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När den florentinske statsmannen tillika författaren Niccolò Machiavelli på sin 
ålders höst funderade över den bästa gåvan till en person som i stort sett hade 

allt, föll valet på att författa en bok om hur en furstestat bäst skulle styras. Machiavelli 
var ingen novis på området, han kunde sin sak. Han befann sig under den större delen 
av sitt liv i politikens mitt. Machiavelli bedrev universitetsstudier i Florens, var kansler 
i samma furstestat och hade därtill diplomatiska uppdrag med tjänstgöring i Frank-
rike, vilket gav honom stor praktisk kunskap om militära och utrikespolitiska spörsmål. 
Machiavellis gåva under tidigt 15-tal till fursten Lorenzo de’ Medici må vara unik i 
sitt slag men är ändå tidlös och ingalunda speciell i tanken. 1

 Det behövs ingen större fantasi för att inse att människor i takt med stigande ålder 
umgås med tankar kring det bestående och meningsfulla i tillvaron. Alla vill i takt med 
åren förnimma att levnadsdagarna har varit viktiga och betydelsefulla för någon. Vi vill 
i den bästa av alla världar efterlämna något av värde. Frågan är bara om samtiden och 
eftervärlden efterfrågar erfarenheten och kunskapen om det förflutna, inte minst mot 
bakgrund av den allt snabbare tekniska utvecklingen. Teknisk kunskap är i någon mening 
alltid kumulativ och varje generation tar avstamp från sin horisont, men även livsmässigt 
förändras tillvaron ständigt och i ett rasande tempo. Likaså kommer inte sällan äldre ge-
nerationers måttstockar, uppfattningar och värderingar på kollisionskurs med det i ryggen 
påtryckande släktets synsätt. Det mesta förändras över tid. Det är bara att betrakta hur 
samhället såg ut för hundra år sedan.
 I min profession som lärarutbildare och forskare i historia dyker ibland frågan upp: 
vad har vi för nytta av historia? Den är berättigad och sund att ställa därför att den 

anders dybelius 

Varför läser man till lärare i historia?
– några kritiska reflektioner kring en enkätundersökning 
bland nya historiestudenter

1  Machiavellis Fursten, författad 1513, gavs ut 1532 och äger    
 i hög grad aktualitet i alla sammanhang där frågor om makt    
 och maktutövning analyseras.
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hjälper oss att tänka ett extra varv kring historieundervisningens innehåll samt hur den 
ska planeras, genomföras och utvärderas. Under åren har frågan utifrån min yrkesroll allt-
mer aktualiserats mot bakgrund av att antalet studenter på kurserna i historia vid Jön-
köping University 2 ständigt ökat. Den första grundkurs i historia som jag undervisade i, 
år 2, lockade 27 studenter och i motsvarande kurs vårterminen 217 var de 47. Även 
fortsättningskurserna på högre nivå i historia drar till sig allt fler studenter. Detta trots att 
arbetsmarknaden för lärare i ämnet historia inte utökats i samma takt, snarare tvärtom. 
Man kan fundera över varför utvecklingen blivit sådan mot bakgrund av att de naturve-
tenskapliga ämnena efterfrågas allt mindre och har svårt att locka till sig studenter.
 Kan det framtida samhället byggas på kunskaper i historia? Är det inte de tekniska 
lösningarna, inte minst ur miljösynpunkt, som kommande generationer bör vara in-
tresserade av? Frågorna diskuterades av en grupp relativt nya studenter och väckte min 
nyfikenhet, vilket ledde fram till denna undersökning med huvudfrågan: varför läser 
man till lärare i historia? Historiker har säkert ett bra svar på frågan men det som har 
fångat mitt intresse mer och mer är vilka svar de studenter har som ska påbörja sina 
ämnesstudier.
 För att bli antagen till ämneslärarutbildningen vid Jönköping University krävs 
grundläggande behörighet samt gymnasiekurserna Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Sam-
hällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 alternativt Engelska /B, Historia A, Matematik A, 
Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Utöver detta krävs 
godkänt resultat vid ett antagningsprov, som finns vid Jönköping University.
 Ämneslärarutbildningen omfattar minst 3 hp (tio terminer), varav 12 hp i ett för-
djupningsämne och 9 hp i ett övrigt ämne. Ämnesstudierna påbörjas termin två i för-
djupningsämnet och termin fyra i det övriga ämnet. Om historia är fördjupningsämnet 
kan övrigt ämne vara religionsvetenskap, samhällskunskap, engelska eller svenska.

