser enligt texten inte likadant på utbildningens funktion som traditionalister 
som ser utbildning främst som medel att ”snabbt få ett jobb och tjäna pengar” 
– ”ett intressant arbete är mer betydelsefullt” för nydanarna. Kategorin "nyda-
nare" beskrivs ha en relation till framtiden som ”man ser positivt” på. Katego-
rin ”traditionalister” saknar i texten helt en uttalad relation till framtiden. De-
finition av framtiden möjliggörs därför i resonemanget bara av vissa männi-
skors specifika uppfattning om utbildningens funktion, samma människors 
vilja att resa eller arbeta utomlands samt deras attityd till arbete där lönen är 
underordnad deras intresse för själva arbetet. Texten formulerar på detta sätt 
en kategori av människor med en relation till framtiden, och en kategori utan.  

På samma sätt som i Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Kör-
ner, 2009) framträder i I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) en fram-
tidsbeskrivning med två typer av människor – en idealtyp med framtiden för 
sig och en framtidslös, presensbunden människa. Där dessa två kategorier av 
människor i framtidsbeskrivningen i Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 
(Lagheim & Körner, 2009) upprättas i beskrivningen av självförsörjning ge-
nom arbete och arbetslöshetens utsiktslöshet, beskrivs idealtypen i I händel-
sernas centrum (1997) i en kategori av människor med särskild personlighet. 
Utgångspunkten för ett gott samhälle är en personlighetstyp. 

Resonemanget i citatet ovan problematiserar visserligen den skarpa gräns-
dragning mellan två föreställt motsatta typer av människor i samhället som 
förhåller sig till framtiden på två radikalt olika sätt. Samtidigt motiveras den 
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snäva generaliseringen utifrån påståendet att konsekvenserna för "vår gemen-
samma framtid" är avhängiga "vilket av de båda synsätten som kommer do-
minera". Framtidsbeskrivningen i citattextens resonemang tecknar således två 
framtidsscenarier, ett där nydanare dominerar traditionalisterna och ett där det 
omvända gäller. Framtiden är dock bara en eftersom samhället framöver be-
skrivs som en ordning med traditionalister och nydanare, oavsett vilka av 
dessa personlighetstyper som kommer att ”dominera”. 

Citatet ur I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) säger beskriver sam-
hällsförändringens villkor utöver det goda samhällets villkor. Förändring på 
samhällelig nivå är knuten till människors egenskaper och deras plats i sam-
hället. Epitetet nydanare beskriver som jag visat den typ av människa som 
öppnar upp för en positiv framtid, dvs. de människor som gör den goda fram-
tiden möjlig. Sådana människor har enligt texten en mängd olika positiva 
egenskaper som inte bara återspeglar deras personlighet i allmänhet, utan 
också vilka möjligheter till förändring denna personlighet erbjuder ett sam-
hälle. Traditionalister däremot representerar tvärtom tillslutningen av framti-
den. Texten beskriver två typer av människor där de föredragna beskrivs som 
öppna för vad än är ”främmande och annorlunda”, medan traditionalister räds 
framförallt detta men också vad som kan liknas vid en spiritualitet som inte 
sätter materiella värden i centrum. Traditionalister är nämligen sådana att det 
snabbt är viktigt ”att snabbt få ett jobb och tjäna pengar”. De är opportunister.  

I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) knyter människors personlig-
het, kunskapsnivå och egenskaper till deras materiella status i samhället. Im-
plicit framträder en bild av den typiske förvärvsarbetaren utan högre utbild-
ning, med låg kunskapsnivå och slutet sinne inför omvärlden. Den andre typen 
återspeglar den unga människan med vilja och ekonomisk möjlighet att ut-
forska världen. I förlängningen beskriver texten här två gestaltar med rötterna 
i två olika samhällsklasser. Den ekonomiskt obemedlade unga människan och 
den unga människan med ekonomiska förutsättningar att utforska världen. 
Den gemensamma framtiden står också på spel och nydanarna är de som gör 
den positiva gemensamma framtiden möjlig. Människors fantasi utgör, som 
texten ger uttryck för, en central utgångspunkt för hennes förmåga att skapa 
en god framtid. Människor med rätt attityd gör den goda framtiden möjlig och 
de som tycks sakna denna attityd, omöjliggör den. Boken förmedlar en logik 
om det goda samhällets förutsättningar. Den goda gemensamma framtiden är 
inte bara är avhängig människor som förverkligar sig själva, utan också de 
människor som har ekonomiska möjligheter att göra så. 

Ovanstående två citat ur I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) åter-
speglar på ett tydligt sätt en framtidsoptimism som kännetecknar boken ige-
nom. Boken är publicerad under 90-talets andra hälft. Ett millennieskifte stod 
för dörren som erbjöd föreställningen om framtiden att betrakta den likt ett 
vägskäl. Vägskälet i bokens gestaltas i form ett val. Läsaren uppmanas impli-
cit till att både ta ställning för en framtid som står på spel men också om nöd-
vändigt förändra sin egen personlighet till det bättre.    
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snäva generaliseringen utifrån påståendet att konsekvenserna för "vår gemen-
samma framtid" är avhängiga "vilket av de båda synsätten som kommer do-
minera". Framtidsbeskrivningen i citattextens resonemang tecknar således två 
framtidsscenarier, ett där nydanare dominerar traditionalisterna och ett där det 
omvända gäller. Framtiden är dock bara en eftersom samhället framöver be-
skrivs som en ordning med traditionalister och nydanare, oavsett vilka av 
dessa personlighetstyper som kommer att ”dominera”. 

Citatet ur I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) säger beskriver sam-
hällsförändringens villkor utöver det goda samhällets villkor. Förändring på 
samhällelig nivå är knuten till människors egenskaper och deras plats i sam-
hället. Epitetet nydanare beskriver som jag visat den typ av människa som 
öppnar upp för en positiv framtid, dvs. de människor som gör den goda fram-
tiden möjlig. Sådana människor har enligt texten en mängd olika positiva 
egenskaper som inte bara återspeglar deras personlighet i allmänhet, utan 
också vilka möjligheter till förändring denna personlighet erbjuder ett sam-
hälle. Traditionalister däremot representerar tvärtom tillslutningen av framti-
den. Texten beskriver två typer av människor där de föredragna beskrivs som 
öppna för vad än är ”främmande och annorlunda”, medan traditionalister räds 
framförallt detta men också vad som kan liknas vid en spiritualitet som inte 
sätter materiella värden i centrum. Traditionalister är nämligen sådana att det 
snabbt är viktigt ”att snabbt få ett jobb och tjäna pengar”. De är opportunister.  

I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) knyter människors personlig-
het, kunskapsnivå och egenskaper till deras materiella status i samhället. Im-
plicit framträder en bild av den typiske förvärvsarbetaren utan högre utbild-
ning, med låg kunskapsnivå och slutet sinne inför omvärlden. Den andre typen 
återspeglar den unga människan med vilja och ekonomisk möjlighet att ut-
forska världen. I förlängningen beskriver texten här två gestaltar med rötterna 
i två olika samhällsklasser. Den ekonomiskt obemedlade unga människan och 
den unga människan med ekonomiska förutsättningar att utforska världen. 
Den gemensamma framtiden står också på spel och nydanarna är de som gör 
den positiva gemensamma framtiden möjlig. Människors fantasi utgör, som 
texten ger uttryck för, en central utgångspunkt för hennes förmåga att skapa 
en god framtid. Människor med rätt attityd gör den goda framtiden möjlig och 
de som tycks sakna denna attityd, omöjliggör den. Boken förmedlar en logik 
om det goda samhällets förutsättningar. Den goda gemensamma framtiden är 
inte bara är avhängig människor som förverkligar sig själva, utan också de 
människor som har ekonomiska möjligheter att göra så. 

Ovanstående två citat ur I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) åter-
speglar på ett tydligt sätt en framtidsoptimism som kännetecknar boken ige-
nom. Boken är publicerad under 90-talets andra hälft. Ett millennieskifte stod 
för dörren som erbjöd föreställningen om framtiden att betrakta den likt ett 
vägskäl. Vägskälet i bokens gestaltas i form ett val. Läsaren uppmanas impli-
cit till att både ta ställning för en framtid som står på spel men också om nöd-
vändigt förändra sin egen personlighet till det bättre.    
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I följande två exempeltexter ur Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 
3 (Andersson, 2004) beskrivs också en gemensam framtid för samhället som 
står på spel. Liksom aktualiseringen av en nära förestående framtid i föregå-
ende citat ur Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) 
och i I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) tecknas nedan en eventuellt 
hotfull framtid, åtminstone för en del människor:   
 

I Åsele finns mycket got om fin natur. Här ligger bland annat ett av landets 
större orörda orörda skogsområden, här finns fina fiskevatten och utmärkta 
jaktmarker. Miljön är orörd, brottsligheten låg och man får leta efter en lugnare 
miljö för barn att växa upp i. Kanske tycker många att det är för lugnt. (An-
dersson, 2004/2005, s. 60). 

 
Därefter följer en utveckling av resonemanget om Åsele under rubriken 
”Framtiden för Åsele”: 
 

Enligt en prognos som Statistiska Centralbyrån gjorde år 2000 kommer 
Åseles befolkning att minska även i framtiden. Fram till 2040 tror SCB att 
Åseles befolkning minskar med 75 procent. Det innebär att kommunen då bara 
har 1000 invånare. Nu ska man komma ihåg att detta bara är en prognos, men 
om utvecklingen fortsätter som idag så blir det så i Åsele kommun. 

Om Åsele utvecklas som hittills så blir det inte bara en befolkningsminsk-
ning, medelåldern i kommunen kommer att bli allt högre och allt färre får för-
sörja allt fler. Skolor måste läggas ner och service försvinner. Det är svårt att 
se ljust på Åseles framtid om man inte tycker om den storslagna naturen. (An-
dersson, 2004/2005, s. 60) 

 
Rubriken till citatet ovan är som sagt ”Framtiden för Åsele”, men texten som 
följer tecknar tvärtom avsaknaden av framtid för Åsele. Åsele tynar bort ge-
nom en succesiv avfolkning av samhället. Texten menar att samhällets grad-
visa försvinnande går att förutsäga genom att analysera befolkningsprognosen 
som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort för Åsele.    

Referensen till SCB är central för ovanstående framtidsbeskrivning. Citat-
texten ovan tecknar en framtid för Åsele som är mer eller mindre oundviklig. 
Texten beskriver inte bara ett framtidsscenario utan också den förutsägbara 
händelsekedja som leder till framtidsscenariet. Framtiden görs på så sätt högst 
aktuell genom att framstå som oundviklig.  

Textens aktualisering av framtiden säger dock mer. Texten ger på två sätt 
sken av neutral framtidsbeskrivning. Genom stöd i befolkningsstatistik drar 
texten slutsatsen att Åsele sannolikt försvinner. Texten meddelar också läsa-
ren att ett borttynat Åsele inte nödvändigtvis uppfattas som negativt av den 
eller de individer som ”tycker om den storslagna naturen”. 

Aktualiseringen av Åseles sannolika icke-framtid fyller en specifik funkt-
ion. Texten etablerar en neutral position för samhällsbeskrivning ur vilken 
upplevelsen av avbefolkning måste värderas av läsaren snarare än att texten 
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gör en sådan värdering. Neutraliteten är dock illusorisk, eftersom textens hu-
vudbudskap följer en ontopolitisk logik som gör Åseles invånare till sociala 
objekt istället för politiska subjekt. De skeden som leder till Åseles försvin-
nande är enligt texten redan idag initierade. Den eventuella politik som mot-
verkar avbefolkningen finns inte i beskrivningen. Kvar återstår den enskilda 
individen att värdera huruvida hon uppskattar eller inte uppskattar föränd-
ringar hon inte kan påverka.    

Ovanstående ontopolitiska samhällsbeskrivning uttrycker ambivalens. Å 
ena sidan förmedlar den en mörk bild av framtiden för kommunen Åsele. Sam-
hällsfunktionerna kan inte längre upprätthållas av en alltför liten befolkning. 
Å andra sidan betyder det inte att alla människor upplever detta som något 
dåligt. För den enskilde individen med böjelse för orörd natur, kan trots allt 
den dystopiska berättelsen om kommunens stadiga borttynande betraktas som 
ett erbjudande.   

Förståelsen av utopi, dystopi och demokratiska samhället som en idealbild 
klargör på ett tydligt sätt framtidsbeskrivningen av Åsele. Milojevic talar om 
”dystopian dangers” (Milojevic, 2008, s. 109). Dystopi i skönlitteratur eller 
politisk satir återspeglar en framtidsberättelse där i princip alla människor le-
ver i det sämsta av samhällen. Hon menar att dystopiska framtidsbeskriv-
ningar i samtida politisk diskurs emellertid har en annan betydelse. Dystopin 
gestaltas inte i samma utsträckning i berättelser om en framtid där alla männi-
skor drabbas av plötslig global katastrof. Om den yttersta konsekvensen av 
sned maktbalans under det så kallade kalla kriget i västlig kultur gestaltades i 
mardrömmen om global nukleär vinter, etableras alltmer en politiskt förmed-
lad bild av dystopi där en part av mänskligheten är del av ett utopiskt, välord-
nat samhälle medan andra av eget val eller på grund av omständigheter står 
utanför samhället (Milojevic, 2008). Utopin existerar fortfarande och hotet 
mot den är de människor som inte enkelt går att klassificera inom ramen för 
idealbilden av det goda samhället.  Crouch talar om ”de övriga klassernas kon-
turlöshet” (Crouch, 2011, s. 67). Enligt honom alstrar den samtida liberala 
demokratin, som endast identifierar demokrati med ett system för samhälls-
styre, en oförmåga att se det demokratiska samhället annat än i idealbilden av 
samhället. Det goda demokratiska samhället tar därför bara form genom de 
individer som svarar mot idealet om den goda demokraten. Problemet med det 
är att sådana människor som inte motsvarar detta ideal inte kan benämnas på 
annat sätt än ofullständiga eller tvivelaktiga medlemmar i ett samhälle som 
strävar mot en bättre gemensam samvaro. Realiseringen av ett utopiskt demo-
kratiskt samhälle förutsätter därmed att människor lär sig anpassa sig till 
denna idealbild. 

Crouchs (2011) resonemang ger fördjupad betydelse åt Milojevics (2008) 
beskrivning av dystopiska faror. Varje utopisk framsida har enligt Milojevic 
en dystopisk baksida (de rikas samhälle/de fattigas samhälle, de kunnigas plats 
i världen/de okunnigas plats i världen, västvärlden/övriga världen, stad/lands-
bygd, majoritetskultur/subkultur, osv). Framställs denna dystopiska baksida 
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I följande två exempeltexter ur Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 
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som ett hot mot den ordnade och välfungerade delen av världen förlorar emel-
lertid politiken sin verkligt inkluderande funktion. Istället för att motverka or-
sakerna till uppdelning av mänskligheten i två parter, riskerar en politisk dis-
kurs som benämner en del av mänskligheten som en fara eller ett hot att ce-
mentera orättvisa och förtryck (Milojevic, 2008).  

Milojevics (2008) definition av dystopiska faror är användbar i analysen av 
beskrivningen av Åsele som del av större samhällsförändring. För vad hon 
tydligt pekar på är att samtida utopiska och dystopiska samhällsbeskrivningar 
i hög grad beskriver utopin och dystopin som särskilda delar av ett större sam-
hälle, istället för att beskriva samhället i sin helhet. Utopin och dystopin exi-
sterar jämsides inom ramen för samma samhälleliga gemenskap.  

I direkt anslutning till den pessimistiska beskrivningen av Åseles framtid i 
Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 3 (Andersson, 2004) framhålls 
Nacka kommun som den radikala motsatsen till just Åsele. Det svenska sam-
hällets dystopiska baksida är Åsele och Nacka dess utopiska framsida.  
 

