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Tid är relevant för alla eftersom det är något som alla förhåller sig till. Under vilken 
tidpunkt i livet vill jag studera på högskola eller bilda familj? Vilken tid på året kan 

eller vill jag åka till Nepal? Om jag beställer reservdelarna till bilen imorgon, hinner de då 
komma till nästa vecka? När går bussen? I kombination med tid agerar och planerar jag 
också gärna utifrån tidigare erfarenheter. Förra gången jag åkte till Nepal var i april och 
det fungerade bra! Sist jag beställde reservdelar till bilen blev de försenade så jag beställer 
dem idag istället. 
 Tid och erfarenheter kan också göra sig synliga i form av minnen som får oss i olika 
sinnesstämningar eller som fysiska ägodelar, som vittnar om olika skeenden i livet. Vår 
personliga historia är en del, en stor del, av oss själva. Den kan förklara vårt handlande 
i realtid, men också våra funderingar inför framtiden. Personligen valde jag att lägga 
fem år av min tid på att studera till historielärare för jag alltid har varit intresserad av 
dåtiden. För mig var historia första prioritet och helt ledande i valet av kommande 
yrkeskarriär. Jag trodde även att de flesta kursdeltagare hade sökt sig till utbildningen 
av samma anledning. Att så inte var fallet framgick sedan allt mer, men vad var deras 
motiv till yrkesvalet? Ingen har egentligen förklarat detta utförligt. Vad hade de för bild 
av historia och läraryrket? Hur ser bilden ut idag och vad har de för framtidsplaner nu? 
Denna artikel bygger på en kvalitativ intervjustudie av elva studenters tankar kring sitt 
yrkesval och sin högskoleutbildning.

Kring undersökningen och redovisningen av den
Den föreliggande undersökningen syftar till att kartlägga elva personers tankar kring 
sitt yrkesval som historielärare och sin utbildning inom ämneslärarprogrammet 
med inriktning mot gymnasieskolan vid Högskolan för lärande och kommunika-
tion (HLK), en del av Jönköping University (JU), egentligen Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping.1 Ambitionen har varit att få veta varför man sökte sig till utbildningen, vad 
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1  Stiftelsen Högskolan i Jönköping kallar sig sedan några år tillbaka Jönköping University.
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man hade för bild av historia och vilka förväntningar man hade gällande studietiden 
och sin kommande yrkesroll kontra upplevelsen och bilden man har idag kring dessa 
aspekter. Informanterna utgör elva personer som antingen befinner sig i slutskedet av 
sina studier eller nyligen har tagit examen. De började studera år 212 respektive 213 
och är i dagsläget 23–27 år gamla.
 Vad gäller informanternas tidigare skolrelaterade erfarenhet så gick sex av dem Natur- 
vetenskapsprogrammet på gymnasiet, varav en sedan bytte till Barn- och fritidspro-
grammet, fyra gick Samhällsvetenskapsprogrammet, en gick Teknikprogrammet och en 
gick det Estetiska programmet. Fem av informanterna uppger även att de hade vikarie-
rat som lärare innan de ansökte till utbildningen vid HLK.
 Metoden har bestått i en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerad karaktär. In-
formanterna fick ta del av elva huvudfrågor dagen innan intervjun ägde rum, utifrån 
vilka följdfrågor beroende på samtalets riktning kunde ställas. Undersökningen genom-
fördes under sommaren år 217.
 Studien är tematiskt upplagd. Vi talar om ett ämne där kronologi ofta utgör en central 
del. Därför tar undersökningen sin utgångspunkt i anledningen till att informanterna sökte 
sig till utbildningen, vad de hade för bild av historieläraryrket när de påbörjade sina 
studier och hur bilden ser ut idag. Sedan kommer informanternas syn på ämnet his-
toria att presenteras. Hur såg de på historia när de sökte till utbildningen och hur ser 
bilden ut idag? Efter detta följer informanternas syn på utbildningen kopplat till deras 
kommande yrkesroll och till sist får vi ta del av deras framtidsplaner. 

Historia, lärare eller historielärare?