Några ord om enkäten 
När undersökningen genomfördes våren 217 i kursen Historia 1–3 hp bland lärarstu-
denterna hade ännu ingen information eller föreläsning kring ämnet historia ägt rum. 
Tanken var att inte någon föreläsare skulle påverka studenternas uppfattning om ämnet 
och därmed riskera att färga svaren i enkäten. Idén med undersökningen var att få veta 
uppfattningen om och synen på ämnet samt varför studenterna hade valt att utbilda sig 
till historielärare. Enkäten bestod av fem frågor som skulle besvaras med egna ord. Stu-
denterna redovisade också kön, ålder, tidigare utbildning, antal terminer vid Jönköping 

2  Stiftelsen Högskolan i Jönköping kallar sig sedan några år tillbaka   
 Jönköping University.
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University samt ämneskombination inom lärarutbildningen. De fick trettio minuter 
för att besvara enkäten. Totalt tillfrågades och deltog 47 personer och samtliga besva-
rade enkäten. Av dessa uppgav sig 29 vara män och 18 vara kvinnor. Ingen angav köns-
överskridande identitet eller annan könstillhörighet. Männens ålder var mellan 2 och 
28 år och kvinnornas mellan 19 och 28 år, vilket i båda fallen ger en medelålder på 23 år.

De manliga studenterna
Av de 29 manliga studenterna uppgav tio att det var deras andra termin vid Jönköping 
University, 1 att det var deras fjärde termin och resterande att de var på sin tredje, 
sjätte eller åttonde termin. Med två undantag hade ingen tidigare läst vid universitet 
eller högskola. De som uppgav att de hade tidigare högskolestudier hade läst språk, 
bland annat engelska och spanska. Av de 29 manliga studenterna fördelade sig deras 
gymnasieutbildning så att 15 hade gått Samhällsvetenskapsprogrammet, tre Teknik-
programmet, två Mediaprogrammet, två Ekonomiprogrammet samt två Hotell- och 
restaurangprogrammet. Övriga enstaka studenter fördelade sig på Bygg- och anlägg-
ningsprogrammet, IT-programmet, VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energi-
programmet samt Estetiska programmet. Av de 29 manliga studenterna hade 24 gått i 
kommunal gymnasieskola och fem i privat gymnasieskola.

De kvinnliga studenterna
Av de 18 kvinnliga studenterna uppgav tolv att det var deras fjärde termin vid Jönkö-
ping University. Fyra läste sin andra termin och två läste sin åttonde. Med två undantag 
hade ingen tidigare läst vid universitet eller högskola. De två som uppgav tidigare hög-
skolestudier hade läst kurser i engelska och drama. Bland de 18 kvinnliga studenterna 
fördelade sig deras gymnasieutbildningar så att tolv hade gått Samhällsvetenskapspro-
grammet och två Naturvetenskapsprogrammet. De resterande fyra studenterna förde-
lade sig på Handels- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, 
Estetiska programmet samt IT-programmet. Av dessa 18 kvinnliga studenter hade 14 
gått i kommunal gymnasieskola och fyra i privat gymnasieskola.
 Sammanställningen visar att på ämneslärarutbildningen i historia finns en bred 
representation som lockar elever från såväl studie- som yrkesförberedande gymnasie-
program där Samhällsvetenskapsprogrammet dominerar bland både manliga och 
kvinnliga studenter. Bland männen finns ett påtagligt inslag av flera praktiska yrkes-
utbildningar såsom Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogram-
met och El- och energiprogrammet. En klar övervikt, 78 procent, hade studerat vid en 
kommunal gymnasieskola mot 22 procent som gått i privat gymnasieskola.
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Tillvägagångsätt och redovisning
Svaren redovisas både procentuellt och med en narrativ analys där jag har använt nyckel- 
ord i analysen från enkäten. Sådana nyckelord är exempelvis dåtid, nutid och framtid, 
med vilka menas att historiska kunskaper ger förklaringar över tid. Vi förstår olika epoker 
bättre med hjälp av historiska kunskaper. Ett annat nyckelord är framtid, där metoden 
och analysen syftar till att historiska kunskaper går att applicera på framtiden. Ett an-
nat metodiskt exempel är nyckelordet minoritetsgrupp, vilket klargör att studenten har 
sin identitet genom att tillhöra en minoritetsgrupp. Nyckelorden har därefter sorterats 
utifrån frågeställningarna och sedan grupperats ifrån procentsatser. De exakta frågeställ-
ningarna från enkäten anges fortlöpande varefter en analys av svaren följer. De ord som 
är kursivt angivna i svaren är exakta uttryck av studenterna i enkäten och används som 
nyckelord. Det innebär inte att inte fler ord/meningar har angivits i svaren, men då 
har de senare orden/meningarna varit av förklarande karaktär som bekräftar, förtydligar 
och förklarar nyckelorden.

