
Fascismens historiografi 

Fascisme er et begrep og et historisk og politisk fenomen som stadig vekker interesse blant 

akademikere, men også blant det store publikum. Siden 1920-tallet er det blitt utviklet flere 

retninger i fascismeforståelsen. Studiene strekker seg fra filosofiske analyser av selve begrepet, 

til empiriske undersøkelser av fascismen som historisk og politisk fenomen i alle sine 

manifestasjoner. Noen refererer til fascismen som et overnasjonalt fenomen, med det mål å 

finne et minste felles multiplum eller den innerste naturen av fascismen, for å komme til en 

modell eller en generell kategori. Andre ser fenomenet som avhengig av tid og sted (Europa i 

mellomkrigstiden). Atter andre velger den komparative metoden som tar i betraktning flere 

historiske erfaringer (i Europa og andre steder i verden, før eller etter andre verdenskrig) for å 

finne felles elementer og, igjen, komme til en overordnet kategori. Enkelte ser utelukkende på 

prototypene, det vil si det italienske regimet under Mussolini fra 1922 til 1945 (Fascismen) 

eller det tyske regimet under Hitler fra 1933 til 1945 (Nazisme). 

Jeg vil gjerne foreslå en kritisk analyse av historiografien rundt fascismen som hovedtema for 

en masteroppgave. Kandidaten kan velge om å utforske og redegjøre for en eller flere av 

tolkninger og forskningsteorier som med legitimitet bidrar til forståelsen av fascismen. Ved å 

drøfte teoriene, eventuelt argumentere for/imot, vil kandidaten bli stilt foran kravet om å 

komme med originale innspill. Ved å sammenligne to teorier som står i kontrast med hverandre, 

eventuelt med støtte fra empirien, vil kandidaten få nær kjennskap til ulike vitenskapelige 

metoder.  

Hovedkildene for en slik oppgave er arbeidene som fra og med 1920-tallet er blitt publisert om 

tolkninger av fascismen som ideologi eller regime. Kandidaten er spesielt oppfordret til å se på 

utviklingen innen forskningen om dette feltet i de siste tretti år. Fordypningsoppgaver innenfor 

dette temaet er hovedsakelig basert på engelsk litteratur, men det er en fordel om kandidaten 

er villig til å orientere seg i litteraturen på tysk, spansk, fransk eller italiensk. Kandidaten står 

selvsagt fri til å utforme sitt forslag rundt temaet.  

 


