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Abstract 
 
 
 
 
Title: The Student´s Personal History and the School´s History 
Education. Historical Awareness and Identity among some Youths 
from former Yugoslavia. 
 
The existence of a common and generally accepted history in a certain 
society has been recently questioned both in Sweden and in its sur-
rounding world. Today the different populationgroups, not least the 
ethnical groups, in society produce, mediate and consume their own 
histories. According to schoolpoliticians, at the same time, the search for 
background and identity and ”the using” of history for this purpose 
appears to be important for the young individual particularly. The issue 
of how this search has been defined in education and what education 
and society generally want to gain from the subject becomes of 
immediate importance through these assumptions.  

According to the school’s governing document, an intercultural 
viewpoint is emphasized, as well as an understanding of the present, and 
a stronger readiness to act for the future. Youths are expected to develop 
an awareness of history, thereby creating insight about their own identity 
and an understanding of others’ identities and cultural heritage. To 
understand the current society, youth will need knowledge about their 
history and about society’s shared history. Here is where individuals’ and 
minorities’ own history and the history that all Swedish citizens are a part 
of meet, which is, among other things, discussed in public school. This 
shared history claims to be universal- what are the consequences when 
not everyone feels they have a part in it? 

Both ethnic and national identities have a high relevance when the 
historical-didactic perspective is problematized. Why history should be 
studied in school and outside school at all, what should be chosen from 
the mass of historical information, how the selection should be made, 
and for whom is this particular historical selection intended. The 
project’s main purpose is to illustrate the relationship between historical 
awareness and identity development in upper secondary school youths with a 
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Yugoslavian background. The purpose is also to relate general history education in 
schools, and youths’ personal histories and needs to each other. One important 
point of study is to examine whether young people, in this case of 
immigrant background, place themselves into historical context and if 
this context goes over just own familystory and own history, in other 
words, is it some historical continuity in their own life-stories. 

The study has a case study character and illustrates both the student 
and teacher perspectives. The empirical material is composed of a 
feasibility study in the form of a questionnaire and classification of 
student essays and main studies with the schools’ governing document, 
the youths’ personal stories in text format, as well as an interview study 
with a focus on the students and subject teachers.  

 
Keywords: historydidactics, personal history, collective history, history 
education, historical awareness, individual identity, collective identity. 
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Kapitel 1. Inledning 
 
 
 
 

History is ’for’ human self-knowledge. Knowing 
yourself means knowing, first, what it is to be a man; 
secondly, knowing what it is to be the kind of man 
you are; and thirdly, knowing what it is to be the 
man you are and nobody else is. 

R. G. Collingwood, 1946 1 
 

Denna uppsats handlar om förhållandet mellan historia och identitet hos 
invandrarungdomar med jugoslavisk bakgrund. Dessa ungdomar har 
kommit till Sverige av olika skäl. För en klar majoritet av dem blev 
emellertid en särskild händelse avgörande för flytten, nämligen kriget i 
Jugoslavien som bröt ut i början av 1990-talet. Inom det vetenskapliga 
fältet i Sverige och utanför finns en riklig forskning om invandrare och 
invandrarungdomar. En del av dem har ägnats åt problematiken kring 
dessa inflyttade personers identitetsskapande. Få studier handlar om 
historien och den historiska kunskapens roll i identitetsskapandets pro-
cess. Det kan dessutom finnas olika historier som en del i denna process. 

Studien kretsar kring skolans historieundervisning, samhällets historia, 
personliga historier, historiemedvetandet samt personliga och kollektiva 
identiteter. Historien spelar en roll för de undersökta ungdomarnas 
identitetsbildning, men frågorna om vilken historia och hur stor roll den 
har är i lika hög grad relevanta. Detta besvaras, förhoppningsvis, i denna 
studie. Det inledande kapitlet vill jag disponera på följande sätt. I början 
återges en bakgrund till mitt ämnesval och valet av undersökningsobjekt. 
Sedan presenteras studiets syfte, forskningsfrågorna samt avgränsningar. 
Därefter presenteras en kort översikt över forskningsläget. Slutligen ges 
en översikt över uppsatsens disposition i sin helhet. 

                                                 
1 Collingwood, R. G. (1946/1993). The Idea of History. Oxford: Oxford 

University Press, p. 10. 
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1.1. Bakgrund 
”Vikingasommar 2005” är namnet på en ny satsning av Historiska 
museet i Stockholm. Den fasta utställningen om vikingar och vikinga-
tiden är mycket populära bland turister, allmänheten och skolklasser. Nu 
har museet utökat sin verksamhet kring den epoken i svensk och nordisk 
historia. Museets intention är att på ett mera handfast och lättillgängligt 
sätt presentera vikingatiden för besökare. Nu kan hela familjen komma 
och upptäcka epoken på museets innegård med korvgrillning på ett sätt 
som deras förfäder gjorde. Ytterligare ett samarbetsprojekt mellan Histo-
riska museet och Naturhistoriska riksmuseet/Cosmonova2 har under 
hösten 2005 resulterat i en filmvisning om vikingar. En bild som jag har i 
minnet är när jag, i egenskap av gymnasielärare i historia, inte alltid 
kunde motivera vikingautställningens nytta för eleverna. Förklaringarna 
till det bristande intresset bland ungdomarna kan, naturligtvis, vara olika 
och detta arbete är bland annat ett försök att förstå varför detta bristande 
intresse kan förekomma hos en utvald elevgrupp.  

Skolpolitikerna har bestämt att historia, efter ett decennium, på nytt 
ska bli ett kärnämne i gymnasiet. Historia anses vara viktig för dagens 
ungdomar. Frågan om varför det är på det sättet är inte enkelt att besvara 
och det är just den frågan som är en av de centrala inom historiedidak-
tiken. Samhällsutvecklingen i Sverige och dess omvärld under det gångna 
decenniet har även frambringat en annan tendens, nämligen att existen-
sen av en enhetlig och allmänt accepterad historia har ifrågasatts. I dag 
skapar, förmedlar och konsumerar olika grupper i samhället sina egna 
historier.  

Historieundervisning var länge ett gynnat ämnesområde i den svenska 
skolan. När det gällde att fostra trogna samhällsmedborgare sattes histo-
rieundervisningen i främsta rummet. Skolämnet historia har genom sek-
lerna förändrats från ett ämne där det nationella stoffet dominerat till en 
situation där det internationella materialet överväger. Förr gällde det att 
stärka nationalstatens status och så småningom öppna landet för de 
internationella utblickarna. På senare tid har historieämnet förändrats 
från att vara ett ämne, som skulle tjäna det bestående samhället i en stark 
nationalstat, till ett ämne som enligt skolans styrdokument3 ska kunna 

                                                 
2 En biograf i Stockholm som visar filmer i världens största filmformat. 
3 Skolverket (2004). Kursplanen för historia i gymnasieskolan. 

[www.skolverket.se/styrdokument] 
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användas som ett instrument för att öka elevers kunskap om sig själva, 
sin nation och mänsklighetens livsvillkor. I dag vill man skapa aktiva och 
kritiskt värderande medborgare i en demokrati. 

Ämnesområdets speciella karaktär har bidragit till att skolans historie-
undervisning ofta har kommit att stå i centrum för den utbildnings-
politiska debatten. Trots att samtliga politiska partier under decennier 
understrukit vikten av att motverka historielöshet och att alla elever skall 
få viss träning i kritiskt tänkande har historieundervisningen drastiskt 
skurits ned. Både grundskola och gymnasiet reformerades och fick en ny 
läroplan 1994. I den diskussion som föregick läroplanen för de frivilliga 
skolformerna, dvs. gymnasiet, var det tänkt att ämnet historia skulle bli 
ett kärnämne, dvs. att alla elever skulle läsa detta ämne. I stället blev 
historia ett karaktärsämne och ämnets ställning försvagades med hänsyn 
till det ursprungliga läroplanslaget men också i förhållande till föregående 
läroplaner. Nu är det alltså en kursändring i den frågan.  

Sökandet efter bakgrund och identitet och ”användandet” av historia i 
detta syfte anses i dag av skolpolitikerna vara viktigt för ungdomar. 
Frågan om hur det här sökandet har utformats i skolan och vad skolan 
och även samhället i stort vill få ut av skolämnet historia blir med dessa 
antaganden aktuell. Skolan spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling 
samt framstår som en förberedande plattform för livet i ett demokratiskt 
samfund. Å andra sidan har skolan fått ett ökat ansvar för att ett etniskt 
mångkulturellt samhälle, där alla parternas behov tillgodoses, ska funge-
ra. I kursplanen för historia4 i gymnasieskolan betonas bl.a. ett interkul-
turellt synsätt, förståelse för nutiden och förstärkt handlingsberedskap 
inför framtiden. Ungdomarna ska utveckla ett historiemedvetande och 
därigenom skapa insikt om den egna identiteten och förståelse för andras 
identitet och kulturarv. Vidare poängteras att ämnet historia ger möjlig-
het till att stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och 
tolerans, vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden 
för demokratin. I dagsläget erbjuder gymnasieskolan tre kurser i historia 
om 100 gymnasiepoäng var och en: Historia A, som är gemensam kurs 
på samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet och natur-
vetenskapsprogrammet, Historia B, som är obligatorisk för eleverna på 
samhällsvetenskapsprogrammets samhällsvetenskapliga och kulturinrikt-

                                                 
4 Skolverket (2004). 
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ning och som dessutom ska anpassas till elevens studieinriktning och en 
valbar Historia C-kurs. 

Under 1990-talet förändrades befolkningen i Sverige och i de andra 
europeiska länderna såväl etniskt som kulturellt. I ett mångkulturellt 
samhälle är behovet av historiska förklaringar, historisk kunskap och 
historisk förståelse stort. En förutsättning för att ett mångkulturellt 
samhälle ska fungera är att man inte behöver ge upp sin kultur och 
identitet för att samtidigt vara integrerad i samhällslivet.  

Det ansågs vara viktigt för samhället att förhindra utvecklingen av ett 
segregerat samhälle och i stället främja en ömsesidig interaktion mellan 
olika grupper.5 

I början av 1990-talet och en bit framåt handlade den historisk-
didaktiska debatten ofta om den europeiska identiteten och att man 
skulle hjälpa elever att få insyn i detta genom kunskaper om det 
europeiska gemensamma arvet. Detta hängde ihop med Sveriges inträde till 
EU. Kritikerna menade dock att man blev alldeles för koncentrerad på 
Europa och glömde de elever som hade svaga länkar till såväl svensk 
som europeisk historia. Det framfördes även kritik att ämnet tenderar att 
bli för brett och alldeles för fragmentarisk och svårövergripligt för 
eleverna när man gör olika ansatser till utvidgning av ämnets stoff.6 Det 
är en annorlunda ton idag men historieundervisningen präglas alltjämnt 
av det eurocentristiska och västerländska synsättet med framtoning av 
dess överlägsenhet gentemot andra kulturer. I klassrummen finns det 
representanter med rötter i skilda kulturer.  

Det finns indikationer i samhället på att historieämnets roll åter har 
förstärkts och att en allmän historisk medvetenhet ökar bland befolk-
ningen. Allmänheten köper historiska romaner, det arrangeras medeltids-
veckor och produceras TV-program med historiskt innehåll. Många 
lärarstuderande väljer att fördjupa sig i historia och ämnet kommer att bli 
obligatoriskt i gymnasiet. Detta kan möjligen ha motiverats av olika 
händelser i Sverige och dess omvärld, t.ex. Berlinmurens och Sovjet-
                                                 
5 Statens offentliga utredningar (SOU). 1996:143. (1996). Krock eller möte. Om den 
mångkulturella skolan. Delbetänkande av skolkommittén. Stockholm: Norstedts, 
s. 143-145. 
6 Se bl.a. Zander, U. (1998). ”Att legitimera och bli legitimerat: historieämnet 
förr och nu i Sverige och annorstädes” I Larsson, H. A. (red.). Historiedidaktiska 
utmaningar. Jönköping: Jönköping University Press, s. 67-68. 
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unionens fall, Sveriges inträde i EU och även EU:s utvidgning, samt 
ökad invandring under senaste de decennierna och det mångkulturella 
samhällets utmaningar. 

Etnologen Annick Sjögren skriver att precis som en människa aldrig 
kan bli helt kvitt sin barndom, kan en grupp aldrig bli kvitt sin historia.7 
När ungdomar med invandrarbakgrund söker sig till utbildningsväsendet 
bär de ofta med sig en hemmahörighet i en kultur, men i utbildningen 
möter de uttryck för det omgivande samhällets kultur. Detta möte är inte 
alltid oproblematiskt, i synnerhet inte när det berör frågor om ungdo-
marnas etniska- och historiska rötter. 

Dagens samhällsutveckling präglas av postnationella tendenser genom 
globaliseringen och traditionernas förskjutning mot sin upplösning. De 
gamla kategorierna för individernas identitetsskapande som kön, social 
klass, etnicitet och nation har fått förändrade betydelser och innehåll. 
Samtidigt finns det på flera håll strävan till nationell rekonstruktion. 
Utvecklingen i forna Jugoslavien är ett exempel i den riktningen. Natio-
nalismens och främlingsfientlighetens uppsving t.ex. i de före detta kom-
munistländer i Östeuropa vittnar också om dessa motstridiga tendenser. 
Detta har lett till nya förutsättningar också för utvecklandet av historie-
medvetandet hos skolungdomarna.  

1.1.1. Målgrupp 
Jag valde att studera gymnasieungdomar med jugoslavisk bakgrund. 
Geografiskt förlades studierna till en av Stockholms söderförorter. Valet 
av geografiskt område är motiverat bl.a. av befolkningssammansätt-
ningen i fråga om invandrarminoriteter i detta område. Majoriteten av 
studiens ungdomar kommer från den bosniska delen av forna Jugosla-
vien. Samtidigt tillhör dessa ungdomar olika etniska grupper och en del 
ungdomar kommer också från blandäktenskapsfamiljer där föräldrarna 
tillhör olika etniska grupper som existerade i forna Jugoslavien. Valet av 
undersökningens målgrupp motiverar jag delvis genom att återge en kort 
historisk återblick och några uppgifter från Statens migrationsverk. 

                                                 
7 Sjögren, A. (2003). ”Kulturens roll i identitetens byggande”, I Ahmadi, N. 
(red.). Ungdom, kulturmöten, identitet. Trelleborg: Statens institutionsstyrelse och 
Liber AB, s. 29. 
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Före 1992 fanns det ingen stat som hette Bosnien-Herzegovina, utan 
den delen av Balkanhalvön ingick i olika politiska sammanslutningar 
under dess händelserika historia. Tiden efter 1918 då den nya staten 
Jugoslavien utropades har en särskilt betydelse för bosnier. De blev en 
del av förbundsstaten Jugoslavien, men samtidigt fick de uppleva en klar 
dominans av andra folkgrupper i det politiska-, ekonomiska och sociala 
livet. Vid sidan av den kultur och religion som var i bruk bland majo-
ritetsgrupperna, serber och kroater, hade man behållit och utvecklat sin 
egenartade kulturella miljö. Den bosniska befolkningen saknade en egen 
stat, men var medvetna om sin härkomst. 1992 utropades den själv-
ständiga staten Bosnien-Herzegovina och samma år bröt inbördeskriget 
ut i den delen av Förbundsrepubliken Jugoslavien.  

Inbördeskriget beräknas ha kostat mellan 200 000 och 250 000 
personer livet; ca en och en halv miljon människor har flytt landet, 
medan ca 1,3 milj. har tvingats på flykt inom landet. I dagens Bosnien-
Herzegovina bor 3,4 milj. invånare.8 

Enligt Statens migrationsverk har mellan åren 1992, då de första 
krigsflyktingarna kom till Sverige, och 2002 totalt 54 726 flyktingar med 
bosnisk härkomst fått uppehållstillstånd i Sverige. Motsvarande tal för 
förbundsrepubliken Jugoslavien, dvs. det som idag kallas för Serbien och 
Montenegro, är 29 490 personer. Från hela före detta Jugoslavien bevilja-
des 90 379 personer uppehållstillstånd av flykting- och humanitära skäl. 
Detta motsvarar 32 % av samtliga personer som beviljades uppehållstill-
stånd i Sverige av dessa skäl under de tio åren. Gruppen är i särklass den 
största invandrargruppen under dessa år. Befolkningen från Bosnien-
Herzegovina utgör samtidigt den största gruppen bland invandrade 
personer från f.d. Jugoslavien (ca 61 %). De flesta personer kom under 
åren 1993-1994 (47 198) och så sent som under år 2002 har 2 885 
personer från Bosnien-Herzegovina begärt asyl i Sverige varav 630 fick 
uppehållstillstånd. Totalt har 1189 personer fått uppehållstillstånd i 
Sverige under 2002 och här inkluderas även andra skäl än asyl, t.ex. 
anknytningsskäl etc. På motsvarande sätt begärde 5 852 personer från 
förbundsrepubliken Jugoslavien asyl år 2002 och 1 239 fick det.9 Barnen 

                                                 
8 Nationalencyklopedin (2003). Bosnien-Herzegovina. [www.ne.se] 
9 Statens migrationsverk (2003). Migrationsverket, tillståndsstatistik, Tabell 3: 

”Beviljade uppehållstillstånd 1980-2002 enligt Genèvekonventionen, 
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till de föräldrar som kom under 1993-1994 och som studerar i dag på 
gymnasiet var 6-8 år gamla vid den tidpunkten.  

En annan förklaring till valet av målgrupp bottnar i min egen bak-
grund. Konstruktionen av staten Jugoslavien, samlevnadsformerna 
mellan ett flertal etniska grupper och utvecklingen i landet i slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet har många likhetstecken med mitt 
eget forna hemland Sovjetunionen och delrepubliken Estland. Skillnaden 
är Estlands fredliga frigörelse från Sovjet. Jag kommer från en tvåspråkig 
miljö, där både estniska och ryska var naturliga för mig under uppväxten, 
likaså är min kulturella bakgrund av samma karaktär. 

1.1.2. Pilotstudie 
“Jag kan min historia så resten (Sveriges främst) tycker jag är urtrist”. Så svarade 
en elev i min pilotstudie om sitt historieintresse. Sådana svar väckte del-
vis även mitt eget intresse. Det är två funderingar som skulle växa fram. 
Dels vilken historia är denna elevs egna, dels vad betyder denna egna 
historia för eleven. Det är inte alltid man som lärare reflekterar över 
dessa frågor i sin yrkesvardag.  

Förstudien genomfördes under våren 2003 och fungerade framför allt 
som ett pilotprojekt och som upptakt för det planerade huvudprojektet. I 
studien ingick 62 elever från årskurs (åk) 1 till åk 3 på samhällsvetenskap-
liga programmet med olika inriktningar. En del av studien handlade om 
att reflektera över vilka områden som eleverna väljer att fördjupa sig i när 
det är fritt att välja i historiekurserna. Den andra delen av studien bestod 
av en enkätundersökning med 40 elever (ca en tredjedel av de tillfrågade 
har utländsk bakgrund) med frågor bl.a. om historias roll i de enskilda 
ungdomarnas liv, betydelsen av att känna till den historiska utvecklingen 
både i Sverige och i övriga världen, den egna historiens relation till skolans 
historia, samt historians roll i funderingarna över ”vem man är?” 

Resultaten kan sammanfattas på följande sätt. Trots att spridningen 
mellan olika ämnen och områden var stor, har jag noterat tendenser till 
en viss uppdelning mellan olika elevgrupper; intresset bland eleverna 
med ”etnisk svensk” bakgrund låg i att göra undersökningar om Sveriges 
historia och krigshistoria, medan eleverna med ”utländsk bakgrund” 
sökte sig till olika områden som står nära till deras egna historier. Här är 
                                                                                                                  

krigsvägrare, de facto flyktingar, skyddsbehov och humanitära skäl”; Tabell 
2: ”Asylsökande till Sverige under 1984-2002” [www.migrationsverket.se] 
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några uppsatstitlar som den förstnämnda gruppen valde: Har Sverige 
verkligen utsatts för avsiktliga ubåtskränkningar? Vikingarnas handelsresor, Sverige 
och baltutlämningen, Dagen – D. 6 juli 1944, Karoliner och karolinska armén, 
Trettio-åriga kriget och hur Sverige blev en stormakt, Tyska armén under det andra 
världskriget. Att jämföra med den andra gruppens val: Ottomanska impe-
riet, USA och Iran, Finska vinterkriget, NATO:s bombningar av Jugoslavien. 

I den anonyma enkätstudien har svarsalternativen varit mycket 
varierande. De ofta förekommande svaren var följande: historia som 
ämne är viktigt och detta främst för allmänbildningen; kännedomen av 
den historiska utvecklingen i andra delar av världen ansågs vara viktig, 
medan Sveriges historia var mindre viktig; endast ett fåtal tycker att 
historia är en viktig ingrediens när man tänker på sitt ursprung och 
”vem man är”, dock fler i åk 2 än i åk 1 tyckte att den är det; ett flertal 
elever uppgav att hemma har man en annan historia, som är föga länkad 
till skolans historia. Här följer några exempel av elevsvaren. På frågan om 
ämnet historias roll svarade eleverna så här:  

 
Ja, om det hjälper en att förstå hur ens egen värld är utformad 
och uppbyggd. Historia som berör mig personligen är viktigt. 
 
Ja, allt som händer i framtiden beror ju på historian. Genom att 
lära om tidigare händelser kan man t.ex. försöka undvika att 
negativa saker upprepar sig.  
 
Ja, man måste veta vad som har hänt innan, för att förstå det 
som händer nu. 
 
Ja, för det handlar om vad som har hänt, och på så sätt även om 
hur framtiden kan se ut. 
 
Ja, det är viktigt. Man måste veta sitt ursprung för att veta hur 
man ska handskas med framtiden. 
 
Nej. För mig är inte gammal historia viktigt. Däremot 
nutidshistoria är intressant. Eller gammal historia om den 
handlar varför vissa länder har de relationer de har till varandra. 

 
Vid sidan av ett flertal negativa elevsvar på frågan om det är viktigt att 
känna till den historiska utvecklingen i Sverige och i så fall varför svarade några 
elever i mera positiva toner: 
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Ja, eftersom vi bor i Sverige. De i Estland som vi samtalade med 
blev överraskade när vi berättade hur lite vi lär oss om Sthlm & 
Sverige. (Eleverna hade besök av en grupp estniska gymnasieelever – min 
anm.)  

 
Ja, fast man kanske inte behöver läsa om alla kungar. 

 
Motsvarande fråga om vikten av att känna till den historiska utvecklingen i 
världen frambringade följande svar: 

 
Ja, alla påverkas ju av varandra och det finns samband länder 
emellan. 
 
Ja, det saknar jag lite. I stort sett lär vi oss bara om väst-historia. 
Saknar Asien och Afrika. 
 
Ja, och veta varför det är så stora skillnader mellan länder. 
 

Frågan om varför det är viktigt att vara medveten om ”sitt” lands historia 
besvarades så här: 

 
För att det är en grund i en persons identitet. 
 
För att kunna förstå nutidens och framtidens utveckling. 
 
Självklart är det viktigt, för att det berättar en del om vem man 
är och varför det är som det är idag. 
 
För att känna till sina rötter. 
 
Veta sina rötter och bakgrund, veta var man kommer ifrån. 
 
För att förstå nutid och skapa nationell enhet. 
 

Nästa fråga handlade om att man eventuellt kan ha olika historier, t.ex. en 
personlig och en som studeras i skolan och om relationen mellan dem. Det är relativt 
få elever som kunde reflektera över det, men några har svarat enligt 
följande: 

 
Det är trist att man inte kan lära sig om den egna historian i 
skolan 
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Jag tycker att svensk historia bara handlar om kungar, så det är 
inte så mycket att lära sig. Men om man kommer från ett annat 
land så lär man sig den historian hemma. 
 
Jag kan min historia så resten (Sveriges främst) tycker jag är 
urtrist. 
 

Avslutningsvis ställdes frågan om historien kan vara till hjälp när man 
funderar på frågan ”vem är jag”, dvs. i en identitetsprocess. Denna fråga har 
besvarats i relativt stor utsträckning av eleverna: 

 
Ja, eftersom personligheten påverkas av var man växer upp, inte 
enbart men i alla fall till viss del. 
 
Jag formas av samhället och dess normer, och dom kommer ur 
historien. Men jag tror historien lär oss mer om oss kollektivt, än 
om oss individuellt. 
 
Ja, en historia är ens rötter och man har del i hela sitt lands 
historia, man existerar inte ensam. 
 
Självklart hjälper det rent nationalistiskt sätt. Med hjälp av 
historien vet jag var jag kommer ifrån, varför vi har de 
traditioner vi har. Dock hjälper det inte till att lösa inre 
konflikter som alla får. Mitt lands historia är inte den jag är och 
kan därför inte förklara mig. 
 
Ja, har man ingen bakgrund kan det vara svårt att skaffa sig en 
framtid. 
 
Det kan väl på sätt och vis hjälpa till med att förklara varför jag 
är som jag är. Vilka val och beslut som lett till att jag lever som 
jag gör. 
 
Lite. Mitt land har en ganska rik historia så man har kvar 
tankesättet i landet och det förs från generation till generation. 
 
Det kan nog vara till hjälp för många, men inte för mig. I såna 
fall ”min historia”, släkten och så vidare. 
 
Nja, jag tror att det spelar roll hur man blir efter att man kanske 
varit med om ett krig. Man förändras som person mer. 
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Nja, det tycker jag inte riktigt. Det är något som jag själv ska 
finna. Men det är kul att veta vad och hur allt kom 
sig/bildades/skapades. 
 
Nej, jag tror inte att historia har påverkat mig på sådant sätt. 
 

Resultaten av pilotstudien lämnade viktiga incitament och blev vägle-
dande för vidareutvecklingen av mitt huvudprojekt. 

1.2. Syfte och forskningsfrågor 
Projektets övergripande syfte är att belysa relationen mellan historie-
medvetandet och identitetsutveckling hos ungdomar med jugoslavisk 
bakgrund. Syftet är också att relatera den allmänna historieundervis-
ningen i skolan och ungdomarnas egna personliga historier och behov 
till varandra. Studiet är av en fallstudiekaraktär och jag fokuserar mig på 
gymnasieungdomar. Utifrån de ovanstående syftena har jag formulerat 
följande frågeställningar: 

 
• Vilka likheter och skillnader kan iakttas i föreställningar om den 

egna historien hos gymnasieungdomar från forna Jugoslavien? 
• Hur förhåller sig deras egna historier till den historia som gestaltas 

bl.a. i skolans historieundervisning och i samhället i stort? 
• Finns det indikationer på om och i så fall hur de jugoslaviska 

ungdomarna använder historian i sin identitetsutveckling? 
• Sätter ungdomarna in sig själva i ett historiskt sammanhang och 

går detta sammanhang utöver den egna historien, dvs. finns det 
någon historisk kontinuitet i deras egna livshistorier? 

• Hur bemöter skolan och den enskilde läraren statens strävan 
efter utveckling av historiemedvetenheten hos ungdomar i 
praktiken, i synnerhet elever med invandrarbakgrund? 

 
Projektet är till större delen präglat av det historiedidaktiska perspek-
tivet, men beroende på var fokus ligger i de olika delarna av arbetet är 
även de sociologiska och psykologiska perspektiven närvarande. Båda är 
enligt min bedömning nödvändiga för belysningen av studiens proble-
matik.  
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1.3. Avgränsningar och forskningsöversikt 
Här nedan presenteras projektets avgränsningar, min reflektion kring 
några för studiens centrala begrepp samt en kort inventering av forsk-
ningsläget på området.  

1.3.1. Historiemedvetande 
På det personliga planet syftar begreppet historiemedvetande till en 
ömsesidig relation mellan de olika tidsdimensionerna, då-nu-sedan. Dvs. 
hur tolkar individen dåtid utifrån egna erfarenheter, hur förstår indivi-
den nutid samt vilka förväntningar individen har på framtiden.10  

Ett historiemedvetande återspeglar också en förmåga hos individen att 
kunna sätta sig själv i det historiska perspektivet och att kunna hantera 
de historiska kunskaperna i sin tillvaro. Inom historiemedvetandet kombine-
ras den lilla historien, dvs. de olika individernas personliga historier och 
den stora historien, dvs. den historia som alla samhällsmedborgare i ett 
visst land är en del av. När begreppet betraktas utifrån ett historiedidak-
tiskt perspektiv är det betydelsefullt att vid sidan av de metodiska hur-
frågorna i skolans historieundervisning betona även vad- , när- och varför-
frågorna.  

Den stora historien är allas historia i ett givet samhälle och den tar sig 
i uttryck både i skolan och utanför, t.ex. via museer, olika medier, fack- 
och skönlitteratur osv. Med uttrycket ”lilla historien” menar jag vidare 
den historia som förmedlas och brukas inom släkten och familjen11, men 
innebörden av begreppet kan problematiseras och utvidgas när man 
applicerar den på människor med utländsk härkomst. Betydelsen av den 
kulturella miljön man kommer ifrån och även denna miljös historia kan i 
den situationen få en framskjuten roll. Enligt min uppfattning måste 
begreppet sättas i en större kontext vid studier av olika kulturella 
grupper för att det ska vara användbart.  

Historikern Klas-Göran Karlsson framhåller att när den nutida situa-
tionen förändras för någon individ, särskilt om den förändras i en nega-
tiv riktning, ökar behovet och viljan att tolka och förhålla sig till det egna 

                                                 
10 Jensen, B. E. (1997). ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, 

didaktik”, I Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (red.). Historiedidaktik. Lund: 
Studentlitteratur, s. 58-60. 

11 Jfr Hartsmar, N. (2001). Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en skolkontext. 
Malmö: Lärarhögskolan i Malmö, s. 235. 
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förflutna och förutse framtiden.12 Flykten till ett annat land kan upp-
fattas som förändring i en negativ riktning. 

I min framställning har jag ett särskilt fokus på den lilla historiens 
betydelse för den enskilde, såväl i historieundervisningskontext i skolan 
som utanför denna i en bredare samhällskontext. Jag utgår ifrån 
antaganden att ett historiemedvetande skapar en viss kollektiv trygghet 
och för att förstå dagens samhälle kan ungdomarna behöva kunskaper 
om sin historia och om samhällets gemensamma historia. Den stora 
historien utgör samhällets gemensamma arv, men samtidigt gör den 
anspråk på att vara universell; vad blir konsekvenserna när inte alla 
känner igen sig i denna? Hur gestaltas mötet mellan den lilla historien 
och den stora historien är i detta avseende intressant och samtidigt 
problematiskt.  

1.3.2. Identitet 
Vad är identitet? De olika vetenskapliga disciplinerna tillskriver be-
greppet olika innebörder och som följd av detta blir termens betydelse 
svävande och mångtydig. Med början i 1950-talet har begreppet använts 
framförallt inom psykologin, men så småningom fick det en ökad 
användning även inom de andra samhällsvetenskaperna, bl.a. sociologi, 
historia, etnologi, pedagogik och didaktik.  

Identitet kan handla om att definiera sig själv som person gentemot 
andra i en större individgrupp. På de individuella planen kan identiteter 
innehålla olika komponenter som spelar varierande roll, t.ex. kön, ut-
seende, yrke, ålder, sociala relationer, social- och etnisk tillhörighet, 
musik- och livsstil etc. När identiteten förstås utifrån ett bredare sam-
hällsperspektiv talar man om kollektiva eller gemensamma identiteter 
som inte enbart är ett personligt projekt. Man talar bl.a. om kulturella-, 
etniska-, nationella-, och könsidentiteter. Mitt intresse, i första hand, 
ligger i att undersöka de olika mekanismerna bakom den kollektiva sidan 
hos identiteten som kan handla om att personen identifierar sig som 
tillhörande en viss större grupp eller tradition. Men trots att studiet 
sätter en viss betoning på den etniska identiteten hos invandrarung-
domarna kan inte behandlingen av de personliga identiteterna utelämnas 
helt vid studier av de kollektiva identiteterna. Det kan, i princip, finnas 
                                                 
12 Karlsson, K-G. (1999). Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens 

upplösning 1985-1995. Stockholm: Natur och kultur, s. 38. 
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lika många personliga identiteter som det finns individer på jordklotet, 
även om vissa av dessa individer samtidigt kan identifiera sig med andra 
inom ett kollektiv eller grupp. Termen ”identitetsutveckling” syftar till 
att det rör sig om en förändring och en framskridande process. Trots att 
det kan finnas vissa givna och bestående utgångspunkter för ens iden-
titet, bl.a. ett gemensamt ursprung och kulturella referenser, utvecklas 
identiteterna under människans alla levnadsår med en varierande inten-
sitet under olika perioder i livet. Identitet formas utifrån individens 
egenskaper och handlingar, men också utifrån omgivningens upp-
fattning av individen. Språket, historia och religion kan framstå som 
betydelsefulla kulturella referenser och är viktiga komponenter som 
formar individernas identitet.  

Olika samhällen och kulturer återspeglas i olika identiteter och 
samtidigt förutsätter samhällen och kulturer gemensamma identiteter. På 
senare tid diskuteras identitet i stor utsträckning utifrån tesen att dagens 
globaliserade och komplexa västerländska samhälle påverkar i stort sett 
alla människors identiteter och att det inte finns några fasta eller stabila 
identiteter. Den tillspetsade förändringstakten i samhällslivet har gjort 
individernas identiteter dynamiska, rörliga och samtidigt osäkra.13 
Människorna i dagens samhälle, enligt detta perspektiv, lever med flera 
av varandra överlappade identiteter.  

I enlighet med detta perspektiv, hävdar historikern Ulf Zander, att 
identiteterna kan aktivt medvetandegöras, bearbetas eller skapas och att 
identiteterna inte är något evigt givet, utan att t.ex. individer, nationer, 
kulturer eller generationer kan ha, få, mista, hålla fast vid en gammal 
eller söka en identitet.14 Zander poängterar vidare att både etniska och 
nationella identiteter har en hög relevans när det historiedidaktiska per-
spektivet problematiseras. Varför historia överhuvudtaget ska studeras i 
skolan och utanför, vad som ska väljas ur mängden av det historiska 
stoffet, hur urvalet ska genomföras och till vem just detta urval från det 
förflutna ska riktas.15 Dessa frågor är några av historiedidaktikens 
huvudproblem. 