Vad är historia och vad innehåller det?
Frågan är avsiktligt vid, eftersom historia är dels vad som förflutit i största allmänhet, 
dels en vetenskaplig disciplin, dels ett undervisningsämne i skolan.

Männen
Av männen svarade samtliga att historia är en blandning av fakta, myter och legender. 
Av dessa angav 95 procent att historia innehåller dåtid – nutid. Fem procent ansåg att 
det även innehåller dåtid – nutid – framtid.

Kvinnorna
Av kvinnorna svarade samtliga att historia är allt det som har format vårt samhälle. Av 
dessa angav 95 procent att historia innehåller dåtid – nutid. De övriga fem procenten 
ansåg att historia även innehåller framtid, det vill säga dåtid – nutid – framtid.

Analys
Svaren visar på insikten om att historia inte är detsamma som fakta. Det förflutna är på 
intet sätt klarlagt, kommer aldrig att bli klarlagt och människor använder historien som 
de själva vill, vilket formuleras i svaren. Det sistnämnda ryms inom forskningsområdet 
historiebruk och historiedidaktik. Majoriteten av både män och kvinnor i enkäten ser 
helt klart sambandet mellan dåtid och nutid men endast fem procent i enkäten anser att 
man kan använda den kunskapen till att göra framtidsprognoser, som några har formulerat 
det. Analysen av svaren ger därmed vid handen att merparten av studenterna inte tror att 
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historiska kunskaper kan användas likt en kristallkula. Däremot kan kunskapen använ-
das till att förklara varför samhället ser ut som det gör idag. Det ska inte tolkas som att 
studenterna är blinda för tolkningar av framtiden sedda ur ett historiskt perspektiv men 
framtidstolkningen uttrycks i allmänna termer, som av Machiavelli skulle kunnat benäm-
nas som den mänskliga naturens sinnelag: ont, gott, empati, egoism etcetera.

Varför har du valt att studera till lärare i just detta ämne?
Av svaren framkommer att både de manliga och kvinnliga studenterna har svarat på 
frågan ur två aspekter, för det första vad som var motivet och drivkraften till valet av 
ämneslärarprogrammet i historia och för det andra hur de vill att deras undervisning 
ska bli, det vill säga deras framtida intention som lärare.

Männen
Av männen svarade 45 procent att valet av historia som första studieämne hade sin bak-
grund i att de ansåg att historia var det intressantaste skolämnet. Ytterligare 45 procent 
svarade att avgörandet kom när de vikarierat som lärare, arbetat som reseledare eller 
guide. Resterande tio procent menade att de valde ämnet enbart som ett övrigt ämne 
i ämneslärarprogrammet, eftersom det inte fanns något bättre alternativ. När det gäl-
ler männens intentioner som blivande lärare ansåg 95 procent att undervisningen ska 
bygga på att synliggöra hur historiska kunskaper har format dagens samhälle. Genom 
den pedagogiken menar de att framtida misstag kan undvikas. Fem procent av män-
nen gick ett steg längre i sina svar och svarade att genom undervisning i historia kan 
kunskaper förmedlas till eleverna om att inte göra om historiska misstag. Vad som är 
misstag angavs med nyckelord som krig, konflikter och intolerans, vilka var de mest an-
vända orden i svaren.