Till att börja med var det inte att bli lärare i historia som var första prioritet hos mer 
än hälften av informanterna när de sökte till HLK. Sex av elva ville först och främst bli 
lärare. Historieämnet var sekundärt. Några av dem valde ämnet historia för att de hade 
lätt för det under sin egen skolgång. Andra ansåg att historia var roligt och var intres-
serade av ämnet men detta var inte avgörande för yrkesvalet. Åter andra valde att bli 
lärare i historia för att detta var ett ämne bland andra som de kunde tänka sig eller för 
att det var det bästa som erbjöds av alternativen inom lärarutbildningen för tillfället. 2 
 För tre av informanterna var ämnet historia första prioritet och vägledande i valet av 
yrkeskarriär. Två hade ett stort intresse för historia och letade efter utbildningar där äm-
net var centralt. Den tredje informanten fick upp ögonen för historia i tidig ålder och 

2  Åren 212 och 213 fanns vid HLK historia, religionsvetenskap och   
 samhällskunskap som alternativ för ämneslärare.
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fick sedan ett starkt intresse för ämnet men kände också ett kall till läraryrket snabbt 
därefter. Redan i årskurs  kände denna informant en önskan att bli historielärare.
 För de två resterande informanterna handlade det snarare om en blandning. Man 
lockades av historieläraryrket efter att ha vikarierat några månader. Det ena prioritera-
des inte högre än det andra. De testade att vikariera och gillade det. Utan att ha hållit 
någon historielektion kände de mest för historia och därför blev det en kombination 
där historia ingick. Något som kan vara värt att nämna är att båda dessa, innan de sök-
te, även fick berättat för sig från vänner och familj att de skulle passa som historielärare.
 Fem av informanterna gick Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Varför valde 
de då inte en utbildning inom de naturorienterande ämnena eller matematik? Två in-
formanter ville faktiskt bli matematiklärare men var inte beredda att söka sig till andra 
lärosäten. En av dessa började först att studera till ingenjör vid JU, men avslutade sina 
studier eftersom det inte kändes rätt. En annan började studera till biomedicinsana-
lytiker men hoppade av under tredje terminen eftersom utbildningen inte var som 
förväntats. Informanten, som läste Teknikprogrammet på gymnasiet, studerade först 
till spelprogrammerare i Malmö men tappade så småningom intresset och avslutade 
studierna efter sex månader.
 Flera av informanterna håller fortfarande av de naturvetenskapliga ämnena, medan 
andra tröttande på dem redan under eller strax efter gymnasiet. Flera av dem har ge-
mensamt att de nu tenderar att dra sig från de logiska uträkningarna och slutsatserna 
som matematik och naturvetenskap erbjuder. De dras istället till tolkning och diskus-
sion, det vill säga inslag som ämnet historia kan erbjuda. Alla vet att 1+1=2. Kring detta 
finns det knappast en större variation av tolkningar att inhämta för att starta en upp-
rymd diskussion om. Skulle man däremot ställa frågan om vilka faktorer man anser var 
mest centrala för utbrottet av Trettioåriga kriget eller vilka konsekvenser av imperialis-
men som är mest synliga idag så finns det en hel del tolkningar och argument att ta del 
utav. Frågan blir då varför man ska kunna diskutera och reflektera kring dessa saker?

Informanternas bild av en historielärare
Informanterna menar att det finns ett högre syfte med diskussioner. Det handlar inte 
enbart om en inre tillfredsställelse genom att få säga vad man tycker och tror, utan 
att man själv och andra ska lära sig något utifrån diskussionstillfällena. De elva infor-
manterna uttrycker sig lite varierat och vill poängtera olika aspekter men rör sig alla 
inom samma tema, nämligen att man ska förstå nutiden. De menar att man dels ska 
få en förståelse för hur världen ser ut idag, både ur ett mikro- och ett makroperspektiv, 
dels en djupare förståelse för enskilda individer men också för samhällen och nationer. 