                                                 
13 Jfr Stier, J. (2003). Identitet. Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur, 

s. 20 f. 
14 Zander, U. (1997). ”Historia och identitetsbildning.” I Karlegärd, C & 

Karlsson, K-G. (red.). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur, s. 94. 
15 Ibid., s. 85 f. 
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1.3.3. De etniska identiteterna 
Etnicitet har att göra med en grupp människors föreställningar om ett 
gemensamt ursprung. Det är av mindre betydelse om det gemensamma 
ursprunget är verkligt eller inte och i stället är det föreställningen som är 
grunden för en kollektiv identitet. Man identifierar sig med andra inom 
samma etniska grupp och man har en känsla av tillhörighet till den 
gruppen. 

Psykologen och pedagogen Jonas Stier framhåller att många män-
niskor identifierar sig med etniska grupper.16 En åsikt om att etnicitet 
och etniska identiteter efter hand kommer att förlora i samhälleliga och 
politiska betydelser låter sig höras i den aktuella samhällspolitiska 
debatten, trots att tendensen under senare år är motsatt. Utvecklingen 
har gått mot skärpta etniska konflikter i ett globalt perspektiv och ökad 
betydelse för etnisk identitet och identifikation. Utvecklingen i forna 
Jugoslavien under hela 1990- och början av 2000-talet aktualiserade 
detta förhållande. Ett annat exempel är försöket att skapa en europeisk 
identitet som på ett sätt redan har förlorat sin mening. Många samhälls-
teoretiker, politiker och debattörer såg detta som ett alternativ till de 
traditionella nationella identiteterna. Vidare kan nämnas nationalismens 
och främlingsfientlighetens uppsving i Ryssland och i andra f.d. kom-
munistländer i Östeuropa.  

Den norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen hävdar, att 
i det forna Jugoslavien hade arbetet med att skapa en gemensam 
identitet kommit långt och många yngre jugoslaver betraktade sig först 
och främst som jugoslaver och inte som serber, kroater eller bosnier. 
Detta innebär inte, enligt Eriksen, att den jugoslaviska identiteten hade 
blivit en etnisk identitet, men det fungerade politiskt i den bemärkelse 
att de olika folkgrupperna var lojala med både sin familj, sin etniska 
grupp och Jugoslavien.17 Här kan jag föregå diskussionen och nämna att 
endast fyra av mina tolv elevinformanter uppger sig vara jugoslav, trots 
att alla förutom två av ungdomarna kom till Sverige vid tiden då staten 
Jugoslavien var endast på väg mot sin definitiva upplösning, medan åtta 
identifierar sig som serb eller bosnier.  

                                                 
16 Stier, s. 66 f. 
17 Eriksen, T. H. (1993/1999). Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken om 

kulturell renhet. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, s. 33-34. 
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1.3.4. Historieberättande och identiteter 
Jonas Stier hävdar att individerna har ett psykologiskt behov av en 
personlig biografi och en kännedom om sina rötter. På samma sätt har 
samhället ett behov av en kollektiv historia. De etniska och kulturella 
identiteternas betydelse ligger i att människor föreställer sig själva som 
”ett enda folk”. Man känner sig samlat kring gemensam historia, tradi-
tioner, erfarenheter och kulturella koder samt stabila, fasta och konti-
nuerliga referensramar.18 Genom att berätta varifrån ”vi” kommer, utgör 
etniska och kulturella identiteter en grund för samhörighet och gemen-
skap. Därför kan de kulturella och etniska identiteterna vara betydelse-
fulla för människor. Enligt flera forskare förutsätter alla identiteter och 
gemenskaper att det etableras en kontrast till de andra och identiteterna 
blir meningsfulla bara i relation till något annat eller någon annan.19 Den 
historiska berättelsen rör frågor om identitet genom att identifiera den 
egna gruppen eller kontrastera den mot andra grupper. Med detta 
antagande blir den historiska dimensionen nödvändig för att individen 
ska kunna svara på frågorna: Vem är jag? Vilken grupp tillhör jag?  

Ulf Zander hävdar att människors vardagsliv baseras på olika histo-
riska erfarenheter och individernas privata liv utgör inget undantag. 
Denna process sker ofta utan att människorna själva är medvetna om 
det. Historiens närvaro i tillvaron bidrar till att dels socialisera den en-
skilde individen i samhällslivet, dels att forma individens egen identitets-
uppfattning men också andras identifikation av individen.20 I sin reflek-
tion över historia och historieberättandets roll i individernas identitets-
skapandeprocess poängterar den tyske historiedidaktikern Jörn Rüsen21 
att denna betydelse ligger i människornas förmåga att kunna orientera 
sig i tillvaron. Individerna tolkar sina liv med hjälp av erfarenheterna av 
det förflutna och på det sättet skapas förståelsen av nutiden och 
förväntningar på framtiden. Individerna motiverar sina handlingar med 
hjälp av föreställningar om den sociala tillhörigheten som organiseras 
genom en ”tidslig perspektivering”. På samma sätt är historie-
berättandet, enligt Rüsen, även betydelsefullt för grupper av individer 

                                                 
18 Stier, s. 67. 
19 Eriksen (1993/1999), s. 19; Stier, s. 17. 
20 Zander (1997), s. 84. 
21 Rüsen, J. (2004). Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter. Göteborg: 

Daidalos, s. 98 ff, s. 137f. 
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eller kollektiver. Den sociala gruppens förmåga att genom en historisk 
orientering (dvs. utvecklingen av tidsperspektiv) organisera det egna 
kollektivets liv på ett varaktigt sätt med framtidsutsikterna är en förut-
sättning för gruppens överlevnad, som ett ”vi”. 

Slutligen vill jag säga något om begreppsanvändningar av geografisk 
och kulturpolitisk art. För enkelhetens skull väljer jag att använda Bosnien 
som benämning för landet Bosnien-Herzegovina och Serbien när jag talar 
om landet Serbien-Montenegro. En reservation är också nödvändig i 
talet om ungdomarna från forna Jugoslavien, som det bl.a. står i uppsatsens 
titel. Två ungdomar är födda i Sverige och dessutom är identifierings-
graden med Jugoslavien varierande hos ungdomarna i studien. Samtidigt 
har flera ungdomar en benägenhet att betona sin etniska tillhörighet 
framför den nationella jugoslaviska, dock beroende på vilken del av forna 
Jugoslavien de eller deras föräldrar kommer ifrån. 

1.3.5. Forskningsöversikt 
I både nationell och internationell forskning kan man se flera olika 
teoretiska ansatser i studiet av historiemedvetenheten22 som sedan 1970-
talet har lyfts fram som historiedidaktikens utgångspunkt och kärn-
begrepp. Användningen av detta begrepp har medfört en insikt om att 
individernas historiska förståelse inte enbart formas i skolan, utan i 
många andra sammanhang, genom t.ex. museer, massmedia, film, skön-
litteratur, historiska utställningar och romaner etc. Det didaktiska forsk-
ningsfältet hade vidgats och innehöll inte längre enbart frågor om 
undervisningsteori och metod. Denna diskussion startades främst i 
Västtyskland och Danmark. På 1980-talet har de tyska didaktikerna 
aktualiserat begreppet historiemedvetenhet på nytt och ett särskilt intresse 
riktades mot studier av historiemedvetenhetens betydelse för indivi-
dernas och kollektivens identitetsbildning.23  

Under det följande decenniet har de danska historiedidaktikerna haft 
en framstående roll inom problemområdet. Bernard Eric Jensens 

                                                 
22 En utförligare presentation av tidigare forskning återges i denna uppsatts 

Kapitel 2 ”Teoretisk bakgrund”, i synnerhet forskningen om identitet som är 
av omfattande slag och kan studeras från olika perspektiv. 

23 Se bl.a. Rüsen, J. (1982). “Möglichkeit und Wirklichkeit in der Geschichte.“ I 
Geschichtsdidaktik 1982:3; Angehrn, E. (1985). Geschichte und Identität. Berlin: de 
Gruyter. 
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diskussion om historiemedvetandets tolkningsramar och betydelse som 
teoretiskt begrepp24 har blivit central även för den aktuella svenska 
forskningen om historiemedvetenhet.25 Jensens diskussion av begreppet 
historiemedvetenhet bygger på den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst 
Jeismanns artikel om historiemedvetenhet i Handbuch der Geschichts-
didaktik (1979). Jensen pekar på att begreppet förstås olika och att det 
finns flera möjliga definitioner. Han ansluter sig till en definition som 
betraktar historiemedvetenhet som ”sammanhangen mellan tolkning av 
det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden”26. 
Jensen bygger vidare på denna definition och föreslår följande formu-
lering: 

 
[...] alla former av medvetande som berör processförhållandet 
mellan dåtid, nutid och framtid och där processerna betraktas 
som betingade eller framkallade av människors handlingar, det 
vill säga samspelet mellan dåtidstolkning ‹ - - -› nutidsförståelse ‹ - - -› 
framtidsförväntan.27 

 
Bland de svenska forskarna på området bör man nämna historikerna 
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander. Båda är verksamma vid Lunds 
universitet. Karlsson har i sin forskning behandlat bl.a. historie-
didaktikens syfte och mål och påpekat att historiedidaktisk forskning 
bör utföras i nära samarbete med både historiker och samhällsvetare, 
därför att historieförmedling och frågor kring detta är i en ständig 

                                                 
24 Jensen (1997), passim. 
25 Se bl.a. Hartsmar; Aronsson, P. (2000). ”Historiekultur i förändring.” I 

Aronsson, P. (red.). Makten över minnet. Historiekultur i förändring. Lund: 
Studentlitteratur; Långström, S. (2001). Ungdomar tycker om historia och politik – 
en studie i pedagogiskt arbete. Umeå: Umeå universitet; Holgersson, U. & 
Persson, C. (2002). ”Historieförmedling mellan solidaritet och autonomi. 
Kritiska synpunkter på några historiedidaktiska frågor.” I Historisk Tidskrift 
2002:2; Nordgren, K. (2002). ”Historiemedvetandet.`om inte annat så för att 
vi tänker på det sättet´.” I Abelius, H., Småberg, T., Åkerman, S. (red.). Kors 
och tvärs bland teorierna. Göteborg: Göteborgs universitet; Johansson, R. 
(2001). Kampen om historien: Ådalen 1931. Sociala konflikter, historiemedvetande och 
historiebruk 1931-2000. Stockholm: Hjälmarson & Högberg Bokförlag. 

26 Jensen (1997), s. 51. 
27 Ibid., s. 59. 
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förändring och ser olika ut i olika samhällen och i olika tider.28 Zander 
har behandlat frågan om historiemedvetandets betydelse för identiteten i 
såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv.29 

I sin avhandling analyserar Zander30 bruket av historia i ett historiskt 
perspektiv, historiens närvaro och frånvaro i samhällsdebatten samt 
vilka orsaker som ligger bakom detta. Intressant är hans diskussion om 
hur och i vilken utsträckning de olika samhällsintressena påverkar histo-
rieförmedlingen. Zander berör också frågor om historiemedvetandets 
roll i individernas tillvaro samt behandlar aktuella frågor inom histo-
riedidaktiken.  

1997 gavs den svenska antologin Historiedidaktik 31 ut, innehållande en 
samling artiklar som belyste de historiedidaktiska frågorna och proble-
matik även för bredare läsarkretsar. 2004 kom det ut en annan antologi, 
Historien är nu32, som också hade för avsikt att introducera historie-
didaktiken för allmänheten. I båda fallen var Klas-Göran Karlsson med-
redaktör och bidrog med flera artiklar. Det kan noteras att sambandet 
mellan historiemedvetenhet och ungdomars identitet, i synnerhet in-
vandrarungdomarnas, är sparsamt belyst i den ovan refererade forsk-
ningen. Därför ser jag mitt projekt angeläget. 

1.4. Uppsatsens disposition 
För att presentera mitt forskningsprojekt i sin helhet har jag valt 
följande disposition. I nästa kapitel återger jag en teoretisk bakgrund för 
denna studie. Jag diskuterar olika teoretiska ansatser och perspektiv som 
i stor utsträckning kretsar kring studiens centrala begrepp. I kapitel 3 
presenterar jag och klargör för mina metodiska överväganden och 

                                                 
28 Karlsson, K-G. (1998). ”Den svenska historiedidaktiken och den dubbla 

historiska paradoxen.” I Larsson, H. A. (red.). Historiedidaktiska utmaningar. 
Jönköping: Jönköping University Press; Karlsson (1999), s. 34-51. 

29 Zander (1997); Zander (1998); Zander, U. (2001). Fornstora dagar, moderna 
tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Lund: 
Nordic Academic Press.  

30 Zander (2001), passim. 
31 Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (red.). (1997). Historiedidaktik. Lund: 

Studentlitteratur. 
32 Karlsson, K.-G. & Zander, U. (red.). (2004). Historien är nu. En introduktion till 

historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur. 
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analysredskap för mitt empirimaterial. I kapitlet tar jag upp bl.a. frågorna 
kring urvalet av undersökningsobjekt samt forskningsetiska aspekter.  

Nästföljande tre kapitel är redovisning av studiens resultat. Kapitel 4 
och 5 handlar om elevperspektiv för den aktuella forskningen. I kapitel 
4 ger jag läsaren en möjlighet att på ett ingående sätt lära känna ung-
domarna som deltar i min studie. Detta gör jag genom att presentera 
ungdomarnas livshistorier. Fyra av studiens ungdomar lyfts ut ur övriga i 
undersökningsgruppen. Kriterierna för detta urval presenteras också. 
Kapitel 5 belyser de jugoslaviska elevernas syn på historiens roll i deras 
tillvaro och även hur dessa historier är relaterade till ungdomarnas 
identitetsutveckling.  

Därefter presenteras ett lärarperspektiv i kapitel 6. Jag gör även 
historielärarna i gymnasiet synliga. De arbetar dagligen med samma ung-
domar som ingår i denna studie. Ämneslärarnas syn är också nödvändig 
för att kunna belysa studiens problematik. Lärarnas tankar och funde-
ringar i sin yrkespraktik liknar på många sätt mitt forskningsintresse. 
Varje empirikapitel avslutas med en kort sammanfattning om avsnittets 
innehåll. Slutligen, i kapitel 7, tolkar jag och diskuterar studiens resultat 
samt presenterar några kommentarer om studiens problematik. I sista 
kapitlet tar jag också upp en diskussion om möjligheterna till framtida 
forskning kring området. 
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Kapitel 2. Teoretisk bakgrund  
 
 
 
 

En personlig identitet är helt och hållet beroende av 
minnet eller en subjektiv, personlig biografi. 

 
T. Hylland Eriksen, 19961 

 
I det inledande kapitlet presenterade jag bakgrunden till mitt ämnesval, 
valet av målgrupp samt studiets syfte, forskningsfrågor och avgräns-
ningar. I slutet av kapitlet introducerade jag också i viss utsträckning 
tidigare forskning på området. Avsikten med det här kapitlet är att 
belysa för läsaren om den teoretiska apparaten och det perspektiv som 
jag använt mig av. Min teoretiska inramning har i många avseenden en 
begreppsteoretisk karaktär.  

Kapitlet disponeras enligt följande. I inledningen gör jag en kort 
presentation av historiedidaktiken, en disciplin med stor betydelse för 
den aktuella studien. Det historiedidaktiska perspektivet ligger till grund 
för formulerandet och behandlingen av forskningsfrågorna i uppsatsen. 
Därefter koncentrerar jag mig på historiedidaktikens kärnbegrepp 
historiemedvetande. Sedan redogör jag för hanteringen av studiens andra 
centrala begrepp identitet. Jag berör både de personliga och de kollektiva 
identiteterna i framställningen. Relationen mellan studiens centrala 
begrepp och mellan historien och individernas identiteter i allmänhet 
behandlas i nästkommande avsnitt. 

2.1. Historiedidaktik 
Det finns inga fasta definitioner på vad didaktik är som disciplin. 
Didaktik betraktas olika beroende på vilket perspektiv man anlägger. En 
ofta förekommande definition innehåller didaktik både som undervis-
ningens teori och som undervisningsmetod. På samma sätt kan be-
greppet historiedidaktik ha olika innebörder. Den allmänna definitionen 
                                                 
1 Eriksen, T. H. (1996). Historia, myt och identitet. Stockholm: Bonnier Alba Essä, 

s. 51. 
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av begreppet avser historieförmedlingens teori och metod. Under senare 
tid har forskarna vidgat begreppets definitionsmässiga perspektiv. I dag 
förknippas historiedidaktiken inte längre enbart med historieunder-
visningen.  

Historikern Hans Albin Larsson2 framhåller, att enligt den modernare 
definitionen är historiedidaktik en ”användningen av historia i allehanda 
samhälleliga sammanhang”. Larsson tillägger samtidigt att termen ibland 
har benämnt historiebruk. Med historiebruket kan förstås syftet och 
sättet att använda historien av individer, olika individgrupper och 
nationer. Enligt Klas-Göran Karlsson3 är historiedidaktik ett ”kunskaps- 
och forskningsområde som berör historia som kommunikations-
process”. Av den anledningen innehåller historiedidaktiken frågor om 
hur historia produceras, hur den distribueras och konsumeras av sam-
hällsmedborgare. 

Jörn Rüsen4 talar om historiedidaktiken som ”en vetenskap om 
historiskt lärande”, där detta lärande i sin tur kännetecknas som ”en 
egen form av historiskt meningsskapande”. Genom detta lärande eller 
denna form av historiskt meningsskapande utvecklas färdigheten till just 
sådant meningsskapande, enligt min tolkning av Rüsen. Ett historiskt 
meningsskapande är, enligt Rüsen, de olika ”aktualiseringarna av det för-
flutna”.5 Rüsen framhåller, att historisk mening skapas inte endast med 
hjälp av en utarbetad berättelse eller kulturellt bruk i form av t.ex. min-
neshögtider, utställningar, historiska föreläsningar eller historieskriv-
ningen. Det historiska meningsskapandet konstitueras snarare genom en 
mängd skilda ”manifestationer av mänskligt liv i alla dessa dimensioner”. 
Det historiska meningsskapandet kan, enligt Rüsen, 

 
[…] uppträda i form av livsavgörande processer i det omedvetna, 
[…] som bortträngningar, förskjutningar och omtolkningar av 

                                                 
2 Larsson, H. A. (2001). Barnet kastades ut med badvattnet. Historien om hur 

skolans historieundervisning närmast blev historia. Aktuellt om Historia 
2001:2, s. 10. 

3 Karlsson, K-G. (1998). ”Den svenska historiedidaktiken och den dubbla 
historiska paradoxen”, I Larsson, H. A. (red). Historiedidaktiska utmaningar. 
Jönköping: Jönköping University Press, s. 12 f. 

4 Rüsen, J. (2004). Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter. Göteborg: 
Daidalos, s. 103-104. 

5 Ibid., s. 102. 
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svåra minnen, erfarenheter och pådyvlade tolkningar. Det 
genomsyrar den alldagliga kommunikationen i form av minnes-
fragment, spillror av berättelser, anspelningar på berättelser, sym-
boler vilkas mening inte bara kan framställas narrativt och mycket 
annat.6 

 
En historisk mening bygger också ett sammanhang mellan den gångna 
tiden, nuet och framtiden där erfarenheten av det förflutna tolkas och 
bidrar till både förståelsen av nutiden och även förväntningar på 
framtiden. Rüsen sammanfattar sin diskussion om historisk mening på 
följande sätt: 

 
Historisk mening är förbunden med tre villkor: formellt med en 
narrativ struktur, innehållsligt med erfarenheten av det förflutna och 
funktionellt med orientering av mänsklig livspraxis, genom före-
ställningar om tidsförlopp. En teori om det historiska berättandet 
som analyserar förutsättningarna för, former av, det diakrona 
spelrummet för och funktionerna av historiskt meningsskapande 
ger därmed en referensram för empiriska, pragmatiska och 
normativa undersökningar av hur historia hanteras.7 

 
Rüsen8 poängterar att teorin om det historiska berättandet och det 
historiska meningsskapandet har en hög relevans för historiedidaktiken 
och för att kunna svara på frågan vad som är viktigt gällande historia 
både som innehåll och mål för undervisning och lärande, men också 
varför historia överhuvudtaget ska studeras. 

Frågorna som står i centrum för historiedidaktiken i en bredare 
samhällskontext är exempelvis: Vem som skriver eller på annat sätt 
producerar historia? Om vad skriver man historia och för vem skrivs 
historia? Karlsson poängterar, att historiedidaktikernas intresse ligger i 
att förstå vilken historia som förmedlas, varför, hur och på vilka villkor. 
Villkoren kan utgöras av vissa samhällshistoriska bakgrundsfaktorer som 
sätter ramarna för historieförmedling. Karlsson menar att historiedidak-
tisk forskning, mot denna bakgrund, bör bedrivas i samarbete mellan 
historikerna och samhällsvetarna, därför att historieförmedling är nära 
förknippat med de ekonomiska, ideologiska, kulturella, politiska samt 

                                                 
6 Ibid., s. 102. 
7 Rüsen (2004), s. 103. 
8 Ibid., s. 104 f. 
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sociala intressena i samhället som är varierande i olika tider.9 Man kan 
anta att de historiedidaktiska frågorna har blivit aktuella med tanke på 
dagens västeuropeiska samhällens ökade förändringstakt. 

Ulf Zander10 instämmer med det ovan anförda resonemanget. Han 
hävdar, att eftersom de olika typerna av historieförmedling återspeglar 
skilda samhällsintressen får historia en större och mer problematisk roll i 
debatten än andra skolämnen som exempelvis kemi eller fysik. Sam-
hällets förflutna står i centrum för makthavarnas och samhällets 
dominerande gruppers intresse, eftersom de har en önskan att legitimera 
sitt styre med en historisk kontinuitet. Samtidigt ska man problematisera 
hur den historiska legitimiteten konstrueras och vilka institutioner och 
verksamheter som upprätthåller denna legitimitet.11 Med stöd i denna 
diskussion hör skolan till de institutioner som intresserar samhällets 
makthavare och skolans historieundervisning spelar därmed en viktig 
roll. 

När man avser historiedidaktiken inom undervisningskontexten lyfter 
forskarna hur-, vad-, när- och varför-frågorna som grundläggande för 
disciplinen. Hur historieämnet ska undervisas, vad man ska välja från 
hela ämnesstoffet, när man ska undervisa om historia och varför ska 
man undervisa om och studera historien, såväl i skolan som utanför. 
Zander12 poängterar, att både etniska och nationella identiteter har en 
hög relevans när det historiedidaktiska perspektivet problematiseras. Vid 
sidan av de ovannämnda varför -, vad-, och hur-frågorna är det viktigt 
att diskutera också frågan om till vem ett visst urval från det förflutna 
ska riktas. 

Ämnesdidaktikern Magnus Hermansson Adler13 menar att i mötet av 
skolämnet historia kan eleverna uppfatta historia på två sätt. Medan 
skolämnet i stor utsträckning är präglat av det ”genetiska perspektivet” 
där de historiska händelserna placeras på en tidslinje, framstår elevernas 
egna historier snarare i form av olika historiska sekvenser. Det är 
                                                 
9 Karlsson (1998), s. 12 f. 
10 Zander, U. (2001). Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk 

historia från sekelskifte till sekelskifte. Lund: Nordic Academic Press, s. 25-26.  
11 Ibid., s. 25-26.  
12 Zander, U. (1997). ”Historia och identitetsbildning”, I Karlegärd, C & 

Karlsson, K-G. (red.). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur, s. 85-86. 
13 Hermansson Adler, M. (2004). Historieundervisningens byggstenar – grundläggande 

pedagogik och ämnesdidaktik. Stockholm: Liber, s. 19 ff. 
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händelserna, eventuellt avgörande och sammanhängande, ur elevernas 
livshistorier som eleverna återskapar med hjälp av minnet. Elevernas 
minnen är snarare konstituerat av upplevelser än analys och därför blir 
jämförelser mellan händelserna i sina egna historier och liknande händel-
ser i skolämnets historia problematiska för dem att utföra. Vid mötet 
mellan de två olika typer av historia sker en påverkan i båda riktningar. 
Historieämnets innehåll kan påverka elevernas sätt att reflektera över 
sina egna historier och sig själva, samtidigt som elevernas inlevelse-
förmåga kan bidra till att levandegöra skolans historia. 

I mitt projekt försöker jag anlägga ett historiedidaktiskt perspektiv. 
Enligt min uppfattning finns det ingen rangordning mellan de olika 
didaktiska frågorna. Samtliga är relevanta för förståelsen av historie-
förmedlingsprocessen och den kringliggande problematiken. Samtidigt 
begränsar jag mig enbart till två av dessa frågor, nämligen frågorna om 
innehållet i historiekurserna med anpassning till olika elevgrupper samt 
om anledningen till detta val. Invandrarskapet samt elevernas olika 
behov utgör, enligt mig, en betydelsefull bakgrundsfaktor till utveck-
lingen av historiedidaktiken. Mer om detta i diskussionskapitlet. 

2.2. Historiemedvetande 
Karlsson skriver följande i den nyutkomna historiedidaktiska antologi: 

 
Varje människa har ett historiemedvetande, det vill säga vänder 
sig till, reflekterar över och integrerar historien i den egna 
identitetsbildningen, det egna vetandet och de egna handlingarna. 
Vi gör det sällan öppet, strukturerat och artikulerat, men gör det 
ändå. Utan historiemedvetande skulle vi inte kunna existera som 
individer och samhällsvarelser. 14 

 
Historiemedvetenheten är ett av de centrala begreppen inom historie-
didaktiken. På samma sätt anses frågorna kring utvecklingen av historie-
medvetandet, både bland allmänheten och bland skolungdomar, vara 
högaktuella. I den bland historiedidaktikerna mycket inflytelserika tyska 
didaktiska handboken, Handbuch der Geschichtsdidaktik som kom ut 1979 

                                                 
14 Karlsson, K-G. (2004). ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, I 

Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Historien är nu. En introduktion till 
historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur, s. 44. 
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utgör historiemedvetandet själva grunden för definitionen av historie-
didaktik som är med detta antagande ”en disciplin i vilken frågan om 
historiemedvetandets gestaltning, tillkomst och funktion i samhället” ut-
gör kärnan.15 

Den ovannämnda historiedidaktiska handboken, och i synnerhet en 
av dess artiklar om historiemedvetenhet, författad av den tyske historie-
didaktikern Karl-Ernst Jeismann – ”Geschichtsbewußtsein”, har influe-
rat den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen16 och hans an-
vändning av begreppet historiemedvetenhet. Jensen pekar på att begreppet 
förstås olika och det finns flera definitioner, samt att skillnaden kan bli 
stor beroende på vilken av de definitioner man bestämmer sig för att 
använda som utgångspunkt. Han presenterar fyra möjliga definitioner 
som alla härrör från Jeismann:  

 
[1.] Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla 
människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapat 
existerar i tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid och utgör 
inte något som är stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar. 

 
[2.] Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av 
det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. 
 
[3.] Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och 
uppfattning. 
 
[4.] Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på 
emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig 
beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga samhällen. 

 
Jensen ansluter sig till Jeismanns andra definition av ”historiemed-
vetande” och utvecklar samtidigt den. Han definierar begreppet som: 

 

                                                 
15 Ibid., s. 44. 
16 Jensen, B. E. (1997). ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, 

didaktik”, I Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (red.). Historiedidaktik. Lund: 
Studentlitteratur, s. 51. 
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[...] alla former av medvetande som berör processförhållandet 
mellan dåtid, nutid och framtid och där processerna betraktas 
som betingade eller framkallade av människors handlingar, det vill 
säga samspelet mellan dåtidstolkning ‹ - - -› nutidsförståelse ‹ - - -› 
framtidsförväntan.17 

 
Jensen skiljer också mellan tidsmedvetande, historiemedvetande och 
historisk medvetande. Historiskt medvetande är endast en del av histo-
riemedvetenheten, medan det senare begreppet är en delmängd av tids-
medvetande. Den andra beståndsdelen av historiemedvetenheten är 
historiesyn.18 

Jeismanns första definition kan tolkas som att individernas 
historiemedvetande ligger i förmågan att både inse och reflektera över 
sammanhanget mellan nutid, dåtid och framtid i det föränderliga sam-
hällslivet. Andra definitionen, att historiemedvetande innebär ett med-
vetande hos individerna om att relationen mellan nutid, dåtid och 
framtid är närvarande, medan hans tredje definition innebär historie-
medvetande i form av det förflutnas närvaro och roll i individernas 
föreställningar. Den fjärde definitionen är betydelsefull för den aktuella 
studiens problematik och kan tolkas som att individernas historiemed-
vetande är en kollektiv process av den subjektiva tolkningen av det 
förflutna som är nödvändig för kollektivets existens. 

En av historiedidaktikens pionjärer i Sverige, Birgitta Odén, defi-
nierar historiemedvetande, som ”upplevelsen av sammanhang mellan 
tolkningen av det förflutna, förståelsen av det närvarande och perspektiv 
på framtiden”.19 Hennes definition av begreppet ligger nära den andra 
definitionen i Jeismanns artikel och det är den definition som slog 
igenom i Sverige. 

                                                 
17 Jensen (1997), s. 59. 
18 Jensen definierar tidsmedvetande som ”alla former av medvetande om 

förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid”; historiskt medvetande som ”alla 
historiemedvetanden där medvetenheten om att man själv är en produkt av 
historien och att historiska förändringar är oundvikliga utgör det 
dominerande moment, det vill säga historicitet”; historiesyn som ”alla former av 
genomarbetat och genomstrukturerat historiemedvetande, det vill säga 
helhetsuppfattning”. Se Jensen (1997), s. 59-60. 

19 Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (1997). ”Inledning”, I Karlegärd, C. & 
Karlsson, K-G. (red.). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur, s. 7-8. 
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Jag ansluter mig också till Jensens definition av begreppet historie-
medvetenhet, men jag önskar vidga det definitionsmässiga innehållet av 
begreppet för att kunna använda det i den aktuella studien. Enligt mig 
återspeglar ett historiemedvetande också en förmåga hos individen att 
kunna sätta sig själv i det historiska perspektivet och att kunna hantera 
de historiska kunskaperna i sin tillvaro. Inom historiemedvetandet kombine-
ras den lilla historien, dvs. de olika individernas personliga historier och 
den stora historien, dvs. den historia som alla samhällsmedborgare i ett 
visst land är en del av. Båda dessa och även relation mellan dem är 
viktiga för utvecklingen av individernas historiemedvetande. Denna utveck-
lingsprocess bygger på ett kritisk förhållningssätt av individerna till det 
historieberättande eller den historiska berättelse som utgör en väsentlig 
del av dessa individers identitetsutveckling.  

Individens förmåga att se en kontinuitet i sitt liv tidsmässigt, dvs. att 
se samband och kunna hantera olika tidsdimensioner är av särskild 
betydelse när man diskuterar individernas historiemedvetande. En annan 
viktig poäng i sammanhanget är att historiemedvetandet inte enbart är 
något som en viss person kan få eller ha oförändrat, utan är snarare 
något som kan framstå i olika former och som också kan utvecklas. 
Samhällets och skolans roll i denna process kan spela en stor roll. Her-
mansson Adler20 framhåller att skolan är en särskild plats i detta avse-
ende och elevernas historiemedvetande utvecklas i möten mellan 
elevernas egna historier och skolans historia. 

Enligt Rüsen21 är historiemedvetandet ”inbegreppet av alla mentala 
operationer som skapar historisk mening22”. Om de mentala operatio-
nernas innebörd säger Rüsen så här: 

 
Dessa operationer kan uppfattas och analyseras som historiskt 
berättande och empirisk påvisas och undersökas i kulturella 
bruk.23 
 

                                                 
20 Hermansson Adler, s. 24. 
21 Rüsen (2004), s. 104. 
22 Om ”historisk mening” se ovan under rubriken 2.1. Historiedidaktik.  
23 Rüsen (2004), s. 104. 
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Zander24 poängterar att det kan urskiljas två huvudtyper av historie-
medvetanden. I den första står förändring i centrum och den står nära 
Jensens definition av historiemedvetandet, dvs. det processuella för-
hållandet mellan dåtid, nutid och framtid. Historiemedvetande kan, 
enligt detta perspektiv, förändras. Den andra typen förutsätter kon-
tinuitet och historiemedvetandet utgår där från ett cykliskt historielopp. 
Historiemedvetandet är nära kopplat till kollektiva identiteter och 
kollektiva minnen, i synnerhet nationella. Historiemedvetandet som 
utgår från en historisk kontinuitet står nära till historiebruket i politiskt 
syfte för rättfärdigande av olika handlingar. Samtidigt kan det erbjuda 
individerna känslan av personlig trygghet och mening i tillvaron. 

Avslutningsvis kan poängteras, att historiemedvetande inte kan betraktas 
som något givet och identiskt för olika individer eller individgrupper. 
Karlsson25 argumenterar för att historiemedvetandet kan framstå som 
mer eller mindre kvalificerat, eftersom såväl individerna som grupperna 
kan ge begreppet olika innehåll. Dessutom har individerna en varierande 
reflektionsgrad. Mot den bakgrunden kan det finnas lika många 
historiemedvetanden som det finns individer. Det har också påpekats26 
att svårighetsgraden att hantera ämnet i en empirisk undersökning är 
hög, till följd av begreppets svävande och mångtydiga karaktär. Opera-
tionaliseringen av begreppet är inte problemfritt. 

2.3. Identitetsbegrepp 
Jag har framfört i inledningen, att termen identitet är mångtydig och kan 
innehålla olika aspekter beroende på vilket perspektiv man anlägger. På 
samma sätt kan innehållet variera om man studerar personliga eller kol-
lektiva identiteter. Därmed blir avgränsningen nödvändig och önskvärd. 
Det som, enligt min uppfattning, i hög grad intresserar identitets-
forskarna för förståelsen av begreppet identitet är om processen av identi-
tetsutvecklingen är av kontinuerlig eller diskontinuerlig natur. I detta av-
seende kan man också spåra likheterna med begreppet historiemedvetande. 
                                                 
24 Zander (2001), s. 42 -44. Ett näraliggande resonemang återfinns hos 

Karlsson, se Karlsson (2004), s. 50-52. 
25 Karlsson (2004), s. 52. 
26 Se bl.a. Öhman, C. (1999). ”Recension av Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. 