I Nacka finns ett omväxlande näringsliv med olika sorters industrier, och så 
gott som alla tänkbar service. Det ger också ett rikt utbud av arbetstillfällen. 
Inom pendlingsavstånd finns Sveriges största och mest omväxlande arbets-
marknad, dvs. hela Stockholmsområdet. I Nacka arbetar de flesta inom områ-
det handel och kommunikation. Här arbetar också många inom sektorn som 
kallas finansiell verksamhet och företagstjänster, en sektor med många högut-
bildade (Andersson, 2004, s. 61). 

 
Nacka kännetecknas av hög sysselsättning, hög medelinkomst, goda studiere-
sultat, relativt ung befolkning och stabil ekonomisk tillväxt. Liksom i beskriv-
ningen av Åsele tycks Nackas utveckling vara naturlig. Jämförelsen mellan 
Åsele och Nacka har en tydlig kontrastverkan och den föranleder sedermera 
studieuppgifter i slutet av bokens kapitel. Frågorna i dessa studieuppgifter ger 
läsaren i uppgift att fundera över rimliga lösningar på Åseles negativa utveckl-
ing. Frågorna implicerar att lösningen är ekonomisk: ”Tänk realistiskt, det får 
inte kosta för mycket!” (Andersson, 2004/2005, s. 63).  

Effekterna av Åseles försvinnande framstår som en mjuk dystopisk fara. 
Folk flyttar därifrån och välfärden blir succesivt lidande vilket gör att utflytt-
ningen pågår. Nacka framstår i texten som ett större samhälles utopiska fram-
sida, befolkad av en välmående högre medelklass.   

Trots att språkbruket i Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 3 (An-
dersson 2004) är till ytan mer neutralt än det dramatiska språk som kommer 
till uttryck i exemplen ur Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Kör-
ner, 2009) och I händelsernas centrum (Hedengren, 1997), rymmer böckerna 
en likartad aktualisering av framtiden förklarar att den i någon mening står på 
spel. I framförallt I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) är denna aktua-
lisering tydlig eftersom framtiden för hela samhället däri är avhängig så kal-
lade nydanares respektive traditionalisters framtida samhällsinflytande. Mot 
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en progressiv framtid ställs den dystopiska faran i form av människor med fel 
attityd och konservativ hållning.  

Texten i Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 3 (Andersson 2004) 
dristar sig inte till att knyta villkoren för en bättre framtid till en viss typ av 
individers personlighet på samma sätt i de två andra böckerna. Förändring av 
negativ utveckling framstår i den boken som möjlig genom ekonomisk-poli-
tiska åtgärder. Förändrad samhällsutveckling framstår som mer avhängig rat-
ionell planering och hushållning, snarare än attityd eller personlighet.   

  Framtidsbeskrivningarna ur Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim 
& Körner, 2009) och I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) rymmer ett 
tydligt hot. Genom aktualiseringen av framtiden utesluter dessa böcker andra 
framtidsscenarier än två. I en utopisk tillvaro i Impuls har den lyckade männi-
skan möjlighet att välja sin egen framtid. I den motsvarande dystopiska fram-
tiden låses den enskilde individen vid sin misslyckade skolgång. I I Händel-
sernas centrum står inte bara den enskilda individens framtid på spel, som i 
framtidsbeskrivningen i Impuls, utan hela den gemensamma framtiden. En 
självförverkligande människa står ställd mot en konservativ, misstänksam och 
i många avseenden utsiktslös människa som nöjer med sig arbete för försörj-
ning.  

Genom att skilja på framtidsscenariet som laborativ övning och beskriv-
ningen av en framtid, har jag visat att ovanstående citat förmedlar en bilder av 
ett framtida samhälle som saknar framtidsscenariets egentliga funktion att fun-
gera som guide för kreativiteten att lösa faktiska problem. Istället berättar ut-
dragen ur särskilt Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 
2009) och I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) att framtida problem, 
som exempelvis arbetslöshet, inte kan lösas utan bara undvikas.  

Beskrivningen av Åseles respektive Nackas framtid i Punkt SO – Gleerups 
Samhällskunskap del 3 (Andersson, 2004/2005) ställer uttryckligen frågan till 
läsaren hur Åseles negativa utveckling kan förändras. Svaret på den frågan 
förutsätter enligt bokens resonemang emellertid att förändringsarbetet är rent 
ekonomiskt betingat, snarare än politiskt. Beskrivningen av framtiden i Punkt 
SO – Gleerups Samhällskunskap del 3 (Andersson, 2004) tar form i ett till 
synes neutralt och realistiskt konstaterande, som Milojevic bidrar till att förstå 
som ett ogenomträngligt påstående ”where discussion about the desired is ta-
ken out of the equation” (Milojevic, 2006, s. 26).  

Det förenar alla utdrag ur dessa tre böcker att framtiden i någon mening är 
oundviklig. Denna framtid är den gemensamma. Inom ramen för en bestämd 
gemensam framtid ställs läsaren inför valet att tillhöra den del av framtiden 
som inte berörs av de negativa konsekvenserna denna bestämda framtid inne-
bär för vissa människor.  
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en likartad aktualisering av framtiden förklarar att den i någon mening står på 
spel. I framförallt I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) är denna aktua-
lisering tydlig eftersom framtiden för hela samhället däri är avhängig så kal-
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Demokrati som ett hot mot framtiden 
Hittills har jag visat några exempel på hur framtiden aktualiseras i text och hur 
framtidsscenarier i exemplen fungerar som uppmaning till läsaren att ta ställ-
ning till sin egen roll i ett framtida samhälle som är uppdelat i två tillstånd. 
Dessa två tillstånd, dystopin och utopin, beskriver inte väsensskilda samhällen 
utan tvärtom ett och samma samhälle i vilket människor lever i antingen en 
utopisk eller dystopisk tillvaro. 

I det följande visar jag hur denna itudelade enhet som är samhället i sin 
helhet, förutsätter en specifik uppfattning om demokrati som en möjlig praktik 
för samhällelig förändring. De två böcker i det undersökta materialet som allra 
tydligast rymmer denna specifika uppfattning är Impuls – Stadiebok – Sam-
hälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) och SOS Samhälle Maxi (Andersson, 
m.fl., 2010).10 Jag beskriver också hur denna itudelningslogik om samhället i 
sin helhet leder till ett demokratiskt problem. I detta avsnitt fokuserar jag Im-
puls – Stadiebok – Samhälle 1-3.  

I denna boks sista kapitel ”Vår gemensamma framtid” formuleras villkoren 
för ett gemensamt samhälle där ”[a]lla människor har samma rättigheter” (s. 
371). Rättigheterna syftar enligt kapitlets ingress till allas ”rätt till frihet och 
trygghet” som enligt ingresstexten därunder bygger på antagandet att ”[v]i är 
alla lika värda” (s. 371).  

Ingresstextens resonemang konstaterar också att ett sådant samhälle inte 
ännu existerar: ”Ändå förföljs många människor på grund av sin tro, sin sex-
uella läggning, sitt språk eller bara för att de ser annorlunda ut” och ”[n]ågra 
få har allt – trygghet, utbildning, och pengar – medan andra känner sig hotade 
och lever i fattigdom och misär” (s. 371).  

Frihet och trygghet framställs som oantastliga villkor för människan rättig-
heter. Det är inte ett helt oproblematiskt antagande när texten i ett resonemang 
längre ned på samma sida i en definition av makt, framställer makten som 
garant för människors gemensamt delade rättigheter:     
 

I alla samhällen – från de små som familjen, gänget och skolan, till de 
största som stater och nationer – finns det några som bestämmer medan resten 
måste lyda. 

Vi måste se till att de makthavare vi väljer skyddar våra gemensamma rät-
tigheter från människor som vill missbruka dem. Vi vill att alla ska kunna leva 
i ett tryggt samhälle, där vi kan förverkliga våra drömmar och få en bra framtid 
– tillsammans (Lagheim & Körner, 2009, s. 371). 

 
Vid sidan om en bred definition av samhället, som omfattar "familjen, gänget 
och skolan" och "stater och nationer", tillskrivs samhällelig bestämmanderätt 

                               
10 Förutom att visa detta under föregående rubrik framträder med tydlighet under rubriken ”En 
ödesmättad och samtidigt ordnad framtid” i femte kapitlet att dessa böcker härleder möjligheten 
till samhällelig förändring i större utsträckning till individuella val av livsstil, än till exempelvis 
kollektiv politiskt engagemang. 
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fåtalet människor (”några”) medan flertalet (”resten”) är underkastade fåtalets 
maktutövande. Det gäller enligt textens resonemang ”alla samhällen”.  

Flertalet, det vill säga ”Vi”, ges möjligheten att välja ”de makthavare” vars 
maktutövande ”skyddar våra gemensamma rättigheter”. Förutsättningen för 
en gemensam ”bra framtid” för samhället får i detta resonemang därför ett 
särskilt villkor. De ”makthavare vi väljer” erbjuder samhällets medlemmar 
”ett tryggt samhälle” där en gemensam god framtid är möjlig att skapa. Det 
trygga samhället som styrs av ett fåtal är i denna logik inte det framtida sam-
hälle ”vi” strävar efter, utan utgör i resonemanget tvärtom den nödvändiga 
basen för att en möjlig god framtid inte ska omöjliggöras av människor som 
avser missbruka ”våra rättigheter”. Fåtalets uppgift är att försvara tryggheten, 
inte erbjuda den, och den huvudsakliga uppgiften för demokratins makthavare 
definieras därför negativt. 

Logiken i resonemanget upprättar därför en dubbel och motstridig syn på 
relationen mellan makt och framtid. Det trygga samhället är inte det framtida 
målet för demokratisk politik. Samtidigt ska demokratins valda representanter 
garantera samhällsmedlemmarnas trygghet i framtiden.  

Det motstridiga budskap om makthavares uppgift som ovanstående reso-
nemang förmedlar, återspeglar en ambivalent hållning till kollektivitet som 
kommer till uttryck i läsartilltalet: ”Vi måste se till att de makthavare vi väl-
jer”. Kollektivet i denna formulering är majoriteten som väljer demokratiska 
representanter som garanterar individers trygghet och möjlighet till självför-
verkligande. Konsekvensen av detta resonemang blir att en villkorad kollekti-
vitet tar form. Endast i relation till makthavarna framträder det vi vars framtida 
trygghet måste garanteras. 

Ovanstående text leder sammanfattningsvis till en syn på demokrati vars 
funktion är att med minimal insats från politisk instans sörja för medborgarnas 
säkerhet. Samhället som en trygg plats erbjuder människan att förverkliga sina 
drömmar. I resonemanget framträder konturerna till en stat som medborgarna 
måste underkasta sig, och de som garanterar friheten i denna stat är en politisk 
elit eller klass.  

I följande två citat i samma kontext i boken framträder en tydligare bild av 
demokratins erbjudande till människan och hennes framtid:   
 

I en demokrati har varje människa rätt att välja sin egen framtid. Vägen mot 
lyckan, den tillvaro du och dina kompisar drömmer om, är inte alltid rak och 
enkel. Hur gör du för att välja den framtid du vill ha? Ibland kan det kännas 
som att andra, till exempel skolans personal och samhällets institutioner, lägger 
hinder i vägen, men du måste granska dig själv också. Väntar du på att någon 
annan ska tala om vad du ska göra, ställa upp och göra jobbet åt dig – eller tar 
du egna initiativ? 

Det krävs en hel del av dig om du ska lyckas göra verklighet av dina dröm-
mar. Då måste du själv sätta upp målet, staka ut vägen, hanterar hindren och 
fullfölja vandringen. Din vilja att lyckas är din styrka (Lagheim, m.fl., 2009, s. 
376). 



 150

Demokrati som ett hot mot framtiden 
Hittills har jag visat några exempel på hur framtiden aktualiseras i text och hur 
framtidsscenarier i exemplen fungerar som uppmaning till läsaren att ta ställ-
ning till sin egen roll i ett framtida samhälle som är uppdelat i två tillstånd. 
Dessa två tillstånd, dystopin och utopin, beskriver inte väsensskilda samhällen 
utan tvärtom ett och samma samhälle i vilket människor lever i antingen en 
utopisk eller dystopisk tillvaro. 

I det följande visar jag hur denna itudelade enhet som är samhället i sin 
helhet, förutsätter en specifik uppfattning om demokrati som en möjlig praktik 
för samhällelig förändring. De två böcker i det undersökta materialet som allra 
tydligast rymmer denna specifika uppfattning är Impuls – Stadiebok – Sam-
hälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) och SOS Samhälle Maxi (Andersson, 
m.fl., 2010).10 Jag beskriver också hur denna itudelningslogik om samhället i 
sin helhet leder till ett demokratiskt problem. I detta avsnitt fokuserar jag Im-
puls – Stadiebok – Samhälle 1-3.  

I denna boks sista kapitel ”Vår gemensamma framtid” formuleras villkoren 
för ett gemensamt samhälle där ”[a]lla människor har samma rättigheter” (s. 
371). Rättigheterna syftar enligt kapitlets ingress till allas ”rätt till frihet och 
trygghet” som enligt ingresstexten därunder bygger på antagandet att ”[v]i är 
alla lika värda” (s. 371).  

Ingresstextens resonemang konstaterar också att ett sådant samhälle inte 
ännu existerar: ”Ändå förföljs många människor på grund av sin tro, sin sex-
uella läggning, sitt språk eller bara för att de ser annorlunda ut” och ”[n]ågra 
få har allt – trygghet, utbildning, och pengar – medan andra känner sig hotade 
och lever i fattigdom och misär” (s. 371).  

Frihet och trygghet framställs som oantastliga villkor för människan rättig-
heter. Det är inte ett helt oproblematiskt antagande när texten i ett resonemang 
längre ned på samma sida i en definition av makt, framställer makten som 
garant för människors gemensamt delade rättigheter:     
 

I alla samhällen – från de små som familjen, gänget och skolan, till de 
största som stater och nationer – finns det några som bestämmer medan resten 
måste lyda. 

Vi måste se till att de makthavare vi väljer skyddar våra gemensamma rät-
tigheter från människor som vill missbruka dem. Vi vill att alla ska kunna leva 
i ett tryggt samhälle, där vi kan förverkliga våra drömmar och få en bra framtid 
– tillsammans (Lagheim & Körner, 2009, s. 371). 

 
Vid sidan om en bred definition av samhället, som omfattar "familjen, gänget 
och skolan" och "stater och nationer", tillskrivs samhällelig bestämmanderätt 

                               
10 Förutom att visa detta under föregående rubrik framträder med tydlighet under rubriken ”En 
ödesmättad och samtidigt ordnad framtid” i femte kapitlet att dessa böcker härleder möjligheten 
till samhällelig förändring i större utsträckning till individuella val av livsstil, än till exempelvis 
kollektiv politiskt engagemang. 

 151

fåtalet människor (”några”) medan flertalet (”resten”) är underkastade fåtalets 
maktutövande. Det gäller enligt textens resonemang ”alla samhällen”.  

Flertalet, det vill säga ”Vi”, ges möjligheten att välja ”de makthavare” vars 
maktutövande ”skyddar våra gemensamma rättigheter”. Förutsättningen för 
en gemensam ”bra framtid” för samhället får i detta resonemang därför ett 
särskilt villkor. De ”makthavare vi väljer” erbjuder samhällets medlemmar 
”ett tryggt samhälle” där en gemensam god framtid är möjlig att skapa. Det 
trygga samhället som styrs av ett fåtal är i denna logik inte det framtida sam-
hälle ”vi” strävar efter, utan utgör i resonemanget tvärtom den nödvändiga 
basen för att en möjlig god framtid inte ska omöjliggöras av människor som 
avser missbruka ”våra rättigheter”. Fåtalets uppgift är att försvara tryggheten, 
inte erbjuda den, och den huvudsakliga uppgiften för demokratins makthavare 
definieras därför negativt. 