Denna förståelse får man genom att förstå kulturella bakgrunder grundat på faktakun-
skaper som berör händelseprocesser, kontinuitet och enskilda aktörer. Genom att förstå 
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dåtiden kan vi förstå nutiden och genom att förstå nutiden kan vi kanske förebygga 
motsättningar i framtiden. Tio av elva informanter ger uttryck för att historia i någon 
mån, samt ur olika aspekter, är vägen till framtiden och att detta är en av historieämnets 
huvudfunktioner i skolan och samhället. Var det emellertid denna bild de hade när de 
påbörjade sin utbildning?
 Nej! För majoriteten av informanterna var bilden av en historielärare en person som 
kan allt inom historia. Denne skulle sedan stå inför sin klass, berätta historier som be-
stod av faktakunskaper, förmedla detta och rätta prov. Anledningen till att informan-
terna ville bli lärare i historia och varför de vill bli det nu är ganska samstämmig på 
många punkter men den skiljer sig i några avseenden. Samma sak gäller bilden de hade 
av vad en historielärare gör och hur denna har utvecklats. Åtta av de elva informanterna 
beskriver att deras tidigare bild av en lärare i historia i huvudsak var ”någon som står 
och berättar om historia”. Det kunde även vara fråga om att historiska händelser sågs 
som isolerade. Visst, en händelse kunde leda till en annan och möjligtvis till ytterligare 
en men sedan tog det stopp. Idag ser samtliga informanter ett större perspektiv vad gäller 
nutidsförankringen.

Identitets- och kulturaspekter
I den tidigare bilden fanns det visserligen ett syfte med berättandet, man ville guida 
och påverka eleverna, göra skillnad. Hur man ville påverka eleverna skiljer sig något åt. 
Några ville förmedla sitt eget intresse av historia. Man ville levandegöra historien eller 
få eleverna att inse hur intressant ämnet kan vara. Andra ville helt enkelt jobba med 
människor och ungdomar i synnerhet. Tidigare erfarenheter av elever och ungdomar i 
allmänhet kommer framförallt från vikariejobb på skolor men även från jobb som ung-
domsledare i kyrkor. Två av informanterna påbörjade sin utbildning med bakgrunden 
att de alltid har tyckt om att diskutera utifrån en mångkulturell kontext. Det hand-
lade antingen om att de själva ville lära sig att argumentera på ett djupare plan för att 
förhindra fördomar eller om att de bara ville träffa människor med andra åsikter och 
infallsvinklar. Man hade saknat kunskap och redskap för sådana diskussioner och upp-
fattade ämnet historia och ett yrkesval som lärare inom ämnet som en mötesplats för 
utbyte av tankar. Ingen av de två informanterna hade ett större intresse av historia från 
början men det var ett ämne de kunde tänka sig.
 När flera av informanterna ser tillbaka på bilden de hade av vad en historielärare 
gör så menar de att de hade en naiv syn på yrket. Det visade sig att det inte räckte 
med att berätta historier och rätta prov. Innan de började studera hade de också en 
tydlig bild av hur själva utförandet skulle gå till, vad man skulle säga, hur man skulle 
agera och vad som förväntades av dem. Detta synsätt kastades omkull när de fick lära 
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sig begrepp som ”didaktik” och ”styrdokument”. Några av dem beskriver att de inte 
förstod komplexiteten i pedagogikens och didaktikens förhållande till ämnet och hur 
man väver samman dessa delar till lärande. Det är inte längre bara en historia som ska 
berättas eller ett diskussionsmöte mellan människor. Alla informanter har fått ett vidare 
perspektiv på vad man bör lyfta och hur man kan påverka eleverna. 
 När man undervisar i historia ska det finnas en motivering till urvalet, en sensmoral som 
definierar syftet. Det handlar fortfarande om att förmedla kunskap och hjälpa elever, 
men nu med fokus på att uppnå målen för undervisningen och för att eleverna sedan 
ska kunna ta sig an verkligheten. För i det långa loppet är det inte bara enskilda individer 
som påverkas av historielärare, det är samhället och hur människor ser på varandra. Ge-
nom denna upptäckt insåg informanterna att det går att utmana eleverna på ett annat 
sätt. Några vill fortfarande förmedla historieintresset och gärna levandegöra historien. 