(red.). Historiedidaktik (Lund, 1997)”, i Historisk Tidskrift, 1999:4, Stockholm, 
s. 754-755; Hermansson Adler (2004), s. 78 ff. 
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I det ovananförda resonemanget framgick det att individernas historie-
medvetande kan förutsättas både av kontinuitet och av förändring. 

Inom det vetenskapliga fältet finns åtskilliga perspektiv på och 
förståelse av begreppet identitet. Den svenske pedagogikforskaren Héctor 
Pérez Prieto har studerat socialpsykologens Elliot G. Mishlers27 
diskussion om perspektivskiftet inom identitetsforskningen. Enligt 
Pérez Prieto28 har innehållet och synen på begreppet identitet inom 
forskningen förändrats från att vara ett inre individuellt fenomen som 
förutsätter endast en dimension med kontinuitet och koherens till en 
identitetskonstruktion som snarare är en relationell och mångdimensio-
nell process som förutsätter motsägelser, fragmentering och diskonti-
nuitet. Identitet är vidare något man skapar i relation till andra och den 
används inte i bemärkelse ”att vara” eller ”att ha”. Om man ska tillämpa 
detta perspektiv på livshistorieforskningen i stort framstår livsberättel-
serna som kontexbundna och som en avsiktlig handling. Pérez Prieto29 
talar med hänvisning till Mishler, om sk. ”identity performances”. I sina 
berättelser utför individerna sina identiteter genom att placera sig själva i 
relation till andra och genom att markera på det sättet sina egna posi-
tioner. Man kontrasterar sig själv mot andra och argumenterar egna 
uppfattningar gentemot andras. Individerna i sina berättelser talar inte 
enbart om vilka de är utan också om vilka de skulle vilja vara.  

I mitt projekt behandlar jag både personliga eller individuella iden-
titeter och kollektiva eller gemensamma identiteter. De olika studie-
informanternas personliga livsberättelser utgör en viktig del av min 
framställning. 

Enligt det psykologiska perspektivet är identitet något personligt och 
erfarenhetsbaserat. Detta perspektiv förutsätter ett personligt samman-
hang och historisk kontinuitet i tid och rum hos individerna.30 Detta kan 
tolkas som att individens identitet är någon form av medvetande om att 

                                                 
27 För en utförligare diskussion om detta perspektiv och forskningen om 

identitet allmänt, se Mishler, Elliot G. (1999). Storylines. Craftartists` Narratives 
of Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press.  

28 Pérez Prieto, H. (2003). ..Så gammaldags är jag..Lärares yrkesberättelser och 
yrkesidentitet i den reformerade svenska skolan. Bidrag presenterat på konferensen 
Pedagogikhistorisk forskning, 25-27 september 2003, passim. 

29 Ibid., s. 4 f.  
30 Erikson, E. H. (1968/1988). Ungdomens identitetskriser. Stockholm: Natur och 

Kultur, s. 13 ff. 
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han eller hon i grunden är densamma ”jag” oavsett den förändrade yttre 
situationen. Trots att man i det här fallet har en fokusering på per-
sonligheten, självuppfattningen och/eller självbilden innebär detta inte 
nödvändigtvis att de personliga identiteterna är fristående och obero-
ende av yttre påverkan.  

Jonas Stier31 hävdar, med stöd hos sociologen Peter Berger, att på 
samhällsnivån är identiteter resultatet av ett dialektiskt samspel mellan 
individens självupplevda identitet och samhällets struktur och kultur. 
Detta innebär att samhällen och kulturer återspeglas i identiteter sam-
tidigt som samhällen och kulturer förutsätter gemensamma identiteter: 

 
[…]alla identiteter existerar i och påverkas av en samhällelig 
omgivning, på samma gång som kulturer och samhällen med 
nödvändighet grundar sig på en kollektiv identitet av något slag.32  

 
Även om en grundläggande kontinuitet i individens liv, enligt Stier33, är 
betydelsefull, förändras människorna hela tiden. Till följd av detta är 
identiteten stabil och dynamisk på samma gång. Vissa kvaliteter, iden-
tifikationer och erfarenheter införlivas i individens identitet, medan 
andra inte gör det. Kontinuitetskänslan blir synlig när den utsatts för 
olika hot eller bryts. Det kan handla om olika livskriser, traumatiska 
händelser och sjukdomar. I sådana situationer kan människor uppleva 
känslor av diskontinuitet eller stagnation. 

Flytten till ett nytt land, i synnerhet om det inte sker under frivilliga 
former, kan innebära en brytningspunkt eller traumatisk händelse som 
kan påverka individernas personliga identiteter och kan även innebära 
förutsättningar för diskontinuiteten i individernas personliga biografi.34 

Enligt den brittiske sociologen och samhällsteoretikern Anthony 
Giddens35 har identitetsutvecklingen i den senmoderna samhälleliga 

                                                 
31 Stier, J. (2003). Identitet. Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur, s. 

22-23. 
32 Ibid., s. 22. 
33 Ibid., s. 90 f. 
34 Franzén, E. C. (2001). Att bryta upp och byta land. Falun: Natur och Kultur, 

passim. 
35 Giddens, A. (1990/1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur, passim; 

Giddens, A. (1991/1999). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den 
senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos, passim. 
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kontexten blivit i första hand ett individuellt projekt. Det individuella 
projektet kan dock inte ses som fristående från sin kontext. Identiteterna 
utvecklas genom interaktion med andra och i relation till andra inom det 
egna samhällets sociokulturella kontext men också i ett globalt perspek-
tiv. 

2.3.1. De etniska identiteterna 
I en bredare samhällskontext talar man om större kollektiva eller gemen-
samma identiteter som övergränsar identitet endast som individuella 
projekt. Fokusen i detta fall ligger bl.a. på sådana kategorier som etni-
citet, kultur, religion eller nationalitet. I sitt sökande efter trygghet och 
tillhörighet identifierar sig människorna i stor utsträckning med andra 
inom samma grupp, där det gemensamma ursprunget kan utgöra 
kärnan. Människor med en gemensam erfarenhet av en specifik migra-
tion, kan uppleva denna gemensamma bakgrund som central i sitt iden-
titetsskapande.  

Enligt Nationalencyklopedin36 är etnicitet ”en identifikation med och 
känsla av tillhörighet till en etnisk grupp”. Definitionen av begreppet 
kan skifta beroende på vilka teoretiska perspektiv man väljer. Man kan 
se etnicitet bl.a. som en aspekt av en social relation mellan grupper av 
människor vilka ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra 
grupper och gruppens självidentifikation är central. Enligt Stier37 är etni-
citeten ”en grupp människors föreställningar om ett gemensamt ursprung”. 
Det är mindre betydelsefullt om det gemensamma ursprunget är verkligt 
eller inte. Själva föreställningen är överordnad och utgör grunden för en 
viss kollektiv identitet.  

Sociologerna Abby Peterson och Lennart G. Svensson38 från Göte-
borgs universitet som har genomfört en studie om storstadsförorts ung-
domars gruppbildande kommer fram till följande slutsatser: 

 
Även om traditioner i det posttraditionella samhället har blivit 
upplösta och gamla viktiga kategorier för identitetsskapande som 
klass, kön, etnicitet, ras och nation har fått nya betydelser och 
innebörder, menar vi att de inte har förlorat i betydelse. Sam-

                                                 
36 Nationalencyklopedi. (2004). Etnicitet. [www.ne.se/etnicitet]. 
37 Stier, s. 66-67. 
38 Peterson, A., Svensson, L. G. & Addo, T. (2003). Ungdomar i vardagens väv. 

Lund: Studentlitteratur. 
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hällets sociala strukturer, såväl dess möjligheter som dess be-
gränsningar, ger sig till känna i gruppens kognitiva identitetsrum. 
Nyskapande och gränsöverskridande pågår inom grupperna men 
försiggår inom en viss ram. Sociala faktorer begränsar på olika 
sätt individers och gruppers identitetsmöjligheter och därmed 
skapas förutsättningar för konkurrens.39 

 
Etnicitet och etniska identiteter är betydelsefulla kategorier i samhälleliga 
och politiska sammanhang inte minst i den delen av världen där studiens 
ungdomar är födda. De etniska konflikterna har i ett globalt perspektiv 
inte eliminerats, samtidigt kan man notera en utbredd åsikt i den sam-
hällspolitiska debatten om att de etniska identiteterna och etnicitet 
kommer att förlora sin mening. 

Stier hävdar att människor har ett psykologiskt behov av en personlig 
biografi och av en kännedom om sina rötter, och på samma sätt har alla 
samhällen ett behov av en kollektiv historia. Kulturella och etniska 
identiteter gör att människor föreställer sig som ”ett enda folk”, samlade 
kring en gemensam historia, traditioner, erfarenheter och kulturella 
koder samt någorlunda fasta, stabila och kontinuerliga referensramar.40 
Genom att berätta varifrån vi kommer, kan de etniska och kulturella 
identiteter bilda en grund för samhörighet och gemenskap.  

Den brittiske historikern Benedict Anderson41 utvecklar i sitt beröm-
da och inflytelserika verk en tes om att nationerna är en föreställd 
politisk gemenskap och att det inte finns någon given eller essentiell 
nationell gemenskap. Medlemmarna i en viss nation kommer inte att lära 
känna, träffa eller höra talas om mer än en bråkdel av övriga medlemmar 
av samma nation, men trots det finns bilden av deras gemenskap kvar.42 
Den etniska identiteten kan, med detta antagande, ses som ett konstrue-
rat eller möjligen ideologiskt påtvingat projekt. 

                                                 
39 Peterson, Svensson & Addo, s. 26. 
40 Stier, s. 67. 
41 Anderson, B. (1991/1992). Den föreställda gemenskapen. Reflektioner kring 

nationalismens ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos, passim. 
42 Ibid., s. 21. 
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Liknande idéer känns igen hos Thomas Hylland Eriksen43 som i sin 
studie om etnicitet och nationalism hävdar att etniska identiteter är ett 
”uttryck för ett metaforiskt släktskap” och föreställningen om ett 
gemensamt ursprung är, enligt honom, sannolikt ett inslag i varje etnisk 
ideologi. Under vissa omständigheter kan denna känsla av släktskap få 
en särskild betydelse: 

 
För att upprätthålla den etniska identiteten under perioder av 
förändring behövs en etnisk symbolik som hänvisar till ett 
gammalt språk eller släktskapssystem, till en gammal religion eller 
livsstil. Generellt sett blir social identitet mest betydelsefull när 
den uppfattas som hotad. Ett sådant upplevt hot kan utgöras av 
flera olika faktorer, men de har alltid att göra med något slags 
förändring – migration, demografiska förändringar, industrialise-
ring och andra ekonomiska förändringar, eller integration och 
inneslutning i ett vidare politiskt system. 44 

 
Dessa antaganden blir, enligt min mening, av hög relevans när man 
studerar förhållandena i före detta Jugoslavien. Detta på grund av när-
varon av ett flertal skilda etniska grupper och den omfattande konflikten 
som uppstod i början av 1990-talet. Eriksen poängterar vidare, att just 
när de etniska gränserna utsätts för olika tryck och är hotade blir det 
ytterst viktigt för befolkningen att hitta nya, tydliga former för att upp-
rätthålla dessa gränser. De etniska identiteterna, som föreställer ”en 
upplevd kontinuitet med det förflutna”, kan i dessa tider av instabilitet 
och av orolighet fungera psykologiskt lugnande för människor, då de 
gör anspråk på att tillförsäkra medlemmarna om att det finns en oförän-
derlig kärna av etnisk tillhörighet som kan garantera individerna att und-
vika en diskontinuitet med sitt förflutna.45 

För att skapa en nationell eller etnisk gemenskap kan det finnas olika 
medel. Vid sidan av historien fyller även idrotten den funktionen. Etno-

                                                 
43 Eriksen, T. H. (1993/2003). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa, s. 88 ff. 

(Se även Eriksen, T. H. (2004). Rötter och fötter. Identitet i en ombytlig tid. Nora: 
Nya Doxa, passim). 

44 Eriksen (1993/2003), s. 89. 
45 Ibid., s. 89. 
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logen Billy Ehn har i sin studie46 behandlat idrottens växande roll i 
skapandet av nationalismen och den nationella stoltheten. Idrotten, i det 
här fallet i den svenska kontexten, framställs som ett instrument i in-
rättandet av en nationalkänsla som i sin tur bidrar till de inföddas foster-
landskänsla och markeringen av nationell tillhörighet. Idrottens egen-
skaper och praktik omvandlas både språkligt och symboliskt i skapandet 
av nationell stolthet, enligt Ehn. Idrottsnationalismens symboler och 
retoriska utspel konstrueras och rekonstrueras socialt och ställs i kon-
trast mot andra nationer: 

 
[…] idrotten förvandlar miljoner svenskar till ett folk, till ett 
ovanligt tydligt, geografiskt och känslomässigt vi med kollektivt 
minne, gemensamma referensrammar och historiskt medvetande. 
[…] den lekfulla och triviala idrotten, som inte är vare sig pro-
duktion, politik eller utbildning, och på sätt och vis står utanför 
de allvarliga samhällsfrågorna, ändå har stor ekonomisk, politisk 
och pedagogisk betydelse.47 

 
Idrotten är en viktig identifikationsmarkör hos studiens ungdomar och 
det finns anledning att återkomma till denna diskussion. Jag återkommer 
till det i resultat- och diskussionskapitlen. 

Sociologen Nihad Bunar som själv är född i Sarajevo, Bosnien-
Herzegovina 1970 och senare år 1992 flyttade till Sverige lämnar ett 
intressant bidrag48 i diskussionen om identitetsskapandeprocessen hos 
flyktingar och de invandrade personer i Sverige. Genom att berätta om 
sin egen biografi och sina egna erfarenheter av bl.a. etnicitetens och den 
etniska identitetens betydelse i forna Jugoslavien under hans uppväxtår 
på 1970- och 80-talen, om kriget i början av 1990-talet samt om hur han 
som flykting anpassade sig till livet i Sverige visar Bunars reflektion på 
det komplexa och samtidigt tidskrävande processen i den inflyttade 
individens sökande efter en identitet. I förbigående kan noteras att 
                                                 
46 Ehn, B. (1993/1999). ”Nationell inlevelse”, I Ehn, B., Frykman, J. & 

Löfgren, O. Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

47 Ibid., s. 230-231. 
48 Bunar, N. (1999). ”Samtida berättelser om det förflutnas sanningar. Om 

självidentitet som en narrativ konstruktion”, I Brytpunkt. Candide och Pangloss. 
Med vems ögon betraktar vi samtiden? Stockholm: Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), passim.   

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 44 

Bunars livsberättelse i flera avseenden liknar berättelserna från ung-
domar i denna studie. Man kan här nämna en osäkerhet i benämningen 
av sin etniska eller nationella tillhörighet – för Bunars del handlar det 
om en valmöjlighet mellan bosnisk muslim, bosnier eller bosniak. En annan 
gemensam aspekt är problematiken kring etniciteten i forna Jugoslavien 
och även kring relationerna idag mellan representanter från gamla 
landets olika etniska grupper som tas upp både av Bunar och av ungdo-
marna i studien. Ytterligare en aspekt som har liknande drag är reflek-
tion av mera existentiell karaktär, t.ex. det permanenta uppehållstill-
ståndets (PUT) betydelse för asylsökandefamiljers framtida livsvillkor i 
det nya landet och hoppet om att PUT kan öppna flera möjligheter för 
dessa familjer. Mer om detta i kapitel fyra och fem. 

Bunar skriver att identitetsformeringen är en konstant förhandlings-
process som påverkas av den aktuella sociokulturella kontexten, men 
också av dagliga interaktioner med andra individer i samhället, samt 
”samtalet med sig själv”. Identitet inbegriper, enligt Bunar, behoven av 
att höra hemma och att tillhöra en grupp, ett kollektiv.49 Han fortsätter: 

 
Skapandet av transetniska identiteter grundas inte bara på identi-
fiering – inom olika sfärer och på olika nivåer – med två eller 
flera etniska grupper, utan även i lika stor utsträckning på ett 
aktivt avståndstagande från en av ”sina” gruppers vissa kulturella 
uttryck.50 

 
Förutsättningar för att individen ska kunna genomskåda konsekvenser 
av kulturresan i form av ”eviga identitetskriser” och ”känslan av hemlös-
het” är både en hög medvetandegrad och en förmåga till självreflektion. 
I utvecklingen av den egna identiteten är känslan av kontinuitet viktig 
för Bunar. Han skriver:  

 
Jag vet mig exempelvis aldrig kunna förbli en ”riktig” bosnier 
därför att den socio-kulturella kontexten jag nu lever i begränsar 
möjligheterna för utlevelsen av bosniskheten. Men jag bibehåller, 
ty det är djupt förankrat inom mig, vissa bosniska kulturella 
markörer och kanske konkreta symboler, vilka ger mig känslan av 
kontinuitet, tidlöshet. […] Jag vet mig […] aldrig kunna bli en 
”riktig” svensk, men det förhindrar inte tillägnandet av vissa 

                                                 
49 Bunar, s. 105. 
50 Ibid., s. 105. 
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svenska kulturella markörer som garanterar en stadig känsla av 
hemvist.51 

2.3.2. Giddens – de reflexiva identiteterna 
Anthony Giddens anlägger ett perspektiv på begreppet identitet i ljuset av 
den allmänna globala samhällsutvecklingen under de senaste decennier-
na. I vad jag uppfattar som hans tre, fram till våra dagar, främsta verk52 
diskuterar Giddens förhållandet mellan moderniteten och det indivi-
duella jaget. Hans främsta tes är att människor i dag lever under ”sen-
moderniteten”53 (Late Modern Age), där det råder en s.k. posttraditionell 
ordning som kännetecknas av en utvecklad institutionell reflexivitet, dvs. 
att nya kunskaper och informationer rutinmässigt revideras och inkor-
poreras i handlingsmiljöer, som därigenom rekonstrueras eller omorga-
niseras. De moderna institutionerna försöker att anpassa sig till globa-
liseringen. Samtidigt med den pågående globaliseringen av moderna 
institutioner sker en omvandling av vardagslivet med omfattande kon-
sekvenser även för det personliga livet. Individernas identitet blir ett 
reflexivt projekt, en process där den personliga identiteten konstitueras 
genom den reflexiva uppbyggnaden av självberättelser, dvs. den historia 
eller de historier genom vilka identiteten förstås reflexivt, både av indi-
viden ifråga och av andra.54  

Giddens hävdar, att moderna institutioner förändrar i grunden det 
vardagliga sociala livets karaktär och påverkar även de mest personliga 
aspekterna av individernas erfarenheter. Individerna utvecklar en 
reflexiv självuppfattning i en kontext av talrika valmöjligheter. Själv-
reflexivitet handlar om hur individerna närmar sig sina egna livsprojekt 
och hur de väljer att utforma sina liv.55 

Giddens menar att även om människorna idag lever i en värld som är 
mer komplex än tidigare, kan individerna använda den tillgängliga kun-

                                                 
51 Ibid., s. 105-106. 
52 Giddens, (1990/1996); Giddens (1991/1999); Giddens, A. (2003). En 

skenande värld. Hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv. Stockholm: SNS 
Förlag. 

53 Giddens egen definition av senmoderniteten är ”de moderna institutionernas 
nuvarande utvecklingsfas, som kännetecknas av en radikalisering och 
globalisering av modernitetens grunddrag”, i Giddens (1991/1999), s. 274. 

54 Giddens, (1991/1999), passim. 
55 Ibid., passim.  

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 46 

skapen i samhället för att konstruera en relativt enhetlig identitet. Detta 
är samtidigt en ständigt pågående process. I denna situation blir iden-
titeten individens reflexiva tolkning av sig själv mot bakgrund av sin egen 
biografi. Det handlar, med andra ord, om upprätthållandet av ”sam-
manhängande men ständigt reviderade biografiska berättelser”.56 

En av huvudpoängerna i Giddens identitetsteori är framställningen 
av identiteten som instabil över tid. Individens identitet är, enligt 
Giddens, inte fast och inte något som bara är givet som ett resultat av 
kontinuiteten i individens liv, utan något som måste kontinuerligt skapas 
och bevaras genom individens reflexiva handlingar och genom en 
kontinuerlig konstruktion av en individuell biografi. Giddens framhåller, 
att: 

 
Identitet förutsätter […] fortfarande kontinuitet i tid och rum, 
men självidentiteten är denna kontinuitet så som den reflexivt 
tolkas av aktören.57 

 
Enligt Giddens skapar individens identitet en viss bana för individen 
som sträcker sig igenom olika institutionella ramar. Han säger att män-
niskor inte bara har var sin biografi, utan de ”lever en biografi som är 
reflexivt organiserad kring en ström av sociala och psykologiska infor-
mationer om möjliga liv”. Frågan ”Hur ska jag leva?” måste besvaras 
genom dagliga beslut om hur individen ska uppträda, vad ska man ha på 
sig, vad man ska äta osv.58 Giddens diskussion om begreppet livsstil och 
dess framskjutna betydelse i det moderna sociala livet finner jag som ett 
värdefullt komplement till allmän diskussion om individernas identitets-
utveckling. Författaren formulerar sin ståndpunkt på följande sätt: 

 
Ju mer traditionen mister sitt grepp, och ju mer vardagslivet 
rekonstrueras mot bakgrund av det dialektiska samspelet mellan 
det lokala och det globala, desto mer tvingas individerna att 
komma fram till en livsstil bland många olika alternativ. Natur-
ligtvis finns det standardiserade påverkningar – mest framträdan-
de i form av fenomenets varukaraktär […], eftersom den 
kapitalistiska produktionen och distributionen utgör grundele-
ment i modernitetens institutioner. Det sociala livets ”öppenhet” 

                                                 
56 Giddens, (1991/1999), s. 9 ff.  
57 Ibid., s. 67-68. 
58 Ibid., s. 23-24; Giddens (1990/1996), s. 118 ff. 
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i dag, pluraliseringen av handlingskontexter och mångfalden av 
”auktoriteter” innebär emellertid att livsstilsval blir allt viktigare 
vid konstrueringen av självidentiteten och i den dagliga aktivi-
teten.59 

Begreppet livsstil är svårt att applicera på traditionella kulturer, enligt 
Giddens synsätt, eftersom det innehåller val mellan en mängd olika möj-
ligheter och därför att en livsstil inte är något som ”går i arv” utan något 
som man snarare ”lägger sig till med”. Livsstilar innehåller ett antal olika 
rutiner, t.ex. klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer. 
Alla dessa rutiner är inte bara beslut om hur man ska handla, utan också 
om vem man vill vara. Ju mer posttraditionell den miljö är som 
individen rör sig inom, desto mer berör livsstilen själva kärnan i iden-
titeten, dvs. dess skapande och återskapande. En viktig poäng i anslut-
ning till denna diskussion är, enligt Giddens, att trots att det finns en 
mängd valmöjligheter betyder inte det att alla val är öppna för alla 
individer och att individerna fattar sina beslut med insikt om andra 
tänkbara alternativ.60 

Ett av de mest centrala och eventuellt också problematiska påstå-
enden hos Giddens finner jag i hans resonemang om att globaliseringen 
tenderar att avveckla de mentala gränserna mellan ”vi” och ”de andra”. 
Han hävdar, att det förändrade innehållet (”tömningen”) av tiden och 
rummet under modernitetens epok, speciellt under dess högmoderna fas 
som råder i dag, satte i gång processer som upprättade en enda ”värld”. 
De senmoderna institutionerna under senmoderna villkor skapar en 
situation där mänskligheten blir ett ”vi”, som står inför problem och 
möjligheter där det inte finns några ”andra”.61 

Jag har framför allt tre huvudinvändningar mot Giddens identitets-
teori, trots att jag ser hans ansats som viktig och innehållsrik i den 
allmänna identitetsdiskussionen. För det första, vill jag uttrycka en viss 
skepsis mot hans tes om att det i en ”ny” globaliserad världsordning inte 
längre finns några ”de andra” och att hela mänskligheten skulle framstå 
som ett ”vi”. Det framgår inte i Giddens resonemang om han möjligtvis 
inkluderar endast Västeuropa eller hela världen i sina tankegångar. Hans 
tes och mitt empiriska material går här i en diametralt motsatt riktning.  

                                                 
59 Giddens (1991/1999), s. 13-14. 
60 Giddens (1991/1999), s. 102 ff. 
61 Ibid., s. 39 ff. 
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För det andra, Giddens påstående om att traditionerna har förlorat 
sin slagkraft i dagens värld kan jag endast delvis anta. Giddens hävdar, 
att senmoderniteten har lett till en upplösning av traditionella tanke- och 
levnadsmönster och att det har blivit svårare för människan att ha och 
forma en stabil och sammanhängande identitet. Traditionerna i dagens 
samhälle har eventuellt ändrat sin karaktär, men det är problematiskt att 
tvivla kompromisslöst på deras bestående slagkraft i individernas liv. 
Dessutom, återigen, det förekommer en mängd fragmenterat och både 
institutionellt och kulturellt skilda samhällen runt om i världen med en 
högst varierande grad av traditionernas styrka.  

För det tredje, i sin diskussion om dagens människas till synes oänd-
liga valmöjligheter i sin identitetsutveckling och i synnerhet vid valet av 
olika livsstilar som en av identitetens beståndsdel, tar inte Giddens hän-
syn till globaliseringens begränsningar och de ekonomiska faktorernas 
snarare förstärkta än förminskade betydelse under den ”globaliserade” 
kapitalismens villkor. Å andra sidan kan jag hålla med om att människor 
i dag är benägna att i större utsträckning påverka utvecklingen av den 
egna identiteten. Identitet har blivit ett ”reflexivt projekt”, med Giddens 
termer, och egen delaktighet i identitetsutvecklingen blir ett viktigt in-
slag. Människorna i dag har, trots allt, ett antal valmöjligheter när det 
gäller livsstilar och livsval.  

Giddens påpekar att individens egen utveckling är en process nära 
förbunden med förändringar i det omgivande samhället. Enligt honom 
är individen och samhället för första gången i mänsklighetens historia 
dessutom sammanbundna i en global miljö.62 Med stöd i Giddens teori 
kan man även konstatera att individernas identitetsutveckling sker inom 
vissa ramar och begränsningar som bestäms och präglas av samhällets 
sociokulturella kontext. Samhällsutvecklingen under den ”senmoderna” 
epoken, med stark påverkan av globaliseringen, resulterar inte nöd-
vändigtvis i att individen har möjlighet att agera fritt i samhället, utan 
styrande ramar och kollektiva tillhörigheter. Identiteter kan sägas vara av 
en mer komplex natur i senmoderniteten och det måste tas hänsyn till 
flera faktorer i förståelsen av människans identitet i vår tid. 

En ytterligare relevant poäng i Giddens teori innehåller hans reflek-
tion om hur tillit till opersonliga principer och till anonyma medmän-

                                                 
62 Giddens (1991/1999), s. 32 ff. 
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niskor är oundvikliga för den sociala tillvaron i en ”globaliserad” värld.63 
Under de förändrade villkoren i samhällsutvecklingen relaterar sig män-
niskor i större utsträckning även till de ”anonyma” medmänniskorna 
och inte enbart till de ”egna” som existerar i den närmaste omgivningen 
samt medmänniskor i det aktuella samhället. 

Med dessa antaganden kan man, i generella termer, reflektera över 
identitetsutveckling hos ungdomar med invandrarbakgrund. Deras 
identitetsarbete kan utvecklas på tre olika men ömsesidigt beroende 
plan. Dels sker det när de ställer sig i relation till människorna i sin 
närmaste omgivning som tillhör samma etniska grupp – det kan vara 
familjer, släkten, vänner och bekanta, dels när de kontrasterar sig mot de 
andra individerna i det omgivande samhället och framför allt med 
representanter av den etniska majoriteten. Slutligen när de relaterar sig 
till människorna i det gemensamma ”globaliserade” världssamfundet. 
Ungdomarna kan relatera sig till andra ungdomar och dessutom ställa 
frågan: ”Hur är jag som ungdom i relation till t ex vuxna eller barn?” 
Med tanke på ungdomarnas utvecklade modernitet och en stor föränd-
ringsbenägenhet spelar livsstilarna en viktig roll i deras identitetsutveck-
lingsarbete, oavsett om de tillhör majoritetskulturen eller andra kulturer. 

Trots att identitetsutvecklingen i den, med Giddens terminologi, sen-
moderna samhälleliga kontexten har blivit, i första hand, ett individuellt 
projekt kan det dock inte ses som fristående från sin kontext. Invandrar-
ungdomarna är inbegripna i en process där de utvecklar sina egna 
identiteter i relation till, och i samspel med den aktuella kontext de 
befinner sig i därför att identiteterna utvecklas genom interaktion med 
andra och i relation till andra. Identitetsuppbyggandet för invandrar-
ungdomarna kan, sammanfattningsvis, innehålla olika dimensioner, där 
den etniska dimensionen uppträder vid sidan av den psykologiska och 
sociologiska. 

2.3.3. Historia och identitet 
Ulf Zander64 poängterar att människorna har ett behov av att känna sig 
som en del av en större gemenskap som har sitt ursprung i det förflutna. 
Det finns, enligt honom, ett samband mellan identiteter och minnen. 
Människorna har olika vittnesbörd ur det förflutna, t.ex. fotografier, 
                                                 
63 Giddens (1990/1996), s. 115-119. 
64 Zander, (2001), s. 27-28. 
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dagböcker och brev, men många händelser är ändå bortglömda. Vi 
tenderar att fylla dessa ”minnesluckor” och på det sättet skapas iden-
titeter som erbjuder sammanhang i våra liv. Å andra sidan visar män-
niskor ofta viljan att omtolka och anpassa sin identitet till den kollektiva 
gemenskapen. Den nationella gemenskapen och nationens historia, 
enligt detta perspektiv, förmedlas och går i arv från generation till 
generation. Därför kan individerna känna en anknytning till den och 
också försvara den. 

I Jensens65 reflektion över historians roll och bruket av historiemed-
vetenheten hos människor förekommer fem olika integrerade processer 
som han kallar ”läro- och bildningsprocesser” i individens historie-
medvetande. Människorna lever i tid och rum som är förenade inom en 
sociokulturell kontext. Historiemedvetandets funktion är att individerna 
kan använda det för orienteringen i tid och rum. Jensen66 presenterar 
följande processer i historiemedvetandet: historiemedvetande som iden-
titet, som mötet med det annorlunda, som sociokulturell läroprocess, 
som värde- och principförklaring och som berättelse.  

De två första processerna står i nära samband till varandra. Medan 
den första handlar om individernas eller gruppers identitetsbildning och 
mekanismerna bakom den handlar den andra om mötet med andra och 
eventuellt annorlunda kulturer. Just i det mötet kan funderingarna med 
historiskt innehåll om vad som skiljer individen från andra och även om 
vilka likheter som finns komma fram. På det sättet kan även egna iden-
titeten förstås med en annan kvalitet. Identitet kan skapas genom speg-
lingar.  

Jensen framhåller: 
 

En identitet skapar sammanhang i tid och rum: för att bli en del 
av en ”föreställd gemenskap” måste man etablera en förbindelse 
mellan dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan. 
[…] Och när man förflyttar sig i tid och rum, möter man 
oundvikligen ”de andra” och ”de främmande”. Att förstå ”oss 
själva” är i praktiken att förstå ”de andra” och vice versa. Som 

                                                 
65 Jensen, (1997), s. 72-81; Se även Jensen, B. E. (1996). ”Historiebevidsthed og 

historie – hvad er det?”, i Bryld, C. m.fl. (1996). Historieskabte såvel som 
historieskabende. 7 historiedidaktiske essays, Gesten: OP-forlag, s. 7-8. 

66 Jensen, (1997), s. 74. 
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läroprocesser är dessa förståelser försök att bearbeta och besvara 
frågorna: vem är ”jag/vi”? Och vilka är ”de andra”? 67 

 
Mot denna bakgrund framstår historiemedvetande, enligt Jensen, som 
”en del av uppbyggnaden eller nedbrytandet av vän- och fiendebilder 
liksom av skapandet och ombildningen av lojaliteter och aversioner”.68 

Den tredje och den fjärde processen står också i förbindelse till var-
andra. Dessa processer är av existentiell natur och handlar om hur män-
niskan kan och bör leva. Tolkningar av det förflutna, förståelse av nu-
tiden och förväntningar på framtiden hjälper människor att kunna svara 
på de frågorna. Jensen poängterar, att historiemedvetande kan skapa och 
utveckla individernas ”socio-kulturella scenariekompetens”, dvs. en 
förmåga att urskilja, genomföra i praktiken och anlägga en värdeaspekt 
på sina sociokulturella scenarier. Med historiemedvetande som berättelse 
menar Jensen individernas förmåga att förstå och berätta sina egna men 
också andras liv i tid och rum och samtidigt urskilja det specifika hos 
dessa berättelser. Jensen poängterar även att i praktiken kan man inte 
dra tydliga gränser mellan denna process och de två första processerna, 
dvs. historiemedvetande som identitet och mötet med det annorlunda, 
eftersom även dessa processer ofta har en berättelsekaraktär.69 

Rüsen70 utför också ett resonemang kring historiens och föreställ-
ningar om en gemensam historia roll i identitetsskapandeprocessen. Han 
lyfter fram möjligheten för individer att med hjälp av bilder av historien 
kunna orientera sig i tillvaron, där att orientera sig innebär, i mera specifika 
termer, att: ”utveckla tidsperspektiv som vägleder handlande och dia-
krona identitetsbildande sammanhang i människors relation till sig själ-
va.”71 I anslutning till detta utvecklar Rüsen sitt resonemang kring varför 
individerna, men också olika grupperna, har ett behov av en historia: 

 
[…] de (individerna – min anm.) motiverar sina handlingar med 
föreställningar om tillhörighet som spränger gränserna för deras 
egen livstid. De organiserar sin sociala tillhörighet genom en 
tidslig perspektivering längs kedjan av släktled och gestaltar sitt 

                                                 
67 Jensen, (1997), s. 74. 
68 Ibid., s. 74. 
69 Ibid., s. 76-78. 
70 Rüsen, (2004), passim. 
71 Ibid., s. 105. 
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handlande i enlighet med det framtidsperspektiv som därigenom 
öppnas.72  

 
På liknande sätt är historieberättandet betydelsefullt för grupper av 
individer: 

 
Liksom individer genom självbiografisk tolkning av sina liv upp-
når ett minimum av konsistens genom sina förändringar över 
tiden så att handlande blir möjligt, är sociala gruppers över-
levnadsmöjligheter beroende av deras förmåga att via historisk 
orientering i nutida förlopp organisera sitt kollektiva liv så att det 
blir beständigt och har framtiden för sig i den mån det har för-
vissat sig om sitt förflutna i tidsligt djupperspektiv.73 

 
Karlsson hävdar att alla identiteter, oberoende av sin natur, kräver ett 
historiemedvetande. Historiemedvetandet är emellertid ett bredare be-
grepp, eftersom det inte enbart handlar om aspekter rörande individer-
nas och gruppernas speciella art, utan även innehåller andra aspekter.74 I 
sin diskussion om operationaliseringen av begreppet historiemedvetande, 
framförallt i empiriska undersökningar, lyfter Karlsson75 upp Jörn 
Rüsen.76 Historiemedvetande, enligt Rüsen, sammanhänger med en 
”narrativ kompetens”, dvs. ”förmågan att artikulera de historier som be-
hövs för att ge ens liv en meningsfull temporal riktning i tidens för-
ändringar”. Den historiska berättelsen bygger på tre principer: konkre-
tion, kontinuitet och kontext. Den första principen syftar på att histo-
rien bör vara närliggande människors minne. Kontinuitet i berättelsen 
betyder att de tre olika tidsdimensionerna då, nu och sedan berörs och 
behandlas i ett och samma kontext, medan tredje principen innebär att 
för att människorna skulle kunna orientera sig i tid behöver de relatera 
sig till den stora historien.77 

                                                 
72 Rüsen, (2004), s. 137-138. 
73 Ibid., s. 138. 
74 Karlsson (2004), s. 49. 
75 Ibid., s. 47-52. 
76 För en mer utförlig diskussion se Rüsen, J. (1987). ”Functions of Historical 

Narration – Proposals for a Strategy of Legitimating History in School”, i 
Historiedidaktik i Norden 3, Malmö: Lärarhögskolan i Malmö, s. 25-28. 