Logiken i resonemanget upprättar därför en dubbel och motstridig syn på 
relationen mellan makt och framtid. Det trygga samhället är inte det framtida 
målet för demokratisk politik. Samtidigt ska demokratins valda representanter 
garantera samhällsmedlemmarnas trygghet i framtiden.  

Det motstridiga budskap om makthavares uppgift som ovanstående reso-
nemang förmedlar, återspeglar en ambivalent hållning till kollektivitet som 
kommer till uttryck i läsartilltalet: ”Vi måste se till att de makthavare vi väl-
jer”. Kollektivet i denna formulering är majoriteten som väljer demokratiska 
representanter som garanterar individers trygghet och möjlighet till självför-
verkligande. Konsekvensen av detta resonemang blir att en villkorad kollekti-
vitet tar form. Endast i relation till makthavarna framträder det vi vars framtida 
trygghet måste garanteras. 

Ovanstående text leder sammanfattningsvis till en syn på demokrati vars 
funktion är att med minimal insats från politisk instans sörja för medborgarnas 
säkerhet. Samhället som en trygg plats erbjuder människan att förverkliga sina 
drömmar. I resonemanget framträder konturerna till en stat som medborgarna 
måste underkasta sig, och de som garanterar friheten i denna stat är en politisk 
elit eller klass.  

I följande två citat i samma kontext i boken framträder en tydligare bild av 
demokratins erbjudande till människan och hennes framtid:   
 

I en demokrati har varje människa rätt att välja sin egen framtid. Vägen mot 
lyckan, den tillvaro du och dina kompisar drömmer om, är inte alltid rak och 
enkel. Hur gör du för att välja den framtid du vill ha? Ibland kan det kännas 
som att andra, till exempel skolans personal och samhällets institutioner, lägger 
hinder i vägen, men du måste granska dig själv också. Väntar du på att någon 
annan ska tala om vad du ska göra, ställa upp och göra jobbet åt dig – eller tar 
du egna initiativ? 

Det krävs en hel del av dig om du ska lyckas göra verklighet av dina dröm-
mar. Då måste du själv sätta upp målet, staka ut vägen, hanterar hindren och 
fullfölja vandringen. Din vilja att lyckas är din styrka (Lagheim, m.fl., 2009, s. 
376). 



 152

 
Och, i stycket som följer texten ovan: 
 

Om du kan ta till dig kunskaper och information får du det lättare i livet. 
Detta gäller både barn och vuxna. Du kan utveckla din begåvning och förverk-
liga dina drömmar. 

Utan kunskap kan du hamna i underläge. Med okunskap följer sämre jobb, 
kanske arbetslöshet. Den som är – eller känner sig – underlägsen vill ibland 
hävda sig. Våld kan vara ett sätt (Lagheim, m.fl., 2009, s. 376). 

 
I texten beskrivs en ganska hård och tuff framtid som väntar den människa 
som inte lyckas med sin skolgång. På samma sätt som jag visat i analysen av 
exempel ur Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) och 
I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) framträder här ytterligheter i be-
skrivningen av framtiden. Indirekt talar det senare av ovanstående två citat om 
ett hot mot den enskilda människan framtid. Vägen till framtiden beskrivs i 
det ovanstående som arbetsintensivt och det är ett arbete som den enskilda 
ytterst ansvarar för själv. Den retoriska frågan, direkt ställd till läsaren i texten, 
är uppfordrande och menar att människans eget initiativ och ”vilja att lyckas” 
är en förutsättning för individens framtid.  

Textutdragen argumenterar i linje med en syn på människans framtida för-
utsättningar som gestaltas tydligt i I händelsernas centrum (Hedengren, 1997). 
Framtiden står på spel, och de människor som befolkar samhället är antingen 
lyckade eller misslyckade. Faran med att misslyckas med sin utbildning är 
enligt texten inte enbart en personlig tragedi. Misslyckas hon riskerar hon 
också att bli en fara för andra.   

Det första av de tre citaten ur boken Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 
(Lagheim & Körner, 2009) beskriver den demokratiska politikens kärnfunkt-
ion som försvaret av människors demokratiska rättigheter och friheter. De två 
efterföljande citaten säger att lyckan ansvarar den enskilda människan för. Po-
litikens roll är i denna beskrivning snäv eftersom den reduceras till en institut-
ionaliserad praktik i vilken dess huvudsakliga funktion definieras negativt. 
Politiken behöver inte bidra till ett bättre samhälle, den ska hindra andra att 
underminera samhällsmedlemmarnas strävan mot den individuella lyckan. I 
statsvetenskaplig terminologi återspeglas denna syn på den statliga politikens 
uppgift i försvaret av människors negativa rättigheter (Crouch, 2010).  

I citaten ovan tecknas dock en bild av ett mycket specifikt hot mot den 
demokratiska ordningen som inte direkt hotar människors demokratiska rät-
tigheter. Det främsta hotet mot demokratins erbjudande till den enskilda sam-
hällsmedlemmens individuella frihet är misslyckade individer som befolkar 
det demokratiska samhället. Hotet kommer således inte utifrån samhället utan 
inifrån i form av individer med förlorad förmåga att sörja för sin egen lycka. 

En enklare analys av citaten ur Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 
(Lagheim & Körner, 2009) pekar på deras uppenbara problem att beskriva 
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demokratin. Påståendet i det första citatet, ”några som bestämmer medan res-
ten måste lyda”, är mycket tydligt i sin beskrivning av det demokratiska sam-
hället. Påståendets betydelse behövs inte brytas ned i djupare analys. Uppma-
ningen till läsaren går inte att misstolka. Samhällsmedlemmen ska underkasta 
sig – inte lagen eller demokratins spelregler – utan demokratiskt valda politi-
ker.   

En annan ingång till diskussion om påståendet är att undersöka vad som 
gör det möjligt att utkräva medborgarnas lydnad till folkvalda politiker, när 
ett sådant påstående så tydligt bryter demokratins konventioner. Jag kommer 
fortsättningsvis i det följande argumentera att ovanstående citat ger uttryck för 
itudelandets logik, men också att framtidsbeskrivningen ska betraktas som ett 
försök att garantera framtiden för samhället i sin helhet trots att beskrivningen 
av samhället i citaten framställs som just itudelat.   

Ovanstående tre citat ur Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & 
Körner, 2009) återspeglar på ett tydligt sätt en ambivalens i beskrivningen av 
ett demokratiskt samhälle. Denna ambivalens är tidstypisk.  

Teoretiska benämningar av samtida demokrati som postdemokratisk eller 
postdemokratisk rymmer samma kritiska analys av moderna demokratier. 
Samhällen som redan har en lång demokratisk tradition har i hög grad förskju-
tit den politiska konflikten som demokratins förutsättning, till förmån för re-
alistisk konsensuell demokratiuppfattning (Crouch, 2011). Istället för den 
pragmatiskt motiverade konsensualitet som är målet för rationell politisk dia-
log, som bland andra Habermas (1984) företräder, ska konsensualitet i detta 
avseende förstås som föreställningen att överenskommelsen om hur samhället 
via politisk diskussion praktiskt ska organiseras, föregår den politiska konflik-
ten. Det är en konsensualitet som därför annullerar politisk konflikt helt, ef-
tersom också en mycket pragmatisk och rationell politisk diskussion förutsät-
ter intressen som initialt står i konflikt (Crouch, 2011).   

Motsatsen till denna realistiska konsensualitetsuppfattning om demokra-
tiskt styre är uppfattningen om konflikten som demokratins grundläggande 
förutsättning. Crouch (2011) identifierar postdemokrati i samhällen där demo-
kratins institutioner förblivit intakta, men att själva den politiska makten allt-
mer koncentrerats till ”små förmögna eliter” (Crouch, 2011, s. 9). Demokra-
tiskt inflytande menar han har reducerats till upprätthållandet och försvaret av 
demokratiska institutioner, snarare än att vara en form för samhällsförändring 
eller samhällsutveckling. Demokrati förvandlas från potentiell förändrings-
kraft till administrativ teknologi. Mouffe (2005/2009) gör i princip samma 
analys som Crouch (2011) men menar också att konflikt inte helt kan annull-
eras i en demokrati. Om den ideologiskt drivna politiska konflikten reduceras 
i ett demokratiskt samhälle, till förmån för en politik som handlar om vilka 
representanter som förvaltar makten bäst, så kommer konflikten uppstå på 
andra håll i apolitiska, ibland våldsamma, sammanhang. 



 152

 
Och, i stycket som följer texten ovan: 
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Rancière går (2010), som jag uppfattar det, längst i sin kritik av demokra-
tins postdemokratiska eller postpolitiska tillstånd. Genom denna kritik betrak-
tar jag också ovanstående tre citat. Hans demokratikritik menar jag erbjuder 
ett sätt att se dessa citat som del i en onto-politisk diskurs.    

På två sätt menar han att institutionaliserad demokratisk politik distanserat 
sig från det folk det är satt att representera. Effekten av detta tillstånd hävdar 
han, är att ”we no longer believe in promises” (Rancière, 2010a, s. 9). Vi om-
fattar inte bara folket i en demokrati utan också demokratiskt valda politiker. 
För det första, menar han, har demokratisk idealism ersatts av realism. Poli-
tiska löften blir i denna realism uddlösa, inte för att de framstår som orealist-
iska, utan helt enkelt för att politisk realism inte befattar sig med löften. Real-
ismens politiker reagerar på omständigheter istället för att agera utifrån över-
tygelsen att samhället är möjligt att förändra via politiken.  

För det andra lyder hans samtidsanalys av politiken att denna realism foku-
serar i allt för hög grad på ”’the possible’, which precisely does not offer a 
great deal of possibilities. This ’possible’ is made of small things that progress 
slowly if they are handled with caution by those who know” (2010a, s. 9). 
Rancières (1999, 2010b) kritik av politikens fokus på möjligheter – som enligt 
honom inte alls handlar om möjligheter utan i själva verket reduktionen av 
politikens förändringspotential – sammanfattar mycket tydligt hans kritik av 
meritokratisk styrning. I meritokratin ser han en pedagogik som skapar en 
klyfta mellan den professionella politikern och de väljare hon är satt att repre-
sentera. Politikerns uppgift är att identifiera det som är möjligt att göra inom 
ramen för en politisk praktik, och samhällsmedlemmens uppgift är att välja 
den politiker som ser de möjligheter hon inte själv är kapabel till att se. Kon-
sekvensen av denna syn på politik, menar Rancière (1991, 2010b), skapar en 
omvänd pedagogik vars syfte är att lära människor att de inte är kapabla till 
att förstå hur politiken fungerar eller kan fungera som en praktik för politiskt 
motiverad samhällsförändringförändring.    

Den enskilda samhällsmedlemmens demokratiska uppgift är enligt de citat 
jag har analyserat i detta kapitelavsnitt inte att bidra till samhällsförändring 
utan individuellt självförverkligande. Självförverkligandet som en demokra-
tisk maxim är emellertid dubbeltydigt. Citaten ur Impuls – Stadiebok – Sam-
hälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) berättar inom vilka samhälleliga ramar 
detta förverkligande kan accepteras på samhällelig nivå. Å ena sidan meddelar 
citatens resonemang läsaren om varje människas rätt att ”förverkliga” sina 
”drömmar”, ”välja sin egen framtid” och ”utveckla” sin ”begåvning”. De talar 
om nödvändigheten att vissa människor styr samhället och att andra ”måste 
lyda”, och att det heller inte går att skylla på sin omgivning vid personliga 
misslyckanden. I den framtid där den enskilda människan har misslyckats med 
sin utbildning känner hon sig underlägsen och utan medel att hävda sin plats i 
samhället. Resonemanget i texten menar därför att våldet kan bli hennes sätt 
att till sist hävda sitt samhälleliga utrymme. Det demokratiska samhällets er-
bjudande om självförverkligande till den enskilda individen tecknas i citaten 
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ovan ömsom som löfte om handlingsfrihet, ömsom som hot. Utbildning blir 
den knivsegg som skiljer lyckade samhällsmedlemmar från misslyckade. 

 Med hjälp av Rancière (2010b) betraktar jag denna ambivalens mellan de-
mokratin som ett erbjudande och hot som ett uttryck för den goda demokrati 
som definieras genom sina ytterligheter i den goda samhällsmedlemmen och 
avfällingen i det demokratiska samhälle som erbjuder människor att skapa sin 
egen lycka. Den goda demokratin är därför föreställningen om det demokra-
tiska samhället som en moralisk ordning, snarare än politisk. I denna ordning 
betraktas inte samhällsmedlemmen först och främst som en potentiell bidra-
gande kraft till samhällsförändring. Hon tar form i föreställningen om den 
goda demokraten vars demokratiska egenskaper bedöms utifrån hennes för-
måga att behärska sig i den frihet demokratin erbjuder henne. Rancière (2010) 
skriver om den goda demokratin: 

 
On the one hand, democratic life calls to implement the idealistic view of 

the government by the people for the people. It entails an excess of political 
activity that encroaches on the principles and procedures of good policy, au-
thority, scientific expertise and pragmatic experience. In this instance, good 
democracy seems to require a reduction of this political excess. Yet a reduction 
of political action leads to the empowerment of ‘private life’ or ‘pursuit of 
happiness’, which, in turn, leads to an increase in the aspirations and demands 
that work to undermine political authority and civic behavior (Rancière, 2010b, 
s. 47). 

 
Jag skriver ut Rancières hela resonemang eftersom det på ett bra sätt samman-
fattar hans kritik av föreställningen om den goda demokratin. Motsägelsefullt 
nog leder enligt honom en moralisering av demokratin som god istället för 
politisk till uppfattningen att demokratin i politisk mening kan bli för demo-
kratisk.  

Demokratisk politik producerar politiska excesser i form beslutsprocesser 
som inte är demokratiskt förankrade. Den tänkta separationen mellan staten 
och människors vardagliga värv och verksamhet, menar exempelvis Crouch 
(2011), saknar vattentäta skott. Intressen i form näringsliv, forskning, fackför-
bund, minoritetsgrupper och så vidare återspeglar en politisering av männi-
skors vardag. Blir dessa intressens politiska makt för stor blir demokratins re-
presentativa karaktär för snedvriden. Det är inte längre folkets representanter 
som styr samhället, utan delar av folket. Tanken om den goda demokratin i 
Rancières (2010) kritik kommer till tydligt uttryck ur texterna i Impuls – Sta-
diebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009): Den institutionaliserade 
politiken ska inte lägga sig i människors vardagsliv. Uppfattningen om demo-
kratisk politik i detta avseende är problematisk att upprätthålla i praktiken ef-
tersom människor utanför den institutionaliserade politiken försöker att på-
verka samhället politiskt genom att ge det privata en politisk betydelse. Därför 
måste föreställningen om den goda demokratin upprätta en annan distinktion, 
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(2011), saknar vattentäta skott. Intressen i form näringsliv, forskning, fackför-
bund, minoritetsgrupper och så vidare återspeglar en politisering av männi-
skors vardag. Blir dessa intressens politiska makt för stor blir demokratins re-
presentativa karaktär för snedvriden. Det är inte längre folkets representanter 
som styr samhället, utan delar av folket. Tanken om den goda demokratin i 
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nämligen den mellan politisk auktoritet och människan som erbjuds förverk-
liga sig själv. Människan som har valt att förverkliga sig själv genom att göra 
anspråk på att förändra samhället politiskt, faller utanför ramen för den goda 
demokraten eftersom den goda demokratin bara erbjuder henne att förverkliga 
sig själv i apolitisk mening: Skaffa sig en god utbildning och karriär, och för-
verkliga sina individuella drömmar.    