Kvinnorna
Bland kvinnorna ansåg 45 procent att de i första hand hade valt historia för att det var 
det intressantaste ämnet i skolan. Ytterligare 45 procent menade att de i första hand 
hade valt ämneslärarprogrammet och historia för att de vikarierat som lärare eller ar-
betat som reseledare och guider. De övriga tio procenten av kvinnorna svarade lika 
som männen, att ämneskombinationen blev avgörande och att historia var det minst 
ointressanta av ett möjligt övrigt ämne att kombinera med. När det gäller kvinnornas 
intentioner som blivande lärare angav 9 procent som huvudsak att i undervisningen 
synliggöra hur nations- och religionsidentiteter skapas och vidmakthålls. Tio procent sva-
rade att de vill undervisa i historia för att de önskar utveckla elevernas förmåga att under-
söka, tolka och värdera historiska fakta.
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Analys
Av samtliga studenter var 9 procent intresserade av historia i skolan men för hälften 
av dem blev det avgörande att välja ämneslärarprogrammet när de praktiserade eller 
arbetade som vikarierande lärare och fick stå framför en grupp. Då blev de intresse-
rade, eftersom detta upplevdes som mycket tillfredsställande och nästan euforiskt. Utan 
att övertolka svaren kan orsaken troligen sägas vara att de upplevt en tillfredställelse 
i att berätta något inför en grupp. Till skillnad från flera andra undervisningsämnen 
har ämnet historia en berättande pedagogisk karaktär, vilket gör att det är pedagogiskt 
tacksamt att framställa. Det är en upplevelsebeskrivning som är vanligt återkommande 
från studenter efter gjorda praktikperioder under ämneslärarutbildningen. Av samtliga 
studenter angav tio procent att historia var det minst intressanta ämnesvalet. Den slut-
sats som man kan dra är att tio procent har en något tveksam ingång till sitt yrkesval. 
Därmed inte sagt att de kommer att bli dåliga lärare i historia men det finns risk för att 
ett så pass stort ointresse för ämnet kan färga av sig på deras undervisning.
 Kvinnorna använde ordval som nations- och religionsidentiteter, vilket visar att deras 
intention på goda grunder kan tolkas som att de i undervisningen vill överbrygga at-
tityder som ”vi och dom”. De vill i sin undervisning ge redskap för empati och förståelse 
för olika grupper och miljöer, som de uttrycker det.

Vad är ämnets funktion och varför är det ett skolämne?
Frågan avser vad studenterna uppfattar som historieämnets funktion respektive vad de 
ser som orsak till att historia är ett skolämne. 

Männen
Samtliga män ansåg att ämnets funktion är att förklara för eleverna varför samhället ser 
ut som det gör och återigen angav majoriteten ord som dåtid–nutid. De tillade att det 
handlar om att lära av tidigare misstag, vilket har redovisats ovan. Bortsett från två stu-
denter, vilket motsvarar sju procent, svarade 93 procent att anledningen till att historia 
är ett skolämne, är för att det har haft och har en uppfostrande effekt. Det formulerades 
med ord som att ämnet har legitimerats för att uppfostra elever att bli lydiga medborgare. 
De två studenterna med annan uppfattning menade att historia är ett skolämne därför 
att det är identitetsskapande för eleven. En student angav att han inte visste vad ämnets 
funktion är.

Kvinnorna
Av kvinnorna var 78 procent av samma uppfattning som majoriteten av männen, det 
vill säga att de ansåg att ämnets funktion har varit och är dess uppfostrande karaktär, 
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att skapa lydiga medborgare. Tre kvinnor, cirka tio procent, angav att de inte vet vad 
ämnets funktion är och en person, menade att ämnet är till för att kunna kritisera sam-
hället.

Analys
Av svaren på frågan om vad de själva ansåg är ämnets funktion, framgick att det vikti-
gaste är att förstå varför samhället är som det är idag. Ett svar som de flesta återkom till 
var uppfattningen om att en lärare i historia har som huvudsyfte att undervisa eleverna 
om att inte upprepa historiens misstag. I någon mening blir det ett cirkelresonemang 
där de själva blir en länk till att uppfostra eleverna till lydiga medborgare genom att 
undervisa om historien. Det är anmärkningsvärt att fyra studenter sade att de inte vet 
vad ämnet har för funktion men att en av dessa nämnde att ämnet är till för att kriti-
sera och förändra samhället. Den kritiska inställningen är vad Fredrich Nietzsche kallar 
för ett kritiskt historiebruk. 3 Ett synsätt där man vill visa hur dåligt det har varit och att 
samhället är i starkt behov av en förändring. Nietzsche hävdar att det näst intill är ett 
revolutionärt synsätt. Uppfattningen om varför historia är ett skolämne fördelades på 
två kategorier. En kategori ansåg att ämnet legitimerats för att uppfostra elever att bli 
lydiga medborgare. Den andra kategorin ansåg att vi ska lära av historien och av våra 
misstag. Majoriteten i svarsfrekvensen låg i den första kategorin bland både manliga 
och kvinnliga studenter.