77 Karlsson (2004), s. 50. 
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Zander menar att identifikationen med egna gruppen och dess 
historia accelererar när förändringstakten i samhället ökar. När de 
”fasta” kategorierna i samhällsbygget bryts ner har en stark identitet och 
självförståelse, som i sin tur grundar sig på historiska föreställningar, en 
viktig funktion. Identiteten erbjuder trygghet och stabilitet i samman-
hanget. Därför spelar även historien en viktig roll, eftersom individerna 
med hjälp av den kan söka sig till olika gemenskaper. Man kan söka 
gemenskap hos sin nation, sin familj eller annat.78  

Eriksen79 diskuterar förhållandet mellan olika händelser i det förflut-
na och den samtida mytologiseringen av desamma samt varför myterna 
så starkt bidrar till att ge människor en känsla av trygghet och tillhörig-
het. Enligt Eriksen är identitet och historia eller historieberättande sam-
mankopplade. De kollektiva identiteterna förutsätter att det etableras en 
känsla av gemenskap och samhörighet. Det kollektiva medvetandet 
bygger på värderingar som hänger samman med gemensamma erfaren-
heter i ett kollektivt minne. Det är myterna, enligt Eriksen, som utgör 
kopplingen mellan identitet och historia. Enligt hans synsätt likställs de 
stora berättelserna om det förflutna med myterna. Om deras betydelse 
för individen säger han:  

 
[…] Myten appellerar till det personliga minnet och tillhörig-
hetskänslan, gärna genom att orkestrera kollektiva minnesför-
skjutningar. Myterna om det förflutna knyter an till den enskildes 
identitetskänsla; i den populära jargongen heter det ju att ”kun-
skap om historien ger identitet”… En personlig identitet är helt 
och hållet beroende av minnet eller en subjektiv, personlig 
biografi.80 

 
I sin vidare analys av historiens och i synnerhet myternas betydelse för 
identitetsskapande utför Eriksen en reflektion kring begreppet identitet. 
Eriksen framhåller att:  

 
Mytiska gemenskaper har subjektiva och objektiva aspekter, och 
samma sak gäller på det individuella planet. Den enskildes 
tillhörighet är både förutbestämd av objektiva egenskaper och 

                                                 
78 Zander (2001), s. 27. 
79 Eriksen (1996), passim. 
80 Eriksen (1996), s. 51. 
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resultatet av personliga val. Den självreflekterande nivån av jaget, 
där en person kan ställa sig frågor av typen ”Vem är jag?”, ”Vad 
tillhör jag?”, ”Var hör min lojalitet djupast sett hemma?”, 
eventuellt ”Varför skall jag föredra en gemenskap framför en 
annan?”, kallar jag den subjektiva nivån. Den mer hårdprogram-
merade nivån av erfarenheter, av vilka många stelnat i ett 
kroppsligt habitus – vanor i tanke och handling som sällan eller 
aldrig kan väljas bort – kommer jag att kalla den objektiva nivån. 
Den stora frågan för många som forskar kring mytiska identiteter 
handlar precis om förhållandet mellan det subjektiva och 
objektiva i identiteten.81 

 
De olika faktorerna i samhällsutvecklingen kan påverka graden av viljan 
och engagemang bland medborgarna att relatera sig till kollektiva iden-
titeter. Dessa identiteter står, som framgick tidigare, i nära samband till 
landets historia och även till landets historieförmedlingstradition. 
Faktorerna kan vara av olika slag, men ofta tenderar de att innebära ett 
hot eller yttre påverkan på det historiskt utvecklade tankemönstret och 
värdesystem i ett visst samhälle. Till följd av detta kan även historie-
intresset bland allmänheten öka. 

Karlsson82 framhåller att genom moderniseringsprocessen har beho-
vet av att bestämma och relatera sig till en svensk nationell identitet i 
dagens Sverige förstärkts. Orsakerna till det ser han framförallt i 
växande ”multikulturella spänningar” och ”påskyndad eller påtvingad 
samhällelig integration”. Han skriver: 

 
[…]det finns idag ett påtagligt behov av att definiera och förhålla 
sig till en historiskt framväxt svensk nationell identitet, med de 
beståndsdelar som är unikt svenska och de andra beståndsdelar 
som vi delar med resten av mänskligheten. Att historia innebär en 
upptagenhet med det i tid och rum unika, med mångfald och 
variation, kan i detta sammanhang tyckas vara en klar tillgång.83 

2.3.4. Andragenerationsinvandrare och deras identitet 
Tidigare konstaterades att när den nutida situationen förändrats för 
någon individ, särskilt om den förändras i en negativ riktning, ökar 

                                                 
81 Ibid., s. 52-53. 
82 Karlsson (1998), s. 22 f. 
83 Ibid., s. 22-23. 
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behovet och viljan att tolka och förhålla sig till det egna förflutna och 
förutse framtiden. Flykten till ett annat land kan uppfattas som för-
ändring i en negativ riktning. Invandringen påverkar i stor grad män-
niskornas identitet i ett socialpsykologiskt sammanhang. De psyko-
sociala och mentala processerna vid flytten till ett annat land, vare sig 
det sker frivilligt eller med ett inslag av tvång, har i stor utsträckning 
uppmärksammats av nationell forskning.84 Pedagogen och psykologen 
Elsie C. Franzén85 beskriver de psykologiska skeenden i människornas 
liv när man flyttar till ett annat land. Hon hävdar att flytten till ett annat 
land är för de allra flesta människor en livsavgörande händelse och även 
om människor som flyttar kan vara både praktiskt och fysiskt väl 
förberedda för flytten, så är det i de flesta fall omöjligt att förbereda sig 
för de reaktioner som kan komma i samband med migrationen. På 
samma gång påpekar Stier86, att även om alla människor med erfarenhet 
av att flytta till ett nytt land inte upplever identitetskriser, är invand-
ringen i sig ”en speciell typ av gränsöverskridande” som har stora kon-
sekvenser för den inflyttades identitet. 

Med andra generationen eller andragenerationsinvandrare brukar, enligt den 
nationella traditionen, benämnas den person som är född i sitt nya land 
men också den som var mycket ung vid ankomsten. Stier87 har studerat 
andragenerationsinvandrare och kommit fram till slutsatserna, att som 
andragenerationsinvandrare måste man ständigt hantera spänningar, 
konfliktladdade situationer och olika motsägelser mellan hemkulturen 
och majoritetssamhällets kultur. Han beskriver en sådan situation som 
”en kulturellt tvetydig identitetssituation”. Studien har framkallade att 
intervjupersonerna periodvis har känt sig förvirrade och frustrerade i sin 
tillvaro på grund av denna kulturella tvetydighet, särskilt under puber-
teten. Deltagarna i hans studie var inbegripna i ett kompromissarbete 
och balansering mellan två kulturer. I ena stunden kunde de intervjuade 

                                                 
84 Se bl.a. Cullberg, J. (1975). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur; 

Lange, A. & Westin, C. (1981). Etnisk diskriminering och social identitet. 
Stockholm: Liber; Lange, A. & Westin, C. (1993). Ungdomen om invandringen. 
Stockholms universitet: CEIFO, nr 55. 

85 Franzén, s. 54-73. 
86 Stier, s. 124, s. 22. 
87 Stier, s. 125 ff. 
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personerna se sig som uteslutande svenskar, i andra stunden som 
tillhörande en annan kultur, framför allt sina föräldrars kultur.88  

Eriksen89 berör också denna problematik och i diskussionen om den 
sk. kreoliserade människan framhåller han att forskningen av de människor 
som på, enligt honom, missvisande sätt kallas för ”andra och tredje 
generationens invandrare”, har i stort sett fokuserat på problem. Ett 
stort antal forskare har varit intresserade av identitetsproblem hos dessa 
ungdomar. Eriksen säger:  

 
Det tas i det närmaste för givet att dessa personer (andra och tredje 
generationens invandrare – min anm.) måste uppleva djupa iden-
titetsproblem. Därmed definieras kulturblandning eller kulturell 
kreolisering redan i utgångspunkten som ett problem – innan 
man har undersökt om det faktiskt är så för dem som lever i en 
miljö där de utsätts för påverkan av olika slag.90 

 
Det finns dock forskning som pekar åt det motsatta hållet. På senare år 
har ny forskning tillkommit som bär tanken om att det inte handlar om 
djupa identitetsproblem utan om att ungdomarna utvecklar en ny sorts 
identitet.  

Sociologen Aleksandra Ålund91 använder uttrycket ”multikulti-
ungdom” när hon talar om ungdomar som vuxit upp i svenska förorter 
där det bor många människor med invandrarbakgrund. Hon menar att 
det i dessa områden smids nya identiteter och att nya kulturer skapas 
och korsbefruktas. Flera av de intervjuade i Stiers92 studie har beskrivit 
det faktum, att tillhöra två kulturer också är en värdefull resurs för dem 
som gör att de känner sig flexibla, anpassningsbara och ”kulturellt 
kompetenta”. Franzén93 konstaterar, att vara invandrare och ha rötter i 
två eller flera olika länder och växa upp i en miljö där många andra 
invandrare bor behöver inte nödvändigtvis innebära att ungdomarna är 
                                                 
88 Ibid., s. 124 ff. 
89 Eriksen, T. H. (1993/1999). Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken om 

kulturell renhet. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, passim. 
90 Eriksen (1993/1999), s. 60-61. 
91 Ålund, A. (1999). ”Multikultisamhälle i vardande. Ungdom, kultur och 

sociala rörelser”. I Olsson, E. (red.). Etnicitetens gränser och mångfald. 
Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 252. 

92 Stier, s. 129. 
93 Franzén, s.134; Se även Stier, s. 122. 
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dömda till att göra sina val mellan den ena eller andra identiteten. De 
kan även tillhöra en tredje identitet utan att det innebär en konflikt. 
Problemet kan uppstå om människor tvingas välja bort eller dölja någon 
del av sin identitet av olika anledningar och då kan de hamna i konflikt 
eller få identitetsproblem.  

Ungdomar med invandrarbakgrund kan genom sina föräldrar, släk-
tingar, vänner och eget personligt minne ha en levande relation till hem-
landet, eller rättare sagt till deras föräldrars hemland, men det behöver 
inte nödvändigtvis förhålla sig på det sättet. Eftersom de kan bo i flera 
olika kulturella miljöer så handlar deras identitetsutveckling i stor ut-
sträckning om att positionera sig i förhållande till dessa miljöer. 
Samtidigt innebär denna process en uppgörelse med de egna rötterna, 
dvs. de måste välja hur de ska förhålla sig till och hantera sin egen 
bakgrund.  

 
* * * 

 
Sammanfattningsvis kan jag säga att, identitetsutvecklingen i dagens 
samhälleliga kontext har blivit i första hand ett individuellt projekt. Det 
individuella projektet kan dock inte ses som fristående från sin kontext. 
Identiteterna utvecklas genom interaktion med andra och i relation till 
andra. Ungdomar med invandrarbakgrund är inbegripna i en process där 
de utvecklar sina egna identiteter i relation till, och i samspel med den 
aktuella kontext som de befinner sig i. Detta sker i relation till landets 
sociokulturella kontext, i relation till ”de andra” i denna kontext, i 
relation till ett ”vi” som kan vara familj, släkt, vänner och bekanta, samt 
i relation till den globala kulturella kontexten.  

Jag anlägger två nivåer på begreppet identitet. Min förståelse av 
begreppet på det personliga planet eller en individuell nivå grundar sig på 
Anthony Giddens teoretiska resonemang. Personliga identiteter är ett 
reflexivt projekt och de framstår inte som oberoende av det aktuella 
samhällets sociokulturella kontext. Identiteterna begränsas av vissa 
ramar i denna kontext. Vissa kategorier för en personlig identitet kan 
utgöra en någorlunda stabil kärna och vara betydelsefull för individen. 
En sådan kategori kan exempelvis gälla individens etniska bakgrund. 
Samtidigt är de personliga identiteterna dynamiska, de förändras och 
utvecklas under en människas liv. 
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På det kollektiva planet eller en samhällsnivå, är min förståelse för 
begreppet identitet näraliggande Thomas Hylland Eriksens och Benedict 
Andersons teoretiska bidrag. Samtidigt vill jag poängtera att, även om 
gemenskaper ur deras förståelse ska uppfattas som en konstruktion och 
en föreställd gemenskap, kan denna gemenskap vara helt central för 
individer. De kollektiva gemenskaperna kan ge trygghet och stabilitet i 
individernas tillvaro och fylla deras personliga biografier. Denna önskan 
kan vara starkare utpräglad hos invandrade personer och i synnerhet 
ungdomar med invandrarbakgrund. 

För att förstå mekanismen bakom identitetsformeringen hos ung-
domar med invandrarbakgrund är det, enligt min uppfattning, önskvärt 
att anlägga de båda identitetsdimensionerna och perspektiven. Det rör 
sig om olika nivåer och de utesluter inte varandra och är inte mot-
stridiga. Samtidigt kan denna syntes ses som betydelsefull för grund-
läggande förståelse av individens identitet. 

Att studera enbart den kollektiva sidan hos identiteten – i detta fall 
hos ungdomar med jugoslavisk bakgrund – kan innebära en begräns-
ning. För det första, själva graden av identifieringen med andra individer 
inom en och samma grupp kan vara varierande och även viljan hos 
individerna till det eller andra orsaker. För det andra, undersöknings-
gruppen jag valde för studien kan inte betraktas som en samlad, i det här 
fallet etnisk grupp, trots att denna bild ofta är förekommande i den 
samhällspolitiska debatten. Alla ungdomarna i studiet är inte jugoslaver i 
bemärkelsen av en etnisk grupp, utan de betraktar sig som bosnier, serber, 
kroater, men också som jugoslaver. 

I nästa kapitel kommer jag att berätta om olika förutsättningar för 
denna studie samt presentera mina metodiska överväganden. 
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Kapitel 3. Material och metod 
 
 
 
 
I det föregående kapitlet har jag presenterat och i viss mån diskuterat 
den teoretiska apparaten som jag valt för projektet. Detta kapitel be-
skriver de metodologiska aspekterna i studiets genomförande. Kapitlet 
inleds med en introduktion av urvalen både för datainsamlingen och för 
studiens informanter. Jag presentar också mitt empiriska material. Sedan 
berör jag frågor kring genomförandet av projektet. Därefter tar jag upp 
bearbetningen och analys av det empiriska datamaterialet som är av skild 
karaktär. Slutligen presenterar jag några forskningsetiska synpunkter. 

3.1. Några förutsättningar 
De metoder som jag har använt mig av vid insamlingen av data-
materialet bygger på den kvalitativa idétraditionen.1 Hermeneutiken som 
grund anses, i det här fallet, viktig i sammanhanget. Ett av de känne-
tecknande dragen i en kvalitativ forskning är, enligt Mats Alvesson och 

                                                 
1 Det ska dock beaktas, att under senare år har diskussionen kring 

dikotomiseringen mellan de kvantitativa och kvalitativa forskningsansatserna 
fått nyanserade karaktär. Bland annat har problemet kring den normativa 
innebörden i en kvalitativ ansats uppmärksammats och på flera håll har man 
argumenterat för att uppdelningen i en kvalitativ och en kvantitativ ansats 
kommer att bli inaktuell. Detta beror till stor del på att argumenten för själva 
distinktionen är otydliga och inte kan övertyga eller motivera uppdelningen. 
(Se bl.a. Allwood, C. M. (2004). ”Perspektiv på den kvalitativa 
idétraditionen”, I Allwood, C. M. (red). Perspektiv på kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur, s. 17 ff.; Gustavsson, B. (2004). ”Kunskapandets mångfald 
– från enhet till fragment”, i Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur, passim; Åsberg, R. (2001). ”Det 
finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. 
Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik.”, I Pedagogisk 
Forskning i Sverige, årg. 6:4. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för 
pedagogik och didaktik, s. 270-292). Jag väljer att inte fördjupa mig i denna 
diskussion i det aktuella projektet. 
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Kaj Sköldberg2, forskarens aktiva roll i forskningsprocessen. En 
kvalitativ forskning ”…tillåter mångtydigheten i fråga om tolkningsmöj-
ligheter och forskarens konstruerande av vad som beforskas att bättre 
framträda…”3. Författarna poängterar dock att det inte finns någon 
självklarhet i hur en kvalitativ metod ska definieras. Författarna formu-
lerar som kriterium, att forskaren beaktar det öppna och mångtydiga i 
ett empirimaterial, samtidigt som flera kvalitativa metoder lyfter fram 
olika kategoriseringar. En annan aspekt i de kvalitativa metoderna är att 
dessa metoders utgångspunkt stämmer från studiesubjektens perspektiv. 
En viktig poäng är att valet av forskningsmetod måste övervägas i 
relation till forskningsproblem och forskningsobjekt.4 

Jag har genomfört en förstudie och en huvudstudie. Mitt empiriska 
material består av en förstudie i form av enkätundersökning och klassifi-
ceringen av elevuppsatser och huvudstudien med skolans styrdokument 
utfärdat av Skolverket, ungdomarnas egna livsberättelser i textform samt 
intervjustudie med tolv elever och fem ämneslärare vid en gymnasie-
skola. Förstudien som genomfördes under våren 2003 fungerade fram-
för allt som ett pilotprojekt och som upptakt för det planerade huvud-
projektet.5 

Fältarbetet i min huvudstudie genomfördes under hösten/vintern 
2003. Mitt huvudsakliga material för hela projektet består av ungdo-
marnas egna livsberättelser, s.k. narrativa representationer 6, som de lämnade 
till mig i textform, samt de kvalitativa intervjuer både med eleverna och 
med lärarna. Intervjuerna med eleverna genomfördes efter det att jag 
hade tagit del av deras livsberättelser. Denna metodvariation för data-
insamling kan ses som en form av metodtriangulering som kan förbättra 
studiens validitet och trovärdighet. Fördelen med den förra metoden är 
att den i större utsträckning möjliggör både förstärkningen av 
undersökningspersonernas eget perspektiv i studiet och tillträdet till 
inifrånperspektiv. Inifrånperspektivet förutsätter beaktandet av tidsandan 
                                                 
2 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi 

och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, passim. 
3 Ibid., s. 11. 
4 Alvesson & Sköldberg, s. 10 f. 
5 Om resultatet av pilotstudien, se inledande Kapitel 1. 
6 Enligt Allwood används de narrativa representationerna i stor utsträckning i 

den kvalitativa ansatsen och fördelen kan ligga i att forskaren kan utgå från 
”berättarens eller aktörens perspektiv”, se Allwood, s. 27. 
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och det historiska sammanhanget och man låter informanterna själva 
komma till tals och på det sättet eventuellt få ett inifrånperspektiv vid 
analysen av deras livssituation. Den senare metodens förtjänster, enligt 
den norske pedagogen och psykologen Steinar Kvale7, ligger bl.a. i att 
denna typ av intervju liknar i många avseenden ett samtal och forskaren 
har möjlighet att lyssna på vad människor själva berättar om sin livs-
värld. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå världen 
ur de intervjuades synvinkel, det är ett samspel och ett meningsutbyte 
mellan forskaren och den intervjuade. Kvale poängterar vidare att det 
inte finns några gemensamma procedurer för intervjuforskning; inter-
vjun kan vara utformad på olika sätt och det finns lika många former av 
intervjuanalys som det finns sätt att läsa en text. Författarens samman-
fattning av den egna utvecklade forskningsmetoden är följande: 

 
[…] man kan frestas till att avfärda den kvalitativa intervjun som 
forskningsmetod – den erhållna kunskapen är inte objektiv, utan 
subjektiv i den meningen att den är för mycket beroende av de 
intervjuade personerna…[…] detta i själva verket är styrkan hos 
intervjusamtalet: att det kan fånga en mängd olika personers 
uppfattningar om ett ämne och ge bild av en mångsidig och 
kontroversiell mänsklig värld.8 

 
Carl Martin Allwood9 hävdar att det finns olika tolkningar kring vad 
termerna inifrån- och utifrånperspektiv innebär. Det ena tolkningen 
definierar inifrånperspektiv som ett perspektiv där ”studieobjektet ses 
inifrån studieobjektet själv”, dvs. att forskaren upplever eller skriver från 
studieobjektets utgångspunkt, medan utifrånperspektiv som ett perspektiv 
där ”studieobjektet observeras från betraktares perspektiv”. Enligt den 
andra tolkningen behandlar inifrånperspektiv det studerade objektet ”utan 
att särskilja sig från det i någon större utsträckning” och utifrånperspektiv 
behandlar det studerade objektet utan att forskaren ”i någon nämnvärd 
grad identifierar sig med det”: 

 

                                                 
7 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 9-

19. 
8 Kvale, s. 14. 
9 Allwood, s. 23-25. 
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Fenomenet behandlas inte som ett fenomen som tillhör ”oss” 
eller räknas till ”vi”. I stället särskiljer sig personen i hög utsträck-
ning från fenomenet och behandlar det så som varandes utanför 
sitt eget sammanhang.10  

 
Allwood försöker sammanföra dessa två perspektiv och hävdar, att i en 
praktisk tillämpning är skillnaden mellan båda perspektiven en grad-
fråga. Hans poäng är följande: 

 
Perspektiven delar rimligen en hel del förförståelse, t.ex. implicit 
vardaglig sunt-förnuftförståelse som författaren tar för givet utan 
att tänka på det. Denna delade förståelse kan göra det möjligt att 
relatera de två perspektiven till varandra som delar i ett större 
sammanhang.11 

 
Distinktionen mellan inifrån- och utifrånperspektiven är förenad, enligt 
mig, med olika svårigheter. Bortsett från de definitionsmässiga nyanser-
na är det problematiskt, enligt min uppfattning, att påstå att det skulle 
vara möjligt för forskaren att fullt ut inta eller anlägga det s.k. inifrån-
perspektivet i sin studie.12 Man rör sig eventuellt inom ett ”gränsperspek-
tiv” eller ”sidoperspektiv” med olika elementen från båda. Däremot är 
min uppfattning, att forskarens förförståelse för det studerade fenomen 
eller inkännande för olika individernas livssituation kan förstärkas mot 
bakgrund av olika aspekter av forskarens egen bakgrund. Vid sidan av 
den sunt-förnuftförståelse, som Allwood talar om ovan, kan det även 
handla om en djupare förståelse när man studerar t.ex. vissa fenomen 
eller vissa individer. 

Min egen förförståelse av den aktuella studiens problematik grundar 
sig dels på mina upplevelser av den genomgångna processen i mitt eget 
liv, som på många sätt påminner om ungdomarnas berättelser i den här 
studien, dels på mina upplevelser i min nuvarande livssituation som en 
del av landets kultur och historielärare i bl.a. svensk historia samt 
företrädare för samhällets historietradition som är i bruk. De sociala 
aspekterna av samhällslivet i mitt förra land liknar situationen i under-

                                                 
10 Ibid., s. 24. 
11 Ibid., s. 24. 
12 Denna problematik är av kunskapsteoretisk natur och handlar i bredare 

mening om tillgängligheten till människors inre- eller ”själsliga” liv. 
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sökningsungdomarnas förra land. Båda länderna var en konstruktion 
bestående av en mångfald av olika befolkningsgrupper med de kon-
sekvenserna som en samlevnad mellan olika grupper kan innebära. När 
jag talar om likheter i min egen (invandrar)bakgrund och studieungdo-
marnas (invandrar)bakgrund tilldelar jag betydelsen av likheterna mellan 
våra gamla länder som större i sammanhanget än själva faktumet att 
man har flyttat från ett land till annat.  

Min studie är av en fallstudiekaraktär och jag har haft för avsikt att 
intensivstudera ett antal aktörer som är intressanta ur en viss aspekt. 
Studien är avgränsad både i tid, rum och form. Fallstudien utgör ett 
underlag för mitt forskningsprojekt, genom att den ger empiriska data 
som jag analyserar och tolkar. Jag ser fallstudien tillsammans med de 
metoder jag använt i min undersökning som ett sätt att försöka förstå de 
studerade fenomenen. Mitt angreppssätt är nära det idiografiska då jag 
samlar in data från ett relativt litet antal informanter, men samtidigt är 
dessa data ganska omfattande. På samma gång använder jag mig av 
empirinära metoder som i sin natur tillhör de mera strukturerade meto-
derna inom de kvalitativa forskningsmetoderna. 

Den fallstudiebaserade forskningens användningsområde är, enligt 
Evert Gummesson13, i första hand, för att studera och förstå fenomen 
som innehåller en mängd olika variabler och samband. Fenomenen 
framstår i regel som komplexa i och med de är diffusa och inte alltid 
överblickbara. Syftet med fallstudiebaserad forskning är oftast att förstå 
fenomenet, samtidigt kan syftet vara att fokusera på kausalitet. Denna 
forskning är övervägande kvalitativ och teorin framträder i form av kate-
gorier, begrepp och eventuellt modeller som även kan bilda en ”specifik 
teori”. Ytterligare en relevant aspekt vid fallstudier, som Gummesson tar 
upp14, är betydelsen av forskarens förförståelse i form av egna erfaren-
heter och kunskaper samt forskarens paradigm i form av personliga och 
yrkesmässiga värderingar. 

Alvesson och Sköldberg15 framhåller, att generaliseringen av kvali-
tativa fallstudier ofta ifrågasätts. Anledningen till detta ligger i vilket 

                                                 
13 Gummesson, E. (2004). ”Fallstudiebaserad forskning”, i Gustavsson, B. 

(red.). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur, s. 
115 ff.  

14 Ibid., s. 119, 136. 
15 Alvesson & Sköldberg, s. 39 ff. 
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epistemologisk ståndpunkt man utgår ifrån och även vad som avses med 
generalisering; i fall man är ute efter att fånga ”regelbundenheter på 
ytan” så är generalisering i den bemärkelse omöjlig utifrån fallstudier. 
Om man anlägger ett kunskapsrealistiskt perspektiv som beaktar ”mön-
ster och tendenser gemensamma och underliggande för flera ytfeno-
men” som bas för generalisering av kvalitativa fallstudier är detta möjligt 
och kan vara fruktbart. Martyn Denscombe16 hävdar att vid fallstudier 
och mindre urval, där man inte gör anspråk på ”representativitet”, måste 
tillräckliga detaljer tillhandahållas om den eller det studerade objektet 
och om hur den eller de har valts ut. Forskning som bygger på fall-
studier kan också motivera vissa generaliseringar från forsknings-
upptäckter genom att se till att det datamaterial som forskaren har sam-
lat in är representativt för det aktuella fallet. När forskaren identifierar 
de lämpliga informanterna, så kan man sträva efter att inkludera alla 
relevanta kategorier och säkerställa en tillräcklig täckning av situationer 
och händelser och på så vis motivera anspråk på att data är representativ 
för de fall som studeras. 

Allwood17 i sin studie om kvalitativa forskningsmetoder poängterar 
att det finns en väsentlig skillnad mellan de olika metoderna i fråga om 
sin inställning till kunskapsteoretisk rationalism och kunskapsteoretisk 
empirism, dvs. man har olika syn på hur stort forskarens inflytande är 
och bör vara på forskningsresultatet. En rationalism förutsätter ett stort 
inflytande på forskningsresultatet, medan empirism ger ett litet inflytan-
de. De mera strukturerade metoderna tenderar att hålla forskarens in-
flytande på en låg nivå och de frambringar en ”mera positiv syn” på 
generaliseringsmöjligheterna. Allwood poängterar dock att det ovan-
sagda kan variera i hög grad och förhållandet mellan kunskapsteoretisk 
rationalism och ställningstagandet till generaliseringsmöjligheterna är 
otydligt. De kvalitativa forskningsmetoder som har sin inspiration hos 
hermeneutiken och som i större utsträckning orienterar sig mot kun-
skapsteoretisk rationalism har en tendens att lyfta fram betydelsen av 
forskarens förförståelse.  

Allwood skriver att: 
 

                                                 
16 Denscombe, M. (2004). Forskningens grundregler. Samhällsforskarens handbok i tio 

punkter. Lund: Studentlitteratur, s. 189 ff. 
17 Allwood, s. 14 -16. 
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Oavsett om en forskares förförståelse är unik eller delad med 
andra forskare kan forskningens resultat generaliseras, eller inte, i 
den utsträckning som verkligheten medger.18 

 
Diskussionen om generaliseringsmöjligheterna inom den kvalitativa idé-
traditionen bör således, enligt Allwood, kompletteras med forskarens 
ställningstagande i frågan om vilken typ av generalisering man åsyftar, 
dvs. en generalisering i ”någon grad” eller en ”total” generalisering. 

 
Trots att den sociala verkligheten inte är helt stabil, utan istället är 
föränderlig, så är förändringshastigheten sällan så hög att genera-
lisering i någon grad verkar vara utesluten. Generalisering bör 
istället diskuteras utifrån förväntad grad av generalisering (till vilka 
typer av personer, tider och platser är det rimligt att tro att 
resultaten kan generaliseras?). 19 

3.2. Val av informanter och genomförande 
Jag har studerat dels ungdomar med jugoslavisk bakgrund, dels histo-
rielärare på gymnasienivå.20 Samtliga ungdomar har jugoslavisk bakgrund 
och har vid intervjutillfällena studerat vid en gymnasieskola i en söder-
förort utanför Stockholm. Ämneslärarna har arbetat på samma skola 
och har olika erfarenheter både i fråga om olika ämneskombinationer 
samt tiden som de har varit verksamma som lärare. 

En viss reservation finner jag nödvändig i sammanhanget, nämligen 
problemet kring kategorin den jugoslaviske eleven.21 Trots att samtliga 
ungdomar, på ett eller annat sätt, nämner Jugoslavien eller f.d. Jugo-
slavien som deras födelseland och också uppger en nationell tillhörighet 
som är förknippad med landet, betonar eleverna desto mer sin etniska 
tillhörighet; ”det serbiska”, ”det bosniska” och ”det kroatiska”. Dess-
utom finns inte i dag landet kvar på världskartan. Jag väljer dessa 
invändningar till trots att berätta om ”den jugoslaviske eleven”, dels för 
att tio av studiens tolv elever är födda i ett land vid namn Jugoslavien och 
det faktum spelar en viktig roll i deras identifikation, dels för att undvika 
                                                 
18 Ibid., s. 15. 
19 Allwood, s. 20-21. 
20 Pilotprojektet här och i fortsatta framställningen är inte inkluderad. 
21 Detta gäller även uttryck som elever med jugoslavisk bakgrund och elever 

från forna Jugoslavien. 
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fragmentering och förstärka överskådligheten. Ett annat problem ligger i 
själva skapandet av kategorin den jugoslaviske eleven eller närliggande till den. 
Jag skapar en kategori för att undersöka och förstå de fenomen som jag 
är intresserad av. Min avsikt är dock att studera människor och deras 
och upplevelser och ungdomarna är mina samtalspartner och medkon-
struktörer. 

I fältstudien har jag inlett samarbete med totalt arton informanter 
bland vilka från början utgjordes av tretton ungdomar och fem lärare. 
Antalet ungdomar i min undersökning kort efter det påbörjade arbetet 
reducerades till tolv, eftersom en elevinformant valde att avbryta under-
sökningen med motiveringen tidsbrist. Antalet lärarinformanter förblev 
oförändrat och är representerade av samtliga verksamma ämneslärarna 
vid undersökningstillfället. Ungdomarna valdes enligt principen att för-
söka fånga in samtliga elever med jugoslavisk bakgrund på en studieplats 
vid en viss tidpunkt. Eleverna som kommer från familjer där endast ena 
föräldern kommer eller har anknytning till forna Jugoslavien har 
uteslutits från undersökningen redan från början. Jag började med att 
identifiera informanterna efter deras efternamn samt efter att jag har 
tagit del av kursdeltagarlistorna på modersmålsundervisningen. Denna 
taktik kompletterades efterhand med att jag även bad de intervjuade 
eleverna om ytterligare tips. Det har dock visat sig att antalet informan-
ter förblev den ursprungliga. Lärarna valdes enligt principen att försöka 
få samtycke med samtliga verksamma ämneslärare vid undersöknings-
tillfället. Syftet med intervjuerna med historielärarna var dels att 
diskutera historiens roll och historieundervisningen i en mångkulturell 
skola, dels utvecklingen av historiemedvetandet hos eleverna i första 
hand med utländsk bakgrund.  