Jag vill slutligen argumentera för att ovanstående tre utdrag ur Impuls – 
Stadiebok – Samhälle 1-3 återspeglar en i grunden motsägelsefull variant av 
patriarkal samhällssyn. För att göra det avser jag först redogöra för en icke 
motsägelsefull patriarkal samhällssyn.  

En icke motsägelsefull patriarkal samhällssyn bottnar i en klassisk elitär 
konservativ uppfattning om nödvändig samhällsdifferentiering genom utbild-
ning av barn och unga. Aristokratisk differentiering, snarare än differentiering 
grundad på exempelvis människors prestation, ses som nödvändig för ett sam-
hälles institutioners fortsatta stabilitet (jfr Englund, 1986). Samhället betraktas 
i en djupgående konservatism likt en organism, vars sammanhållning är en 
förutsättning för samhällsmedlemmarnas lycka och välmående. Utbildningen 
som medborgarfostrande institution i denna samhällssyn sammanfattas i 
själva misstanken mot den enskilde samhällsmedlemmens kapacitet att delta i 
demokratiska processer, eftersom hon liksom filosofen Thomas Hobbes be-
traktas som en i grunden självisk varelse.11 Misstanken föranleder i sin tur 
rädslan för att de beslut icke rationella och egoistiska medborgare deltar i, 
motverkar realiseringen av det goda ordnade samhället där platserna för sam-
hällsstyre är vikta åt dem med nödvändig kunskap och moralisk insikt att or-
ganisera samhället med varsam hand. Medborgarfostran i patriarkal mening 
blev i statssanktionerad utbildningspolitik omöjlig att legitimera i efterdyning-
arna av andra världskriget och i ljuset av begynnande demokratisering. Ett 
patriarkalt medborgarideal gestaltas med tydlighet i exempelvis beskrivningen 
av det svenska samhället som en nation, i vilken medborgarna bär uppgiften 
att garantera nationens enhet genom att inordna sig i samhällsgemenskapens 
historia (jfr Englund 1986).  

Spåren av denna samhällssyn är i ett avseende tydliga i Impuls – Stadiebok 
– Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) beskrivning av demokratins regler: 
Alla samhällen förutsätter att vissa människor bestämmer och andra lyder. 
Denna regelbeskrivning tar emellertid inte formen av en uttalad regel. Utdra-
gen ur Impuls meddelar inte läsaren att hon måst underkasta sig demokratiskt 
valda ledare. Istället ger citattexternas resonemang sken av att samhället i en 
ontopolitisk föreställning om hur samhället faktiskt fungerar, erbjuder henne 
ett val att underkasta sig politisk makt eller inte. Konsekvenserna blir för 
                               
11 Det är av vikt att förståelsen av den patriarkala samhällsidén i klassisk konservatism inte 
reduceras till föreställningen om hur samhället organiseras på bästa sätt genom elitärt styre. 
Enväldet är hos exempelvis Hobbes inte ett ändamål i sig – utan statens funktion är ytterst att 
beskydda samhällsmedlemmarna själva från sin naturliga egoism, och i förlängningen därför 
beskydda dem från de krig mänsklig egoism frambringar (jfr Dahl i Hobbes, 2004).  
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henne, enligt textens resonemang, olyckliga (arbetslöshet) om hon inte väljer 
att underkasta sig ett demokratiskt ledarskap. Hon kan inte skylla på samhället 
omkring henne om hon väljer att inte följa de demokratiska spelreglerna, ef-
tersom det är hennes eget val. Arbetslösheten är heller inte straff som sam-
hället utdelar. Samhället har ingen moralisk plikt att lindra konsekvenserna 
för den som väljer fel, enligt Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & 
Körner, 2009) resonemang ovan. Bokens budskap till läsaren återspeglar inte 
ett konservativt ideologiskt ställningstagande i patriarkalt avseende – ett kon-
servativt samhälle kan i allra högsta grad argumenteras ha som uppgift att 
fånga upp dem som gör felaktiga livsval.12 Förhållandet mellan de som styr 
och de som underkastar sig styre återspeglar i citattexterna inte heller en or-
ganisk helhet, utan en motsägelsefull auktoritär demokratisk ordning: Männi-
skor som låter sig styras av auktoriteter får möjligheten att skapa sin egen 
framtid för egen hand utan auktoriteter, medan människor som inte låter sig 
styras förlorar alla form av egenmakt. Itudelningslogiken om samhället gest-
altas i dessa två olika val – vissa väljer det första alternativet medan andra 
väljer det andra alternativet.     

Distinktionen mellan människor som styr och människor som blir styrda i 
en demokrati, menar Rancière (2010b) är motsägelsefull, eftersom distinkt-
ionen förutsätter en föreställning om att demokratin har en startpunkt. I en 
demokrati deltar människor i demokratiska beslut, men dessa beslut föregås i 
regel av föreställningen att makten redan måste vara disponerad på ett sådant 
sätt att det finns någon eller några som med makt som erbjuder människor att 
delta i demokratiska beslutsprocesser: ”it is a temporal beginning entailing 
that the fact of ruling is anticipated in the disposition to rule and, conversly, 
that the evidence of this disposition is given by the fact of its empirical oper-
ation.” (Rancière, 2010b, s. 51). Betraktas istället demokratin som en anord-
ning för deltagande och kollektiva beslut utan distinktionen mellan de som 
anses ha kapaciteten och människor utan denna kapacitet, faller itudelnings-
logiken samman.  

Exempel på didaktisk samtidsterapi och socialisation 
I en av de tidigare böckerna, Samhälle för högstadiet (1992), vecklar en uto-
pisk förebådande berättelse om framtiden ut sig: 
 

Några av tornbostadshusen i den nya staden är mer än tre kilometer höga. I 
det största bor och arbetar mer än 20 000 människor. [...] Det finns få lärare i 
de nya skolorna. Det mesta av undervisningen sköts av eleverna själva med 

                               
12 Också här påminner Hobbes (ur svensk översättning, 2004) om distinktionen mellan faderligt 
och despotiskt herravälde: Fadern, till skillnad från despoten, måste legitimeras av sina under-
såtar och därför också sörja för deras liv och lycka.  



 156

nämligen den mellan politisk auktoritet och människan som erbjuds förverk-
liga sig själv. Människan som har valt att förverkliga sig själv genom att göra 
anspråk på att förändra samhället politiskt, faller utanför ramen för den goda 
demokraten eftersom den goda demokratin bara erbjuder henne att förverkliga 
sig själv i apolitisk mening: Skaffa sig en god utbildning och karriär, och för-
verkliga sina individuella drömmar.    

Jag vill slutligen argumentera för att ovanstående tre utdrag ur Impuls – 
Stadiebok – Samhälle 1-3 återspeglar en i grunden motsägelsefull variant av 
patriarkal samhällssyn. För att göra det avser jag först redogöra för en icke 
motsägelsefull patriarkal samhällssyn.  

En icke motsägelsefull patriarkal samhällssyn bottnar i en klassisk elitär 
konservativ uppfattning om nödvändig samhällsdifferentiering genom utbild-
ning av barn och unga. Aristokratisk differentiering, snarare än differentiering 
grundad på exempelvis människors prestation, ses som nödvändig för ett sam-
hälles institutioners fortsatta stabilitet (jfr Englund, 1986). Samhället betraktas 
i en djupgående konservatism likt en organism, vars sammanhållning är en 
förutsättning för samhällsmedlemmarnas lycka och välmående. Utbildningen 
som medborgarfostrande institution i denna samhällssyn sammanfattas i 
själva misstanken mot den enskilde samhällsmedlemmens kapacitet att delta i 
demokratiska processer, eftersom hon liksom filosofen Thomas Hobbes be-
traktas som en i grunden självisk varelse.11 Misstanken föranleder i sin tur 
rädslan för att de beslut icke rationella och egoistiska medborgare deltar i, 
motverkar realiseringen av det goda ordnade samhället där platserna för sam-
hällsstyre är vikta åt dem med nödvändig kunskap och moralisk insikt att or-
ganisera samhället med varsam hand. Medborgarfostran i patriarkal mening 
blev i statssanktionerad utbildningspolitik omöjlig att legitimera i efterdyning-
arna av andra världskriget och i ljuset av begynnande demokratisering. Ett 
patriarkalt medborgarideal gestaltas med tydlighet i exempelvis beskrivningen 
av det svenska samhället som en nation, i vilken medborgarna bär uppgiften 
att garantera nationens enhet genom att inordna sig i samhällsgemenskapens 
historia (jfr Englund 1986).  

Spåren av denna samhällssyn är i ett avseende tydliga i Impuls – Stadiebok 
– Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) beskrivning av demokratins regler: 
Alla samhällen förutsätter att vissa människor bestämmer och andra lyder. 
Denna regelbeskrivning tar emellertid inte formen av en uttalad regel. Utdra-
gen ur Impuls meddelar inte läsaren att hon måst underkasta sig demokratiskt 
valda ledare. Istället ger citattexternas resonemang sken av att samhället i en 
ontopolitisk föreställning om hur samhället faktiskt fungerar, erbjuder henne 
ett val att underkasta sig politisk makt eller inte. Konsekvenserna blir för 
                               
11 Det är av vikt att förståelsen av den patriarkala samhällsidén i klassisk konservatism inte 
reduceras till föreställningen om hur samhället organiseras på bästa sätt genom elitärt styre. 
Enväldet är hos exempelvis Hobbes inte ett ändamål i sig – utan statens funktion är ytterst att 
beskydda samhällsmedlemmarna själva från sin naturliga egoism, och i förlängningen därför 
beskydda dem från de krig mänsklig egoism frambringar (jfr Dahl i Hobbes, 2004).  

 157

henne, enligt textens resonemang, olyckliga (arbetslöshet) om hon inte väljer 
att underkasta sig ett demokratiskt ledarskap. Hon kan inte skylla på samhället 
omkring henne om hon väljer att inte följa de demokratiska spelreglerna, ef-
tersom det är hennes eget val. Arbetslösheten är heller inte straff som sam-
hället utdelar. Samhället har ingen moralisk plikt att lindra konsekvenserna 
för den som väljer fel, enligt Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & 
Körner, 2009) resonemang ovan. Bokens budskap till läsaren återspeglar inte 
ett konservativt ideologiskt ställningstagande i patriarkalt avseende – ett kon-
servativt samhälle kan i allra högsta grad argumenteras ha som uppgift att 
fånga upp dem som gör felaktiga livsval.12 Förhållandet mellan de som styr 
och de som underkastar sig styre återspeglar i citattexterna inte heller en or-
ganisk helhet, utan en motsägelsefull auktoritär demokratisk ordning: Männi-
skor som låter sig styras av auktoriteter får möjligheten att skapa sin egen 
framtid för egen hand utan auktoriteter, medan människor som inte låter sig 
styras förlorar alla form av egenmakt. Itudelningslogiken om samhället gest-
altas i dessa två olika val – vissa väljer det första alternativet medan andra 
väljer det andra alternativet.     

Distinktionen mellan människor som styr och människor som blir styrda i 
en demokrati, menar Rancière (2010b) är motsägelsefull, eftersom distinkt-
ionen förutsätter en föreställning om att demokratin har en startpunkt. I en 
demokrati deltar människor i demokratiska beslut, men dessa beslut föregås i 
regel av föreställningen att makten redan måste vara disponerad på ett sådant 
sätt att det finns någon eller några som med makt som erbjuder människor att 
delta i demokratiska beslutsprocesser: ”it is a temporal beginning entailing 
that the fact of ruling is anticipated in the disposition to rule and, conversly, 
that the evidence of this disposition is given by the fact of its empirical oper-
ation.” (Rancière, 2010b, s. 51). Betraktas istället demokratin som en anord-
ning för deltagande och kollektiva beslut utan distinktionen mellan de som 
anses ha kapaciteten och människor utan denna kapacitet, faller itudelnings-
logiken samman.  

Exempel på didaktisk samtidsterapi och socialisation 
I en av de tidigare böckerna, Samhälle för högstadiet (1992), vecklar en uto-
pisk förebådande berättelse om framtiden ut sig: 
 

Några av tornbostadshusen i den nya staden är mer än tre kilometer höga. I 
det största bor och arbetar mer än 20 000 människor. [...] Det finns få lärare i 
de nya skolorna. Det mesta av undervisningen sköts av eleverna själva med 

                               
12 Också här påminner Hobbes (ur svensk översättning, 2004) om distinktionen mellan faderligt 
och despotiskt herravälde: Fadern, till skillnad från despoten, måste legitimeras av sina under-
såtar och därför också sörja för deras liv och lycka.  



 158

hjälp av skolans datorer. Högre utbildning kan man bara få i vissa av tornhusen. 
[...] Eftersom man bara arbetar tre dagar i veckan har man mycket fritid (s. 3). 

 
Beskrivningen av det framtida samhället är i ovanstående exempel fantasieg-
gande, men också atypisk i jämförelse med framtidsbeskrivningarna i övriga 
böcker jag har analyserat. Beskrivningen av framtiden i citattexten aktuali-
serar framtiden genom att tala om den i presens. Aktualiseringen av framtiden 
är annorlunda än framtidsbeskrivningarna jag lyft fram i detta kapitel. Citat-
texten ovan uttrycker en radikal teknikoptimism eftersom framtidens samhälle 
helt är byggt av ingenjörer. Framtidens samhälle är en välordnad samvaro där 
varje plats i samhället har en tydlig funktion. Scenariots funktion är att ingjuta 
hopp om, istället för rädsla, för framtiden.       

I följande tre utdrag ur SOS Samhälle Maxi, från 2010, gestaltas en framtid 
som skiljer sig helt från citatet ur Samhälle för högstadiet (1992).  

Samhället beskrivs i SOS Samhälle Maxi (Andersson, m.fl., 2010) som en 
mycket oöverblickbar konstruktion. Ett samhälle som det som framställs i 
Samhälle för högstadiet (1992) vore en omöjlighet i perspektivet nedan, ef-
tersom den teknologiska utvecklingen kännetecknas av splittring istället för 
ordning. En möjlig väg till ett lättbegripligt teknologiskt framtida samhälle, 
på det sätt ovanstående citat gör gällande, är omöjligt eftersom teknologin 
skulden för att samhället är oöverblickbart:  
 

Kunskap – mer än information  
Mängden information ökar hela tiden. Som tur är behöver du bara använda 

en liten del. Ska du åka på semester samlar du inte in fakta om alla resmål utan 
bara sådana du är intresserad av. Du gör ett urval. För att det urvalet ska bli bra 
gäller det att veta var man ska leta. Finns informationen i tidningen, på internet 
eller kanske hos någon myndighet eller företag? 

När du gör ett urval väljer du vilken information du ska använda. Du kan 
jämföra med att stå framför smågodiset i affären. Först skaffar man sig en över-
blick för att veta vad det finns att välja på i de olika plastburkarna. Därefter 
börjar man plocka ner godiset i påsen. Men bara från vissa burkar, de andra 
bryr man sig inte om. 

Fast det är inte alltid så enkelt. Det finns så otroligt mycket information 
överallt – och det kommer ny hela tiden. Det är väl snarare som att stå framför 
en flera mil lång vägg täckt med godisburkar! (2010, s. 268ff). 

 
Textutdraget i SOS Samhälle Maxi (Andersson, m.fl., 2010) börjar med att 
beskriva villkoren för att rationellt kunna sålla information i ett samhälle med 
oavbruten ackumulation av information. Urval och orientering i informations-
flödet är centrala villkor i denna sållning. Metaforen i citatet har däremot en 
annan funktion än att beskriva möjligheten att sålla information. Textens re-
sonemang landar i budskapet att det är omöjligt att sålla i informationsflödet. 
Metaforen om smågodisköpet är enligt texten otillräcklig för att beskriva såll-
ningsprocessens villkor (”Det är väl snarare som att stå framför en flera mil 
lång vägg täckt med godisburkar!”). Texten har inte längre några didaktiska 
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anspråk att beskriva möjligheten att förstå världen, tvärtom förklarar den att 
världen är omöjlig att begripa.  