Det man nu har kommit underfund med är att man kan koppla ämnet till elevernas 
identiteter och få dessa att förstå att de är en del av historien. Med ämnets hjälp kan 
individer både lättare förstå sig själva och andra, både vad gäller värderingar och bete-
enden.
 För att åstadkomma detta insåg informanterna även att de inte bara kan söka i sin 
egen intressesfär när de ska söka stoff till undervisningen. Det finns kursplaner med 
centralt innehåll och kunskapskrav med mera att förhålla sig till. De finns av en anled-
ning, nämligen att stoffet bör kopplas till det som är viktigt för eleven, det vill säga 
sådant som kan förklara dagsläget. Eleverna ska lära sig att se saker och ting på ett 
nyanserat sätt och historia kan vara ett verktyg för detta. Med historiens hjälp kan man 
analysera och diskutera nutiden, man kan jämföra dåtiden med nutiden och se möns-
ter. Detta leder till att man lättare kan förstå sig själv och sitt eget samhälle men också 
andra människor och andra samhällen. Genom att medvetandegöra unga kan man 
skapa demokratiska samhällsmedborgare, menar fyra av informanterna. Flera av dem 
menar också att man med historiens hjälp kan se vad kvinnoförtryck, rasism, antise-
mitism och andra fördomar grundar sig på. Genom att få reda på de bakomliggande 
orsakerna kan man också lättare motverka företeelserna.
 Fakta är fortfarande relevant i historieundervisningen men nu ur en källkritisk syn-
vinkel. Med fakta och källkritik kan man underbygga sina argument och spräcka hål 
på fördomar eller konspirationsteorier som exempelvis säger att Förintelsen aldrig ägde 
rum. Vad gäller fakta så har informanterna också insett att läraren inte sitter inne med 
all världens kunskap om historia, vilket är okej, man måste inte veta allt. Istället kan 
man lära sig mer med tiden och vid vissa tillfällen kommer man att bara ligga ett halvt 
steg före eleverna. Något som är gemensamt för alla intervjuade informanter är att de 
har fått ett förhöjt intresse för både yrkesrollen och ämnet historia.
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Är inte historia bara årtal och kungalängder?
Vad gäller informanternas personliga syn rörande historia har det skett en hel del för-
ändringar. Innan de påbörjade utbildningen var historia isolerade händelser. Ibland 
kunde de se någon form av utveckling, men även sådana moment var isolerade från 
varandra. Framförallt handlade det om fakta, årtal och kungar. Visst kände de till de 
”stora händelserna” som en informant uttryckte det, världskrigen, Förintelsen, Gulag 
och den industriella revolutionen. Även i dessa sammanhang trodde de dock att det 
handlade om att kunna rabbla fakta. Händelserna var något gammalt, något som hände 
då, utan förankring i nutiden. Det var inget som påverkade dem själva, det var bara kul 
och intressant.
 Det är bara två av informanterna som uttrycker att de innan de påbörjade sina 
studier brukade besöka fysiska platser med en historisk koppling, slott, kyrkor, mu-
seer med flera. I övrigt utspelades mötet med historien i kontakt med populärkultur, i 
samband med bok- och tidningsläsning, TV-spelande eller när de tittade på filmer om 
historiska berättelser och personer. För cirka hälften av informanterna var det också 
något socialt. Man delade intresset med en familjemedlem som man kunde prata his-
toria med. I två fall kunde även kända historiska händelser kopplas direkt till familjen. 
I någon mån verkar detta vara kärnan i vad intresset kretsar kring: berättandet. Alla 
hade kommit i kontakt med berättandet och det var bilden de hade av vari yrkesrollen 
bestod. I berättandet får man ofta ta del av livsöden och händelser som framställs med 
spänning och dramatik. Så visst, det handlade om fakta men det var inte tråkiga fakta. 
Någon särskilt nyanserad bild var det sällan fråga om. Aktörerna och händelserna be-
skrevs utifrån endast ett perspektiv och händelseutvecklingen skildrades bara från en 
synvinkel. Det man läste i en historiebok, såg på en dokumentär eller på annat sätt fick 
berättat för sig uppfattades som hela sanningen.