Två veckor innan jag började med undersökningen hade jag kontak-
tat informanterna och presenterat mitt projekt. Samtliga deltagare i 
studien fick en projektbeskrivning som de skulle läsa och bestämma för 
sitt deltagande. Samtliga har visat en positiv inställning både till min 
planerade studie och till sin egen medverkan i den. Jag började under-
sökningen med att be ungdomarna skriva en livshistoria. Rubriken för 
denna historia valdes som Min livshistoria. Detta metodiska verktyg valde 
jag för att försöka komma åt ungdomars egna historier. Tidsmässigt 
behövde de en till två veckor på sig för att skriva sin berättelse. Jag har 
fått in två tredje delar av livsberättelserna (åtta av totalt tolv) med 
varierande längd och kvalitet på texten, men jag valde att göra intervjuer 
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även med eleverna som inte lämnat in en text. Efter genomläsningen av 
livsberättelserna har jag börjat arbetet med att djupintervjua samma 
ungdomar samt parallellt med det även ämneslärarna.  

Enligt Kvale22 är den kvalitativa forskningsintervjun tekniskt sätt 
halvstrukturerad. Den är med andra ord varken ett öppet samtal eller ett 
strängt strukturerat frågeformulär och genomförs enligt en viss mall 
som koncentrerar sig till vissa teman/områden med förslag till frågor. 
Mina intervjuer är halvstrukturerade och 40-55 minuter långa. Jag har på 
förhand indelat innehållet i intervjun i olika teman med huvud- och 
underfrågor. Vid intervjuer med eleverna blev det dock deras utsagor i 
livsberättelserna avgörande och vägledande för planeringen av den 
aktuella intervjun. De utformades och kompletterades mot bakgrund av 
tidigare erhållna livsberättelser. Jag gav även ett stort utrymme för att 
följa upp ämnen/områden som ungdomarna och lärarna själva hade 
tagit upp. Jag har även gjort nödvändiga justeringar under samtalet och 
inte haft för avsikt att behandla alla frågor i en viss följd. Valet av en 
sådan intervjuutformning och teknik har föranletts av flera orsaker, bl.a. 
att studien var begränsad i tid samt att jag saknade den önskvärda när-
heten till alla mina informanter. Intervjuerna med ungdomarna har 
kretsat kring följande fyra större teman: 

• Ungdomars kulturella bakgrund och till viss del deras biografi 
• Historia som behandlas i skolan och som möts i samhället 
• Historia som kommuniceras inom familjen, släkten och/eller 

kompisar 
• Ungdomars identitet  

 
På motsvarande sätt blev intervjuerna med lärarna grupperat i tre olika 
teman: 

•  
• Mötet mellan elevernas olika syn på historia och skolans 

historia  
• Elevernas historiemedvetande 
• Historieundervisning och eleverna med invandrarbakgrund. 

                                                 
22 Kvale, s. 32. 
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3.3. Bearbetning och analys 
Vid analysen av det insamlade datamaterialet har flera analysmetoder 
används. Bakgrunden till detta beror till stor del på materialets skilda art. 
Undersökningens syfte och problemområde samt intervjumaterialets 
karaktär blev avgörande i valet av metoden för intervjuanalys. I utarbet-
ningen av en lämplig analysmodell har jag huvudsakligen haft tre inspi-
rationskällor. Den ena är ovannämnda verk av Kvale om den kvalitativa 
intervjun i vilken han i allmänna termer beskriver intervjun som forsk-
ningsmetod med olika innebörder beroende på det valda teoretiska 
perspektivet. Den andra är ett gemensamt projekt av den engelske 
pedagogen Ivor Goodson och den svenske pedagogen Ulf Numan23. I 
sitt bidrag utvecklar författarna både ett teoretiskt och ett metodologiskt 
verktyg för livshistorieforskningen och i synnerhet livshistorieintervjun 
som dess främsta datainsamlingsmetod. Detta kompletteras med andra 
verk av Goodson som har skrivit flera böcker om det aktuella området. 
Några av dem är översatta till svenska och norska24 och det finns även 
ett betydande antal på engelska. Den tredje källan för min inspiration är 
en studie av uppsalapedagogen Héctor Pérez Prieto25 som studerar 
människor med hjälp av livshistorieintervjuer. Trots sina delvis skilda 
synsätt har alla nämnda bidrag, enligt min uppfattning, en gemensam 
huvudpoäng. De understryker den enskilde forskarens aktiva och obero-
ende roll i utformandet, genomförandet, analysen och rapporteringen av 
intervjun. 

En viktig aspekt som jag hade i åtanke när jag funderade på valet av 
analysmetod var att jag under den relativt korta stunden vid intervju-
tillfället hade tagit del av ungdomarnas innehållsrika berättelser som inte 
enbart begränsades till mina på förhand utvalda teman. Dessutom 

                                                 
23 Goodson, I. F. & Numan, U. (2003). Livshistoria och professionsutveckling. 

Berättelser om lärares liv och arbete. Lund: Studentlitteratur. 
24 Se bl.a. Goodson, I. (1996). Att stärka lärarnas röster. Sex essäer om lärarforskning 

och lärar-forskarsamarbete. Didactica 5. Stockholm: HLS Förlag; Goodson, I. 
(1999). ”Professionalism i reformtider”, I Pedagogiska Magasinet 4/99; 
Goodson, I. (2000). Livshistorier – kilde til forståelse av utdanning. Bergen: 
Fagbokforlaget. 

25 Pérez Prieto, H. (2000). Historien om räven och andra berättelser. Om 
klasskamrater och skolan på en liten ort – ur ett skol- och 
livsberättelseperspektiv. Pedagogisk forskning i Uppsala 137, Uppsala: Uppsala 
Universitet. 
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förfogade jag över insamlade livsberättelser som ungdomarna skrivit till 
mig. Min upptäckt var att dessa ungdomars berättelser, både i form av 
text och under vårt samtal, kretsar i stor utsträckning kring sin egen 
biografi. 

Analysarbetet inleddes med att jag lyssnade en till två gånger på 
inspelade intervjuer. Sedan har jag noggrant transkriberat intervjuerna i 
sin helhet, samt under tiden gjort olika anteckningar och kommentarer 
av mera spontan karaktär. Dessa anteckningar blev värdefulla vid senare 
läsning och analys. Den fortsatta arbetsprocessen med materialet har 
indelats i olika stadier. Det första steget var att läsa hela den transkri-
berade intervjutexten och att göra en tolkning av hela intervjun, det 
andra steget var att försöka spåra olika tendenser i helheten och gruppe-
ra de tendenserna – att se trender. Det tredje steget var att försöka 
identifiera väsentliga skillnader i de olika utsagorna. 

Det finns flera olika strategier för analys av intervjuer. Goodson26 
förespråkar en strategi som går ut på att man använder en process av 
”nedsänkning, neddoppning (immersion)” som han kallar för att ”bada i 
data”. Man läser utskrifterna flera gånger med noteringar av viktiga och 
återkommande teman samt grupperar dem. Sedan analyseras de gruppe-
rade citaten om vissa teman igen och en preliminär rapport förbereds. 
Utifrån den kan till slut en utförligare och slutgiltig rapport utvecklas. 
Kvales27 poäng är emellertid att forskaren under analysen kan alternera 
mellan att söka de berättelser som ryms i intervjun eller föra samman de 
många olika händelserna till en sammanhängande historia. Både analy-
sen och rapporteringen av en intervju flätas samman i en narrativ analys 
och blir en historia. Analysen av intervjuerna bäddas på detta sätt in i 
själva skrivandet. 

Kvale28 urskiljer fem huvudmetoder för en meningsanalys av inter-
vjuer: koncentrering, kategorisering, narrativ strukturering, tolkning och 
ad hoc-metoden, dvs. växling mellan olika metoder och angreppssätt. 
Detta kan innebära att man koncentrerar intervjutexten, att man 
kategoriserar utsagor, att utsagor förs samman i en strukturerad berättel-
se, att berättelsen tolkas i ljuset av någon teori. En narrativ strukturering 
innebär, med Kvales ord, att:   

                                                 
26 Goodson & Numan, s. 147. 
27 Kvale, s. 182, 233. 
28 Ibid., s. 170 ff. 
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[…] en text organiseras tidsligt och socialt för att avslöja sin 
mening. Den inriktar sig på de historier som berättats under 
intervjun och söker utveckla deras strukturer och intriger. Om det 
inte ingår i materialet några spontant berättade historier, kan en 
narrativ analys försöka skapa en sammanhängande historia av de 
många händelser som rapporterats under intervjun.29 

 
Enligt denna metod kan en intervjuanalys alltså betraktas som en form 
av berättelse eller fortsättning av den historia som den intervjuade 
berättar för forskaren. En narrativ analys av det som sagts under 
intervjun kan leda till en ny historia som nu utvecklas ur den ursprung-
liga intervjuns tema och berättas av forskaren på nytt. Analysen kan 
också leda till en koncentrering eller en rekonstruktion av intervjuper-
sonens flera korta berättelser till en rikare, mer förtätad och samman-
hängande historia. Kvale hävdar att intervjuns berättardimension ofta 
negligeras, trots att berättelser har en viktig social funktion för gruppen i 
och med att den kan upprätthålla sociala band och att gruppernas 
berättelser bidrar till bildningen av gruppidentiteten och håller grupper 
samman.30 

Goodson31 urskiljer tre grundläggande varianter av livshistorieforsk-
ningen: yrkeshistoria, den tematiska livshistorian och den fullständiga 
livshistorian och det är syftet för själva studiet som utgör den väsentliga 
skillnaden mellan de tre huvudformerna. Den tematiska livshistorien 
antar speciell fokus som de följer upp. Man söker också på olika sätt 
bakgrundsmaterial av livshistoriekaraktär i avsikt att bättre förstå och 
belysa det aktuella temat. Dessa bakgrundsfaktorer kan vara kritiska 
händelser (critical incidents) i personens liv. Målet för en hel, eller 
fullständig livshistoria (total life history) är att förstå den studerade 
personens kompletta levnadsberättelse samt kontextualisera den med att 
sätta in den i sitt historiska och lokala sammanhang. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att min analysmetod för inter-
vjuerna med ungdomarna härrör från den narrativa analystraditionen, då 
jag själv tillsammans med mina informanter bygger upp en berättelse där 

                                                 
29 Kvale, s. 174. 
30 Ibid., s. 181; Jfr Pérez Prieto (2000), s. 19 ff. 
31 Goodson & Numan, s. 142 ff. 
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en särskilt vikt läggs vid vissa aspekter.32 Konstitueringen av berättel-
serna fortlöper i två steg: först ringas uppgifterna in av mera biografisk 
karaktär för att sedan övergå till för studien relevanta ämnesområden. 
De biografiska uppgifterna hämtas även från ungdomarnas livsberättel-
ser, medan dessa texter som helhet är föremål för en mera ingående 
tolkning utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 

I min analys av elevernas texter har jag dels försökt kategorisera 
innehållet genom att ringa in och benämna vissa bestämda och åter-
kommande teman, dels tolkat elevernas utsagor. Slutligen har jag försökt 
identifiera de problemområden som förekom i olika elevers texter. En-
ligt Alvesson och Sköldberg33 är den hermeneutiska textanalysen en 
flerstegsprocess som startar i texten som helhet, då man försöker bilda 
en uppfattning om texten som helhet. Nästa steg innebär att man söker 
olika teman i texten, detta gör man genom att man granskar enskildheter 
i texten. Det tredje steget är då man jämför texter med likartade teman 
och sista steget innebär att man återvänder till texten som helhet med en 
fördjupad förståelse av textens budskap, tack vare och med hjälp av steg 
två och tre. 

Vid porträtteringen av ungdomarna har jag själv tillsammans med 
dessa elever byggt upp en ny livshistoria med en viss koncentration på 
för studiens relevanta problematik. Jag ansluter mig i den delen till den 
narrativa analystraditionen. Jag försöker sammanbinda data till en 
berättelse. Analysen av data är konstrueringen av berättelsen och denna 
analysmodells viktigaste element är själva berättelsen. 

Jag har utgått från vissa regler vid transkriberingen samt rapport-
skrivandet av elev- och lärarintervjuerna. Dels har jag strävat efter att 

                                                 
32 Om den narrativa analystraditionen se bl.a. Calander, F. (1998). ”Livets 

episodiska form som grund för datakonstruktion och analys”, I Heyman, I. 
& Pérez Prieto, H. (red.) (1998). Om berättelser som redskap i pedagogisk forskning. 
Pedagogisk Forskning i Uppsala 131. Uppsala: Uppsala Universitet; Hellsten, 
J-O. (1998). ”Giltig forskning? En diskussion av narrativ analys”, I Heyman, 
I. & Pérez Prieto, H. (red.) (1998). Om berättelser som redskap i pedagogisk 
forskning. Pedagogisk Forskning i Uppsala 131. Uppsala: Uppsala Universitet; 
Heyman, I. (1998). ”Oss pedagoger emellan… - konstruktion av en 
berättelse”, I Heyman, I. & Pérez Prieto, H. (red.) (1998). Om berättelser som 
redskap i pedagogisk forskning. Pedagogisk Forskning i Uppsala 131. Uppsala: 
Uppsala Universitet. 

33 Alvesson & Sköldberg, s.160-175. 
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göra utskrifterna mera läsvänliga, dels efter att utskrifterna skulle vara 
stilmässigt någorlunda identiska. Informanternas namn är fingerade. Alla 
citat, både korta i löpande text i citationstecken och vid de längre 
återgivningarna är informanternas egna. 

Här återger jag de viktigaste markeringar för mina intervjuutskrifter: 
 

Kriget - intervjupersonen eller jag betonar något 
.. - korta pauser 
… - långa pauser 
”…” - intervjupersonen citerar någon annan eller sig själv i 

någon annan konversation 
(…) - mina eventuella kommentarer eller någon situa-

tion/handling under intervjun av utom själva talet, t.ex. 
när intervjupersonen skrattar. 

[…] -utelämnad textfragment som saknar betydelse i sam-
manhanget. 

3.4. Forskningsetiska aspekter 
Det forskningsetiska övervägandet har beaktats i min forskningsprocess 
och i uppsatsskrivandet. Deltagarna i projektet har noggrant informerats 
om studiets villkor innan de gav sina samtycken. Både de regler som 
gäller konfidentialitet och användningen av uppgifterna har följts. Detta 
är viktigt, inte minst när större delen av min studie handlar om ung-
domar och deras situation. Samtliga uppgiftslämnare i min studie har 
informerats om vilken uppgift de har i undersökningen samt under vilka 
villkor de deltar. Själva deltagande i projektet var frivilligt och en in-
formant har visat sin ovilja att delta i projektet. Mina informanter är 
äldre än 16 år och därför jag har nöjt mig enbart med deras eget 
samtycke utan att behöva inhämta tillstånd från ungdomarnas föräldrar.  

Samtliga personnamn i min studie är fingerade och det är endast de 
berörda undersökningspersonerna som kan identifiera sig själva i texten. 
Jag har dock försökt behålla den kulturella atmosfären genom att 
namnge informanterna med namn som finns i deras forna lands bruk. 
På liknande sätt har alla geografiska namn också ändrats för att de 
enskilda människorna inte skulle kunna kännas igen av utomstående. 
Som tidigare påpekades bor alla ungdomar i en av Stockholms södra 
förorter och alla lärare arbetar på dessa ungdomars gymnasium. 
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Alla intervjuutskrifter har lämnats till projektdeltagarna för känne-
dom med möjlighet till kommentarer och synpunkter. Ingen av infor-
manterna har dock önskat att göra ändringar i textens innehåll eller på 
annat sätt kommentera intervjuutskriften. Slutligen, de insamlade upp-
gifterna om enskilda personer kommer inte att användas av mig annat 
än i vetenskapligt syfte.  

I de tre följande empiriska kapitlen presenterar jag studiens resultat 
och några synpunkter kring undersökningens tillvägagångssätt. 
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Kapitel 4. Ungdomarnas livshistorier 
och fyra porträtt 

 
 
 
 
Det landet jag kommer från hette Jugoslavien, i det 
landet levde alla etniska grupper tillsammans i fred. 
Man brydde sig inte om var människor kom från 
utan accepterade personer för hur de är. Idag är det 
mycket hat mellan folk. Folk dömer en direkt efter 
att man antingen nämnt vilken religion man tillhör 
eller del av landet 

Gordana, 17 år 
 
Det mesta har gått bra men ändå så känner jag att 
det här inte är det som var menat för mig egentligen. 
Jag åker till ”Jugoslavien” varje år och jag tycker att 
det är viktigt att inte glömma bort sitt språk eller var 
man kommer från. Ju äldre jag blir desto mer tänker 
jag på det.  

Mariana, 16 år 
 

I det föregående kapitlet har det metodologiska övervägandet belysts, 
där aspekter kring valet av studiens informanter var en del. I det här 
kapitlet ger jag en möjlighet för läsaren att bekanta sig med dessa 
informanter. Kapitlet disponeras på följande sätt: först presenterar jag 
de jugoslaviska ungdomarnas livshistorier som de skrev till mig och som 
till stor del blev vägledande för min förberedelse inför samtalen med 
dessa elever. Jag kommer att göra en tolkning av innehållet i dessa 
berättelser i en hermeneutisk tanketradition samt försöka ringa in de 
gemensamma mönstren och avvikelserna i dessa. Här kan emellertid två, 
enligt min uppfattning, viktiga reservationer vara på sin plats. För det 
första är det inte alla elever som lämnade in en skriftlig egen livshistoria 
till mig utan fyra av totalt tolv elever valde av olika anledningar bort 
denna möjlighet. Två elever förklarade detta med tidsbrist, en elev med 
sin ovana för uppgiften och ytterligare en elev har inte lämnat någon 
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förklaring. En elev lämnade en livshistoria som rymdes på två rader och 
den livsberättelsen kan inte fungera för tolkningens ändamål. För det 
andra, själva tolkningen av elevernas skriftliga uttryck har en begränsad 
karaktär. Jag har inte för avsikt att i det här fallet genomföra en djup-
gående tolkning, utan mitt främsta intresse ligger i att återberätta elever-
nas berättelser som i många avseenden talar för sig själva, men samtidigt 
är ändå någon form av tolkning oundviklig. Materialet har en bräcklig 
och ojämn karaktär både till omfattning och till innehåll. Dessutom kan 
en aspekt beaktas i sammanhanget, nämligen elevernas olika förmågor 
till den typen av reflektioner och även förmågan att uttrycka sig skrift-
ligt. I detta kapitel försöker jag bl.a. kasta ljus över frågan om man kan 
spåra någon historisk kontinuitet i elevernas egna livsberättelser och om 
eleverna sätter sig in i någon form av historiskt sammanhang. 

Elevernas livshistorier åtföljs sedan av fyra elevporträtt där jag själv 
tillsammans med dessa elever bygger upp en ny livshistoria med en viss 
koncentration på den för studien relevanta problematiken. Jag försöker 
sammanbinda data till en berättelse. Analysen av data blir, med andra 
ord, konstruerandet av berättelsen. Analysmodellens viktigaste element 
är därmed själva berättelsen. I den delen av undersökningen försöker 
jag, i motsats till elevernas skriftliga livshistorier, undvika spekulativa 
funderingar och tolkningar kring olika aspekter och fokuserar mig, i 
första hand, på elevernas egna uttryck i dess ursprungliga form. Undan-
taget i det här fallet är mitt sätt att betona de olika fenomenen eller 
innebörder som ungdomarna berättar om genom att välja de olika kom-
binationerna av orden vid återberättelser. Exempelvis, följande uttryck 
som ”inte alls” eller ”till viss del” kan innehålla min egen tolkning av 
informanternas utsagor. Å andra sidan är min uppfattning att det inte är 
möjligt för forskaren att kringgå sådan problematik till fullo och forska-
rens tolkningsarbete börjar redan vid första frågan under samtalet med 
informanten eller redan vid tryckningen på bandspelarens knapp. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av viktiga resultat. 

4.1. Livshistorier 
Ungdomarnas egna livshistorier i textform blev startskottet för insam-
lingen av datamaterialet för mitt huvudprojekt. Jag bad ungdomarna att 
skriva någon typ av livshistoria utan någon begränsning i hur omfattan-
de denna historia skulle vara. Rubriken på denna historia valdes som 
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Min livshistoria. De inlämnade texterna analyserades sedan med hjälp av 
hermeneutiska textanalystraditionen. Jag läste texter flera gånger för att 
försöka bilda en uppfattning om texten som helhet. Sedan försökte jag 
att identifiera de olika temana i texten genom att granska enskildheter i 
olika texter. Slutligen försökte jag jämföra texter med likartade teman 
och gå tillbaka till den ursprungliga texten för att söka en fördjupad 
förståelse av den. 

Jag har försökt spåra olika mönster i helheten, benämna dessa mön-
ster och föra samman de som är likartade. På detta sätt mejslades 
följande rubriker ut. Den första rubriken handlar om ungdomarnas och 
deras familjers flytt, både till det nya landet och till det gamla landet 
samt mellan olika geografiska platser. Den andra behandlar de jugo-
slaviska ungdomarnas sökande efter en identitet och tillhörighet. Boen-
det i dess olika former är det tredje temat, medan resorna och betydel-
sen av resorna till gamla landet är den fjärde. Den femte rubriken är 
ägnat åt det jugoslaviska kriget, den sjätte åt ungdomarnas tal om 
skillnader mellan deras gamla land och deras nya land och den åttonde åt 
elevernas känsla av trygghet. Den nionde och sista rubriken handlar om 
språkets betydelse.  

I texten förekommer en mängd citat ordagrant återgivna. När jag 
redovisar elevernas livshistorier använder jag mig av de autentiska 
texterna vid redovisningen, av den anledningen kan texterna innehålla 
grammatiska fel och andra oklarheter. Jag väljer nu ut utdrag ur elever-
nas livshistorier och återger de här för att illustrera vissa bestämda 
teman.  

Flytten 
I sina livsberättelser uppger ungdomarna med en viss frekvens att de 
fick flytta mellan olika ställen på grund av kriget i Jugoslavien. Beskriv-
ningarna av resorna är en av de centrala positionerna i deras berättelser. 
De varierar från några vid första ögonblicket känslolösa rader och en till 
synes positiv framtoning till mera djupa och detaljerade beskrivningar 
med all den orolighet, ovisshet och förtvivlan som ligger bakom dessa 
upplevelser och beskrivningar. I en del beskrivningar uppger ungdomar-
na att själva flytten skedde mot deras egen vilja, i vissa fall betonar 
eleverna föräldrarnas roll i beslutet och i vissa fall den livssituation som 
uppstått och att familjen inte hade något annat val.  
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Vi bodde i (N – staden i Bosnien) drygt fem år fram till när det 
började bli ”oroligt” i landet, då åkte vi till pappas föräldrar i 
Serbien. Jag kommer ihåg när jag var liten och pratade med mina 
kompisar om vilken skola vi skulle gå i när vi blev äldre och 
liknande men dom planerna hann ju inte förverkligas. I Serbien 
stannade vi några månader tills vi (mina föräldrar dvs) bestämde 
oss för att åka till Danmark. Men när vi kom till båtarna som 
gick dit så fanns det inga båtar som skulle dit förrän om några 
dagar. Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra men som tur var 
träffade vi en familj som skulle till Sverige samma dag. Dom 
”övertalade” oss att följa med. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt 
vad som hände när vi kom fram men vi fick i alla fall bo i norra 
Sverige ett tag tills vi fick en lägenhet i (N – staden i norra Sverige). 
Mina föräldrar blev väldigt glada över att få flytta men jag vet 
inte riktigt vad jag tyckte, jag anpassade mig till de olika 
situationerna. (Mariana, 16 år) 

 
När jag var ca 6,5 år började kriget, innan allting hade fått ett 
fäste packade vi ihop och åkte iväg. Vi hade släkt och vänner i 
Sverige så därför tyckte vi att det lät vettigast att åka hit. Vi kom 
först till (N – en stad i Mellansverige) där vi bodde några månader 
och sedan flyttade vi till (N – kommundel). I (N – kommundel) 
bodde vi ca 2 år sedan flyttade vi till (N – kommun). Jag började 
ettan i en skola i (N – kommundel) […] Jag fortsatte även årskurs 
två och tre i samma skola. Sedan förflyttades jag till (N – skolans 
namn) i (N - kommun). (Tamara, 18 år) 

 
Vid vårt nästa möte reagerade jag just på den sista meningen i Tamaras 
utsaga, dvs. att hon förflyttades till en annan skola. Det visade sig endast 
vara uttryck för en språkförbistring, enligt Tamara. Min undran var 
motiverad framför allt då både Tamara och andra ungdomar tillägnar 
stor tid och plats i sina berättelser åt olika beskrivningar av flytten, för-
flyttningar osv. som är en viktig och ständigt närvarande del av deras 
verklighet. En del elever berättar att de hade svårt att förstå att Sverige 
skulle bli deras nya land. 

 
Två år senare… kallades pappa in i armén och vi (inte jag) tog 
beslutet att flytta till Sverige där min farbror bott i 2 år redan. De 
inledande veckorna efter den plågsamma bussresan hit bodde vi 
hos min farbror men sedan var det iväg till (N – en ort i 
Mellansverige) en flyktingförläggning där man skulle invänta svar 
för ett tillfälligt uppehållstillstånd. 2 månader senare fick vi det 

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 78 

och så placerades jag och min mamma i en annan 
flyktingförläggning (N – en liten ort i Mellansverige), ca 50 km 
nordost om (N – en stad i Mellansverige). Där spenderade vi 3 år 
tills vi fick ett permanent uppehållstillstånd, efteråt flyttade vi till 
Stockholm, (N – kommundel utanför Stockholm) rättare sagt, in i ett 
temporärt boende. Efter en sommar där så flyttades vi till en 
lägenhet strax utanför N –kommun) Centrum där vi fortfarande 
bor… (Milan, 17 år) 
 
Under kriget flydde jag, min mamma och min bror till Sverige. 
Min farbror hjälpte oss hit. Maj 1992 landade vi på Arlanda. Min 
pappa kom några månader senare. Jag kommer ihåg att jag hade 
jätte svårt för att förstå att vi verkligen skulle stanna kvar här i 
Sverige ett bra tag. Jag ville bara åka ner dit och att allt skulle 
vara som vanligt […]. Juli 1993 fick min familj uppehållstillstånd. 
Vi flyttade till (N - kommundel) hos min farbror och har bott där 
ända sedan dess. (Gordana, 17 år)  

 
Ivana, som är född i Sverige, berättar om flytten också, men i en 
”motsatt” riktning. Detsamma gör Radana. Hon föddes också i Sverige, 
men efter födelsen flyttade hon till Serbien och bodde där i flera år 
innan familjen flyttade tillbaka till Sverige. 

 
När jag var yngre var min största önskan att flytta till Serbien 
och bo där tillsammans med min släkt, men när jag blev äldre 
insåg jag att jag inte alls vill göra det. Jag älskar att träffa min 
släkt och mina vänner men de lever ett helt annat slags liv i en 
helt annan ”värld”, vilket jag inte alls är van vid och som jag tror 
att jag aldrig skulle lyckas anpassa mig till eller vänja mig vid 
eftersom jag är uppvuxen i Sverige och van vid sättet man lever 
på här. (Ivana, 16 år) 
 
Just nu trivs jag väldigt bra med att bo i Sverige och att åka till 
Serbien då och då. Men i framtid skulle vilja flytta till Serbien 
permanent. (Radana, 17 år) 

Sökande 

En annan viktig beståndsdel av ungdomarnas berättelser utgör mera 
reflekterande tankar över livet som ofta är relaterade till ungdomarnas 
sökande efter en identitet. Detta sökande tar sig i olika uttryck hos 
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eleverna, men innebörden av dessa är, i stor utsträckning, att förstå vem 
man är och vilken grupp man tillhör. 

 
Det är alltid kul att åka till sitt hemland (även fast jag är född och 
uppvuxen i Sverige så betraktar jag Serbien som mitt hemland) 
jag har nästan hela min släkt där och jag längtar efter dem hela 
året tills det blir sommar och jag får träffa dem. Jag har även 
många kompisar där, som jag har kontakt med under tiden då 
jag är i Sverige. (Ivana, 16 år) 
 
Det mesta har gått bra men ändå så känner jag att det här inte är 
det som var menat för mig egentligen. Jag åker till ”Jugoslavien” 
varje år och jag tycker att det är viktigt att inte glömma bort sitt 
språk eller var man kommer från. Ju äldre jag blir desto mer 
tänker jag på det. (Mariana, 16 år) 
 
Mina minnen från när jag var 6 år och bodde i Sarajevo är svaga 
men varje gång jag är där påminns jag och det känns som 
hemma. (Dragana, 17 år) 

 
Medan de ovan anförda exemplen tyder på en viss riktning i elevernas 
identitetssökande, är de följande utsagorna exempel på att sökande-
processen kan ha olika dimensioner och kan ske i olika riktningar: 

 
Jag är född i Sverige och jag har växt upp här så som många 
andra invandrarbarn. Jag har alltid åkt Serbien och Bosnien, på 
olika lov, ända sedan jag var liten. Varför jag skriver att jag 
känner mig som invandrare, fast än jag är född här: Är för att jag 
gör det. Det är inte bara i Sverige utan också i Serbien. I Sverige 
är jag serb och i Serbien är jag svensk. Jag ser inte det hela som 
något negativt utan något bra. Att lära sig två språk flytande, helt 
gratis, i både tal och skrift är bara en bonus. (Radana, 17 år) 
Under min uppväxt har jag fått flytta runt väldigt mycket vare sig 
jag ville eller inte så var jag tvungen att anpassa mig så gott jag 
kunde till allt och alla. Det har lett till att jag bl.a. känner att jag 
kan fungera med alla sorters människor och jag anpassar mig 
snabbt till olika miljöer och situationer i livet. Men jag känner 
dock att jag aldrig kommer att veta vad som är mitt och vad jag 
tillhör. Jag har ingen plats någonstans utan är en liten del av 
allting. (Tamara, 18 år) 
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Sverige är mitt hem trots att jag kommer från Bosnien. Det 
märkte jag förra sommaren när jag var både i Bosnien och 
Serbien. Fastän jag hade jätte roligt där nere så kände jag att 
landet inte är detsamma längre. Det har mina föräldrar också 
konstaterat. Bosnien & Hercegovina är inte det landet jag kom 
från. (Gordana, 17 år) 

Boende 
Förutom de geografiska platserna gör ungdomarna stundtals detaljerade 
beskrivningar av mer lokal karaktär och som ofta handlar om deras 
boende:  

 
Vi levde i hela mitt liv där i en lägenhet på tredje våningen 
bokstavligen ett stenkast från mitt dagis…(Milan, 17 år) 
 
Jag bodde med min familj i en lägenhet i Avenija som ligger i (N 
– staden i Bosnien). Höghuset som var mörkrött hade fjorton 
våningar och vi bodde på den tolfte våningen […] Lägenheten 
hade två sovrum, ett vardagsrum och en stor balkong. Från 
balkongen kunde man se hela staden och en marknad som låg 
precis utanför höghuset […] Vi lekte och busade utanför vårt 
höghus. (Gordana, 17 år) 
 
När jag föddes bodde min mamma, pappa och storasyster i ett 
radhus ca: 20 km från Sarajevo. Strax efter att jag föddes flyttade 
vi till ett område i centrala (N – staden i Bosnien) som kallas 
”Švrakino”. (Dragana, 17 år) 

 
Senare vid beskrivning av sin nuvarande situation skriver 
Dragana: ”Jag bor med mamma och pappa i en lägenhet…”. 
 

I anslutning till ovanbeskrivna situation kan tilläggas att liknande utsagor 
är ännu tydligare och mera frekventa i intervjuerna med ungdomarna. 
Ett vanligt förekommande svar t.ex. på frågan, ”Var bor du?”, var ”i en 
villa”, eller ”i en lägenhet, inte så högt”. När ungdomarna beskrev mil-
jön i sitt gamla land kunde det låta så här: ”i staden jag bodde var bara 
villor inga höghus eller så”.  
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Resorna 
Vid sidan av beskrivningen av flytten och resorna från det gamla landet 
behandlas resorna till det gamla landet t.ex. på somrar eller på semestrar 
flitigt i ungdomarnas livsberättelser.  

 
Under kriget blev vårt hus totalt förstörd. Så 1997, några år efter 
kriget, köpte vi en lägenhet i en stad i närheten. Första gången 
jag åkte till Bosnien efter kriget var nån gång mellan 98-99, jag 
var där knappt två veckor. Under min vistelse där nere saknade 
jag Sverige och alla mina kompisar enormt mycket, jag tyckte illa 
om de flesta där nere och kände mig inte bekväm med dem alls 
[…] I år när vi skulle åka dit ner blev jag rätt så deprimerad och 
min pessimistiska syn till resan var stor. Mina föräldrar och min 
lillasyster tänkte stanna där hela sommaren och jag ville inte 
stanna själv här så jag följde med och helt övertygad om att få 
uppleva den värsta sommaren i mitt liv. Men det visade sig bli 
den bästa sommaren hittills. Denna gången var vi i Bosnien i ca 
2 månader och jag hann se lite av livet där också. Jag kom i 
kontakt med många och hade jättekul. Under två månader lärde 
jag känna vänner för livet och efter den resan ser jag fram emot 
kommande resor ner till Bosnien. (Tamara, 18 år)  
 
Jag och min familj har varje sommar så länge jag kan minnas åkt 
ner till Serbien på semester, vi brukar vara där i genomsnitt tre 
månader om året, även på vintrarna åker vi dit ibland på en två 
veckors semester. (Ivana, 16 år) 

 
Andra elever berättar om hur ofta om året de brukar åka till forna Jugo-
slavien och även varför de gör det. 

Kriget 
Två elever tar i sina berättelser upp konsekvenserna av det jugoslaviska 
kriget och hur de personligen och deras familj påverkades av detta krig. 