Texten beskriver ett växande informationsflöde som har förlorat sin funkt-
ion. Information ackumuleras i hög hastighet och den blir slutligen oöversikt-
lig. Metaforen åskådliggör således både förutsättningarna att hantera ett in-
formationsflöde och insikten om att detta i längden är omöjligt. Denna text 
tangerar informationssamhällets existentiella krav i beskrivningen av en rat-
ionell människa med ansvar för de val man gör trots att man slutligen kommer 
att misslyckas i detta val. Texten är terapi snarare än didaktik.  

Jag vill med denna analys visa hur scenarier som tillsynes tycks handla om 
förutsättningarna för att ta del i samhällelig utveckling, samtidigt talar om nå-
got annat – nämligen upplevelsen av att samhället.  

Upplevelsen beror, som detta exempel visar, på ett ackumulerat informat-
ionsflöde som påstås ställa höga krav på den samhällsmedlem som vill göra 
avsiktliga och rationella val. Upplevelsen beskrivs i detta också bero på en 
yttre omständighet som människan på bättre eller sämre sätt lär sig hantera. I 
följande exempel, närmar sig denna boks resonemang om framtiden, en i 
högre grad existentiell problematik:   

 
Hur det blir i framtiden vet vi inget om, mer än att den kommer att skilja 

sig från hur det ser ut just nu. Allt förändras, precis som vårt eget liv ständigt 
skiftar. Vi utvecklas, arbetar, blir äldre och upplever både bra och dåliga saker 
under livets gång (Andersson, m.fl., 2010, s. 271). 

 
”Framtiden” kännetecknas av vår (”vi”, ”vårt”) okunskap om dess tillstånd, 
och denna okunskap bottnar i att ”[a]llt förändras”. Den omöjliga kunskapen 
om framtiden beror enligt texten på insikten om framtidens otydbarhet: ”[V]i” 
vet åtminstone att vi inte känner till framtiden eftersom den kommer att ”skilja 
sig från hur det ser ut just nu”. Framtiden framställs i detta påstående som 
icke-bestämd. Människans liv är i ett konstant flöde av förändring och synen 
på framtiden är i textens resonemang filosofisk.  

Om resonemanget om informationens ackumulation i ett informationssam-
hälle beskrevs med metaforen om en ogripbar mängd information, uttrycker 
textutdraget nedan vad hastigheten med vilken ny kunskap tillkommer världen 
erbjuder människan i samma samhälle:  
 

Numera behöver de flesta av oss aldrig delta i det praktiska arbetet för att 
få mat, kläder, möbler och annat nödvändigt. Sådant köper vi i affären. Visst 
jobbar en del fortfarande i jordbruket eller med att tillverka saker, men nu finns 
det effektiva maskiner och datorer som gör att vi slipper slita ut kroppen. 

Dessutom går allt så fort. På bara några år kommer det fram mer ny kunskap 
än det gjorde under flera tusen år i mänsklighetens tidiga historia. Det betyder 
också att kunskapskraven har förändrats. 

En annan förändring är att allt blivit så uppdelat – eller specialiserat. Ska 
man bygga ett hus räcker det inte längre enbart med handens kunskap. Arki-
tekten tar fram ritningar, konstruktören väljer material till grund, väggar och 
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Textutdraget i SOS Samhälle Maxi (Andersson, m.fl., 2010) börjar med att 
beskriva villkoren för att rationellt kunna sålla information i ett samhälle med 
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lång vägg täckt med godisburkar!”). Texten har inte längre några didaktiska 

 159

anspråk att beskriva möjligheten att förstå världen, tvärtom förklarar den att 
världen är omöjlig att begripa.  

Texten beskriver ett växande informationsflöde som har förlorat sin funkt-
ion. Information ackumuleras i hög hastighet och den blir slutligen oöversikt-
lig. Metaforen åskådliggör således både förutsättningarna att hantera ett in-
formationsflöde och insikten om att detta i längden är omöjligt. Denna text 
tangerar informationssamhällets existentiella krav i beskrivningen av en rat-
ionell människa med ansvar för de val man gör trots att man slutligen kommer 
att misslyckas i detta val. Texten är terapi snarare än didaktik.  

Jag vill med denna analys visa hur scenarier som tillsynes tycks handla om 
förutsättningarna för att ta del i samhällelig utveckling, samtidigt talar om nå-
got annat – nämligen upplevelsen av att samhället.  

Upplevelsen beror, som detta exempel visar, på ett ackumulerat informat-
ionsflöde som påstås ställa höga krav på den samhällsmedlem som vill göra 
avsiktliga och rationella val. Upplevelsen beskrivs i detta också bero på en 
yttre omständighet som människan på bättre eller sämre sätt lär sig hantera. I 
följande exempel, närmar sig denna boks resonemang om framtiden, en i 
högre grad existentiell problematik:   

 
Hur det blir i framtiden vet vi inget om, mer än att den kommer att skilja 

sig från hur det ser ut just nu. Allt förändras, precis som vårt eget liv ständigt 
skiftar. Vi utvecklas, arbetar, blir äldre och upplever både bra och dåliga saker 
under livets gång (Andersson, m.fl., 2010, s. 271). 

 
”Framtiden” kännetecknas av vår (”vi”, ”vårt”) okunskap om dess tillstånd, 
och denna okunskap bottnar i att ”[a]llt förändras”. Den omöjliga kunskapen 
om framtiden beror enligt texten på insikten om framtidens otydbarhet: ”[V]i” 
vet åtminstone att vi inte känner till framtiden eftersom den kommer att ”skilja 
sig från hur det ser ut just nu”. Framtiden framställs i detta påstående som 
icke-bestämd. Människans liv är i ett konstant flöde av förändring och synen 
på framtiden är i textens resonemang filosofisk.  

Om resonemanget om informationens ackumulation i ett informationssam-
hälle beskrevs med metaforen om en ogripbar mängd information, uttrycker 
textutdraget nedan vad hastigheten med vilken ny kunskap tillkommer världen 
erbjuder människan i samma samhälle:  
 

Numera behöver de flesta av oss aldrig delta i det praktiska arbetet för att 
få mat, kläder, möbler och annat nödvändigt. Sådant köper vi i affären. Visst 
jobbar en del fortfarande i jordbruket eller med att tillverka saker, men nu finns 
det effektiva maskiner och datorer som gör att vi slipper slita ut kroppen. 

Dessutom går allt så fort. På bara några år kommer det fram mer ny kunskap 
än det gjorde under flera tusen år i mänsklighetens tidiga historia. Det betyder 
också att kunskapskraven har förändrats. 

En annan förändring är att allt blivit så uppdelat – eller specialiserat. Ska 
man bygga ett hus räcker det inte längre enbart med handens kunskap. Arki-
tekten tar fram ritningar, konstruktören väljer material till grund, väggar och 
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tak, medan snickare, elektriker, rörmokare och målare sköter det praktiska job-
bet (Andersson, m.fl., 2010, s. 276). 

 
Ordet ”allt” är i citatet centralt för textens resonemang. Påståendena att ”allt 
går så fort” och att ”allt” har ”har blivit så uppdelat” syftar till att beskriva 
förutsättningarna för människans relation till kunskap och de kunskapskrav 
hon ställs inför i ett samtida samhälle. ”[N]umera” är en tid som i ett historiskt 
perspektiv kännetecknas av en ojämförbar hastighet i ackumulationen av ny 
kunskap. I detta avseende omfattar påståendet ”[d]essutom går allt så fort” 
också en beskrivning av samhällelig progression eller förändring som accele-
rerar. Den hastighet med vilken ny kunskap genereras i ett samtida samhälle 
resulterar enligt textens resonemang i en ny typ av krav på samhällsmedlem-
men. Hon bör precisera sig mot de särskilda och snävt avgränsade uppgifter i 
ett större samhälleligt sammanhang som syftar till produktion av ett samhälles 
materiella förutsättningar. Texten slutar att resonera kring upplevelsen av att 
leva i ett modernt samhälle, och träder in i en socialiserande diskurs.  

Exemplen ovan gestaltar ett samhälle i ständig förändring. Den beskriv-
ningen har nästan filosofiska förtecken. Men det reella budskapet till läsaren 
är klart. Hon ska vara beredd på förändring och anpassa sig till den. Texten 
beskriver å ena sidan ett samhälle som ”blivit så uppdelat” och syftar där på 
en förändrad arbetsmarknad där var och en ha en specifik plats och funktion, 
å andra sidan beskriver den ett samhälle i ständig rörelse och hur det förutsät-
ter ett kompatibelt filosofiskt förhållningssätt till det. Konstanten tycks i sam-
manhanget vara den höga hastighet med vilket samhället förändras.  

Ambivalensen mellan gemensam och individuell 
framtid 
I förra kapitlet visade jag exempel på lärobokstexter som i någon mening kny-
ter den tilltalade läsaren till en abstrakt samhällsgemenskap. Jag visade också 
hur denna gemenskap framförallt tillskrevs mening och värde i metaforer för 
ordning i tid och rum. De texter som jag har lyft fram i detta kapitel beskriver 
på ett mer uttalat och tydligt sätt framtiden och det är två typer av framtid som 
beskrivs. Den första typen av framtid är den oundvikliga framtiden och den 
andra typen är den framtid människan fritt kan välja sitt öde. En bestämd fram-
tid och en öppen framtid.  

I exempelvis Samhälle för högstadiet (1992) beskrivs med stor detaljrike-
dom ett scenario med utopiska förtecken. Detta scenario framstår inte som ett 
framtidsalternativ bland andra, utan som en högst trolig konsekvens av det 
moderna samhällets utveckling. Ett framtida samhälle tycks vara oundvikligt 
förutsatt att den teknologiska progressionen får vara obruten. 

I jämförelse beskrivs framtiden för den enskilda människan i boken Impuls 
– Stadiebok – Samhälle 1-3 (Lagheim & Körner, 2009) som relativt öppen. 
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Den är inte på samma sätt som i Samhälle för högstadiet (1992) förutsagd. 
Framtiden som beskrivs i Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 erbjuder männi-
skan åtminstone två slags scenarier i form av en determinerad och en öppen 
framtid. Men detta erbjudande om en öppen framtid är villkorad och kräver 
motsägelsefullt nog en förutbestämd och ganska snäv väg till framtiden. Det 
krävs av den enskilda individen att lyckas med sin utbildning. 

I jämförelse visar de här två exemplen att determinerande framtidsscenarier 
inte nödvändigtvis förutsätter en föreställning att individens framtid är deter-
minerad. Det utopiska samhället Samhälle för högstadiet (1992) beskriver, 
och det uppdelade samhälle mellan människor med arbete och de utan, i Im-
puls – Stadiebok – Samhälle 1-3, återspeglar två diametralt olika föreställ-
ningar om framtiden som en plats. Det utopiska scenariot beskriver en odelad 
mänsklig gemenskap, om än underkastad teknologisk och materiell utveckl-
ing, medan det andra scenariot ytterst beskriver ett samhälle delat i utopi och 
dystopi. I I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) beskrivs ett dystopiskt 
samhälle där frihetstörstande människors frihet har kringskurits av så kallade 
traditionalister. Det utopiska och dystopiska scenariot däri påminner om sce-
narierna som återges i Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3, men där vissa män-
niskor tycks vara sådana att de uppskattar individuell ofrihet. 

I Punkt SO – Gleerups Samhällskunskap del 3 (Andersson, 2005) framträ-
der ytterligare en typ av framtidsscenario. Det beskriver en determinerad 
framtid för människor i landsbygdsorten. Avfolkningen är statistiskt säker-
ställd och framtiden beskrivs på samma sätt lika oundviklig som det högtek-
nologiska ultraurbana samhälle som beskrivs i Samhälle för högstadiet 
(1992). I det avseendet är avfolkningen på landsbygden som den beskrivs i 
Samhällskunskap Punkt SO (2005) en lokal dystopi, och den högteknologiska 
staden en urban utopi som den beskrivs i Samhälle för högstadiet (1992). 
Dessa bilder två framtidsbilder följer samma determinerande logik om en oav-
bruten urbanisering. Sätten som ger denna determinering mening är dock olika 
– den förra ger uttryck för odelad framtidsoptimism, den andra för framtids-
pessimism. 

Castoriadis (1991) menar att konsekvensen av att försöka ersätta en upp-
fattning om en objektiv gemensam tid med en subjektiv individuell tid i synen 
på samhälle. En objektiv gemensam tid symboliserar en rörelse som alla män-
niskor är underkastade medan en föreställning om en subjektiv individuell tid 
skapar uppfattningen om samhället som indelat i enskilda människors tidssfä-
rer. Uppfattningen om tiden som gemensamt delad skapar en bild av samhället 
där den sociala samvaron knyts till människors historia. Tidigare och kom-
mande generationer kan därför betraktas som del av denna socialhistoriska 
(social-historical) väv (Castoriadis, 1987/2005, 2007). En uppfattning om ett 
samhälles tid som subjektivt individuellt knutet skapar en bild av att tiden till-
hör individen. Människan kan betraktas som ägare av sin tid och därför också 
disponera den, och köpslå med den, i ett ekonomiskt perspektiv. Den subjek-
tiva individuella tiden återspeglar inte bara ett ställningstagande om tiden som 
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tak, medan snickare, elektriker, rörmokare och målare sköter det praktiska job-
bet (Andersson, m.fl., 2010, s. 276). 

 
Ordet ”allt” är i citatet centralt för textens resonemang. Påståendena att ”allt 
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säger att tiden kan betraktas ur människans individuella tid. Tiden är ett objekt 
i samhället som kan disponeras individuellt, eller en plats som kan beskrivas 
rymma en särskild tid i vilken individen befinner sig.  

Jag betraktar framförallt texterna ur Impuls – Stadiebok – Samhälle 1-3 och 
SOS Samhälle Maxi som exempel på denna typ av individualisering av tiden. 
Dessa exempel är emellertid inte helt frikopplade från en föreställning om en 
objektiv, universell tid vars rörelse omfattar alla människor, över generation-
erna. Tiden har i dessa exempel ändrat form till en långt mer ambivalent ob-
jektiv tid som gör det möjligt att dela och placera in enskilda människors fram-
tid i denna gemensamma objektiva tid som leder till framtiden. 

Jag vänder mig därför lite emot den slags kritik som jag ser hos framförallt 
Ivana Milojevic och Sohail Inayatullah. Deras analyser identifierar visserligen 
hur dominanta framtidsscenarier, i ett västvärldsperspektiv, under de senaste 
tjugo-trettio åren framstår som mer presensbundna, osammanhållna/splittrade, 
och därmed är mindre potenta som redskap att teckna en bred gemensam bild 
av framtiden. Det finns inom stora delar av det FS-fält som undersöker och 
diskuterar utbildningens funktion för framtiden, en tendens till att per automa-
tik underkänna de perspektiv på framtiden som inte placerar fokuspunkten på 
en gemensam framtid (jfr Slaughter, 2004; Milojevic, 2005; Inayatullah, 
2008). Jag ser framförallt två problem i denna kritik. För det första leder den 
till en enkel kritik av liberalideologisk individualism eftersom den saknar ut-
siktspunkter för gestaltning av en gemensamt delad samvaro (jfr Strandbrink 
& Åkerström, 2010). Jag har dock visat i exemplen i min analys att de mer 
individualistiskt orienterade framtidsscenarierna i läroböckerna inte saknar en 
föreställning om en gemensam, övergripande objektiv tid. Däremot ger de ut-
tryck för en långt mer ambivalent och mångtydig bild av den gemensamma 
framtiden än i exempelvis de lärobokstexter som talar om den gemensamma 
framtiden i ett kollektivistiskt perspektiv och i odelat positiva ordalag. Jag 
menar således att kritiken av framtidsscenarier måste fokusera på hur ambiva-
lensen mellan uttryck för ett objektivt och subjektivt perspektiv på framtiden 
balanseras i en och samma berättelse om framtiden. 