 Sedan hände något. Under utbildningen började fler perspektiv att nässla sig in. His-
toriefältet blev bredare och informanterna insåg att historia inte bara handlar om att 
kunna rabbla fakta. Plötsligt kunde de se på personer och skeenden ur flera synvinklar 
och insåg att det bedrivs professionell forskning där nya perspektiv och aspekter fram-
träder hela tiden. De fick lära sig begrepp som de aldrig hört talas om tidigare och 
vad de innebär, begrepp som historiedidaktik, historiebruk, genushistoria och så vidare. 
Informanterna insåg att ämnet är mer djupgående än de insett, att man kan närma sig 
historien på olika sätt och att det kan ske på olika plan. Det går att se på historia ur ett 
globalt eller nationellt perspektiv och till och med på individnivå.
 De insåg också att specifika händelser och aktörer inte bör ses som isolerade delar 
av historien utan det finns kontexter att ta hänsyn till och omkringliggande aspekter 
gjorde sig plötsligt synliga. Med de rätta verktygen kan man se på händelser och personer 
utifrån olika vinklar. De blev mer historiemedvetna och mer källkritiska. Allt vävdes sam-
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man till en helhet med nutidsförankring. En informant uttryckte det som att ju mer 
man läser, desto tydligare blir det hur mycket man inte kan. En annan menar att histo-
rien blev mer och mer bottenlös. Emellertid har detta bara gjort att de strävar efter mer 
kunskap och insikt. För om historia var fakta för informanterna innan de påbörjade ut-
bildningen, så blev det senare ett verktyg man använder för att förstå dagens samhälle.
 Informanterna har upptäckt att man kan använda historia på ett analytiskt sätt. En 
informant sade sig ha fått en mer historiekritisk syn samt en samtidssyn med källkritik 
som verktyg för att kunna se mönster och sammanhang och således lärt sig att undvika 
anakronismer och att man inte bara kan se på det förflutna utifrån egna erfarenheter. 
Informanten menar att detta också gör det lättare att hitta anknytningar mellan olika 
händelser, som i sin tur gör historien ännu mer levande. Att historien är händelser som 
kopplar till varandra ända fram till idag är något de övriga informanterna också tende-
rar att instämma i. Historien var inte bara då, den är också nu. Förklaringar till varför 
samhället och världen ser ut som de gör går att finna i det förflutna. Saker som hände 
för 5 eller 2 år sedan påverkar oss idag. Historia finns med i det vardagliga livet där 
det kommer till uttryck genom såväl byggnader och gatunamn som i värderingar och 
beteenden. Detta har även betydelse för både identitet och kultur, något som en infor-
mant menar kan ske på både gott och ont.
 Flera av informanterna uttrycker att de med hjälp av källkritiken har blivit mer ifråga- 
sättande, samt att de nu har förmågan att kunna jämföra fakta på ett annat sätt. Detta 
är ett verktyg som de har nytta av och kan plocka fram i såväl diskussioner som när de 
tittar på nyheterna. Flera av informanterna uttrycker även att man kan frammana ett 
konsekvenstänk, i form av att kunna se mönster och dra paralleller utifrån historisk 
kunskap. I samband med detta kan man också leka kontrafaktiskt, menar en infor-
mant. Hur hade Europa sett ut idag om skotten i Sarajevo aldrig hade ägt rum? Konse-
kvenstänket kan i sin tur bli ett verktyg för personligt handlande och ge upphov till en 
förmåga att tänka långsiktigt. Det ger inte förmågan att kunna se in i framtiden men 
det ger hintar och varningstecken. Genom att utvärdera händelser i det förflutna och se 
vad som ledde till vad, har man större möjlighet att undvika upprepningar av misstag. 
Precis som historia har spelat en ledande roll för vår samtid, så kommer händelser som 
utspelar sig nu att påverka framtiden. För att diskutera, problematisera och reflektera 
kring historien på ett abstrakt plan behöver man dock kunskaper på ett konkret plan, 
menar många av informanterna. Därför efterfrågar de mer faktakunskaper i utbild-
ningen.