 
Det var en himla tur att våran stad och våran familj/släkt inte 
drabbades av kriget på något annat sätt än vi splittrades till 
jordens alla hörn… Lyckligtvis så ordnades det mesta för oss, 
men andra var inte lika lyckligt lottade trots allt detta. (Milan, 17 
år) 
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I flera år hade jag det svårt, rent psykiskt, vad som helst kunde få 
mig och gråta. Många av mina nära sa att det var pga. kriget och 
jag kände det med. När jag såg bilder från kriget eller andra krig 
så bröt jag ihop av minnesbilder. Trots att jag var bara fem år så 
hann jag se mycket. Det var inte förrän när jag började sexan 
(högstadiet) som jag bestämde mig för att lägga kriget bakom 
mig och bli starkare. Jag fick jätte mycket hjälp från min familj 
och det är jag jätte tacksam för. Sedan har jag haft två kompisar 
[…] som jag lärde känna i första klass. De kommer också från 
Bosnien. De har också hjälpt mig jätte mycket. De har också haft 
samma psykiska problem men hela tiden har vi stöttat varandra. 
Förutom min familj så är det de jag alltid prata om krig och 
sådant, för de förstår mig bäst eftersom de har varit med om det 
själva. […] Idag har jag lagt kriget bakom mig och är en mycket 
starkare person. Jag är mer öppnare, vågar stå för mina åsikter 
och vågar berätta om kriget. (Gordana, 17 år) 

 
Man bör dock påpeka att en stor majoritet av ungdomarna har på ett 
annat sätt påverkats av kriget och i ett flertal berättelser står korta 
notiser om att när kriget bröt ut tvingades familjen att fly. 

Olika världar 
Ett flertal ungdomar gör olika jämförelser mellan hur det var att leva i 
Jugoslavien och att leva i Sverige, dessutom berättar några ungdomar 
om var denna skillnad ligger. Två elever lyfter fram rasismen som en del 
av deras nya verklighet. 

 
Skillnaden mellan Sverige och Bosnien är så stor men ändå inte 
på ett sätt. Var man än är finns hemska saker, där nere var det 
vapen här är det rasism. Man vet ju inte vilket som är farligare. 
(Milan, 17 år) 
 
Min senare uppväxt från 7 år och uppåt var mer kontrollerad. 
Föräldrarna hade ett stort behov av att skydda mig och mina 
syskon mot det ”okända”, eftersom de var osäkra och de kände 
knappt sina nya grannar till skillnad från förr, så blev de mer 
skeptiska mot folk. Miljön förändrades totalt, barnen här är t.ex. 
mer instängda inomhus, de leker inte ensamma ute och går hem 
väldigt tidigt. Så när det blev helt tomt på gården så blev det 
även lite läskit vilket ledde till att man lekte ganska mycket i 
huset. Vilket i sin tur ledde till att man kolade ganska mycket på 
TV:e, där man genom nyhetskanalerna och filmer fick som barn 
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onödig information om samhällets ”onda” sidor. Man blev 
medveten om att det fanns rasism, pedofiler, misshandlare m.m. 
i ens närhet. Förut var det så långt bort från vår verklighet att 
man inte tänkte på sådant. Nu när man som barn och förälder 
blir medveten om att allt detta kan hända en själv så blir man 
även mer försiktigare. (Tamara, 18 år) 
 

Gordana berättar om sina första upplevelser i Sverige på följande sätt:  
 

Första året i Sverige tillbringade jag och min familj i (N – en stad i 
Mellansverige) på en flyktingförläggning. Det var ett hotell och det 
var massa andra familjer som också hade flytt från Bosnien. Jag 
träffade bara bosniska barn som jag umgicks med på dagarna. 
Det var kul, men det kunde ändå inte jämföras med hur jag hade 
det där i Bosnien. (Gordana, 17 år) 

 
Vid sidan av jämförelsen mellan sitt gamla och nya land, jämför Gorda-
na även situationen i sitt gamla land, mellan tiden före och efter flytten. 

 
Det landet jag kommer från hette Jugoslavien i det landet levde 
alla etniska grupper tillsammans i fred. Man brydde sig inte om 
var människor kom från utan accepterade personer för hur de 
är. Idag är det mycket hat mellan folk. Folk dömer en direkt 
efter att man antingen nämnt vilken religion man tillhör eller del 
av landet. Detta sårar mig otroligt mycket eftersom jag vet att 
förr i tiden levde vi alla tillsammans och vi visade andra länder i 
världen att man kan leva ihop i fred trots annan folkgrupp eller 
religion. En grupp av människor med idiotiska åsikter (enligt 
min mening) lyckades förstöra denna ”drömvärld”. Just därför 
förstår jag inte när folk säger att de hatar (exempelvis) serber. De 
kan ju inte skylla på alla serber. De flesta är oskyldiga och har 
tvingats in i kriget. Om folk tänker så, så kommer ju tyvärr 
denna konflikt bestå hur länge som helst. (Gordana, 17 år) 

Trygghet 
Några elever beskriver i sina berättelser känslan av otrygghet som de 
mötte vid ankomsten till sitt nya land. Den motsatta situationen kan 
upplevas vid läsningen av elevernas beskrivningar av sina gamla barn-
domsmiljöer. Då talas det om tryggheten, både för sig själv och för sin 
familj. 
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Mina morföräldrar påverkade mycket mitt liv, de hjälpte till och 
uppfostrade mig. Jag har haft en trygg uppväxt där för jag hade 
hela tiden folk runt omkring mig och jag fick alltid hjälp med 
vad jag ville var än jag vände mig. (Gordana, 17 år) 
 
Det var väldigt fridfullt ställe (N - hemstaden i Bosnien) att växa 
upp på och det är jag väldigt glad för att jag fick chansen att 
göra. Tryggheten var enorm där och man lekte fritt med alla och 
överallt, vi var lite som barnen i Bullerbyn. Man lekte ute hela 
dagarna och kom hem sent på kvällen. Föräldrarna behövde inte 
oroa sig särskilt mycket eftersom de inte hade något att oroa sig 
över, de visste alltid var alla barn var och det var alltid någon 
vuxen som var i närheten när vi lekte och det var inga ”okända” 
människor där heller. (Tamara, 18 år) 

 
Ivana, som är född i Sverige och inte behövde byta land, berättar om 
tryggheten av att bo där hon bor för tillfället och betydelsen av sina 
kompisar: 

 
Jag bor i en av Stockholms södra förorter, (N – namnger den) 
tillsammans med min mamma. Jag trivs väldigt bra med mitt liv 
och jag har många kompisar som finns där för mig. (Ivana, 16 år) 
 

Man kan också notera, i anslutning till den rubriken om trygghet, att det 
är ett flertal elever som i sina livshistorier uppger tidpunkten för när 
familjen fick uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd. En del 
gör det med exakta återgivelsen av datumet, andra nöjer sig med månad 
och år.  

Språket 
Två ungdomar väljer att lyfta fram språkets betydelse i sina livshistorier. 

 
Jag lärde mig serbiska innan jag lärde mig svenska för att hemma 
talade jag bara serbiska med min familj innan jag började på 
dagis. Efter att jag hade lärt mig det ”nya” språket, svenska, 
vilket gick väldigt fort så började jag tala svenska hela tiden. 
Även hemma, min familj talade serbiska och jag svenska. Detta 
gjorde så att jag glömde rätt mycket av det serbiska språket, men 
de senaste åren har jag tagit igen det, genom mina jugoslaviska 
vänner och genom att prata serbiska hemma. Jag gick också på 
hemspråk i två år, i åttan och nian. Jag hade inga vänner som 
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talade serbiska när jag var yngre men de sista åren har jag skaffat 
mig många serbiska vänner som har hjälpt mig med att behärska 
språket. (Ivana, 16 år) 
 
Där (staden i Sverige familjen flyttade till – min anm.) trivdes vi 
jättebra! Jag började i skolan för att lära mig svenska. Jag fick 
hoppa upp till 3:e klass därför att jag kunde så pass mycket 
redan. Min lärare hette Urban och än idag minns jag att han var 
snäll. (Dragana, 17 år) 
 

* * * 
 
En del informanter beskriver också sin skolgång i det gamla landet och 
drar paralleller och jämför med skolgången i Sverige. 

4.2. Fyra elevporträtt 
I valet av ungdomar som jag i det följande gör ett mer utförligt porträtt 
har jag strävat efter variation. Jag har tagit hänsyn både till kön, till ung-
domarnas etniska tillhörighet samt mina intuitiva förväntningar på 
materialets skilda innehåll. Vissa urvalskriterier blev aktuella; eleverna 
som är födda i Sverige och eleverna som kom till Sverige vid senare 
tidpunkt än majoriteten av eleverna samt eleverna som flyttade till 
Sverige före kriget i Jugoslavien valdes bort från porträtteringen. Jag kan 
redan nu poängtera att trots mina ansträngningar, kan man i större 
utsträckning hitta likheter i dessa elevers utsagor och förhållningssätt till 
studiens olika områden än olikheter. Porträtten är olika till innehållet 
men ett visst mönster i uppbygganden av dem kan ändå spåras. Vissa 
komponenter är gemensamma för samtliga porträtt, exempelvis elever-
nas biografi, kulturella och sociala premisser, intressen i livet och deras 
förhållande till historien och skolans historieundervisning.  

4.2.1. Tamara  
Tamara var 18 år gammal vid intervjutillfället. Intervjun med henne 
genomfördes i ett rum i anslutning till lärarrummet och var 45 minuter 
lång. Jag hade fått en livsberättelse från Tamara innan jag började 
planera intervjun, som rymdes på 2 A-4 sidor. Hon visade en stor vilja 
och engagemang när jag frågade henne om medverkan i min studie och 
detta avspeglas i hennes livsberättelse. 

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 86 

Tamara går sitt tredje och sista år på samhällsvetenskapliga program-
met med inriktning mot ekonomi. Programmet har höga intagnings-
poäng jämfört med de flesta andra program i hennes gymnasieskola. 
Själv säger hon, att hon inte är riktigt nöjd med programmet, främst på 
grund av hennes ointresse av att ”hålla på med siffror och en massa 
budgetar och sånt”. Hon trivs i skolan och klassen för övrigt och det är 
detta som fungerar som motiverande faktor i hennes allmänna trivsel 
med att gå i skola. 

Tamara är född i den bosniska delen av före detta Jugoslavien1, i en 
mellanstor stad. Båda hennes föräldrar är bosniska muslimer. När 
Tamara var 7 år gammal, 1992, flyttade familjen till Sverige från krigets 
Bosnien. Tamaras familj hade släkt och vänner i Sverige, därför föll valet 
av tillflyktsland på Sverige. Först bodde familjen några månader i en 
mellanstor stad, sedan flyttade de till en förort söder om Stockholm och 
efter två år där till en annan förort i södra Stockholm, närmare city. 
Tamara hann inte börja skolan i sitt förra land, så hennes skolgång 
började i Sverige. Hon började i en klass där alla barn var från familjer 
med invandrarbakgrund. Tamara minns den tiden som en lättnad, 
eftersom alla barn befann sig på samma nivå vad gällde svenska språket 
och på det sättet kände hon ingen press på sig. Hon utvecklades i sin 
egen takt, och det kändes bra, säger hon. 

Tamara kallar sig för bosnier. Under vårt samtal har vi vid flera 
tillfällen berört problematiken med de olika benämningar eller etiketter 
på folk som kommer från före detta Jugoslavien. Det blev uppenbart att 
Tamara inte har någon klar uppfattning om vad eller vilka bosnierna2 är. 
Man kan illustrera detta förhållande med följande intervjuexcerpt: 

 

                                                 
1 Efter Jugoslaviens upplösning 1991 uppkom en rad nya länder på 

Balkanhalvön: Serbien och Montenegro, Kroatien, Bosnien och 
Hercegovina, Slovenien och Makedonien. 

2 I dagens Bosnien och Hercegovina bor 3,9 miljoner invånare (2004) och 
bland de största folkgrupperna är de bosniska muslimern (ibland även kallat 
för bosniaker) i majoritet 48%, övriga grupper är serber 37%, kroater 14% 
samt 7% som utgör några mindre folkgrupper bl.a. romer, montenegriner, 
albaner och ukrainare. Sedan krigsslutet 1995 är landet uppdelat i två enheter: 
den muslimsk-kroatiska Federationen Bosnien-Hercegovina och Republika 
Srpska. (www.ne.se). 

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 87

Igor: Du och din familj kom från Bosnien, nu bor du i Sverige, 
har du funderat på vem du är? 
Tamara: Jag ser mig faktiskt som ganska neutral, jag ser mig 
verkligen inte som en..muslim..eller som en bosnier..eller som en 
svensk, det känns som jag är lite av varje, verkligen, för att jag 
kan inte säga när någon frågar: ”Är du muslim?”…nja, jag vet 
inte, jag tror verkligen inte på Gud och så, jag har inte den 
uppfattning…jag tycker inte att religionen ska spela någon 
roll…och sen blir det så svårt..att: ”Jag bor i Sverige, men jag 
kommer från Bosnien”, men det blir jättekrångligt att förklara… 
men det beror på om man kommer från Bosnien, eller om man 
är i Bosnien, då säger jag bara att: ”Jag bor i Sverige”..om jag till 
exempel åker till Spanien, då kanske jag bara säger om nån frågar 
mig: ”Var kommer du ifrån?” ”Sverige”, om jag inte ska prata 
mer med den personen, då säger jag bara det. 
 
Igor: Du säger ibland muslim, ibland bosnier, varför? 
Tamara: Det finns det.. en blandning, tror jag, i Bosnien..jag vet 
inte, det finns folk som kallar sig bosnier, men som inte är 
muslimer.3 
 
Igor: Varför använder du de båda benämningarna? 
Tamara: det är mer för att skilja det där kriget som var, tycker 
jag, förut var det..alla bosnier, tycker jag, alltså nu om man ska 
skilja på dem, då är det muslimer och serber, de bråkade med 
varandra, man kan inte säga att bosnier bråkade med varandra, 
jag vet inte, det skulle låta fel…det är därför.  
 

Tamara var sex och ett halvt år när kriget bröt ut i det forna Jugoslavien 
och familjen var tvungen att lämna landet. Bilderna av kriget, etniska 
konflikter och gränsdragningar i området fick hon uppleva först via 
svensk massmedia. Hon var 10 år gammal när kriget tog slut, men efter-
                                                 
3 Förhållandet mellan etnicitet och religion och mellan nationell identitet och 

medborgarskap har inte alltid varit oproblematiskt i fd. Jugoslavien. Fram till 
slutet av 1960-talet fanns ingen erkänd nationalitetsbestämning för den 
muslimska befolkningen. Man brukade använda olika kategorier med 
flytande innehåll, t.ex. ”serbisk muslim”, ”kroatisk muslim” eller ”nationellt 
obestämd muslim” och ”obestämda jugoslaver”. Under 1971 års folkräkning 
tillkom en ny kategori, ”muslim i nationell mening” och muslimerna fick en 
officiell status som egen ”nation”. Efter 1974 års grundlag fick de bosniska 
muslimerna till slut status som nationalitet i samma bemärkelse som övriga 
etniska grupper i f.d. Jugoslavien. (www.ne.se) 
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verkningarna fortsatte långt efter. Tamara är konsekvent i talet om sitt 
gamla land: det är Bosnien hon talar om och det är kriget i Jugoslavien. 
Det var någon gång mellan 1998 och 1999 som Tamara tillsammans 
med familjen för första gången efter kriget åkte till Bosnien. Tamara 
säger att hon ”tyckte illa om de flesta där nere och kände mig inte 
bekväm med dem alls”. Sedan dess har de åkt varje sommar, inte minst 
på grund av att familjen 1997 skaffade sig en egen lägenhet i en stad i 
Bosnien, eftersom deras gamla lägenhet blev totalt förstörd under kriget. 
Tamara trivdes inte riktigt i Bosnien på somrarna fram till 2003, då hon 
trots sitt missnöje, kom att omvärdera landet. Hon fick lära känna 
vänner för livet och för första gången trivdes hon där. Sedan dess ser 
hon fram emot resorna till Bosnien.  

Tamara bor med sin mamma, pappa och lillasyster. Hemma pratar 
Tamara både svenska och bosniska4 utan att detta skulle innebära några 
problem. Svenska pratar hon oftast med mamma och bosniska med 
pappa, eftersom pappa, enligt henne, förstår svenska men inte kan prata. 
Hon började gå på modersmålsundervisningen först under hösten 2003, 
dvs. under sista året i gymnasiet. På frågan om anledningen till att 
intresset väcktes först då svarade hon: 

 
Jag tyckte att jag kunde mitt språk när jag var liten, sen tyckte jag 
inte om det landet (Bosnien – min anm. ) överhuvudtaget och de 
människorna, alltså, jag kände att jag hade inte nåt direkt 
anknytning till någon därnere, och jag inte gillade det 
överhuvudtaget…sen tänkte jag att jag kan tillräckligt eller 
någorlunda bra ändå så att jag förstår, sen var det så nu när jag 
var därnere och upptäckt hela kulturen och alla människor, och 
sen..när man kommer ut och börjar prata med fler som kan mer 
om världen, då kommer man på själv, att man inte kan så bra 
bosniska, de rättar mig: …”Du pratar ganska bra, men du har 
mycket att lära”… och sånt där, då känner man sig att man hade 
behov att lära det mer korrekt.  

 
Tamara vill inte dölja att hon har svårt att förstå sådana kommentarer:  

                                                 
4 Bosniska (även bosniakiska), sydslaviskt språk. De sydslaviska språken indelas i 

en västra grupp: serbiska/kroatiska och i en östra: makedonska/bulgariska. 
Debatten pågår om bosniakerna har utvecklat sitt eget, nytt sydslaviskt språk. 
I dag är det vanligt att man talar om serbiska, kroatiska och bosniska, vilket 
lagstadgades 1993, dvs. tre namn på samma språk. (www.ne.se). 
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De har inget förståelse, jag flyttade när jag var ungefär sju, jag 
kan både engelska och svenska…och jag pluggar tyska och 
spanska…och jag ska kunna perfekt bosniska…det känns att de 
inte hade nåt förståelse, men …nu är det mest på grund av mig 
själv som jag vill kunna det bra. 

 
Det finns två bästa kompisar i Tamaras omgivning, en svensk tjej och en 
bosnisk. Hon säger, att i skolan umgås hon mest med svenskar, men 
utanför skolan mera med bosnier. De går ofta till ”juggeställen” och 
speciellt till en jugoslavisk klubb söder om Stockholm och dansar. 
Klubben är en populär samlingsplats för olika folkgrupper från forna 
Jugoslavien och Tamara kallar stället för ett ”bosnisk ställe”. Tamara 
lyssnar mycket på musik på fritiden och ibland även på ”vissa bosniska 
låtar”. Familjen har en kabel-TV där det även finns en jugoslavisk kanal 
och Tamara tittar ibland på nyheterna och lyssnar på musik förmedlat av 
denna kanal. När hon är i Bosnien passar hon på att köpa billiga CD-
skivor med bosnisk musik. Tamara erkänner dock att hon aldrig har läst 
någon bok på bosniska, trots att hon normalt läser många böcker på 
svenska och engelska.  

Det finns både positiva och negativa sidor för att man till varje pris 
ska ”behålla sin egen kultur”, tycker Tamara. Hon är övertygad om att 
man ska värdesätta och upprätthålla den kultur och de traditioner som 
man själv och ens familj har anknytning till, men samtidigt tycker hon 
också att man bör skaffa sig förståelse för en annan kultur, i det här 
fallet den svenska, att inte bara se sin egen kultur som existerar oberoen-
de av andra. ”Man måste veta varför de andra handlar som de gör, förstå 
andra och inte bara sig själv”, förklarar hon. 

Tamara har läst historia både i grundskolan och i gymnasiet, men 
ämnet tillhör inte hennes favoritämnen. Skolans historieundervisning 
associerar hon med ”kungar och drottningar och andra världskriget”:  

 
Jag vet mycket om svenska kungar men jag vet nästan ingenting 
om Bosnien, jag vet fortfarande väldigt lite varför det blev krig 
till exempel, eftersom man tog inte det så mycket här…utan 
andra världskriget till exempel det vet man hur bra som helst, 
kalla kriget och sånt här. 

 
Kriget i Jugoslavien hör till de två viktigaste händelserna överhuvudtaget 
i världshistorien, enligt Tamaras föreställning, den andra händelsen är 
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det andra världskriget. Tamara har dock en oklar bild av vad som egent-
ligen hände på Balkanhalvön i början på 1990-talet: 

 
Jag tycker att det är jätteluddigt, jag tycker inte att man har fått 
några konkreta så där…man bara å…”serberna anföll 
muslimer”…och sånt här. 

 
På andra ställen i intervjun säger hon att: 

 
Det är så flummigt så, för att man vet inte egentligen vad är det 
som startade kriget…det skulle vara kul att få veta mera exakt 
vad som har hänt. 

 
Tamara medger att det är vissa geografiska områdens historia som hon 
framförallt har intresse av: tydligast är intresset för Balkanområdet, men 
också för den egna förortens historia där hon nu bor. Även Sveriges 
historia kan, enligt henne, vara stundtals intressant, till exempel när de 
läste om samerna, om ”hur de behandlades och hur folk från andra delar 
av Sverige bemötte dem”. 

Skolans historieundervisning är för övrigt endast faktabaserad, enligt 
Tamara, och lärarna ser i första hand till att man skaffar sig en viss 
informationsmängd. 

 
Det är inte så här…att: ”Du ska förstå”…det är inte att de vill 
göra mig medveten om allt som har hänt, att jag ska förstå varför 
saker och ting hände, utan bara att ge mig fakta och 
information…han levde då, han gjorde det, så blev det…det 
vore kul om analyserade varför det blev krig och så…vad hände 
med olika folk, inte bara en sorts folk, lite mer ingående, liksom 
och inte allting på ytan. 
 

Tamara tycker att i skolan ska man läsa en ”historia som handlar om en 
grupp”. På frågan om vad Tamara skulle vilja läsa mer av i skolan, svarar 
hon:  

 
De där stora krigen, alltså både om Jugoslavienkrigen och de 
andra och första världskrigen, men jag tycker inte att det är så 
viktigt att läsa om de olika svenska kungar och sånt, jag har 
ingen nytta av det, men…som samerna, det var intressant och 
kul att läsa, eller andra folkslag, men inte de enskilda personer, 
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inte så kul, utan det ska vara mer liksom omfattande historia 
som handlar om en grupp. 
 
Man måste också kunna ”komma ut (ur skolan – min anm.)… att 
gå på museum, se bilder och prata med dem som har varit med 
om, till exempel andra världskriget, prata med överlevande som 
berättar, att man får fler infallsvinklar”, enligt Tamara. ”Läser 
man historia enbart i skolan så finns det risk att man glömmer 
bort det”, säger hon, ”men om man träffar olika människor, lär 
man sig mer.” 
 

Tamara är ledsen över att hon aldrig fått träffa vare sig sina mor- eller 
farföräldrar. De fanns inte när hon föddes. Alla familjens fotografier 
brann också upp under kriget och till följd av detta upplever hon att 
bandet till sin egen historia är bruten. ”Det känns att jag har inte så 
mycket anknytning till min, liksom min historia”, medger hon. Hennes 
historia är framför allt hennes nuvarande familjs historia, dvs. pappa, 
mamma och lillsyster, men även Bosniens historia och då i första hand 
det där krigets historia. Det tycks vara uppenbart och det ter sig som en 
röd tråd genom hela vårt samtal att kriget i Jugoslavien har fått en 
central plats i Tamaras medvetande. Samtidigt hyser hon en frustration 
över, att hon inte har en någorlunda klar uppfattning och kunskap om 
varför kriget uppstått. Just detta återkommer hon till vid flera tillfällen 
under samtalet. 

Det kom som en överraskning för Tamara att hon egentligen fick lära 
sig mera om konflikten i Jugoslavien i andra ämnen, bl.a. religions-
kunskap och företagsekonomi: 

 
I religion kommer man ganska mycket om folkgrupper och typ 
religioner, eftersom det där kriget utlöste sig på grund av liksom 
olika religioner, så fick man reda på varför muslimerna var så, 
serberna var så, kristna var så… men sen finns ju 
också…ekonomiböcker,… nu läser man till och med i 
ekonomiböcker varför det blev krig i Jugoslavien… de kommer 
upp i olika ledare… alltså deras ekonomier och så. 

 
Hon upplever ändå inte någon stark konflikt över att inte få läsa den 
historia i skolan som hon själv helst skulle vilja läsa, men samtidigt 
uttrycker Tamara en viss maktlöshet i fråga om hennes möjligheter att 
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påverka historieundervisningen. I stället har hon mer erfarenhet av 
känslan av konflikt inom andra ämnen: 

 
Så känns det ibland…jag får leva med det, det känns som att jag 
har inget val, jag få ta det som det är, jag måste…inte bara 
historia, utan andra ämnen…jag tänker mycket på 
religionen…på högstadiet läraren sade hur muslimen var och 
betedde sig, men det var ju inte alls sant överallt, då tar man för 
givet.. eller..mina kompisar tror att alla muslimer är så där, sen 
frågade de mig: ”Du är ju muslim, varför inte du sån här?”. 

 
Tamara tycker emellertid att historia och de historiska kunskaperna kan 
hjälpa henne i sina funderingar kring frågorna vem man är, vilka är vi? eller 
vilken grupp tillhör jag? Hon beklagar att hennes kunskaper om det 
samhället hon kom från är ringa:  

 
Om jag visste mycket mer var jag kom ifrån och just det 
samhälle…och mina föräldrar, förfäder och allt sånt, då…skulle 
jag nog vetat mer om vem jag var eller alltså känna var jag kom 
ifrån eller om jag var släkt med dem, de gjorde det och så, men 
nu känns det som jag inte kan nånting så…. 

 
På frågan om Tamara har haft situationer i livet när hennes egen historia 
varit viktig för henne och om hon tänkte på den särskilt mycket just då, 
svarade hon: 

 
Men det är ju så att det är ofta folk frågar: ”Är du serb eller är du 
muslim?” och så: ”Jag är muslim”, säger jag…så frågar de: ”Sköt 
du din granne?”(skrattar), ”Nej”, säger jag, ”Ahha…”, ”Hatar du 
serber?”, ”Nej!”…då tänker man att man vill ha en fyndig svar 
att säga…när nån frågar så här så känner jag att man bör veta, 
för att jag kommer därifrån. 

 
Tamara säger att under sin uppväxt har hon fått flytta runt mycket, ofta 
mot sin vilja. Hon var tvungen att anpassa sig så gott hon kunde till ”allt 
och alla”. Det har lett till att hon lärde sig att fungera med olika män-
niskor och hon utvecklade en anpassningsförmåga till olika miljöer och 
situationer i livet. Samtidigt upplever hon en känsla av att hon aldrig 
kommer att få veta vad som är hennes och vad hon själv tillhör. Hon 
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säger att hon inte har ”någon plats någonstans utan är en liten del av 
allting”: 

 
Jag bor i två världar, det är så svårt att ta min kultur därifrån (från 
Bosnien – min anm.) och hålla mig helt och hållet till den och 
sen.. leva med den här (Sverige – min anm.), för att här ser de inte 
på samma sätt på det sättet att bete sig…, samma sak därnere, 
om jag skulle varit helt som svenskar.. då skulle inte de uppfatta 
mig …som deras, utan jag vill smälta in mig, så känns det som, 
därför vill jag vara lite av varje, därför jag har svårt att bestämma, 
jag vill inte utmärka mig så mycket, om du förstår… 

 
* * * 

 
Tamara vill läsa historia ”som handlar om en grupp”. ”Det stora” kriget 
i Jugoslavien är den största historiska händelsen i Tamaras liv. Hon såg 
krigsbilder på TV i Sverige, där fick hon lära sig att det var två faktorer 
som utlöste kriget; religion och ekonomi. Tamara har dock svårt att nöja 
sig med dessa förklaringar, hon vill veta mer. 

4.2.2. Gordana  
Intervjun med Gordana genomfördes under hösten 2003 och vid det 
tillfället var Gordana 17 år gammal. Hon gick då sitt andra år på 
samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning. Intervjun 
gjordes i anslutning till lärararbetsrummet och fördelen med det och 
även för de andra samtalen med ungdomarna i liknande miljö var att 
man kunde koncentrera sig på samtalet utan att bli avbruten eller störd 
av andra faktorer. Intervjulängden blev 44 minuter och den var i många 
avseenden utformad efter det att jag hade fått ta del av Gordanas 
livsberättelse som omfattade 2 ½ A-4 text. Gordana visade för övrigt ett 
stort intresse för att delta i min studie, när hon fick kännedom om vårt 
samtalsämne. 

Gordana föddes och bodde tills hon var 6 år gammal i en för 
omvärlden väl känd stad i dåvarande Jugoslavien och i nuvarande södra 
Bosnien-Hercegovina. Gordana själv poängterar dock att staden egent-
ligen ligger i Hercegovina. Staden har också en annan betydelse. Under 
oroligheterna i början av 1990-talet fick den en stark symbolisk bety-
delse både i Jugoslavien och i övriga världen. Staden blev symbol för 
maktkampen mellan olika etniska grupper i före detta Jugoslavien och 
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det har gjorts åtskilliga reportage och program om staden, senast under 
hösten 2004 och som visades på svensk TV. 

Under sina första år i Jugoslavien hann Gordana inte börja grund-
skolan där. Hon gick inte på dagis heller, utan spenderade dagarna hos 
mormor och morfar när föräldrarna var på jobbet. Med hjälp av 
Gordanas farbror flyttade familjen till Sverige 1992. Den första tiden i 
Sverige minns hon som besvärlig. Hon berättar att hennes tillvaro blev 
problemfylld, hon hade svårt att gå på dagis, för att hon inte kunde 
språket. På grund av detta blev hon ”jättesur” på sig själv. Samtidigt 
säger hon, att det nyligen kom fram i ett samtal med hennes mamma att 
hon var den enda i familjen som ville flytta tillbaka till Bosnien. Hennes 
sju år äldre bror kände inte lika starkt för det. 

Efter drygt ett år på flyktingförläggningen i en mellanstor svensk stad 
flyttade familjen till Gordanas farbror till en söderförort till Stockholm, 
där Gordana bor med sin pappa, mamma och bror än idag. Hennes 
pappa är bosnisk serb5 och kristen, medan mamma är bosnisk muslim6. 
Av den anledningen har Gordana flertaliga släktingar både i Serbien (i 
norra delen) och i Bosnien. Gordanas familj åker ofta till forna 
Jugoslavien och besöker de släktingarna. 

Gordana känner ingen stark identifikation vare sig med den ena eller 
andra folkgruppen. Hon kallar sig ibland för bosnier, ibland för jugoslav 
under intervjun. Hon känner sig förvirrad när hon besöker sitt gamla 
land: 

                                                 
5 Historiskt sett fanns det en viss koncentration av den serbiska befolkningen i 

den delen av f.d. Jugoslavien som i dag är Bosnien och Hercegovina i 
områdets norra del, men även i de östra delarna av landet. Kroaterna finns 
huvudsakligen i västa Hercegovina. Sedan både Kroatien och Slovenien 
lämnade Jugoslavien 1991 började bosniska serber bilda de olika autonoma 
områdena i Bosnien och trots deras motstånd, bl.a. i form av bojkott av en 
folkomröstning för en självständig stat Bosnien-Hercegovina, förklarades 
landets självständighet i april 1992. Samma år bröt inbördeskriget ut. 
(www.ne.se). 

6 Religionstillhörigheten i landet både under Jugoslaviens tid och idag 
sammanfaller till stor del med nationell identitet. Serberna betraktas som 
ortodoxa och kroaterna som katoliker. Beträffande den muslimska 
befolkningsgruppen förekommer dock en viss skiljelinje mellan muslimer 
som nationalitetsbeteckning (bosnier eller bosniaker, i likhet med serber och 
kroater) och muslimer i religiös bemärkelse (i likhet med ortodoxa och 
katoliker). (www.ne.se).  
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 […] Det är ju så här att i skolan då är det: ”Jag är bosnier”, fast 
sen, när jag åker ner till Bosnien, då är jag svensk…det är inte så 
att man känner det, men det är bara…men…när man presen-
terar sig..då kan, eller de tror att jag är svensk, ”Nej, det gör jag 
inte”, och då säger jag…ibland folk tror att jag är svensk…då 
säger jag: ”Bosnier – jugoslav”…men när man åker ner, då är 
man svensk…jag presenterar mig inte som svens, men det blir 
bara så att: ”Den där är svensken”. 

 
I likhet med denna problematik har Gordana svårigheter att sätta en 
konsekvent benämning på själva landet som hon kommer ifrån. Hon 
undviker ibland att tala om för omgivningen att hon kommer från 
Bosnien för att hon inte vill bli missuppfattad för att exkludera serberna 
eller kroaterna. Därför väljer hon ibland att säga Jugoslavien, dels för att 
vid hennes födelse ”levde alla tillsammans”, dels för att man ofta, enligt 
hennes erfarenhet, förknippar folket i Bosnien enbart med muslimerna.  

Vid ett annat tillfälle under intervjun frågar jag henne om hon någon 
gång hade funderingar kring frågan ”Vem är jag?”. Hon svarar: 

 
Jag vet inte, jag har skrivit texter, uppsatser i skolan, i 
högstadiet…då skrev man ofta om sig själv, jag vet inte, jag har 
aldrig sagt att jag är svensk, är jag väl jugoslav och så där, det är 
det, det gör jag, för att jag håller ändå…jag klär mig som svensk 
och lever som svensk, men jag har ändå det lilla speciella…som 
verkligen, det är verkligen jag. 
 