Har du något privat intresse eller engagemang som anknyter   
till historia och i så fall hur?
Frågan avser vad som ligger bakom valet att studera just historia utöver erfarenheterna 
från den egna skoltiden.

Männen
Av männen angav 4 procent att det inte har varit någon specifik släkting eller famil-
jemedlem som skapat intresset för historia utan att det alltid har funnits där. De angav 
således ingen specifik orsak eller anledning. Ytterligare 4 procent sade att intresset har 
uppstått därför att man tillhör en specifik historisk kategori, man har till exempel ka-
roliner bland sina förfäder eller släktingar som har utvandrat till Jerusalem. Tio procent 
menade att de har fått intresset från dataspelandet. Ytterligare åtta procent angav att en 

3  Nietzsches ”Om historiens nytta, en otidsenlig betraktelse” gavs ut   
 första gången 1874.
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specifik familjemedlem hade skapat intresset för historia, exempelvis en farbror som 
varit historielärare. En student sade sig ha blivit intresserad på grund av att han skriver 
och komponerar musik. Ytterligare en student angav spelfilm bakom väckandet av in-
tresset.

Kvinnorna
Av kvinnorna angav  procent att intresset kommit av den kulturella bakgrunden, 
som att ha rötter i Asien, att ha släktingar som emigrerat till Amerika eller att man 
tillhör en minoritetsgrupp i Sverige. Ytterligare 3 procent sade att en specifik familje-
medlem hade väckt intresset för ämnet. Tio procent menade att spelfilm var orsaken till 
intresset. Fem procent angav att dataspel var anledningen och fem procent kunde inte 
erinra sig något specifikt alls som väckt intresset.

Analys
Bland kvinnorna var det 3 procent, bland männen åtta procent, vilka uppgav en spe-
cifik familjemedlem som orsak till intresset och engagemanget för ämnet. Däremot an-
gav  procent bland kvinnorna att deras sociokulturella bakgrund hade haft inflytan-
de och varit avgörande för intresset. Bland männen var motsvarande siffra 4 procent. 
Det är anmärkningsvärt att hela 4 procent bland männen inte kan peka på någon spe-
cifik anledning till intresset. En notering som här kan göras är att ingen angav en lärare 
som upphov till intresset. Däremot nämnde två personer att en lärare varit katalysator 
för att intresset och engagemanget för ämnet levde i skolan.
 I denna analys kan det tilläggas att författaren under två terminer genomförde en 
undersökning bland historiestudenter som läste på B- och C-nivå, om deras kännedom 
om sin egen släkt. Denna grupp jämfördes sedan med studenter som läste grundlä-
rarprogrammet F–3 och 4–. Resultatet visade inte på någon nämnvärd skillnad mel-
lan de båda grupperna. Av samtliga studenter i båda grupperna kände 95 procent till 
sin släkt enbart två generationer bakåt. 4 Det kan anses som anmärkningsvärt eftersom 
man kan anta att kunskapen om släkten längre tillbaka än två generationer borde 
varit djupare hos dem som läser ämneslärarprogrammet i historia, vilket inte var fal-
let. När 4 procent av männen och  procent av kvinnorna angav att den kulturella 
bakgrunden hade fött intresset, handlar det troligen om föräldrars eller morföräldrars 
upplevelser och berättelser. Det handlar inte om någon längre och djupare släktforsk-

4 Undersökningen gjordes hösten 21 och våren 217 med 5    
 lärarstudenter i kategorin F–3 och 4– och 5 lärarstudenter    
 i kategorin historia B och C.
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ning. Anmärkningsvärt är att inte någon angav att en lärare varit orsak till intresset 
för ämnet. Däremot menade två kvinnor att en lärare varit katalysatorn för fortsatt 
intresse. Slutsatsen blir att familjemiljön är en starkt bidragande orsak till intresset, men 
däremot inte någon specifik person utan mer familjens identitet, klass och kulturella 
tillhörighet.