De motsägelsefulla bilderna av framtiden i böckerna som jag i detta kapitel 
har undersökt närmare liknar i stor utsträckning ungdomars egna föreställ-
ningar om individuell och gemensam framtiden som kartlagts i forskning om 
unga människors syn på framtiden (ref.). En gemensam framtid tycks vara 
frikopplad från den individuella, samtidigt som individen antas vara beroende 
av en gemensam värld. Jag drar slutsatsen att de scenarier som tecknas i de 
ovanstående läroboksexempel, som tecknar dubbla typer av varandra obero-
ende framtider (exempelvis en ljus för individen och en mörk för gemen-
skapen, eller en ljus för gemenskapen och en mörk för individen) gör det på 
grund av att individen i texterna betraktas som en konkret varelse medan sam-
hället beskrivs en abstrakt konstruktion. 

Kritiken mot att individualistiska perspektiv på framtiden och kollektivist-
iska perspektiv på framtiden är oförenliga, är i sammanhanget mindre viktig, 
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eftersom den gemensamma framtiden ändå beskrivs i en abstraktion. En ab-
straktion behöver inte nödvändigtvis beskriva en konkret, kommande värld – 
texterna i detta kapitel beskriver framtiden med hjälp av metaforer exempel. 
Istället fyller abstraktionen funktionen att identifiera och bekräfta känslan el-
ler upplevelsen av en gemensam värld i förändring, eller som uppfordran till 
underkastelse av auktoriteter, eller som funktionen att varna om konsekven-
serna av otillräckliga insatser i skolarbetet. Texterna ska betraktas av fostrande 
av läsaren i ett nu, snarare som mer eller mindre legitima förutsägelser om 
framtiden. 

Betraktas texterna så kan också förstås som ideologiproducerande eller som 
berättelser som talar om en politikens möjlighet. Jag vill avslutningsvis åter-
komma till min slutsats i förra kapitlet där jag diskuterade spänningen mellan 
idealistisk och realistisk syn på politikens kapacitet att förändra samhället. 
Den diskussionen faller som jag har redan från början fokuserat och också här 
har för avsikt att fortsättningsvis fokusera, nämligen relationen mellan be-
skrivning och politisk verklighet som Rancière ger oss möjlighet att undersöka 
den. Jag hävdar att på samma sätt som Castoriadis (1991) kritik av uppdel-
ningen mellan objektiv och subjektiv tid, bryter Rancière med förståelsen av 
uppdelningen mellan den politiska beskrivningen av verkligheten och den 
egentliga verklighet som politiken förväntas ta itu med. Idealisten anklagas av 
realisten att betrakta utvecklingslinjerna för verklig samhällelig förändring 
förutsägbara enbart i den politiska filosofin, medan idealisten gör det omvända 
– anklagar realisten för pragmatism och utsikts- och teorilös praktik. Fukuy-
ama (1992/2003) är fast i den polemiken och i en mening kritiker som Inaya-
tullah och Milojevic som strävar efter att ersätta en realistisk syn på framtiden 
med en idealistisk i synen på utbildningens potential att skapa ett bättre fram-
tida samhälle.  

Jag vill hävda att det Rancière låter oss göra är att betrakta också abstrakt-
ioner av framtid och samhälle som presumtivt politiska utan att för den delen 
betrakta politiken som verklighetsfrämmande.  

Politiserade och moraliserande framtidsscenarier       
För moderna liberala demokratier är utmaningen att formulera samhällets 
framtida riktning svårhanterlig, eftersom samhället som sådant också måste 
definieras i bestämningen av dess riktning. Å ena sidan är den liberala demo-
kratins centralgestalt den fria individen och framtiden tillhör därmed ett sam-
hälles enskilda individer. Ordet samhälle ger å andra sidan vid handen en sam-
mansättning av individer som tecknas i kollektiva termer. Det är inte helt opro-
blematiskt, som textutdragen i detta kapitel gör gällande. Benämningen av 
samhälle som en social sammansättning förutsätter också i en avancerad libe-
ral ordning en tanke om att människor tillsammans utgör en substans eller en 
rörelse (jfr Latour, 2005). En hos individen alltför hög grad av identifikation 
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säger att tiden kan betraktas ur människans individuella tid. Tiden är ett objekt 
i samhället som kan disponeras individuellt, eller en plats som kan beskrivas 
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objektiv, universell tid vars rörelse omfattar alla människor, över generation-
erna. Tiden har i dessa exempel ändrat form till en långt mer ambivalent ob-
jektiv tid som gör det möjligt att dela och placera in enskilda människors fram-
tid i denna gemensamma objektiva tid som leder till framtiden. 

Jag vänder mig därför lite emot den slags kritik som jag ser hos framförallt 
Ivana Milojevic och Sohail Inayatullah. Deras analyser identifierar visserligen 
hur dominanta framtidsscenarier, i ett västvärldsperspektiv, under de senaste 
tjugo-trettio åren framstår som mer presensbundna, osammanhållna/splittrade, 
och därmed är mindre potenta som redskap att teckna en bred gemensam bild 
av framtiden. Det finns inom stora delar av det FS-fält som undersöker och 
diskuterar utbildningens funktion för framtiden, en tendens till att per automa-
tik underkänna de perspektiv på framtiden som inte placerar fokuspunkten på 
en gemensam framtid (jfr Slaughter, 2004; Milojevic, 2005; Inayatullah, 
2008). Jag ser framförallt två problem i denna kritik. För det första leder den 
till en enkel kritik av liberalideologisk individualism eftersom den saknar ut-
siktspunkter för gestaltning av en gemensamt delad samvaro (jfr Strandbrink 
& Åkerström, 2010). Jag har dock visat i exemplen i min analys att de mer 
individualistiskt orienterade framtidsscenarierna i läroböckerna inte saknar en 
föreställning om en gemensam, övergripande objektiv tid. Däremot ger de ut-
tryck för en långt mer ambivalent och mångtydig bild av den gemensamma 
framtiden än i exempelvis de lärobokstexter som talar om den gemensamma 
framtiden i ett kollektivistiskt perspektiv och i odelat positiva ordalag. Jag 
menar således att kritiken av framtidsscenarier måste fokusera på hur ambiva-
lensen mellan uttryck för ett objektivt och subjektivt perspektiv på framtiden 
balanseras i en och samma berättelse om framtiden. 

De motsägelsefulla bilderna av framtiden i böckerna som jag i detta kapitel 
har undersökt närmare liknar i stor utsträckning ungdomars egna föreställ-
ningar om individuell och gemensam framtiden som kartlagts i forskning om 
unga människors syn på framtiden (ref.). En gemensam framtid tycks vara 
frikopplad från den individuella, samtidigt som individen antas vara beroende 
av en gemensam värld. Jag drar slutsatsen att de scenarier som tecknas i de 
ovanstående läroboksexempel, som tecknar dubbla typer av varandra obero-
ende framtider (exempelvis en ljus för individen och en mörk för gemen-
skapen, eller en ljus för gemenskapen och en mörk för individen) gör det på 
grund av att individen i texterna betraktas som en konkret varelse medan sam-
hället beskrivs en abstrakt konstruktion. 

Kritiken mot att individualistiska perspektiv på framtiden och kollektivist-
iska perspektiv på framtiden är oförenliga, är i sammanhanget mindre viktig, 
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eftersom den gemensamma framtiden ändå beskrivs i en abstraktion. En ab-
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av sig själv som del i denna abstrakta sociala substans eller rörelse, riskerar 
enligt Slavoj Zizeks (2006) till en självreducering hos individen som ska tol-
kas som proto-fascistisk.   

I en principfast hållning där individen placeras som demokratins grundläg-
gande kategori betraktas mer eller mindre och utopiska gestaltningar av ett 
helt samhälles utveckling, där människor betraktas som delar i större helhet, 
som grundförutsättningen för tanken om ett totalitärt samhälle (Olssen, 2006). 
De statsfascistiska och statskommunistiska samhällsprojekten under 1900-ta-
let genljuder av denna allomfattande kollektivism, och redogör också för faran 
att leda denna kollektivism från tanke till handling (jfr Elliot, 2008). En de-
mokratisyn som placerar individen som demokratins centrum frigör sig dock 
inte från en föreställning om det goda samhället där alla människor och deras 
friheter utgör summan av detta samhälle. Läroboksexemplen i detta kapitel är 
tydliga indikationer på att kollektivistiskt motiverade framtidsvisioner är nöd-
vändiga också för en individcentrerad demokrati- och samhällssyn.  

Diskrepansen mellan olika sätt att betrakta individen och hela samhället, 
och framtiden för dessa kategorier, samt svårigheten som jag beskrivit ovan i 
att förena föreställningar om individens och en gemensam framtid, gör att 
dessa föreställningar ska betraktas som narrativ om samhällets riktning med 
en inre komplexitet som ibland är självmotsägelsefull. Dessa narrativ har ett 
särskilt språkbruk, ett innehåll och specifika att tänka om framtiden som inte 
bara tar form inom en särskild domän i samhället, utan återspeglas i skilda 
sammanhang som politik och vardagsliv.  

Det narrativen har gemensamt – och här bottnar mitt resonemang i Lyotards 
(1984) definition av dem – är att bilderna av framtiden för samhälle och män-
niska är epistemologiskt ambivalenta. De avser ge en övergripande bild av ett 
samhällstillstånd och identifierar de redskap som är nödvändiga för att för-
ändra tillståndet till det bättre. De syftar således samtidigt till att både vara 
beskrivande och normerande, två syften som i förening inte alltid leder till en 
kongruent samhällsbild.  
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Kapitel 8 Drömmen om en framtida 
demokrat: deltagande i eller anpassning 
till samhällsförändring 

Det primära syftet med samhällsdidaktiken är att upprätta en god relation mel-
lan den blivande demokratiska människan och ett demokratiskt samhälle. 
Samhällskunskapsämnet är i historiskt och samtida avseende medborgarfost-
rande (Englund, 1986). Fostran av samhällets framtida medborgare i demo-
kratisk anda förutsätter en distinktion mellan två uppfattningar om medbor-
garfostran.  

För det första kan fostran betraktas som i huvudsak en socialisationsprocess 
i vilken barn och unga lär sig att ta del av och respektera demokratiska in-
stitutioner. De måste lära sig att praktisera demokrati inom ramen för en de-
mokratisk ordning i ett givet samhälle, för att framöver kunna reproducera de 
demokratiska institutioner som garanterar just ett demokratiskt samhälle. 
Rawls (2005), till exempel, ser moralisk fostran i utbildning som en förutsätt-
ning för ett liberaldemokratiskt samhälles framtida stabilitet.   

För det andra kan fostran betraktas som en process i vilken barn och unga 
är del i demokratin och utgör möjliga aktiva demokratiska varelser, redan in-
nan de bedöms vara vuxna, myndiga och autonoma medlemmar i ett demo-
kratiskt samhälle. Demokrati i detta perspektiv är att betrakta som ett sätt att 
leva i en genomgripande social och politisk samvaro som omfattar mer än bara 
institutionaliserad demokratisk ordning. Barn och unga är i det demokratiska 
samhällets omsorg men har också möjlighet, kapacitet och rätt till demokra-
tiskt inflytande. Demokrati är en fördjupad social och politisk samvaro som 
erkänner var människas rätt och förmåga att påverka samhället via dess in-
stitutioner, snarare än en idealmodell för organisering av samhället vars mål 
är ett samhälle där demokratiska institutioner symboliserar demokratisk makt 
(jfr Barber, 2004). 

I min textanalys av läroböckerna har jag identifierat två övergripande före-
ställningar om den unga människan som framtida demokrat, som jag benäm-
ner ontopolitiska diskurser. Det är dags att rekapitulera deras innehåll och ut-
tryck. De två diskurserna är olika såtillvida att de ger uttryck för olika upp-
fattningar om demokratisk fostran, som jag beskrivit ovan. Den ena diskursen 
betraktar den enskilda unga människan som ett möjligt demokratiskt subjekt i 
en gemensam demokratisk ordning. Den andra diskursen handlar om den unga 
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människans plats i en samtida samhällelig demokratisk ordning. Hennes plats 
i ett framtida demokratiskt samhälle förutsätter enligt denna diskurs att hon 
anpassar sig till samhälleliga social, politisk och ekonomisk ordning idag.  

De ontopolitiska beskrivningarna av framtiden för människa och samhälle, 
som jag har analyserat i läroböckerna, etablerar olika logiker om huruvida den 
unga människan antas ha möjligheten att inte bara delta i förändring av sam-
hället nu och framöver, utan också att beskriva själva samhället annorlunda 
och därmed sin plats i det. 

Dessa två diskurser rymmer således föreställningar om framtiden som ger 
barnet och den unga människan symbolisk betydelse i olika uppfattningar om 
möjligheten till samhällelig förändring. Barnet eller den unga människan är i 
de böcker jag har analyserat inte enbart föremålet för demokratisk fostran, hon 
är också en spegel av utbildade, vuxna människors upplevelse av sin egen ka-
pacitet till samhällsförändring, som Smeyers och Wringe (2003) uttrycker det. 
Läroböckerna är därmed också att betrakta som knutna till den samtid i vilken 
föreställningar om politikens potential formuleras, och måste alltså förstås 
mot den bakgrund Hedlund (2011), Forsell (2011) och Lövheim (2006) teck-
nar i sina undersökningar av retoriken om utbildningens samhälleliga funktion 
före och efter millennieskiftet. Forsell visar tydligast av dessa att retoriken om 
utbildningens funktion för framtiden också är beroende av den institutional-
iserade politikens uppfattning om den egna praktikens kapacitet till samhälls-
förändring. Talet om utbildningens samhällsfunktion symboliserar, visar For-
sell, framförallt en politisk praktik som i hög utsträckning misstror politikens 
förmåga att utveckla samhället på ideologiska bevekelsegrunder. 

Den första ontopolitiska diskursen: Individen som del i 
gemensam rörelse mot en bättre framtid  
Den första ontopolitiska diskursen jag har identifierat kallar jag individen som 
del i gemensam rörelse mot en bättre framtid. De två äldsta läroböckerna i 
mitt material – Samhälle för högstadiet SAMS (Lindquist & Wester, 1992) och 
Samhälle idag – Läsebok 3 (Hildingson & Wergel, m.fl., 1992) – har en op-
timistisk syn på framtiden för människa och samhälle. Den goda framtiden är 
på ett globalt plan gemensamt delad och den enskilda människan beskrivs som 
del i ett progressivt demokratiskt projekt. Böckerna Samhällskunskap 7-9 A 
(Lundberg & Olsson, 1995) och I händelsernas centrum (Hedengren, 1997) 
ger visserligen uttryck för en annan slags optimism som i större utsträckning 
än de två tidigare böckerna betraktar den goda framtiden som valbar, men 
återspeglar i stort samma slags föreställning om en gemensamt delad riktning 
i tiden mot en demokratisk samvaro på globalt plan. Samhället betraktas som 
del i ett demokratiskt samhällsprojekt i vilket framtidens demokratiska män-
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niska bidrar till samhälls- och demokratiutveckling. Framtidens samhälle be-
traktas i det perspektivet som möjligt bättre än ett samtida samhällstillstånd. 
Utbildning av barn och unga är nyckeln till en bättre framtid.  