Gordana berättar att trots att hon själv, på grund av sin ålder, inte kan 
uttala sig om förekomsten av konflikter mellan de olika folkgrupperna i 
forna Jugoslavien, fick hon höra talas om problematiken via familjen, 
släktingar och vänner senare i livet. Hon fick t.ex. höra att religionen 
inte spelade någon större roll i de mellanmänskliga relationerna innan 
konflikten trappades upp, medan det i dag, enligt henne, är precis 
motsatta situationen. Ibland kan den religiösa aspekten få oönskade 
proportioner: 

 
Men nu…säger man att: ”Jag är halv-halv”, ”Hur du kan vara 
det?” och så…speciellt invandrare som kanske kommer från 
Turkiet.[…]de tyckte att det är jättekonstigt, att det är hälften 
och hälften, de förstår inte att man inte… konverterat till någon 
religion alls, men det har bara blivit så. 
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Det är uppenbarligen svårt för Gordana att svara på den frågan, men 
samtidigt kan det iakttas att hennes funderingar i högre grad är mer 
relaterat till hennes ”svenskhet”, än till huruvida hon är bosnier eller 
jugoslav, där hennes reflektioner inte är lika utförliga. Hon jämför sig 
med en av sina bästa kompisar som åker till Bosnien två gången om året 
och som har ”en riktig kontakt med Bosnien och känner jättesamhörig-
het”. Gordana brukar åka till forna Jugoslavien vartannat år och känner 
inte likadant och har inte den typen av kontakt: 

 
Jag kan liksom bo här i Sverige utan att åka ner..jag kan inte 
språket så bra, jag känner inte till jättemycket historia och så klär 
jag mig annorlunda, jag kan förstå att de (personer hon möter i 
Bosnien – min anm.) tror att jag är svensk och så, men man 
måste ju anpassa sig till det landet man lever, tycker jag. 

 
Trots att Gordana inte brukar åka lika ofta som hennes väninna till sitt 
gamla land tycker hon att det är något speciellt varje gång hon reser dit. 
Det är roligt och livet är mer innehållsrikt för ungdomar där. Hon 
känner en större gemenskap där bland ungdomar och blir mottagen ”på 
bättre sätt än här”. Gordana tycker att i Sverige umgås man bara inom 
en viss begränsad kamratkrets, medan i Bosnien kan umgänget utvidgas 
även utanför de närmaste kompisarna. Hon understryker emellertid att 
det är i Sverige som hon känner sig som ”hemma”, att det här är 
”hennes hem”. 

Gordana är intresserad av ekonomi och trivs både med programmet 
hon valt och allmänt i skolan. På fritiden tränar hon, träffar kompisar 
och ”håller på med design och datorer”. Hon lyssnar mycket på jugo-
slavisk musik som hon ”avgudar” vid sidan av ”techno, trans och all 
musik som går på radion”. Hon köper gärna skivor när hon är på besök 
i Bosnien. Familjen har även en jugoslavisk TV-kanal hemma, men 
Gordana tittar mest på Kanal 5 och endast ibland på jugoslaviska 
kanaler, speciellt när de sänder musikvideor. Det är första gången under 
hösten då intervjun gjordes som Gordana började läsa en bok på bos-
niska, då det var nödvändigt att göra en bokrecension på moders-
målsundervisningen. 

Gordanas kamratkrets består mest av bosnier, men även av andra 
nationaliteter inklusive svenskar. Hennes två bästa vänner kommer 
också från Bosnien. När vännerna träffas brukar de ”bara prata” (det 

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 97

gör de på bosniska) eller gå på jugoslaviska fester, som hålls en gång i 
månaden. Gordana uppskattar dessa besök och ser fram emot varje ny 
besöksmöjlighet. Hon tycker att det är kul, för där träffas ”bara jugo-
slaver”, samtidigt uppger hon att stämningen inte alltid är fridfull: 

 
[…] det finns serber som hatar bosnier och bosnier som hatar 
serber och då blir det…de kan inte hållas sams..det på de där 
festerna, där kan man verkligen se att man kan hållas samman, 
då kommer serber, bosnier och kroater, tar bort sin 
religion…för de (serber – min anm.) brukar ha sin halsband med 
korset på, då märker man att de..respekterar varandra och det ser 
man verkligen, jag tror att de kan hållas sams…men kanske inte, 
jag känner både kristna och muslimer och jag vet inte vad, och 
de brukar bära sådana för att jag själv inte sådär.. religion…och 
sen de tar verkligen bort det när de ska på fest, för att de vill inte 
skapa brak, om de har kvar jättestora tjock…kors och sådär så 
skapar de brak..de hetsar upp de andra bosnier. 

 
Hemma pratar Gordana bosniska eller ”bosniska-serbiska”, hon är 
något osäker på vilken av benämningarna som är den korrekta. Hon 
började med modersmålsundervisningen i årskurs 1 på gymnasiet. Hon 
ville börja tidigare egentligen, men av olika anledningar, bl.a. brist på 
lärare på den skolan hon gick på och brist på sympati till en annan 
lärare, uteblev detta. Det var framför allt viljan att förbättra sitt talspråk 
samt att lära sig skriftspråket som fick henne att börja gå på 
modersmålsundervisningen under gymnasieåren. 

Gordana poängterar att man ska försöka behålla sin kultur och 
familjetraditioner, men man ska också försöka anpassa sig till det 
samhälle man lever i nu:  

 
Man ska lära sig språket, att skaffa sig utbildningen, för att man 
ska få ett jobb, att man ska ha en framtid, inte bara att: ”Nej, 
men jag kommer ändå en dag åka dit och bo där och ska jobba 
där och så”, man ska inte tänka så, under den tiden du inte kan 
bo där så måste du tänka: ”Vad ska jag göra då?”, så jag tycker 
så, men det är inte många som tycker så, många tänker så att: 
”Nu klarar jag mig lite ”halvt” i skolan, sen åker jag till Bosnien 
och så bor jag där”, så funkar det inte…jag tror inte att det finns 
nåt framtid i Bosnien just nu, det är ganska fattigt, där jag har 
varit, fast nu har jag inte varit på jättelänge. 
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Historia, med Gordanas ord, är ”..nåt som beskriver folket hur de är”. 
Hon säger, att hon egentligen aldrig har reflekterat över det och 
samtidigt uppger hon att:  

 
…det är oftast det som har hänt i historien, det är på det sättet 
att hur de tänker och tycker om de andra folkgrupper…alla har 
varsin historia beroende var man kom från och man utgår från 
sina.. egen historia och åsikter och sen…jag ger också chans till 
de andra att förklara sig, för att utvidga kunskaper. 
 

Kriget i Jugoslavien är den viktigaste historiska händelsen överhuvud-
taget enligt Gordana. Detta krig fick henne att lämna landet. Hon säger 
att ”de har tagit allt jag hade…” och samtidigt har hon inte en klar bild 
av vilka de är. Att kunna ta reda på vad som egentligen hänt i Jugoslavien 
var den främsta orsaken för henne att välja en kurs om mänskliga 
rättigheter i skolan. Vid sidan av olika undersökningar om landet företog 
ungdomarna en studieresa till Sarajevo, Bosnien under våren 2004. 
Gordana hyser stort intresse för Balkanområdets historia i stort. 

Intresset för att läsa om kriget i Jugoslavien är signifikant men 
Gordana framhåller att det finns ett annat ämnesområde som hon vill 
studera inom ämnet historia, nämligen ”att läsa om folk som har blivit 
förtryckta”. Detta motiverar hon med att hon vill förstå dessa 
människors öde och för att hon samtidigt känner sympati för dem. 
Gordana säger att hon på ett sätt själv känner sig förtryckt då hon 
tvingades att flytta till ett annat land. 

Svensk historia väcker ”inget intresse alls” hos Gordana, men hon 
kan inte förklara varför det förhåller sig på det sättet. På motsvarande 
kategoriska sätt upplever hon också ortens lokala historia där hon bor 
idag som ointressant. Däremot poängterar hon intresset för världs-
historia, för att ”det är nånting som berör oss alla” och ”det är intressant 
att veta varför de eller vi haft det”. Vad gäller europeisk historia så 
betonar hon, vid sidan av ett svagt allmänt intresse, önskan att studera 
de folkgrupper som blev förtryckta av nazityskland. 

Skolans historieundervisning gav henne en specifik information av 
historisk karaktär, men utvecklade också förståelseredskap som kan 
hjälpa henne att orientera sig i omvärlden: 

 
Jag har fått reda på en massa grejer, fast jag kommer inte ihåg 
dem nu, men det kan hända att jag kommer ihåg det som man 
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lärt sen, det som man tar upp kanske på nyheter eller andra 
föreläsningar i skolan..då förstår jag de kanske lite bättre genom 
att ha läst historia och känna till…för att när man hamnar i en 
diskussion så måste man känna till i alla fall lite historia. 

 
Gordana skulle vilja läsa mer om de olika ”makthavarna – ledarna” som 
förtryckte de olika folkgrupperna, för att kunna förhindra detta i 
framtiden: 

 
Det är roligt att veta varför länderna har blivit större och mindre 
men det är lite mindre intressant, jag vet inte…t.ex. hur Sverige 
blev stor och sen mindre och så…inte intressant, nu känner man 
till hur det gick till och det är fördel..men jag är mer intresserat 
av sådana där handlingar som makterna har gjort mot olika folk. 

 
Enligt Gordana är det inte enbart i skolan som hon skaffar sig de 
historiska kunskaperna. Hennes pappa är historieintresserad och berättar 
ofta om olika historiska händelser. Pappa har dock inte berättat om 
Jugoslaviens historia särskilt mycket. Gordana antyder att pappa kan 
mycket om Jugoslaviens historia, men eftersom Gordana själv inte bad 
honom att berätta så blev det inget. Hon tillägger också att förut var det 
ett ”lite känsligt ämne” och att det är en möjlig orsak till tystnaden. Hon 
kommer dock ihåg att pappa visade stället i Sarajevo där det berömda 
”skottet i Sarajevo” vid upptakten till första världskriget ägt rum när 
Gordana var liten för att markera vikten av denna händelse. 

Under kriget när Gordanas familj skulle fly till Sverige plundrades 
deras lägenhet. Hennes morföräldrar försökte rädda egendomen, men 
mycket förstördes och var borta innan de hann komma till lägenheten. 
Denna händelse gör Gordana ledsen, för hon skulle vilja ha kvar gamla 
minnen, t.ex. kort på hennes familj. 

När man lyssnar till Gordana förefaller det som att det är sitt gamla 
lands historia som är hennes egen historia, samtidigt som hon inte 
nämner sin familj och släktens del i denna. Hennes kunskaper om sitt 
gamla lands historia är också begränsade. Hon nämner Tito, som en 
”bra” ledare och efter vars död ”fick de olika folken ta på vapen och det 
var då de började kriga”. Sedan berättar hon en detaljerad historia om en 
berömd bro i staden hon föddes och levde i innan flytten till Sverige. 
Hon nämner dock inte att just denna bro, som för övrigt var en symbol 
för en fredlig samexistens mellan de olika etniska grupperna i staden 
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under Jugoslaviens tid, blev sönderbombad av kroaterna 1993, och fick 
tack vare det en stor uppmärksamhet i omvärlden. Hennes kunskaper 
om hemstaden stannar inte enbart vid historian om bron, enligt henne, 
men hon väljer att inte berätta mer. 

Desto starkare är Gordanas önskan, att lära sig mer om sitt gamla 
lands historia, fastän under samtalet växlar Gordana mellan olika be-
nämningar på sitt gamla land; i ena stunden är det Jugoslavien, i den 
andra Bosnien:  

 
Det där skulle varit jätteintressant, då vet man var man kommer 
ifrån och sådär […]för att liksom förstå mer, än förut, för att 
förut det var massa myter och så. 

 
Deltagandet i ovannämnda kursen om mänskliga rättigheter motiverades 
i stor grad av att Gordana inte hade någon annan möjlighet att läsa om 
Bosniens historia i skolan: 

 
Jag tänkte att vi kanske kommer att läsa Balkankriget, men det 
gjorde vi inte, så det har varit lite besvikelse…och det var därför 
jag tog den där kursen om mänskliga rättigheter, jag kände till att 
vi skulle åka till Bosnien och då tänkte jag att de måste fokusera 
sig mer på Bosnien och så. 

 
Gordana har svårt att besvara frågan om det fanns situationer i livet när 
hennes egen historia var viktig för henne och då hon tänkte på den 
särskilt mycket. Hon svarar: 

 
Jag vet inte …jag har inte tänkt så mycket…jag är inte emot de 
olika folkgrupper och sådär, jag har inget emot serberna t.ex, 
bosnier, kroater eller muslimer, jag är inte emot olika raser och 
folkgrupper, jag är ganska öppen för att jag vill veta vad som har 
hänt, varför tycker de så, jag förstår inte att folket hatar 
varandra, man kan ju inte hata hela folkgruppen, man kan hata 
en individ eller flera individer som verkligen gjort det. 

 
Som framgick tidigare i framställningen markerar Gordana en viss 
kontinuitet i sina funderingar på ”vem är jag” och som när jag bad henne 
att försöka fundera kring om hon kunde få hjälp av historia i dessa fun-
deringar och då vilken historia och på vilket sätt blev hon något osäker: 
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Jag vet inte om man kan göra det, alltså jag är aldrig stött på en 
sådan händelse som jag liksom skulle förstå ännu mer vem jag 
är…jag tänker på att jag är den jag är, jag är den personen som 
jag är […]jag har inte tänkt på det om jag få reda på historia så 
kanske jag vet vem…var jag kommer ifrån….men man blir lite 
osäker ibland när svenska kompisar undrar hur ligger det till 
därnere, då vet inte jag och då måste jag ta reda på, jag borde ju 
veta det eftersom jag är ju därifrån och då känner man att man 
måste ta reda på historia, men det är också för mig själv…men 
det kommer att blir intressant att se själv när man kommer att ta 
reda på historia, lite i alla fall, så man kan se om den (historia- 
min anm.)gör något nytta eller det är bara att det är bra att veta 
och så. 

 
Det är framför allt kriget i Jugoslavien och de förtryckta folkens historia 
som Gordana vill läsa om. Hon känner inget större intresse för svensk 
historia, utan vill gärna läsa mer om världshistoria för att ”det är nånting 
som berör oss alla”. Man kan samtidigt notera den relativt svaga 
anknytningen hon känner för sitt gamla land. Det är Sverige som är 
hennes hem idag: 

 
Jag trivs jätte bra i Sverige och har aldrig stött på några fördomar 
av folk. Sverige är mitt hem trots att jag kommer från Bosnien. 
Det märkte jag förra sommaren när jag var både i Bosnien och 
Serbien. Fastän jag hade jätte roligt där nere så kände jag att 
landet inte är detsamma längre.  

 
*  * * 

 
Gordana tycker att historia är ”nånting som beskriver folket hur de är”. 
Hon är en jugoslav i Sverige, eller en bosnier i Sverige. 

4.2.3. Milan 
Milan är 17 år vid intervjutillfället som gjordes under hösten 2003. Även 
han blev mycket inspirerad till att delta i min studie. Jag fick en om-
fattande livsberättelse från Milan (2 A-4 sidor) och intervjun utformades 
till stor del mot bakgrund av denna berättelse. Intervjun var 55 minuter 
lång och gjordes i ett klassrum. 

Milan går på samhällsvetenskapliga programmet med beteendeinrik-
tning. Han trivs i skolan och känner en stimulans. Programmet som han 
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valt har intagningspoäng bland de högsta i hela skolan. Han tycker att 
det är intressant att studera människan och den mellanmänskliga inter-
aktionen och understryker den framtida betydelsen av beteendeveten-
skap. 

Milan föddes i en större stad i den bosniska delen av f.d. Jugoslavien. 
Staden var ett betydande industricentrum i f.d. Jugoslavien och ingick 
under kriget 1991-95 i de s.k. ”skyddszonerna” som kontrollerades av 
FN. Något senare efter födelsen flyttade Milans familj till en närliggande 
mindre stad som också var en utpräglad industristad. Under sin uppväxt 
och speciellt innan han började grundskolan spenderade Milan mycket 
tid hos sin farmor, då föräldrarna reste mycket inom sitt arbete. När 
Milan fyllde sex började han, ett år före de flesta, gå i skolan. Två år 
senare kallades pappan in i armén och familjen fattade beslutet att flytta 
till Sverige 1994, där Milans farbror bott sedan två år tillbaka. De in-
ledande veckorna i Sverige bodde de hos Milans farbror och sedan på en 
flyktingförläggning på en mindre ort. Två månader senare fick familjen 
ett tillfälligt uppehållstillstånd och Milan och hans mamma placerades på 
en annan flyktingförläggning, även den på en mindre ort. Där tillbringa-
de de tre år tills de fick ett permanent uppehållstillstånd. Sedan gick 
flytten till en Stockholms söderförort och ytterligare efter ett halvår 
flyttade Milan och hans mamma till en lägenhet som ligger mer centralt i 
samma förort. Där bor Milans familj, dvs. mamma och han själv, än 
idag. 

När Milan berättar om sina åtskilliga flyttar poängterar han med en 
viss frustration att han själv inte var delaktig i dessa beslut, eftersom det 
var föräldrarna som tog dem. Milan berättar inte om varför det endast 
var han och mamma som bytte flyktingförläggning, men senare under 
intervjun visar det sig att hans pappa bor i USA tillsammans med Milans 
faster och Milans kusiner. Hans farbror bor numera i en större stad i 
Mellansverige. Trots splittringen av familjen på grund av kriget i Jugo-
slavien ser Milan på sin tillvaro med viss optimism. Han skriver så här i 
sin livshistoria:  

 
Det var en himla tur att våran stad och våran familj/släkt inte 
drabbades av kriget på något annat sätt än vi splittrades till 
jordens alla hörn. Man kan säga att inte mycket har ändrats i min 
uppfostran heller, kanske något men inte något stort förutom att 
jag inte träffade min pappa på 3-4 år. Lyckligtvis så ordnades det 
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mesta för oss, men andra var inte lika lyckligt lottade trots allt 
detta. 

 
Det framgår inte tydligt vilken nationalitet eller etnisk tillhörighet Milans 
föräldrar har. Milan vill inte lyfta fram betydelsen av det. 

 
Igor: Både din mamma och pappa kommer från den bosniska 
delen av forna Jugoslavien? 
Milan: ja, båda kommer från N (staden dit familjen flyttade efter 
Milans födelse – min anm.), den lilla staden och så flyttade de runt 
till närmaste lilla stad, där de gifte sig… 
 
Igor: så de är bosnier om man säger så… 
Milan: …det var annorlunda förut, alla var jugoslaver, alltså det 
fanns väl fortfarande att man kom från vilken del…alltså man 
visste att man kommer från olika delar som Skåne t.ex., fast det 
var ingenting märkvärdigt… 

 
Milan uppger att på senare tid har han blivit mera ”analytisk” i sitt sätt, 
när han blickar tillbaka på konflikten i Jugoslavien. Han nämner ett 
område i Sarajevo, som exempel på en fredlig samexistens, där det finns 
en moské, en synagoga och tre olika kyrkor inom två, tre kvarter: 

 
Det har gjort väldigt mycket för att folk bara inte bryr sig, de är 
väldigt fördomslösa: ”Jag har inga fördomar mot muslimer, jag 
känner massa” och: ”Jag har inga fördomar mot ortodoxa, jag 
känner ju en massa”, eller katoliker ”Jag känner ju en massa, det 
bor folk runt omkring mig”, men problemet blir ju när…”Nu 
ska alla hålla oss för sig själva” och så bröt ut kriget, så den där 
gemenskapen förstördes och så rasade allting ihop. 

 
När Milans egen nationell eller etniska tillhörighet berörs under sam-
talet, så uppstår en viss förvirring hos honom. Han framhåller att frågan 
om vilka han tillhör har växlats ”otroligt mycket” under hans liv. Milans 
funderingar i den frågan är i första hand relaterat till hur han ska förhålla 
sig till sitt svenska medborgarskap, samtidigt som han uppger, med viss 
osäkerhet, att han är bosnier. Han säger att trots att han är svensk ”på 
pappret”, dvs. har ett svenskt pass och är svensk medborgare, vet han 
samtidigt att han inte är svensk:  
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Det spelar ingen roll om man tittar på svenska landslaget på TV 
eller om man har blå-gula gardiner, vaddå…jag vet fortfarande 
att jag är från Bosnien, så när människor kommer, i för sig, till mig 
och frågar, då är jag bosnier […] det har varit ganska viktigt med 
den här frågan…när jag fick svensk pass, då var jag svensk 
ungefär de första två månader, sen tänkte jag att jag borde släppa 
det här…för jag kommer ju aldrig att tycka att surströmming är 
gott, trots att jag har rött pass nu. 

 
Milan säger att ”förmodligen” kan han även känna sig som svensk 
ibland och kommer med en viss möda på ett exempel, då han befinner 
sig i skolan och ”fortfarande en i mängden” och ”sticker inte ut på 
något speciellt sätt, utan man är en del av allt”. Av någon anledning 
sätter Milan ett visst fokus på de skilda matkulturerna som en markör 
för hans tillhörighet under samtalet, fastän han nämner även andra 
markörer: 

 
De här saker som jag tidigt lärde mig, t.ex. när det gäller humor, 
sättet att umgås med människor och matkultur, kanske främst av 
allt….det är…jag förstår mig på det mer, även om jag bott här (i 
Sverige –min anm.) jag förstår självklart det svenska sättet hur 
man gör, men jag relaterar till det bosniska sättet mer…det 
tilltalar mig mer på nåt sätt, jag tycker att kebab är förmodligen 
det godaste man kan äta och inte…inte graverad lax. 
 

Milan tror att samhället mer accepterar ”de som är mer svenskar”, å 
andra sidan tycker han inte att man behöver anstränga sig för att bli ”så 
svensk som möjligt”. Huvudpoängen är, enligt Milan, att man måste lära 
sig att förstå majoritetskulturen, man ska förstå t.ex. matkulturen och 
hur det sociala livet fungerar i landet. ”Man behöver inte ändra på sig 
själv eller försöka ändra på någon annan, då funkar det mycket mer”, 
säger han. 

Språket som talas hemma i Milans familj är bosniska. Han känner en 
viss osäkerhet vid benämningen av språket. Han kallar språket för bos-
niska7, men han är samtidigt medveten om att det även finns andra 
benämningar, exempelvis serbokroatiska. 

 
 

                                                 
7 Se not 4 i detta kapitel. 
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Igor: Vilket språk pratar ni hemma? 
Milan: vi pratar bosniska…eller serbokroatiska, vad man än 
kallar det för. 
 
Igor: Hur vill du kalla det språket? 
Milan: det är väl bosniska.. (fnissar). 

 
Milans pappa hade lärt honom att läsa och skriva innan han började gå i 
skolan och då, enligt Milan, både på kyrilliska och på latin.8 Idag kan 
Milan enbart de latinska bokstäverna. Efter att Milan hade anlänt till 
Sverige, gick han i drygt två år i en förberedelseklass där barnen tränades i 
svenska och även läste modersmål efter skoltid. Milan upplevde en 
lättnad när han fick sluta gå på modersmålsundervisningen, eftersom 
undervisningen inte fungerade bra och modersmålslärarna inte kunde 
motivera honom att fortsatta. Sedan dess har Milan inte läst bosniska i 
skolan. Han säger att han aldrig har upplevt några problem i sitt språk-
kunnande och lyckats hålla ”sitt latin” levande utan att behöva gå på 
modersmålsundervisning. Han tillägger, att förutom vardagsspråket kla-
rar han även av ”lite mera avancerat språk”. Vid ett tillfälle någon gång 
under sina grundskoleår tog Milan upp diskussionen med sin mamma 
om han skulle börja på modersmålsundervisningen igen, men mamma 
tyckte att det inte behövdes och hon bestämde att Milan skulle kon-
centrera sig på den ”vanliga skolan”. 

Milan har inte varit i Bosnien sedan flytten till Sverige, dvs. på drygt 
tio år. Det är bara hans mormor som bor kvar i sitt gamla land av de 
närmaste släktingarna, däremot har han åkt några gånger till USA och 
hälsat på sin pappa, faster och sina kusiner. Inte heller hans mamma har 
varit i Bosnien sedan flytten, medan Milans mormor skulle komma och 
hälsa på dem för första gången på tio år, månaden efter vårt samtal. 

Den ”centralaste kompiskretsen” i Milans liv består av honom själv, 
sin bästa vän som är från Pakistan och så en kille vars pappa är från 
Uganda och mamma från Ryssland, en kille som är adopterad från 

                                                 
8 Namnet serbokroatiska är idag avskaffat och det finns tre benämningar på, i 

stort sett, samma språk; serbiska, kroatiska och bosniska. Enligt språklagen i 
Bosnien är både kyrilliskt och latinskt alfabet likställt, men det latinska 
alfabetet är dominerande. Kyrilliskt alfabet används uteslutande i Serbien, 
medan man i Kroatien och Montenegro uteslutande använder det latinska 
alfabetet. (www.ne.se).  
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Korea, en engelsman som har bott i Sverige hela sitt liv och en austra-
liensare. Utanför ”den lilla kretsen” finns hans svenska vänner och de 
som han lärde känna på flyktingförläggningen. De sistnämnda utgör, 
enligt Milan, en grupp av olika nationaliteter däribland också från forna 
Jugoslavien. Kompisarna inom ”den lilla kretsen” träffas nästan dag-
ligen. Det finns också två, tre familjer från Bosnien, som framför allt 
Milans mamma, men också Milan själv, umgås med.  

Milan säger, att tack vare sin pappa, som aldrig lyssnade på bosnisk 
musik, utan spelade engelsk och amerikansk pop och rock, är han inte 
särskilt intresserad av bosnisk musik. Han säger att det stundtals har 
varit plågsamt för honom när hans mamma fått besök av sina vänner 
som lyssnat på sin favoritmusik. Då blev han också tvungen att lyssna på 
den bosniska musiken. Han säger dock att hans attityd mot bosnisk 
musik har förändrats på senare tid: 

 
Nu är jag inte ”fientlig” (mot bosniska musiken – min anm.), nu 
förstår jag, att det är en del av det…att man sitter och äter 
liksom och lyssnar på musik, jag låter vara…men, utöver det, 
finns det, faktiskt, en bosnisk artist som är bra, som sjunger 
fantastiskt roliga texter, som för det mesta handlar om hur det 
var under kriget och så…det var lite folkspänningarna mellan 
bosnienserber, bosnienkroater och bosnier..det är nånslags 
nationshumor…det är nästan som Norgehistorier här, fast det 
känns bättre på nåt sätt…det känns som jag är mer relaterad till 
det, jag förstår det bättre, jag har upplevt det, sådär. 

 
Milan uppger att han läser böcker på bosniska, trots att det inte är lika 
enkelt som att läsa på svenska eller engelska. Han brukar läsa speciellt på 
somrarna, ”förmodligen en varje sommar”. 

Historia är, enligt Milan, ett viktigt instrument för att kunna förstå 
och orientera sig i nuet:  

 
Historia är det fortfarande sånt som har hänt…och då är det, det 
man vet som har hänt, varför det har hänt, varför, när, och det 
är otroligt viktigt, egentligen, att veta alltså både för ens..oss 
själva och..vad det gäller större nationshistoria, världshistoria, 
vad den än är, måste man veta vad som har hänt, då är det 
lättare att förstå vad som händer just nu…det finns många 
kopplingar till som man kan dra och tendenser man kan se. 
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Han lyfter fram en särskild betydelse av de båda världskrigen. ”Vi skulle 
lika gärna varit tyskar allihopa idag”, säger han. Det är de två händel-
serna som påverkade utvecklingen i världen mest, enligt honom, men 
vid sidan av dessa händelserna, även ”när marknadsekonomin kom på 
1700-talet”. Samtidigt tycker Milan, att ”all historia är rolig, för att all 
historia binder fast sig på ett eller annat vis”. Han är lika intresserat av 
att läsa t.ex. Sveriges historia, Europas historia eller hela Världshistorien, 
medan han tycker att den lokala historien av förorten där han bor är 
mindre betydelsefull. Milans kunskaper om Balkans och Bosniens 
historia är betydande, han räknar upp olika historiska händelser som 
sträcker sig utanför den jugoslaviska konflikten under första halvan av 
1990-talet, men ändå poängterar han, att han kan ”väldigt lite” och 
skulle vilja läsa mer: 

 
Det har hänt otroligt mycket…väldigt mycket, det var turbulent i 
området i all evighet nu..[…]det var massa med saker som pågick 
därnere…det bästa jag minns, det bästa jag vet, det bästa jag 
hört, är att det uppfanns sylt där (skrattar)[…] jag vet ingenting 
detaljerat, sådana detaljer att det sylten uppfanns där och att man 
hade gafflar först av alla i Europa det kan jag, men ingenting 
om…det känns inte så utformande, det känns inte…jag har inga 
förklaringar till varför och hur, men jag känner till generella 
saker. 

 
Skolämnet historia har en viktig funktion, enligt Milan, då det är ”så 
generellt”: 

 
Historia känns som allt i ett, även som samhällskunskap, även 
som geografi eller religion allt i ett, det knyter fast en massa 
ämnen. 

 
Enligt Milans mening, finns det en risk att missa ”mer värdefull historia” 
som följd av den historieundervisningstradition som är i bruk i skolan: 

 
Gustav Vasa och Karl XII, de tar upp mycket tid av kanske mer 
värdefull historia, man kan inte säga att svensk historia…den är 
kanske mycket mer värt här, än t.ex. i Tyskland…jag känner att 
man missar lite, vissa av dem… de där två sakerna tillsammans 
kan ta kanske ett helt block på åtta veckor, medans man tränger 
in kanske Mesopotamien, hjulets uppfinning, skriftens upp-
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finning, astronomi, matematik och allt som har format våran 
värld tränger man in på åtta veckor. 

 
Skulle det funnits möjlighet att läsa mer om Jugoslaviens historia i 
skolan skulle Milan koncentrera sig på läsningen om kriget. Han berättar 
om nationalismen och nationskänslan som fanns under Josef Bros Titos 
tid i Jugoslavien. Han var hjälte på hemmaplan, enligt Milan, men 
missförstådd av omvärlden: 

 
…sen kom en massa nya politiker som ville si och så, liksom, 
nationalismen…de ändrade nationalismen…för att han (Tito –
min anm.) var lite nationalist och lite kommunist, trots allt det 
var en enorm nationskänsla, medans efter det då var det liksom, 
”Nej…det ska vara bara ”vi”, ”vi” som serber och ”vi” som de 
här, och ”vi” som är det här, och folket splittrades så, det blev 
olika…det blev så hetsig emellan dem, ingen vet varför. 

 
Milan skaffar sig historiska kunskaper både i skolan och utanför. Han 
brukar titta på dokumentärer och har läst historiska böcker. Han 
efterlyser mer fördjupningsarbeten i skolans historieundervisning, då 
han själv kan påverka innehållet av ämnesstoffet. Han säger också, att all 
historisk kunskap om sitt gamla land skaffade han sig genom att ”prata 
med andra människor”: 

 
Jag lärt mig av människor runt omkring, av min pappa, av lite 
äldre släktingar, pappa, mina föräldrar, man hör för sig, när de 
pratar lite grann…den närmaste historien, då pratar jag med 
mina föräldrar och släkt då…då kan jag gå bak till leden, mina 
led.  
 

Milans egen historia är avgränsad till hans familjs och släktens historia. 
Den spelar en betydande roll i Milans tillvaro, trots att som han säger, 
”den har varit väldigt luddigt”. Milans pappa har genomfört någon typ 
av släktforskning och kom fram till, att ”uppsättningar har bytts väldigt 
ofta” och ”vissa människor har bara upphört att vara, bara bytt namn 
och försvunnit”. Han formulerar betydelsen av den historia som 
följande: 

 
Det betyder väldigt mycket…man vet liksom vad man själv ärvt, 
vilka de andra innan dig var och…man känner sig lite grann…ja 
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faktiskt..(småskrattar), det är nånslags trygghet nästan, att veta 
om sig själv, om sina föräldrar, om sina släktingar. 

 
Kriget i Jugoslavien har också lämnat spår i Milans medvetande. Man 
pratar ibland om kriget hemma. På frågan om det finns eller fanns 
situationer då Milan har tänkt särskilt mycket på sin historia svarar han 
att: 

 
det som förmodligen påverkat mig mest det är det kriget 
därnere, det är det som jag minns bäst från mina tidigare dagar, 
förutom…det är liksom känns nära…det var hemskt för att det 
fanns luftvärnssirener, liksom att springa ner i källaren och så, så 
det var det som…, men jag har kommit över det liksom…”Nu 
var det så, nu är det ett nytt liv”, liksom, och man måste…nu 
lever vi vidare trots det där. 

 
Man kan notera Milans förmåga att reflektera över de existentiella 
frågorna och den historiska dimensionens betydelse i hans funderingar. 
Detta illustrerar också ett avsnitt ur vår konversation: 

 
Igor: Hur skulle du vilja svara på frågan ”vem är jag”? 
Milan: förmodligen…på senare tid jag har svarat: ”Jag är 
Milan”…allt vad det innebär att vara ”jag”. 
 
Igor: Vad innebär det att vara ”Milan?” 
Milan: det är, liksom, att göra allt som man lärt sig under sin 
uppväxt och, liksom, följa med och ständigt sträva efter nån 
slags utveckling, varken…hur den än nu är, liksom, bara att röra 
sig framåt, se fram emot nya saker och så vidare. 
 
Igor: Tycker du att man kan få hjälp av historia när man ska 
försöka svara på den frågan? 
Milan: definitivt, definitivt, jag tror det…det finns mycket som, 
liksom…om jag hade helt plötsligt glömt bort allt, liksom, och 
koppla av t.ex. de senaste tio åren, då skulle jag haft mycket.. då 
skulle jag haft en enorm personlighetskris nu, förmodligen, men 
nu vet jag att jag kan ta mina 17 år av upplevelser och jag kan ta 
med mig dem, göra dem till nånting som bygger upp mig… som 
någon slags ryggsäck som jag bär efter mig… 

 
* * * 
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Milan är från Bosnien. Han tycker att kunskaper om sig själv, sina för-
äldrar och sina släktingar ger trygghet i hans tillvaro. Han vill inte missa 
en ”värdefull historia” när han funderar över skolans historieunder-
visning och det är familjens historia som är hans egen. 

4.2.4. Davor 
Intervjun med Davor gjordes i slutet av november 2003 och han var vid 
det tillfället 17 år. Intervjun genomfördes i ett klassrum och var 40 
minuter lång. Davor visade först en viss motvilja att vara med i under-
sökningen, utan någon urskiljbar motivering, men till slut bestämde han 
sig för att ändå medverka. Man kunde följa Davors växande engage-
mang under vårt samtal, från att vara ytterst fåordig och avvaktande till 
en jämbördig och reflekterande samtalspartner. Till skillnad från de 
tidigare intervjuerna saknades ett bakgrundsmaterial och biografiska 
uppgifter, eftersom Davor inte hade skrivit en livsberättelse.  