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Fakta är relevant
Fem av de elva informanterna ansåg sig ha mycket goda eller tillräckliga förkunskaper i 
historia inför sina studier på universitetsnivå. Sex av dem hade bilden av att utbildning-
en till historielärare skulle bli enkel. Tillsammans bildar dessa tio informanter en grupp 
som med andra ord kände sig ganska självsäker när den klev in i föreläsningssalen för 
första gången. Sju av de elva informanterna insåg sedan att deras förkunskaper inte var 
så breda som de trott eller att de varit något naiva i sina förväntningar på svårighetsgra-
den. Fyra stycken ger uttryck för att de antingen förväntade sig att utbildningen skulle 
vara svårare eller att det har varit enklare att bli godkänd än vad de trodde att det skulle 
bli. Vad som går att utläsa från majoriteten av informanter är att utbildningen är bra, 
man har haft kunniga och motiverande lärare samt stöttande handledare. Dock vill de 
gå djupare in i ämneskunskaperna. Flera menar att svårighetsgraden och tempot höjs 
när man börjar läsa –9 hp i historia, vilket de anser vara önskvärt eftersom studen-
terna utvecklas i takt med detta. Man får verktyg och kan gå tillbaka till faktakunska-
perna och ställa nya frågor till dem. Emellertid menar majoriteten av informanterna att 
grundkurserna innebar att de fick springa på tidslinjen, alltså genom historien. Vissa 
delar hann man inte titta närmare på och andra händelser hoppade man över helt. In-
formanterna vill lägga mer tid på faktakunskaper i grundkurserna.
 Varifrån ska tiden tas? Tre informanter menar att det skrivs för många uppsatser och 
två andra menar att det är ett överflöd på metod- och teorikurser inför uppsatserna. 
Två informanter har rent av funderat på att avsluta sina studier på grund av uppsats-
kurserna. Det man efterfrågar är framförallt mer faktakunskaper. Det som går att utläsa 
från samtliga informanter är att de först och främst ska bli lärare och inte forskare. 
Nästan alla ger uttryck för att de gillade de grundläggande baskurserna i historia. De 
hade dock velat ha mer fakta och fördjupningar eller en omprioritering i stoffet an-
passat till den kommande yrkesrollen. Flera menar att den första uppsatsen möjligtvis 
var en bra övning för kommande uppsatsskrivande men den kunde ersatts med mer 
ämnesundervisning. Sex informanter menar att baskurserna gick för snabbt och fyra 
menar att det fanns en felprioritering i stoffet. Det man vill prioritera och fördjupa sig 
i är dels moderna konflikter, så som Balkankrigen och Israel-Palestinakonflikten, dels 
utomeuropeisk historia och folkmordens historia. Anledning till detta är att de tror 
att de själva kommer att möta denna problematik i klassrummen och i framtiden. De 
förstår att man måste lägga mycket fokus på Sverige och Europa eftersom landets och 
kontinentens historia är mest grundläggande för att förstå det svenska samhället idag. 
Detta svarar också mot innehållet i de kursplanerna de kommer att jobba med. De vill 
dock ändå ha större kopplingar till omvärlden för att kunna dra paralleller mellan dess 
och Sveriges historia. Informanterna beskriver också att de har förståelse för att man inte 
kan gå igenom hela världens historia, men utbildningen bör ge utrymme för mer än nu.
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 En informant uttryckte det som att studenterna blir indragna i en historisk akademisk 
värld där man ofta glömmer bort skolfältet. De menar vidare att det ligger för mycket 
fokus på hur historia produceras vetenskapligt, vilket ses som viktigt men inte som det 
viktigaste. Majoriteten av informanterna uttrycker att de ser värdet i att skriva uppsatser. 
De gillar det faktum att man ser hur kunskap inom historia skapas och används, att man 
har vetenskaplig grund för vad man säger och att de själva får vara med och skapa ny kun-
skap inom historia. Detta är emellertid inte första prioritet för någon av informanterna.