Det är tydligt att böckerna är författade under tidigt 1990-tal. De två tidi-
gare böckerna publicerades i en tid med då radikala omvälvningar i väst- re-
spektive östeuropeisk realpolitik. Optimismen i de två tidigare böckerna tolkar 
jag som effekten av den åtminstone tillsynes begynnande realiseringen av li-
beral demokrati i öst. Fukuyamas (2006) idealism återspeglas i böckerna på 
så sätt att optimismen framstår av det obevekliga slaget. Färden mot en global 
demokratisering av tidigare totalitära stater framställs mer som en färdigteck-
nad väg mot en bättre framtid än som effekten av människors val att engagera 
sig i samhällsförändring i en kaotisk och öppen samtid. I sin läsning av Fu-
kuyama (2006) menar Elliot (2008) att denna föreställning om progression om 
ett framtida tillstånd förutsätter en tanke om demokratisering i global skala 
som i grunden teleologisk. Total demokratisering av världen är ett mål, genom 
vilket det blir möjligt att begripa tidigare samhällsomvälvningar i modern tid. 

Baksidan av denna teleologisering av demokratin, menar jag, är att före-
ställningen om den unga människan som en framtida demokrat, reduceras till 
ett motsägelsefullt subjekt i en given demokratisk ordning. Den unga männi-
skan förväntas delta i förändring av samhället på demokratins premisser, men 
utan att skapa ny mening om hur framtiden kan begripas annorlunda. Hon för-
väntas vara en aktiv demokrat såtillvida hon inte skänker demokratin annan 
betydelse än den liberala. Samtidigt som hon betraktas som subjekt förväntas 
hon också vara objekt, som utgör en funktion, i en välorganiserad samhälls-
ordning som utvecklas mot en obönhörlig realisering av den goda demokratin, 
där utbildningens främsta uppgift är att garantera goda demokrater. Samtidigt 
har denna baksida en framsida på vilken föreställningen om den fria individen 
och föreställningen om samhället som ett kollektiv, framstår som förenliga.    

I åtminstone tre av de tidigare böcker – Samhälle för högstadiet SAMS (Lin-
dquist & Wester, 1992), Samhälle idag – Läsebok 3 (Hildingson & Wergel, 
1992) samt Samhällskunskap A 7-9 (Lundberg & Olsson, 1995) framträder en 
bild av individen som del i ett samhälleligt kollektiv, utan att dessa kategorier 
utraderar varandra. Individen är en autonom varelse som är del av en kollektiv 
samvaro vars syfte är samhällelig utveckling. Individen som namnet på det 
mänskliga subjektet slukas inte upp av ett kollektiv som rör sig mot ett bättre 
framtida samhällstillstånd. Hon, tillsammans med andra, utgör istället förut-
sättningen för det. Hon har ett val att bidra till demokratisk utveckling av den 
gemensamma samvaron, även om detta val kräver att hon ibland anpassar sig 
till rådande social och politisk ordning. I denna föreställning om samhället 
återspeglas kanske tydligast Simmels (1981/1995) problematisering av den 
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människans plats i en samtida samhällelig demokratisk ordning. Hennes plats 
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niska bidrar till samhälls- och demokratiutveckling. Framtidens samhälle be-
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Problemet med denna typ av distinktion mellan individens påstådda val att 
bidra till utveckling av samhället, och hennes plats i ett kollektiv med likasin-
nade medmänniskor som har samma valmöjligheter, är som jag ser det, att 
samhälle och i förlängningen samhällelig utveckling blir luddigt i konturerna 
och i många avseenden abstrakt. Vad är samhället annat än namnet på den 
filosofiskt föreställda sociala samvaro, i vilket individer gemensamt skapar 
kunskap om den gemensamt levda världen? Relationen mellan samhällets in-
stitutioner, exempelvis mellan politisk-ideologiskt styrande verksamheter och 
politiskt styrd verksamhet som skola och utbildning, blir i denna uppfattning 
om samhället dunkel. Ett maktperspektiv saknas. Även om distinktionen mel-
lan individ och kollektiv syns vara rimlig, produceras alltjämt kollektiva före-
ställningar om hur din fria autonoma, individen ska forma sitt eget liv för att 
framstå som en god samhällsmedlem, också i frihetliga demokratier där di-
stinktionen mellan individ och kollektiv är diskursivt etablerad (jfr Rose, 
1999).     

Rancières (1999, 2010a,) definition av ordning tycker jag därför bidrar till 
en konstruktiv kritik av ordning i vilken distinktionen mellan politisk ordning 
och politik synliggör den annars otydliga skillnaden mellan föreställningen 
om den unga människan som del i ett demokratiskt kollektiv och föreställ-
ningen om den unga människans individualitet i ett modernt demokratiskt 
samhälle. Den politiska ordningen är ett samhälles reproduktion av sina egna 
demokratiska institutioner, vilket innefattar demokratisk utbildning, medan 
politik är en handling i vilken en individ bekräftar en annans jämlikhet. I denna 
distinktion mellan ordning och politik framträder således också bilderna av 
samhället i många av läroböckerna också som föreställningar om en naturlig 
samhällsordning, vari de sociala och politiska institutioner som upprätthåller 
ordningen utgör ordningens naturlighet. Politisk och social ordning har en es-
tetik vars funktion är att framställa samhället som förutsägbar ordning, som 
jag visat i framförallt kapitlet ”Om villkoren att ta del i en samhällelig ord-
ning”.   

Individen som del i kollektiv rörelse mot en bättre framtid är den tankefigur 
– eller mer precist den föreställning om den unga människan som aktiv del i 
progressiv samhällsförändring – framträder allra tydligast i de läroböcker jag 
tematiserade under rubriken ”Gemensam riktning och kapacitet i förändring-
ens tid”. Dessa menar jag representerar samma föreställning om att människan 
är del av en samhällsgemensam kollektiv rörelse in i framtiden, samtidigt som 
hon bevarar sin individualitet eftersom hon själv bidrar till samhällsföränd-
ring. 
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Den andra ontopolitiska diskursen: Framtidsmänniskan i 
en redan god demokratisk samhällsordning  
Tematiseringarna under rubriken ”Garantera den ordning som gör redan när-
varande framtid möjlig” och en ”Ödesmättad och samtidigt ordnad framtid”, 
återspeglar en föreställning om en framtid som står på spel i dubbel bemär-
kelse: Den enskilde individens framtid hänger ytterst på om hon får ett arbete 
eller inte. Vägen till en plats utan individuell framtid i ett framtida samhälle 
är konsekvensen av den förlorade möjligheten att försörja sig själv ekono-
miskt. I annan bemärkelse står den gemensamma framtiden på spel. På grund 
av människors misslyckade försök att försörja sig själva uppstår också ett inre 
hot mot det goda demokratiska samhället. Människor utan framtidsutsikter fö-
reställs vända sig bort från demokratins institutioner och hotar det framtida 
goda demokratiska samhället med sin likgiltighet eller i värsta fall med våld. 
Ett dubbelt hot tar form i den människa som saknar möjlighet att skapa sin 
egen framtid. Hon är ett hot mot sig själv och i förlängningen ett hot mot andra, 
som har lyckats hamna i sådan position att de kan sörja för sig själva. 

Jag har visat hur detta dubbla hot mot framtiden – hotet mot individens 
framtid och hotet mot den framtida demokratiska ordningen – gestaltas i fram-
förallt sentida lärobokstexter om samhället. Jag har också visat hur själva sam-
hället i dessa tar form i vad jag kallat en itudelningslogik om samhället. En 
del av samhället består av de människor som har framtiden framför sig ef-
tersom de har möjlighet att forma den medan andra låses fast i ett förutsägbart 
presens. 

Till skillnad från tidigare böcker återspeglas just denna diskurs i framförallt 
de böcker jag problematiserade i det sista analyskapitlet (. I hög grad överens-
stämmer den här slutsatsen med mycket av den samtida kritiska samtidsforsk-
ning som identifierat just så kallade dystopiska temata i både utbildningspoli-
tisk retorik och diskurs om utbildning. 

 Denna diskurs i läroböckerna är emellertid dubbeltydig såtillvida att den 
inte helt vilar mot argument om framtiden som tar avstamp i varningar, risk-
bedömningar och hot som är så tydliga i utbildningspolitisk retorik (Hedlund, 
2011, Heybach, 2013). I vissa avseenden rymmer talet om framtiden i läro-
böckerna tvärtom en obegränsad optimism i beskrivningen av framförallt den 
enskilde individens framtid. Optimismen är emellertid begränsad till att om-
fatta människors egen lycka och självförverkligande, och villkorad på så sätt 
att den unga människan tidigt måste avgöra om hon vill ta kontroll över sin 
egen framtid eller hamna i den del av samhället som antas vara utsiktslöst. 
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Implikationer för kritik av didaktiken om framtiden i 
läroböcker om samhället 
Utifrån ovanstående diskurser drar jag ett några kritiska slutsatser om de i lär-
oböckerna förmedlade föreställningarna om den unga människans som fram-
tida politiska subjekt. 

Läroböckerna jag har undersökt återspeglar i stor utsträckning det aktuella 
samhälle och den samtid de är författade i. På så sätt är de därför att betrakta 
som tidsdokument som redogör för samhällsdidaktikens innehållsliga föränd-
ringar. Om böckernas innehåll återspeglar aktuella uppfattningar om framti-
den för samhället, speglar de dessutom i lika stor utsträckning, specifika upp-
fattningar om den föreställda läsaren som förväntas ta del av samhället fram-
över. Det är således viktigt att poängtera att i beskrivningarna av framtiden för 
samhället, konstrueras också föreställningen om en föreställd önskvärd fram-
tidsmänniska.  

Läroboken om samhället i sin helhet 

En första kritisk slutsats jag drar, som har implikationer för en kritisk diskuss-
ion för samhällsdidaktikens innehåll i stort, är att distinktionen mellan sam-
hällsbeskrivning och konstruktionen av en önskvärd framtidsmänniska bör be-
traktas som en konstruktion i sig. Det är därför problematiskt att separera dis-
kussionen om hur samhället gestaltas i samhällsdidaktiken från en diskussion 
om hur föreställningen om en önskvärd demokratisk människa produceras. 
Kritiska pedagoger som Aronowitz (1991), Mclaren (1989) och Giroux (1989, 
1991) identifierar just denna tänkta separation mellan samhällsorienterande 
ämnens innehåll och de unga människor som ska ta del av innehåll, som nor-
merande i sig. Unga människor ska ta del av kunskap om samhället samtidigt 
som de är del av själva kunskapen om samhället. Alldeles oavsett om läro-
böcker om samhället kan argumenteras vara mer eller mindre mångfacetterade 
i beskrivningen av samhället, undgår de inte risken att identifiera en föreställd 
läsare i en verklig läsare som inte ställer upp på denna identifikation. Den kri-
tiska pedagogikens kritiska svar och alternativ till en normerande samhällso-
rienterande undervisning som låser dem vid särskilda identiteter, är att elever 
själva tillåts producera kunskap om samhället utifrån sina egna erfarenheter 
och kunskaper kring det samhälle de lever i, inom ramen för en kritisk sam-
hällsundervisning. Bryggan mellan förmedling av kunskap om samhället och 
de unga människor både är en del av denna kunskap och samtidigt förväntas 
ta del av den, tycks därmed omintetgjord i ett kritiskt perspektiv. Den kritiska 
pedagogikens erbjudande om en frigörande pedagogik är att unga människor 
lär sig ta del av ett samhälle genom att skapa kunskap om detsamma. Som 
blivande aktiva samhällsmedlemmar bygger de själva bron mellan kunskap 
om samhället och sin plats i det, genom kontextualisera kunskapen om sam-
hället utifrån sina egna liv.  
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Trots att den kritiska frigörande pedagogik som exempelvis Giroux (1989, 
1991), Cazden, Cope och Fairclough (1996) förespråkar, implicerar en mindre 
utstakad framtid för barn och unga, förutsätter den alltjämt en stark föreställ-
ning om det önskvärda, framtida politiska subjektet som bryter med en för-
medlingspedagogik om samhället. Den föreställningen är i sig problematisk. 
Cazden, Cope och Fairclough (1996) förespråkar exempelvis inte bara en pe-
dagogik som erbjuder unga människor att själva träda fram som kunskapande 
subjekt om samhället, de förväntas också att dessförinnan kritiskt avslöja de 
bilder av samhället som gör dem till objekt i samhället. Genom att själva bli 
en form av diskursanalytiker förväntas de blottlägga exempelvis ideologipro-
duktion i olika föreställningar om samhället, förmedlade i reklam liksom i lär-
oböcker (Cazden, Cope & Fairclough, 1996). Nackdelen med denna typ av 
kritiska pedagogik är att den förutsätter en särskild temporal ordning, genom 
vilken framförallt unga i ett första led måste upptäcka att de är objektifierade 
för att sedan kunna bli politiska subjekt med förmågan att skapa nya föreställ-
ningar om samhället. 

Mitt bidrag till en lärobokskritik som fokuserar föreställningar om samhälle 
och framtid utgår från antagandet att läroboken är politisk. Att beskriva sam-
hället förutsätter ett perspektiv genom vilket uppgiften att beskriva samhället 
i sin helhet blir hanterbar. Den kritiska läroboksforskningen som i stort svarar 
på frågan om hur samhället i sin helhet framställs i läroböcker, finner därför 
att de perspektiv på samhället som är mer dominanta än andra bottnar i sam-
tida kulturella, politisk-ideologiska och historiska uppfattningar om hur sam-
hället ska beskrivas (jfr Bronäs, 2000; Danielsson-Malmros, 2012; Mattlar, 
2011).  

Relationen mellan specifika politisk-ideologiska strömningar i tiden och 
läroböckernas innehåll, gestaltas emellertid inte bara i själva böckerna. I stor 
utsträckning utgör också själva uppfattningen om lärobokens roll som redskap 
för undervisning en viktig indikation på hur samhället självt betraktar sin ka-
pacitet att förmedla kunskap om samhället via utbildning av barn och unga. 
Som Johnson-Harrie (2009, 2012), Lundahl (1997) och Holmén (2006) pekar 
mot i sina redogörelser av läromedelsmarknadens frikoppling från statlig ob-
jektivitetsgranskning, ger liberaliseringen av läroboksproduktionen och över-
lämnandet av ansvaret att bedöma böckernas innehållsliga giltighet till lärarna, 
i sig uttryck för ideologisk förändring. Statlig inblandning i läromedelsgransk-
ning återspeglar för starkt bilden av en statlig instans som korrigerar den kun-
skap professionella lärare ska förmedla. Även om själva läroböckernas inne-
håll, i urval och formuleringar, lämnar grava spår av en särskild politisk ideo-
logi, gör också uppfattningen om på vilka sätt sådan ideologisk snedvridning 
ska motarbetas. För närvarande ligger där som sagt ansvaret hos lärarna. John-
son-Harrie (2012) har visat att denna uppgift bör betraktas som grannlaga. 
Samhälleliga intressen med specifika frågor på sina politiska agenda produce-
rar i allt större utsträckning undervisningsmaterial riktad mot undervisning i 
samhällskunskap (Johnson-Harrie, 2012). Jag finner det därför mycket viktigt 
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Implikationer för kritik av didaktiken om framtiden i 
läroböcker om samhället 
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och kunskaper kring det samhälle de lever i, inom ramen för en kritisk sam-
hällsundervisning. Bryggan mellan förmedling av kunskap om samhället och 
de unga människor både är en del av denna kunskap och samtidigt förväntas 
ta del av den, tycks därmed omintetgjord i ett kritiskt perspektiv. Den kritiska 
pedagogikens erbjudande om en frigörande pedagogik är att unga människor 
lär sig ta del av ett samhälle genom att skapa kunskap om detsamma. Som 
blivande aktiva samhällsmedlemmar bygger de själva bron mellan kunskap 
om samhället och sin plats i det, genom kontextualisera kunskapen om sam-
hället utifrån sina egna liv.  
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Trots att den kritiska frigörande pedagogik som exempelvis Giroux (1989, 
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att framöver fokusera på just det symboliska värde läroboken som just bok 
tillägnas. Egil Börre Johnsen (1995) menar att läroböcker i viss utsträckning 
är att betrakta som en prosaisk genre bland andra, eftersom de liksom skönlit-
teraturen är underkastade berättandets regler, det vill säga det narrativ som 
konstruerar boken i sig som en helhet. Läroboken om samhället är inte bara 
fakta om samhället, utan en berättelse som väver samman fakta som om de 
tillsammans utgör en helhet.  