Om du skulle välja fem ord som du tycker beskriver ämnets innehåll  
– vilka skulle det vara?
Frågan avser undervisningsämnet historia i största allmänhet, oberoende av stadium 
eller sammanhang.

Männen
Bland de manliga studenterna förekom följande fem ord flest gånger i fallande antal: 
utveckling, krig, förflutna, förståelse, fakta.

Kvinnorna
Bland de kvinnliga studenterna framkom följande fem ord flest gånger i fallande antal: 
intressant, förståelse, empati, kunskap, fakta.

Analys
Följande femton ord var gemensamt förekommande för både män och kvinnor: krig, 
utveckling, källkritik, intressant, kultur, människor, fakta, samhället, förståelse, förflutna, 
kungar, framtid, nutid, dåtid och kunskap. De kvinnliga studenterna använde följande 
ord som de manliga studenterna inte nämnde överhuvudtaget: berättelse, innehållsrikt, 
empati, viktigt, brett, lärorikt, arv, forskning, lärdom om rikedom, intresseskapande, ny-
fikenhet, tankeväckande, relevans, levnadsvillkor, händelseförlopp, kul, givande, förståelse, 
mansdominerat, epoker, människoöden, överlevnad, fortlevnad, nyttigt, livsval, konsekven-
ser, analyserande, livssammanhang, skiften, orsak–verkan, påverkan, följd, varför och livs-
historia. Det är föga förvånande att manliga respektive kvinnliga studenter väljer helt 
olika ord när de ska beskriva innehållet i historia. De manliga studenterna använde ord 
som kejsare, tro, kultur, konst, diktatur, revolution, etik och så vidare, vilket kvinnorna 
inte använde. Att kvinnorna tar ett så viktigt ord som fortlevnad synliggör att de vill 
framhålla den lilla människan i berättelsen.
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Några avslutande reflektioner kopplade till den egna erfarenheten
Huvuddelen av studenterna såg ämnet historia som spännande och intressant, vilket 
bör vara ett förväntat resultat utifrån deras val att utbilda sig till ämneslärare i historia. 
Dock upplevde inte alla sitt yrkesval på detta sätt. Tio procent ansåg att historia var det 
minst intressanta alternativet att läsa. En man och tre kvinnor sade dessutom att de inte 
vet vad ämnet har för funktion. Det kan vara vanskligt att dra allt för stora slutsatser av 
detta men procentsatsen bekräftar den bild som framkommer vid mina föreläsningar, 
tentamina och inlämningsuppgifter. I föreläsningssammanhang är tio procent en rimlig 
frånvarosiffra och även om underkänt på tentamen och inlämningsuppgifter i första 
omgången överskrider tio procent, kvarstår oftast den siffran efter avslutad kurs. 
 En annan förklaring till att vissa genomgår kursen med ofullständiga resultat kan 
vara hur de uppfattar svårighetsgraden. Ämneslärarutbildningen har liksom alla ut-
bildningar behörighetskrav. En tanke som dröjt sig kvar hos mig är uppfattningen som 
enskilda studenter har om att högskolestudier i historia inte kräver nämnvärda förkun-
skaper. Jämför man med exempelvis naturvetenskapliga ämnen eller språk måste man 
inför högskolestudier ha relativt djupa förkunskaper. Historia kan därför uppfattas som 
att man inte behöver så mycket underbyggnad. Lägger man till en minimal studieinsats 
blir resultatet magert. Detta är troligen en förklaring till skiktningen mellan de bättre och 
sämre studieresultat i historia vi idag ser bland studenter på ämneslärarutbildningen. 
 Majoriteten i enkäten svarade att den privata familjesfären utgjort inspiration för att 
utbilda sig till lärare i historia, det vill säga det finns en sociokulturell koppling till in-
tresset för historia. Identiteten och intresset skapas uppenbarligen i familjemiljön, inte 
som man kan tro i skolans värld. Läraren kan dock vara en katalysator för intresset 
eller tvärtom, vilket också framkommer i enkäten. Film, musik och dataspel framhålls 
alltmer som en ingång till intresset för historia. Inte minst dataspel blir en allt större 
del som inbegrips i ämnet historia, där dock kopplingarna för den oinvigde kan tyckas 
vaga. Genren har dock en klar koppling till forskningsområdet historiedidaktik och 
historiebruk, något som också framkom när majoriteten ansåg att historia består av 