 De fokuserar mest på yrkesrollen och det mångkulturella klassrum de så småningom 
kommer att jobba i. De kommer att möta elever med ursprung och kopplingar till 
moderna konflikter och utomeuropeisk historia. De vill ha kunskap om dessa för att 
kunna förstå sina egna elever men också för att kunna föra kunskapen vidare för att 
människor lättare ska förstå varandra. Många är också medvetna om att det finns tillfälle 
att fördjupa sig i valfria teman under uppsatsskrivande. De menar emellertid att valet av 
tema lätt faller på något som man känner att man redan har tillräckliga förkunskaper om.

Framtiden
De elva informanterna räknar alla med att i framtiden arbeta som historielärare, åt-
minstone till en början. Två av dem uttrycker att deras kall är att jobba som historie-
lärare i kombination med sitt andraämne på gymnasiet. En av dessa funderar även på 
att läsa till ytterligare ett ämne. De nio andra informanterna kan tänka sig att utvecklas 
inom skolfältet, doktorera eller byta karriär helt.
 Två informanter menar att de vill jobba som lärare ett par år och sedan utvecklas 
inom skolvärlden genom att bli förstelärare eller rektor. De båda kan också tänka sig att 
utvecklas ytterligare utanför gymnasiets och högstadieskolans väggar. En av dem vill på 
något sätt hjälpa utbildningen framåt men på vilket sätt är i nuläget lite oklart och den 
andra tänka sig att skriva en licentiatuppsats, fast inom religionsdidaktik.
 Tre informanter kan eventuellt tänka sig att doktorera i framtiden. En av dessa är då 
mer inriktad på att göra det i religionsvetenskap, medan de andra två är inne på historia. 
En av dem menar att det kanske kan bli ett byte till en helt annan karriär, medan den 
andra menar att intresset för att doktorera var större förut och att det kanske blir läraryr-
ket hela vägen till pensionen men att inget är hugget i sten. En informant har läst kurser 
i svenska som andraspråk och kan tänka sig att utvecklas inom språkutveckling senare 
i livet. En annan kan också tänka sig att läsa kurser i svenska som andraspråk eller ut-
bilda sig i kurser som ger rätt att undervisa i helt andra ämnen än humaniora.
 Två informanter menar att de vill testa på läraryrket något år men att de nödvän-
digtvis inte kommer att fortsätta med det. Genom att ha en lärarexamen har man en 
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bra grund att stå på menar de. En av dem kan tänka sig att byta till en bana som kopplar 
till andra intressen och en annan informant kan tänka sig att fortsätta inom historieämnet 
fast kanske i andra sammanhang, som i museum, i arkiv eller som guide. Alla elva är 
emellertid överens om att de vill ut och prova vingarna som historielärare innan de över-
väger nästa steg i livet.

Reflektion
Vad ska man tänka om detta? Jag kan bara tala för mig själv och jag är förvånad över 
vissa resultat och mindre förvånad över andra. Jag har studerat tillsammans med många 
i denna undersökning under fyra år och är van vid diskussionerna om att det skrivs för 
mycket uppsatser och att vi går en lärarutbildning. Det faktum att så många hade sökt 
sig till utbildningen för att de ville bli lärare och bara hade ett lätt intresse för historia 
eller inget alls, förvånade mig i början av studierna. Jag själv påbörjade studierna utifrån 
mitt historieintresse och var säker på att alla studenter i min klass skulle vara så gott 
som historiker. Likt informanterna hade jag emellertid en ganska snäv syn på historia. 
Det jag fick upp ögonen för under utbildningen var den vetenskapliga dimension som 
vi fick ta del av. Det historiska forskningsfältet, metoder, teorier, akademiskt skrivande 
och uppsatser, allt var som bensin för mitt brinnande historieintresse. Att det, tillsam-
mans med faktakunskaperna, är det bästa med hela utbildningen är jag ganska ensam 
om att tycka, som ni kanske förstår. Men jag förstår också informanterna vars högsta 
mål just nu är att bli färdigutbildade lärare. Vetenskap är viktigt, det vet de också, men 
behöver man 4–5 kurser i vetenskaplig metod och teori inför sin kommande yrkesroll? 