Läroboken om samhället är konstruerad som en bok om samhället i sin hel-
het, även om alla de perspektiv genom vilket samhället betraktas omöjligen 
kan omfattas av bokens omfång. Motsägelsefullt nog blir ett argument för en 
lärobok om samhället som ensidigt beskriver samhället ur ett specifikt poli-
tiskt-ideologiskt eller kulturellt perspektiv då giltigt. Ett perspektiv som ensi-
digt beskriver samhället kan nämligen betraktas som ett komplement till en 
lärobok om samhället i sin helhet som misslyckas att objektivt förmedla alla 
de olika perspektiv genom vilket samhället i sin helhet framträder. Jag betrak-
tar därför läroboken om samhället som politisk för att den innehållsmässigt 
kan bedömas snedvriden, men också för att den kan benämnas som politisk 
utifrån uppfattningen att den ska beskriva samhället i sin helhet. Betraktas 
samhällskunskapsboken på detta sätt, finns det också anledning att vidare un-
dersöka lärares förhållningssätt till det urval av undervisningsmaterial de an-
vänder i undervisning. Samhällskunskapsböcker utgör inte idag centrum i 
samhällskunskapslärares undervisningspraktik (Oscarsson & Svingby, 2005). 
Samhällskunskapsboken är också som medium otidsenlig i ljuset av det di-
rekta digitalt baserade informationsflöde som med en helt annan omedelbar-
het, erbjuder både produktion och reproduktion av information och berättelser 
om samhället. Därför finns det, anser jag, anledning att undersöka lärares fö-
reställningar om centrum och periferi i deras eget urval av undervisningens 
innehåll, om nu deras uppdrag åtminstone implicit är att värdera innehållets 
giltighet. Med frågan om hur samhället i sin helhet ska hanteras i samhälls-
kunskapsundervisning följer frågan om huruvida läroboken symboliserar möj-
ligheten att beskriva samhället på ett heltäckande sätt, och vad komplementen 
till denna symbol är, alldeles oavsett om läroboken används i undervisning 
eller inte. 

Läroboken om framtida samhällen 

This miscount is staged in a specific way: the construction of a we. There is 
political agency when there is the construction of a we that splits up the com-
munity and the invention of names for that we. I said that the demos – or the 
people – was the generic name of those invented subjects which divide the 
community as they supplement it. This means that politics builds the stage of 
a conflict between alternative figures of the people (Rancière, 2009, s. 284). 
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Bilder av folket, säger Rancière (2009), förutsätter en uppfattning om det ”vi” 
som adresserar och avgränsar folket. De böcker som jag har analyserat talar 
ofta till en osynlig läsare som del av detta konstruerade vi. Jag har använt mig 
av Rancières konceptualisering av ordning för att närmre diskutera hur detta 
vi återspeglar gränserna dras mellan vem och vilka som betraktas som en aktiv 
del av ett framtida samhälle – subjekt, och de som betraktas som en del av 
samma samhälle, men utan möjlighet att vara delaktiga. Detta vi har, som min 
analys och diskussion visat, förändrats.  

Jag vill avslutningsvis kort problematisera den framtida demokratiska ge-
menskapen som målet med demokratisk utbildning av unga människor, i ljuset 
av min läroboksanalys. Det demokratiska samhället framstår i alla böcker som 
något mycket positivt. Däremot har jag visat i analysen att på de sätt det fram-
tida demokratiska samhället framställs varierar. Risken med att framställa de-
mokrati som något otvetydigt positivt och samtidigt självklart, är att demokrati 
riskerar att ta formen av en trossats, snarare än att begripas som utgångspunk-
ten för skapandet av ett samhälle där erbjudandet om deltagande gäller för 
alla. Utgångspunkten säger inte hur samhället framöver kommer att se ut. Ga-
briel Rockhill (2009) kallar den demokratiska trossatsen för demokratofili. 
Dess kännetecken är en uppfattning om demokrati som ett kärl för positiva 
värden i allmänhet. Demokrati blir en övergripande symbol för det goda sam-
hället, istället för att vara namnet på en praktik som kan utövas på olika sätt, 
vars konsekvenser måste analyseras i en pågående diskussion om den politiska 
praktikens former.  

Rockhill (2009) anklagar faktiskt Rancière för demokratifili och pekar på 
att han i regel likställer demokrati och politik. Att som Rancière (2010) lik-
ställa demokrati med politik, och därför benämna politiken som riktig, innebär 
inte att politik i Rancières perspektiv per automatik kan betraktas som univer-
sell. Jämlikheten som han betraktar som politikens förutsättning är ett värde 
bland andra, den är således också valbar. Rockhill (2009) efterlyser därför hos 
Rancière en tydligare analys av de historiska skeden som gör att människor 
väljer att handla utifrån jämlikheten som ett demokratiskt värde. Indirekt kri-
tiserar Rockhill (2009) mitt eget val av metod. Min teoretiskt orienterade läs-
ning av läroböckerna som empiri bör kompletteras med en analys av föreställ-
ningar om framtiden för samhälle och människa, som placerar läroböckernas 
uttryck i ett historiskt perspektiv som kan belysa orsakerna till att de två onto-
politiska diskurserna tagit form. Mina närläsningar av empirin kännetecknas 
av nedslag i vilka jag kritiskt undersökt hur vi:et konstrueras men jag har ännu 
inte undersökt de historiska orsakerna bakom dessa konstruktioner. 
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Summary 

With a future democrat as addressee. Conceptions about 
future in Swedish social studies textbooks 1992-2010 

The problem 
This dissertation is a study on views on futures and democratic-political 
agency in Swedish upper level lower secondary school through discourse anal-
ysis of social studies textbooks. With an in depth discussion about the estab-
lishment of the political subject in textbooks my aim is to contribute to critical 
analysis within the field of didactics. In the introduction I suggest that content 
in social studies should be regarded mainly as mirroring the democratic-polit-
ical motivated goal to establish the relation between a society and its future 
partakers. This suggests that conceptions of the future political subject in con-
tent that promote democracy must be scrutinized as specific current views on 
what democracy might offer its partakers as active subjects. Rather than fo-
cusing the ideal form of understanding and practicing democracy in teaching 
about the good democratic society, I initially conclude that also the limits of 
an ideal democracy must be analyzed within didactics, if teaching young peo-
ple to become democrats should be taken seriously. Sheffield (2013) contends 
the possibility to establish a democratic education from a view point that re-
gards democracy in its present as more or less ideal. This view, he suggests, 
offers a twisted pedagogy to take form, in which the main aim to educate the 
young person to an already good democratic order still is morally sound, but 
the means to do so becomes a fully pragmatic affair. Every mean possible – 
even threats – can be regarded as necessary to maintain a good order.  

By critically examine the relation between conceptions on society, futures 
and the establishment of the political subject in textbooks, I intend to contrib-
ute to a discussion about the views on the young person as partaker in future 
society.         

Textbooks on society and critical studies on rhetoric about future 
and education   
Textbook analysis of the critical variety suggests that the content is political. 
The form and message shapes a text that is rooted in contemporary views on 
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society also represented political discourse. Historical analysis of discourse 
identifies shifts between dominant worldviews. As Apple (1993) put it, the 
content within an educational practice mirrors dominating views on society, 
but also competing discourse that undermines dominating worldviews. Criti-
cal textbook studies has in recent years focused how the Swedish society is 
put forth as a congruent entity within textbooks. These studies find that the 
Swedish society is generally conceptualized as good society and is character-
ized as well ordered and morally supreme.       

Future oriented educational research has in two recent decades put signifi-
cant interest in the study of discrepancies between different views on future in 
relation to education. The discussion within this research area has outlined a 
few major key discrepancies between views on future, namely the relation be-
tween utopian and dystopian discourses on society and education, the relation 
between individual and common future as aims of education, and predictable 
visavi open-ended outcomes of education. Even though these topics for re-
search predominately has been key issues for so called Futures Studies, same 
topics also has been scrutinized critically and discussed within a larger educa-
tional field with important contributions from curriculum research, educa-
tional philosophy and critical pedagogy. The common denominator that inter-
relates these studies is their critical inquiry on democratic education in general 
and political agency in particular. Studies scrutinizing views on future do in 
this regard examine the ideological and political implications of these views. 
Whilst future oriented studies at large on the one hand focus views on future 
in policy, and on the other hand studies young people’s views on their own 
capabilities to shape their future, I have turned to the textbook analysis tradi-
tion with the aim to critically examine views on futures in social studies text-
books.  

Political philosophy and critical views on future education 
intersect at the question about the political subject  
Theoretically future oriented educational research is closely linked to that of 
political philosophy and discussions within political philosophy regarding the 
possibility to rejuvenate the concept of democratic politics. The relationship 
between future oriented research on education and political philosophy is two-
fold, and these relationships can be can be traced historically. Modern future 
oriented research on education has early on been kindred with political and 
educational ideas whose overarching common aim is to emancipate young 
people and therefore create social and political change through education. 
Strands of political idealism – if not utopianism – is a part of future oriented 
research on education, especially research of the critical variety. Secondly, a 
gaining interest regarding future and education during the ninety-nineties and 
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society also represented political discourse. Historical analysis of discourse 
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onward coincides with a specific discussion within political philosophy re-
garding the understanding and analysis of the term political. Political thinkers 
such as Chantal Mouffe (2005, 2009), Wendy Brown (2001) and Jacques 
Rancière (2010) has either criticized liberal political practice as being disen-
tangled from its visionary, utopian roots, or losing its ability to relate demo-
cratic politics as means of ruling society to democratic politics as an egalitar-
ian act. In the thesis´ background I show that future oriented studies on both 
international and Swedish educational policies tend to focus on so called dys-
topian themes within such policy. In line with the critique of politics in polit-
ical philosophy I´ve mentioned, these dystopian themes in educational policy 
can be analyzed as the inversion of visionary, utopian politics.  

This inversion of visionary politics, Rancière (2010) calls realistic politics. 
He maintains that this realistic view on politics establishes a certain kind of 
pedagogy that renders a few people as intelligent, and most others within a 
given society as non-intelligent (Rancière, 1991). Intelligent individuals have 
the capacity to see society as it really is, whilst the rest – the people – must 
learn how to see society in the right way, mainly through education. Rancière 
(1999, 2004) suggests that this relation between “pedagogues” and the rest 
should be analyzed as the prime relation in a democratic order that seeks to 
fully grasp itself through a summative logic about society. This logic regards 
society as fully comprehensible through the summation of people, identities 
and places. I use this concept of order as the theoretical basis for my readings 
of textbooks, with the intention to discuss the establishment of society as a 
whole within them.  

The main part of the thesis is a discourse analysis of textbooks published 
within the timeframe 1992 through 2010. The demarcation of a two decade 
timeframe stems from a critical discussion within educational research on po-
litical and educational discourses about individual and common future in re-
cent years. I mainly draw my critical theoretical argument from a discussion 
on what in radical democratic theory is referred to as a post-political state 
within late liberal democracies. Much of the future oriented educational re-
search is implicitly rooted within this discussion, where the possibility of un-
derstanding the young person as a future political subject to a great extent is 
scrutinized. The method through which the textbooks are read is discourse 
analysis, mainly inspired by deconstruction, focusing social and political logic 
within normative texts.      

Methodological approach and epistemological claims  
The methodological approach in my empirical analysis is dissensual, which 
means that the reading of the textbooks is guided by the assumption that dif-
ferent forms of describing society mirrors contradictions and tensions within 
the text itself (Alvesson & Deetz, 2000). Different perspectives on society 
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leads to different social and political logics about how society should be or-
dered. The main tension in normative utterances on society is the relation be-
tween the claim to describe society how it is, and how it ought to be. This 
tension, argues Glynos and Howarth (2007), reflects what is to be regarded as 
onto-political claims. Ontology describes being and politics suggest how 
things should be ordered.  

In analysis I employ a specific kind of reading that identifies how these 
onto-political claims are constructed. Inspired by deconstruction, which seeks 
to identify passages where ontological claims undermine themselves, I pri-
marily do close readings of utterances that maintain the logic of coherence 
between is and ought. Such a reading demands, what Rockhill (2009) calls, a 
synthetic polemic approach towards reading. By following the logic fully 
maintained by the texts the analysis becomes critical of the texts: Tension and 
ambivalence in onto-political claims is laid out clear by such a reading. 

I also seek to identify traces of meaning in the textbooks´ conception on 
society and future through employing critical political and social theory that 
explains critically the basis of such traces.       

Findings 
Through critical close-reading of Swedish social studies textbooks, published 
between 1992 and 2010, I have identified so called onto-political discourses 
through which the young person is both described as a predictable societal 
object and future political subject. First and foremost I have found earlier 
books to a high degree delineate the young person as part of a better common 
future, wherein the individual is put forth as an active agent of positive change. 
Later books regards to a higher degree the common future as split in two, 
where one part of the population is in control of their own individual future 
and the other part is stuck in the present without economical means and 
knowledge to shape their own future. I have also found a significant discourse 
in my later material that proposes the single individual as a threat to the good 
common, democratic future. Rather than pointing out major outside forces as 
key threat to democracy, people stuck in the presence, within an already good 
society, is regarded as the unpredictable threat not only to themselves but also 
to the regeneration of good society as a whole.   

My findings are also that future in large parts of the textbooks is put forth 
as dependant on the single individual´s commitment to making the future dem-
ocratic society possible through political engagement, but also her adaptation 
to an already well ordered democratic society.  

Commitment and adaptation take form in two onto-political discourses 
about the young person as a future partaker of democratic society. The first 
discourse delineate the young person as partaker in an already initiated course 
onto a better common future. As an individual the young person is put forth 
as part of an overarching common shared temporal movement towards future 
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for the society as a whole. Earlier books seem to suggest this temporalization 
of the common, to a higher extent than later. Later books suggest the idea of 
the young person as possible part to either a positive common future full of 
personal opportunities at hand, or a negative common future, shared by those 
without same life opportunities. This second discourse render threats towards 
the future democratic society, as such individuals without ability to fulfil their 
aspirations. Being unemployed at the outskirts of society both put a strain on 
the ordered society and also implies that those without means to take care of 
themselves might in fact become dangerous. Through Rancière I suggest that 
these implications should be understood as a view on future society where all 
are included, but some are included through defining them as excluded within 
an ordered society.      

Concluding remarks 
I make two concluding remarks. Firstly I suggest that the critique of textbooks 
on society within the field of didactics should regard the textbooks´ political 
meaning as symbolic, besides viewing the content itself as political. The view 
on social studies textbooks today is still rooted in the belief that such textbooks 
at the same time can maintain an all-encompassing description of society and 
also deliver a truly objective description of society. Such a belief is problem-
atic because it always finds the textbook as insufficient in that regard. It is 
important to lay out clearly what culturally symbolic meaning the book itself 
is inscribed with, if it should be analyzed as political. 

Regarding the conceptions on future my conclusion is that there is a ten-
dency to, what I refer to as, a democratophilia enmeshed in the textbooks. This 
positive attitude towards democracy leads to a political blind spot, where dem-
ocratic politics is substituted by democratic values. Democratic society is gen-
erally put forth as a morally founded good order, rather than an organizing 
principle for the demos to exercise its power. The already good democracy 
becomes the future teleological end for democratic practice. The figure of the 
political subject becomes predictable in that sense, and in the end transformed 
to a function within the good democratic machinery.       
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