fakta, myter och legender.
 Identiteten är enligt enkäten en stark drivkraft i valet att studera till lärare i historia, 
att känna till sitt ursprung och sina rötter men också att se kopplingar till då och nu. 
Här är kopplingarna till historia och undervisning starka. Så om slutsatsen av enkä-
ten är att identiteten är viktig blir den centrala frågan: vad ska vi undervisa om? Det 
har ibland höjts röster för vikten av att undervisa om studenternas egna historia, vilket 
självklart är viktigt. Den egna historien stärker den egna identiteten. Min erfarenhet vi-
sar emellertid att studenterna inte nödvändigtvis behöver känna samhörighet eller iden-
titet med historien som det undervisas om, för att den ska framstå som intressant och 
relevant. Den kan istället, vilket också framkommer i undersökningen, vidga perspekti-
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vet och skapa förståelse för andra kulturer, allt för att skapa nyfikenhet och intresse för 
det obekanta och därmed ge redskap till att överbrygga attityden ”vi och dom”.
 Läraryrket är idag mycket utmanade och frågan om hur man fångar elevernas in-
tresse för något, som ibland framstår som gammalt och förlegat, är central. Hur visar 
vi för elever att historien har något att lära oss istället för att de ska få intrycket att lev-
nadsförhållandena förr var hemska? Annars skulle ämnet historia enbart läras ut för att 
visa eleverna hur tacksamma de ska vara för sin tillvaro i nuet.
 Studenterna nämnde fem ord vardera som de förknippade med historia. Männen 
använde ord som kultur, tro konst och etik. Kvinnorna använde ord som mansdomi-
nerat, människoöden, överlevnad och fortlevnad. Orden visar prov på tematiska urval i 
undervisningen där historia bidrar till förståelse för nuet och kanske för morgondagen. 
Genom att förstå en kulturs trosföreställningar, konst och etik skapas förutsättningar för 
en bättre förståelse och kunskap kring konflikter och hur dessa kan förklaras och lö-
sas. Kvinnorna använde också ord som mansdominerat, överlevnad och fortlevnad, vilket 
även det visar på medvetenhet om vikten av fokus på såväl jämställdhet som hållbar 
utveckling. Att kvinnorna angav så viktiga ord som fortlevnad, livsval och konsekvenser 
synliggör också den innehållsliga livsnerv som livet faktiskt handlar om. Det förefaller 
som att de kvinnliga studenterna mer ser ord som beskriver innehållet i själva berättel-
seframställningen, medan männen mer ser själva ramen i framställningen då de använ-
der ord som kejsare, revolution, diktatur etcetera. Det tyder på att kvinnorna innehålls-
ligt fokuserar mer på den lilla människan kopplat till känslor, upplevelse och tankar.
 Studien har visat att studenterna efterfrågar förklaringsmönster kring de stora och 
breda linjerna som förklarar dåtid och nutid. De söker helt enkelt orsakssammanhang. 
Detta är en av de stora utmaningarna för en lärare. Det gäller att inte låta sig förloras 
i detaljer utan finna pedagogiska fakta som med ett genomtänkt urval förklarar sam-
manhang. Man måste som lärare alltid ställa sig frågorna ”vad, hur och varför detta ur-
val?” samt ”vad vill jag säga med föreläsningen?” Målet med föreläsningen är avgörande 
för stoffurvalet, eftersom historiska fakta inte är neutrala och värdefria. De används 
dagligen för allehanda syften i samhällsdebatten, i massmedierna och privat samt tyvärr 
någon gång även i klassrummet. Här kommer lärarens uppgift in, att utveckla elevernas 
förmåga till självständig analys och källkritisk medvetenhet. Detta för att eleverna efter 
avslutad skolgång ska vara reflekterande och tänkande individer, som historieprofessor 
Hans Albin Larsson har uttryckt det. 5 Detta är den centrala uppgiften, att förbereda 
och ge kunskap för ett livslångt lärande och bör vara anledningen till att man läser till 
lärare i historia. ■

5  Larsson (2), s. 7–9.
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Den som blir historielärare får ofta se många högintressanta platser från många olika epoker.