Bör det ges mer tid till historiedidaktik?
 Vissa gick in i studierna utifrån historieintresset, andra utifrån viljan att jobba med 
ungdomar och vissa för att de ville få tillfälle till diskussion. Vad som har hänt är att 
många nu har bundit ihop dessa tre aspekter. För många av dem finns det emellertid 
fortfarande en aspekt som dominerar mer än en annan. Får det vara så? Måste man 
hitta en balans där alla tre väger lika mycket eller får man favorisera som ämneslärare?
 Många vill ha mer tid till ämnesstudier men vet också att de kan införskaffa dessa 
kunskaper på egen hand. Dock verkar de ovilliga att göra det så det verkar behöva 
komma utifrån. Den inre motivationen finns, för de vill lära sig, men de är inte villiga 
att själva sätta ribban för sina egna förmågor. Istället för att fördjupa sig och läsa mer så 
vet många var gränsen går för betygen. De vill lära sig för sin egen skull och få en större 
kunskapsbank men stället för att utmana sig själva, sätta ribban högre när de studerar 
och själva tillägga mer kvantitet och kvalitet i sin kunskapsutveckling, finns det en öns-
kan om att detta ska komma från lärarutbildningen. Bör högskolan höja ribban? Hur 
mycket ansvar har man själv som student?
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 Även om alla inte började sin utbildning för att de gillade historia, så har intresset 
växt hos samtliga. Flera menar att de fortfarande inte har historia som ett stort privatin-
tresse, vilket kan vara anledning till att de inte skaffar sig ämneskunskap på egen hand. 
Man kanske ser historia som ett jobb och när man väl har fritid, eller möjlighet till 
fritid, så väljs det bort. Anledning till att de vill ha mer ämnesstudier är framförallt att 
de vill ha beredskap inför sin kommande yrkesroll. De vill och kan skapa intresse för 
historia nu när de har sett hur bred historien är och hur omfattande dess användnings-
områden kan vara.
 Vad beträffar användningsområdet verkar det för informanterna handla om aspekter 
som mynnar ut i ett tema: sensmoral. Historiens främsta uppgift handlar om att ge oss 
kunskap som vi ska ta lärdom av inför nutida och framtida situationer. Dessa situationer 
kretsar framförallt kring etiska och moraliska teman. Jag håller med om att detta är en av 
historiens främsta uppgifter.
 Något som däremot verkar komma i skymundan är samtidsförståelsen. Min per-
sonliga relation till historia handlar mycket om att förstå mentaliteten hos dåtidens 
människor. Detta är ofta kopplat till omkringliggande kontexter som levnadsförhål-
landen och villkor i olika former. Genom att förstå mentaliteten kan vi förstå samti-
den och tvärtom. Hur mentaliteten kom till uttryck, agerandet som följde och dess 
funktion är något som intresserar mig. Detta kan i sin tur ge oss en bättre förståelse 
för nutiden, men kanske inte alltid. Människors olika uttrycksformer, deras tro och 
värderingar, rädslor och mål, relationer och beteenden kopplade till olika villkor kanske 
inte alltid ger oss handfasta och praktiska svar inför situationer vi står inför nu. Kan 
emellertid inte samtidsförståelse vara nyttig kunskap i sig? Många av informanterna ser 
inte nödvändigtvis historieläraryrket som en långvarig sysselsättning. Varför har man 
då lagt snart fem år av sin tid på att läsa till lärare i historia? Kortfattat tycker man om 
att berätta, tolka, diskutera och reflektera. Några vill fortfarande förmedla ett intresse 
men historia ses framförallt som ett verktyg. Genomgående har alla insett att historien 
binder samman då, nu och sedan. Man vill förmedla kunskap om varför världen ser ut 
som den gör och varför människor beter sig som de gör, frambringa empati och förståelse, 
motarbeta fördomar samt bidra till en bättre framtid. Det är inget dåligt resultat av valet av 
utbildning och yrke. ■