Davor gick vid intervjutillfället sitt tredje och sista år på samhälls-
vetenskapliga programmet med inriktning mot samhälle. Han trivs bra i 
skolan och beskriver skolgången som ”soft”. På den inriktningen som 
han valt förekommer betydligt fler elever med skilda bakgrunder och 
erfarenheter av migration som vad är fallet i klasserna för de andra tre 
ungdomarna som porträtteras i den här studien. 

Davor är född i en storstad i nuvarande Bosnien-Hercegovina, där 
han bodde med sin familj ändå tills han som 7-årig flyttade till Sverige 
1992, då kriget bröt ut i dessa delar av forna Jugoslavien. Hans familj 
består av pappa, mamma och en syster. Familjens första anhalt i Sverige 
blev hans kusiners hem och sedan en flyktingförläggning i ett minde 
samhälle ”upp i norr” som ligger ca 12 mil från Stockholm. Sedan drygt 
åtta år tillbaka bor familjen i en söderförort till Stockholm. Davor hade 
inte hunnit börja gå i skolan i Bosnien, så den första kontakten med 
skolmiljön fick han uppleva i sitt nya land9. Han minns inte heller om 
det innebar några svårigheter att börja gå i skolan i en främmande miljö: 
”Kanske lite ovanligt att börja här, men det var inget speciellt.” Desto 

                                                 
9 Det existerade ingen institutionaliserad benämning som förskola i f.d. 

Jugoslavien, i likhet med den svenska traditionen. Barnen vistades på 
daghemmet oftast tills de fyllt sju år och sedan gick de i en 8-årig obligatorisk 
grundskola. Denna följdes av en 4-årig frivillig sekundärskola uppdelat på två 
2-årsstadier, beroende på utbildningsprogram. 
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mer har Davor funderat på annat just då; ”Varför kom man hit?”, 
”Kommer man att passa in?”. Han framhåller att det från början var 
svårt att ”passa in” och hans minnen kretsar även kring de annorlunda 
maträtterna man fick. 

Davor har en övertygelse om att alla nyanlända i landet ska anpassas 
till det svenska samhället, men inte nödvändigtvis på bekostnad av sin 
egen kultur: 

 
Man bor ju här, självklart, men jag tycker inte, att man ska 
glömma bort sina rötter och så, utan man ska kombinera 
nånstans där mittemellan…gärna försöka att komma in i 
samhället, ha några svenska vanor och sådär, men jag tycker inte 
att man ska glömma bort det som… sin historia..sin bakgrund. 

 
Språket som familjemedlemmarna använder hemma är varierande; med 
sin syster pratar Davor svenska och med sina föräldrar ”hemspråket”, 
dvs. serbokroatiska.10 Davors mamma kan förutom det latinska alfabetet 
även det kyrilliska. Davor gick inte på modersmålsundervisningen förrän 
han började årskurs 2 i gymnasiet. Han förklarar sin vilja att börja läsa 
språket med att varje gång han åkte till Bosnien på somrarna upptäckte 
han bristerna i sitt språk. Han ville bli bättre på skriftspråket och ville 
samtidigt inte glömma bort det.  

Davors pappa är bosnisk kroat och mamma är bosnisk serb. Davor 
själv säger att han är från Bosnien som en markör på sin nationella eller 
etniska tillhörighet. 

 
Jag vet inte, jag säger att jag…”Jag är från Bosnien”, men jag 
har…”min farsa är kroat och min mamma är serb”…det är väl 
vad jag brukar säga…min pappa är från kroatiska delen av 
Bosnien och mamma från serbiska delen av Bosnien…så, jag 
behöver inte säga nåt…utan, ”Jag är från Bosnien”, så. 

 
Davor kan inte komma på några situationer i livet, när just den känslan 
av att han är från Bosnien skulle betyda något: 

 
Jag brukar inte kolla på folk, var de kommer så mycket ifrån och, 
utan ”Bra kompis med mig, så är jag bra kompis med dig, kan du 
inte vara med mig, så kan inte jag vara med dig”. 

                                                 
10 Se not 8 i detta kapitel. 
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Han uppger att många av hans kompisar har utländsk bakgrund och de 
kommer från olika delar av världen. De studerar på samma skola som 
Davor och han umgås med dem på fritiden. Trots att han känner många 
från forna Jugoslavien, har det inte bildats någon kamratkrets bland dem 
och det enda umgängestillfället med dem är på olika fester med anknyt-
ning till det gamla landet. Oftast är det jugoslaviska musikfester med 
gästartister från Jugoslavien. Davors familj har åtskilliga släktingar kvar i 
Bosnien och han har varit där på besök ett par gånger efter flytten till 
Sverige. Han planerar också att åka dit nästa sommar. Han säger dock 
att han har en positiv bild av resorna. 

 
Jag kommer inte ihåg allting så här, man var liten, men det 
kändes lite sådär kul…lite pirrigt…att återvända efter…tio år, 
eller vad det var, så…kändes lite ovanligt att träffa kusiner och 
sånt, man inte ha sett på länge, men ändå var en sak som jag 
tyckte var roligt ändå att träffas… 

 
På fritiden brukar Davor träna, spela fotboll och lyssna på musik, 
samtidigt som ”plugget” tar en väsentlig del av hans liv. Hans musik-
smak är varierande, allt från ”engelsk musik, hip-hop och rap” till ”vår” 
musik, dvs. jugoslavisk folkmusik och även mer ungdomsinriktad jugo-
slavisk musik. Han har fått en känsla av att serbisk musik har mer 
utpräglad folkmusikkaraktär, medan kroatisk musik kan beskrivas mer 
som rockmusik och tonårsinriktad. Det är sportkanaler som i särklass är 
favoriter när Davor tittar på TV, samtidigt som ingen i familjen är 
intresserade av att skaffa en jugoslavisk kanal, fastän det finns möjlighet 
till detta. 

Enligt Davors uppfattning, är historia ”nånting som har hänt”. Det är 
inget som han tänker på och ”fastnar vid” och den spelar ingen bety-
dande roll i hans liv, uppger han.  

 
[…]vad som hände för tjugo år sen, för trettio år sen […] det är 
inte så precis nån historia, det är ändå…samma samhälle nästan 
som det är idag, det ser jag fortfarande som samtid, dagens 
samhälle…för mig, historia, det är nåt som hände för typ tre-
fyrahundra år sen. 

 
Den största historiska händelsen överhuvudtaget som Davor vill lyfta 
fram är Martin Luther Kings tal. Han tycker, att alla människor är lika 
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värda och att ”man ska inte kolla på huden eller var man kommer ifrån”. 
Han understryker också vikten av att kämpa för freden mellan alla 
människor. Vissa geografiska områdens historia är mer intressanta för 
Davor än andra, trots att det inte framgår tydligt hur stort intresset är. 
Hans största intresse ligger i läsningen om Balkans historia och den 
europeiska historien, medan intresset för den svenska historien och den 
lokala historien är ringa. Han poängterar dock vikten av att läsa om det 
samhälle och dess historia som man lever i. 

Davor tycker att Balkans historia är viktig, för att ”man måste veta 
var man kommer ifrån”. Man kan också notera en viss fascination för 
europeisk historia hos honom. Han är intresserad av den för att ”det är 
där det mesta har utspelats” och ”förändrat samhällen ganska mycket”. 
Samtidigt uppger han, att det är nästan just uteslutande europeisk 
historia man läser i skolan med visst undantag för USA:s historia. 

Davor säger, att han är medveten om att det inte är enbart i skolan 
som man skaffar sig de historiska kunskaperna, man kan också gå på 
museum, men han har dock inte gjort det och det är uteslutande i skolan 
som han läst om historia. På grund av att Davor studerar på ett 
gymnasieprogram där ämnen med samhällvetenskaplig prägel ingår, fick 
han möjligheten att läsa både grundkurs i historia och en fördjupnings-
kurs. Båda är stora kurser och motsvarar 100 gymnasiepoäng var. Dess-
utom ingick ämnet i grundskolans SO-block, dvs. de samhällsorientera-
de ämnena. Davors relation till ämnet historia kan beskrivas som att det 
är just ett skolämne bland andra. Historieundervisningen har inte 
erbjudit Davor det redskap som han skulle behöva i framtiden: 

 
Själv tror jag inte att det vi lär oss om historia, om det t.ex. vad 
som hänt för tvåhundra-trehundra år sen, jag tror inte att det ger 
mig så mycket, men…visst det är roligt att veta vad som hände, 
men om jag kommer att ha nytta av det i framtiden, vet jag inte, 
men visst det är väl roligt att veta… 

 
Davor berättar att han har saknat möjligheten att själv kunna välja att 
studera något område eller att fördjupa sig i det man studerat i allmänna 
drag: 

 
Det mesta har varit såhär: ”Det ska vi läsa!”[…] jag skulle vilja 
gärna läsa mer om min egen historia, jag kan…jag kan lite, men 
jag skulle vilja veta mer. 
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Han beskriver sin egen historia som sitt gamla lands historia, men han 
nämner inte om landet heter Jugoslavien eller Bosnien. Davors kun-
skaper om sitt gamla lands historia sträcker sig från medeltiden till och 
med tiden före det jugoslaviska kriget 1992-95. Det är just om denna 
period samt om det som hände efter kriget som han känner behov av att 
veta mer om. Han berättar att han brukar fråga sin pappa ibland om det 
är något som är oklart rörande hans gamla lands historia. 

 
Det kändes…när Serbien gick i krig mot Kosovo11, två-tre år 
sen, då kände jag...att jag inte visste, typ, allting, det kändes lite 
sådär…man var inte säker på varför de gick in precis…USA gick 
in och bombade, men jag snackade med farsan, så han 
förklarade…man ville läsa…veta.. bakgrunden och sådär, men 
jag frågade inte läraren, alltså, det är bara nåt man vill…men det 
är inte så, att jag läser den här historia som vi har bara för att jag 
inte får det där (i skolan –min anm.), men…det är mer som en 
grej, som jag skulle vilja ha. 

 
På frågan om vad denna historia som han benämner som sin egen 
betyder för honom svarade Davor: 

 
Man känner sig typ, jag vet inte, man känner sig som att man är 
nånting, man vet var man kommer ifrån…om jag inte visste 
nånting, då är det som att man är tomt papper…om man säger 
sådär, det är ändå, ok, jag bor i Sverige, Sverige - det är ett bra 

                                                 
11 Kosovo var under en längre tid till en autonom provins i republiken Serbien, 

i dess södra del, och i praktiken var jämställd med de övriga republikerna i 
den jugoslaviska federationen. År 1992 utgjorde den albanska befolkningen 
ca 90 % av den totala befolkningsmängden, medan serberna var ca 10 %. 
Under 1990-talet, som en del av konflikten i Jugoslavien, förekom stora 
spänningar i relationerna mellan den kosovoalbanska befolkningen och den 
jugoslaviska centralmakten. 1999 stationerades i Kosovo en fredsbevarande 
NATO-styrka och områdets framtid skulle avgöras genom en 
folkomröstning. Serbien (dåvarande Jugoslavien) avvisade 
folkomröstningsförslaget och motsatte sig NATO-styrkan och efter ett 
misslyckat diplomatiskt försök inledde NATO i mars 1999 ett bombanfall 
mot Serbien som svarade med en fördrivning och överdåd mot 
civilbefolkningen. I juni 1999 accepterade Serbien ett FN-beslut om en 
närvaro av internationell fredsstyrka, KFOR, och drog tillbaka sin armé. 
(www.ne.se) 
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land, men om du inte vet var du kommer ifrån och inte kan min 
egen historia så… 

 
Davor är, som nämndes ovan, mycket fotbollsintresserad och samtalets 
slutskede handlade just om fotboll: 

 
Igor: Om Sverige ska möta Bosnien i en fotbollsmatch, vilka 
skulle du heja på? 
Davor: på Bosnien. 
 
Igor: Om Sverige ska möta Serbien? 
Davor: Serbien. 
 
Igor: Om Serbien möter Bosnien? 
Davor: nejmen då…då, jag vet inte, då skulle jag nog inte heja 
på nån, utan…den som vinner - vinner. 

* * * 
 

Historieundervisningen i skolan har inte gett det instrument som Davor 
skulle behöva för att bemöta framtiden. Han är dock intresserad av sin 
egen historia, för att det är viktigt för honom att inte glömma bort var 
han kommer ifrån. Ännu viktigare är det, tycker Davor, att man ska 
kämpa för freden mellan alla människor och att alla de som kommit till 
Sverige från det jugoslaviska kriget ska ”hålla ihop”.  

4.3. Sammanfattning  
I sina livshistorier berättar de jugoslaviska ungdomarna om flytten från 
forna Jugoslavien till Sverige, såväl som mellan olika orter i Sverige. De 
åtskilliga flyttarna har förorsakats av det jugoslaviska kriget och av dess 
efterverkningar. Själva beskrivningarna av resorna har en central plats i 
livshistorierna. Ungdomarna berättar att besluten om flytten sällan har 
varit deras egna, utan i många fall föräldrarnas eller något som blev 
oundvikligt på grund av livssituationen. Eleverna pratar om olika 
minnen. Många beskriver den första tiden i sitt nya land som förvirran-
de. De hade svårt att förstå att Sverige skulle bli deras nya land, kanske 
för alltid. Ett flertal ungdomar beskriver i sina berättelser känslan av 
otrygghet som de mötte vid ankomsten till sitt nya land. Samtidigt som 
de upplever sin barndom i sitt gamla land som bekymmerslös och trygg. 
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En annan viktig del i berättelserna utgör ungdomarnas sökande efter 
en identitet. Detta sökande tar olika uttryck, men det handlar i stor 
utsträckning om att förstå vem man är som individ, vilken grupp man 
tillhör och vilka skillnader det finns mellan den egna gruppen och andra 
grupper. Ungdomarna reflekterar också över sin nuvarande sociala 
situation och det är i första hand deras boendeform som de lyfter fram. 
Bakom de till synes okomplicerade meningarna om att man bor i en 
lägenhet eller villa kan det ligga ett djupare innehåll. Det kan handla om 
dessa ungdomarnas vilja att frigöra sig från den massmediala bilden av 
förorten där kombinationen invandrare – höghus är väl framträdande 
och fylls med en negativ mening. 

Vid sidan av resorna från det gamla landet behandlas även resorna till 
det gamla landet och drömmarna om att någon gång i livet flytta tillbaka. 
Eleverna tar också upp frågor om hur de upplever dessa resor och även 
varför de vill återkomma till sitt gamla land. Det jugoslaviska kriget har 
också en fokusering i ungdomarnas berättelser. I de fallen berättar de 
om konsekvenserna av kriget för sig själv och för deras familjer. Många 
ungdomar jämför samhällslivet i Sverige med livet i forna Jugoslavien 
och framför även sin åsikt om var skillnaderna ligger. För två elever är 
det avsaknaden av rasismen i deras gamla land som är den väsentliga 
skillnaden. Andra lyfter ut skillnader av att gå i skolan i de två olika 
kulturella miljöerna. 

Slutligen uppger ungdomarna i sina livshistorier tidpunkten när famil-
jen fick uppehållstillstånd i Sverige och även om vikten av att hålla sitt 
språk som man talar hemma levande. 

Fyra elever presenteras på ett mera ingående sätt. Jag har gjort ett 
porträtt av dem. I valet av dessa elever har jag strävat efter variation. 
Trots denna ansträngning blev likheterna i dessa elevers porträtt desto 
tydligare. En av likheterna handlar om att ungdomarna framhåller sin 
egna jugoslaviska historia samtidigt som de inte alltid vet tillräckligt om 
den. De vill lära sig mer och de vill förstå det jugoslaviska kriget. 

Nästa empiriska kapitel kan beskrivas som central och behandlar 
resultaten av mina samtal med studiens elever. 
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Kapitel 5. Den jugoslaviske eleven 
 
 
 
 

Om jag hade helt plötsligt glömt bort allt och kopp-
lat av t.ex. de senaste tio åren, då skulle jag haft en 
enorm personlighetskris nu förmodligen, men nu vet 
jag att jag kan ta mina sjutton år av upplevelser och 
jag kan ta med mig dem, göra dem till nånting som 
bygger upp mig… som någon slags ryggsäck som jag 
bär efter mig. 

Milan, 17 år 
 

Jag har aldrig sagt att jag är svensk, är jag väl 
jugoslav, det är det, det gör jag, för att jag håller 
ändå…jag klär mig som svensk och lever som 
svensk, men jag har ändå det lilla speciella…som 
verkligen, det är verkligen jag. 

Gordana, 17 år 
 
I förra kapitlet presenterade jag några av studiens ungdomar, genom att 
återberätta deras livshistorier. Fyra elever fick en särskild plats i min 
studie. Det aktuella kapitlet sätter samtliga av studiens ungdomar i fokus. 
I det här kapitlet gör jag ett försök att kasta ljus över några av studiens 
formulerade frågor. Kapitlet belyser ett (invandrar)elev- eller/och ung-
domsperspektiv på studiens problematik. Min ambition är, i första hand, 
att ta reda på följande: hur beskriver de jugoslaviska ungdomarna sin 
egen historia samt vilka variationer kan eventuellt iakttas? Hur ser mötet 
mellan deras egna historier och den historien som gestaltas i skolan ut, 
samt hur historian förhåller sig till identitetsutvecklingen hos dessa 
elever. Den andra och den tredje forskningsfrågan har en framskjuten 
position i denna del av undersökningen, men jag försöker också be-
handla frågan om elevernas förmåga och även viljan att placera sig i den 
historiska kontexten samt om innebörden av den kontexten. I början av 
kapitlet presenterar jag ett gemensamt porträtt av de jugoslaviska ung-
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domarna som bor och studerar på samma ort och på samma gymnasie-
skola i en av Stockholms förorter.  

Undersökningsgruppen består av representanter av båda könen med 
varierande åldrar. Jag har inte beaktat ungdomarnas sociala tillhörighet i 
studiet. Porträttet bygger både på samtalen med eleverna och delvis på 
elevernas egna skriftliga berättelser om sina liv. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av resultaten som framgick. 

Berättelsen om de jugoslaviska ungdomarna är koncentrerade till 
vissa aspekter. Jag har delat upp berättelsen i fyra olika temaområden. 
Dessa är – ungdomars kulturella bakgrund, samhällets och skolans 
historia, historia som kommuniceras inom familjen och släkten och 
slutligen relationen mellan historien och ungdomars identitet. Ytterligare 
ett flertal kategorier lyfts för struktureringsändamål inom de behandlade 
områdena.  

En reservation finner jag dock nödvändig. Jag har redan påpekat i 
inledningen att själva benämningen den jugoslaviske eleven inte är 
problemfri. Trots att ungdomarna, på ett eller annat sätt, nämner 
Jugoslavien (f.d. Jugoslavien) som deras födelseland och också uppger 
en nationell tillhörighet som är förknippad med landet, betonar eleverna 
desto mer sin etniska tillhörighet; ”det serbiska”, ”det bosniska” och 
”det kroatiska”. Dessutom finns inte landet Jugoslavien längre kvar på 
världskartan. Den jugoslaviska identiteten var en konstruktion till följd 
av olika historiska händelser. Jag väljer trots dessa invändningar att tala 
om ”den jugoslaviske eleven”, dels för att de flesta eleverna är födda i 
ett land vid namn Jugoslavien och det faktum spelar en viktig roll i deras 
identifikation, dels för att undvika fragmentering och förstärka 
överskådligheten. Studiens ungdomar har en anknytning till forna 
Jugoslavien och det är en aspekt som de har gemensamt. Detta kan, 
enligt mig, inte förbises. Samtidigt har jag inte för avsikt att genom 
konstrueringen av kategorin den jugoslaviske eleven göra anspråk på att 
ungdomarna själva nödvändigtvis begränsar sig till den typen av 
identifiering och att andra möjligheter inte existerar.1 

Jag vill också notera att i det här kapitlet förekommer enstaka citat 
från det föregående kapitlet. Denna återanvändning är motiverad dels 
med min strävan efter att söka och synliggöra en variation i 

                                                 
1 Se även Thomas Hylland Eriksens diskussion i Kapitel 1 under rubriken 

1.3.3. De etniska identiteterna. 
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informanternas uttalanden om ett visst fenomen eller en aspekt, dels 
med att denna teknik enligt min uppfattning underlättar hanteringen av 
datamaterialet i sin helhet. 

5.1. Kulturell bakgrund 
Enligt min uppfattning kan vissa kategorier spela en framstående roll 
som beståndsdelarna av individernas kulturella bakgrund. Till dessa hör 
bl.a. språket som man pratar i hemmiljön och studerar på modersmåls-
undervisningen, föreställningar om ett gemensamt ursprung samt olika 
aspekter av det sociala livet, t.ex. musiksmak, umgängesformer, livsstil, 
kamratkretsar etc.  

Trots att man inte kan se aspekter som elevernas kulturella bakgrund, 
deras sociala tillvaro och samspelet med majoritetssamhället som huvud-
syftet med undersökningen, ser jag ändå den tematiken som en nöd-
vändig bakgrund för att kunna besvara studiets huvudspörsmål, dvs. 
relationen mellan elevernas historiemedvetande och deras identitet. Våra 
samtal har kretsat i stor utsträckning kring ämnen som rör ungdomarnas 
kulturella och etniska tillhörighet och dessa ämnen ville de jugoslaviska 
ungdomarna prata om och visar sitt engagemang för.  

5.1.1. Det egna språket 
Under intervjuerna med eleverna visade sig å ena sidan en generell ten-
dens – det egna språket2, dvs. serbiska, bosniska eller kroatiska, som man 
använder i hemmiljön och som de flesta ungdomarna läser eller har läst 
på modersmålsundervisningen3 har en överordnad betydelse i ung-
domarnas funderingar om sin härkomst och etniska tillhörighet. Å andra 
sidan visar ett flertal av ungdomarna osäkerheten kring själva benäm-
ningen av det egna språket. Eleverna nämner ”hemspråket”, uppger en 
okonventionell benämning eller blandar mellan olika benämningar. 
                                                 
2 Om de olika benämningarna på språket och om olika problem kring 

relationen mellan de olika etniska befolkningsgrupperna i de olika delarna av 
forna Jugoslavien, se vidare i Kapitel 4.  

3 Modersmålsundervisningens syfte är att genom kunskaperna i sitt eget språk 
stärka ungdomarnas självkänsla och göra deras uppfattning tydlig om den 
egna livssituationen samt att utveckla flerspråkiga individer med flerkulturell 
identitet. Ett väsentligt mål med kursen är också att skaffa sig kunskaper om 
historia, traditioner och livsvillkor i sin ursprungskultur. (www. skolverket.se) 
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Situationen liknar den som kommer att behandlas senare i denna fram-
ställning, nämligen växlingen i benämningen av det egna landet, dvs. 
Jugoslavien/Serbien/Bosnien.  

 
jag snackar med syrran mycket svenska, med föräldrarna är det 
hemspråket, serbokroatiska…pappa och mamma pratar 
hemspråket för det mesta. (Davor, 17 år) 
 
jag pratar bosniska, bosniska – serbiska, min pappa pratar 
bosniska för att han är uppväxt där, men han är egentligen serb i 
bakgrunden. (Gordana, 17 år) 
 

Milan säger, att hemma pratar han ”bosniska…eller serbokroatiska, 
vad man än kallar det för”. 

Det är också ett vanligt fenomen, att ungdomarna växlar mellan 
svenska och det egna språket i olika situationer, beroende på med vem 
de pratar inom sin närmaste omgivning och i hemmet; föräldrar, syskon, 
släkt eller kompisar utan att detta skulle innebära något problem eller 
vara förenat med känslan av obekvämlikhet.4 Förutom det ovan nämnda 
exemplet hos Davor kan också följande uttalanden fungera som en 
illustration och visar på olika förklaringar av ungdomars språkval: 

                                                 
4 I sin forskning om tvåspråkigheten har språkforskarna vid Stockholms 

universitet Kenneth Hyltenstam och Christopher Stroud framhållit att i 
mötet mellan samhällets dominerande grupp och en viss minoritetsgrupp 
ofta uppstår en situation där den först nämnda gruppens kulturella 
värderingar blir tongivande i det offentliga rummet, medan de kännetecknande 
kulturella aspekter hos minoriteterna kommuniceras i det privata rummet eller i 
de delar av offentliga rummet som har särskild betydelse för en viss 
minoritet. Av den anledning använder inte minoriteten sitt modersmål vare 
sig i kommunikationen med majoritetsmedlemmarna eller i 
kommunikationen med egna gruppmedlemmar i livssituationer där 
majoritetsmedlemmar finns närvarande. Barn och ungdomar, på grund av sin 
närmare kontakt till majoritetsmedlemmar jämfört med sina föräldrar, kan 
uppmana föräldrarna att dölja den egna kulturens uttrycksformer, t.ex. 
användningen av det egna språket. De yngre använder oftare 
majoritetsspråket än äldre, enligt Hyltenstam och Stroud, samtidigt som 
kvinnor använder majoritetsspråket oftare än män, åtminstone inom den 
västerländska kulturella kontexten. (Se Hyltenstam, K. & Stroud, C. (1991). 
Språkbyte och språkbevarande. Om samiskan och andra minoritetsspråk. Lund: 
Studentlitteratur, s. 86-87, 108). 

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 121

det är blandat…för att med mamma pratar jag mer svenska och 
med pappa mer bosniska, eftersom mamma kan mycket bättre 
svenska och pappa, han kan ingenting, han förstår men då är det 
mycket lättare för mig att prata bosniska. (Tamara, 18 år) 
 
jag pratar serbiska för det mesta, men jag blandar, jag säger en 
mening med typ hälften på jugoslaviska och hälften på svenska. 
(Ivana, 16 år) 
 
det blir väldigt blandat, men jag försöker prata mer serbiska nu 
än när jag var liten, för när jag var liten var det lite pinsamt att 
vara invandrare i skolan så…utan jag försökte vara mer svensk 
då. (Radana, 17 år) 
 

Medan man pratar det egna språket med sina föräldrar, använder ung-
domarna i stor utsträckning svenska i kommunikationen mellan syskon 
och vänner, även de kamraterna med liknande kulturell eller etnisk bak-
grund5:  

 
vi pratar det som vi kallar bosniska nu, eller blandat, svenska och 
bosniska, med min syrran pratar jag svenska och sen med mina 
föräldrar pratar vi bosniska. (Meho, 19 år) 
 
mina föräldrar pratar serbokroatiska, jag och min bror brukar 
prata svenska…men de vill också…ibland kanske de säger nåt 
på svenska, men försöker att undvika det för att vi ska också lära 
oss och inte ska glömma språket. (Mariana, 16 år) 
 

De flesta ungdomar går på modersmålsundervisning. Jag har noterat en 
viss ökning av intresset för modersmålsundervisning med elevernas 
ökande ålder. Flera elever har börjat gå på modersmålsundervisning 
först på gymnasiet, trots att det fanns möjlighet även i grundskolan. 
Eleverna uppger olika förklaringar och hinder för att kunna börja 
tidigare på modersmålsundervisningen: 

 
jag har alltid kunnat skriva och läsa, min moster är 
hemspråkslärare så jag har fått undervisning av henne…jag gick i 
en väldigt svensk skola, man skulle åka in till stan och så tyckte 
jag att inte ha något hemspråk i grundskolan. (Radana, 17 år) 

                                                 
5 Detta förhållande bekräftas av Hyltenstam och Stroud. (Jfr Hyltenstam & 

Stroud, s. 87, 108). 
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Inte alla skolor erbjuder eleverna modersmålsundervisning. Gordana, 
som började läsa sitt modersmål i årskurs 1, uppger att hon inte har haft 
tillgång till modersmålslärare i grundskolan och varken skolans rektor 
eller kommunens utbildningsförvaltning kunde hjälpa henne, då antalet 
elever som önskade läsa hemspråk inte var tillräckligt för att starta 
verksamheten. En liknande orsak återfinns i Zorans berättelse. Vid 
gymnasiebytet fick han chans att börja på modersmålsundervisning i det 
nuvarande gymnasiet i årskurs 2. Två elever har börjat gå på moders-
målsundervisning under sista gymnasieåret (årskurs 3) och de förklarar 
sin önskan så här: 

 
förut…jag tyckte att jag kunde mitt språk när jag var liten, sen 
tyckte jag inte om det landet överhuvudtaget och de män-
niskorna (Bosnien - min anm.), jag kände att jag hade inte nåt 
direkt anknytning till någon därnere, och jag inte gillade det 
överhuvudtaget….sen tänkte jag att jag har tillräckligt eller 
någorlunda bra ändå så att jag förstår, sen var det så nu, när jag 
var därnere och upptäckt liksom hela kulturen och alla 
människor, och sen när man kommer ut och börjar prata med 
fler som kan mer om världen, då kommer man på själv att man 
inte kan så bra bosniska, de, typ, rättar mig, typ: ”Du pratar 
ganska bra, men du har mycket att lära”, då känner man sig att 
man hade behov att lära det liksom mer korrekt. (Tamara, 18 år) 
 
jag gick på hemspråk i tre-fyra (i grundskolan – min anm.), det var 
bra, man lärde sig mycket och så, det var nyttigt, men jag 
behöver det fortfarande, jag bor liksom inte i Jugoslavien, så det 
är svarare för mig att lära mig…jag kände att jag är inte så 
perfekt på språket och när jag pratar med mina föräldrarna 
hemma så vet jag det, jag tycker att det är pinsamt för mig om 
jag inte kan mitt eget språk, så jag ville gärna börja med det och 
lära mig lite. (Dragan, 18 år) 
 

Ungdomarna reflekterar olika om vad som blev avgörande för deras 
beslut att lägga modersmålsundervisningen på sitt schema.  

 
 

för att jag ville lära mig språket, för att jag kan inte jättebra, jag 
tror att jag kan bra, men jag kan inte egentligen, jag förstår och 
när det gäller att jag ska prata då är det svårt, och sen 
grammatiken är svår och skriva kan jag inte. (Gordana, 17 år) 
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jag var på semester….jag har åkt ner till Bosnien några gånger, så 
märkte jag att språket var inte det bästa, jag var dålig på att 
skriva…jag ville inte glömma bort språket…fick mig att börja. 
(Davor, 17 år) 
 

Hos eleverna med serbiskt påbrå är dessutom intresset för att lära sig 
den kyrilliska skriften och alfabetet6 stort.  

 
först ville jag inte riktigt, men sen tänkte att det är lika bra, 
eftersom jag inte pratar språket hemma så mycket, så att jag kan 
lära mig mer och inte glömma…jag sa till hemspråkslärare att jag 
vill lära mig de (kyrilliska – min anm.) bokstäverna så vi ska börja 
med det, för att jag vill också kunna det, speciellt när man åker 
dit (Serbien – min anm.), man vill kunna läsa allt. (Mariana,16 år) 

 
För Zoran, som också har en serbisk bakgrund, berodde valet att börja 
på modersmålsundervisning till stor del på att han inte kunde ”läsa 
kyrilliska bokstäverna”. 

Även om det inte är frågan om någon gemensam tendens kunde två 
gymnasieelever delvis förklara sin önskan med olika strategiska över-
väganden. Man såg modersmålskursen som en chans att samla gymna-
siepoäng till slutbetygen. Detta motiv är tydligt hos Zoran, medan 
Dragana uppger att hon hade den tanken, men till slut ångrade sig och 
inte började på modersmålsundervisning.  

De eleverna som inte går på modersmålsundervisning förklarar detta 
också med en viss variation. Bojan har flyttat till Sverige relativt sent 
(år1999) och för honom är det ”jobbigt att gå efter skolan, kanske 
klockan fem”. Ivana är född i Sverige och känner inte lika stark behov 
av utveckla språket som sina kamrater, medan andra elever motiverar 
sitt val på följande sätt: 

 
det har jag aldrig gjort, jag pratar bara hemma, jag har aldrig lärt 
mig att skriva språket i skolan utan att min mamma och pappa 
har lärt mig att skriva språket. (Dragana, 17 år) 
 

                                                 
6 Det officiella språket i Serbien i dag kallas serbiska (serbokroatiska förr) och 

skrivs med kyrillisk skrift, kyrilliska skrivtecken grundar det serbiska 
alfabetet. (www.ne.se) 
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vi (i familjen – min anm.) har aldrig pratat om det, jag har aldrig 
visat några problem som jag skulle behöva det …utan har hållt 
mitt latin (menar sitt språk –min anm.) att inte glömma bort så att 
jag kan klara av konversationer, jag klarar av det vardagliga livet, 
även lite mera avancerat språk. (Milan, 17 år) 
 

Trots att eleverna, enligt modersmålsundervisningens föreskrifter7, vid 
sidan av de språkliga färdigheterna även ska utveckla en kännedom bl.a. 
för det aktuella geografiska områdets eller landets historia och dess 
kultur, tas inte detta upp i undervisningen, enligt eleverna. Tidsbristen 
gör att man koncentrerar studierna enbart på språket. Slutligen reflek-
terar vissa elever om rollen som det egna språket kan spela i funde-
ringarna på egen etnisk härkomst och tillhörighet. 

 
språket…på det sättet kan jag också relatera till Jugoslavien…det 
finns många som bor här som inte ens halvjugoslaver, om de 
kan inte språket då känner de inte sig som jugoslaver alls då är 
det inte viktigt för dem.(Dragana, 17 år)  
 
jag vill inte att glömma språket och så, det är viktigt för mig, jjag 
vill komma ihåg varifrån jag kommer…och sådär, så att inte 
glömma serbiska, men min brorsa…han kom hit när han var, 
typ, tio år, elva… så nu är det alltid när vi är hemma jag brukar 
snacka svenska med honom, och serberna, så snackar jag ser-
biska med dem. (Bojan, 16 år) 

5.1.2. Socialt liv  
Det är problematiskt att sammanfatta de olika aspekterna av de jugo-
slaviska ungdomarnas sociala tillvaro. I samtalen framstår dessa aspekter 
som högst varierande. Jag gör här endast ett försök till att strukturera 
elevernas uttalanden. En viktig princip för mig i det här läget var att 
ringa in sådana aspekter som, enligt min mening, är relaterade och kan 
ha betydelse för gymnasieungdomarnas identitetsskapande i det, i första 
hand, etniska sammanhanget. I motsats till överensstämmelsen mellan 
elevernas tal om det egna språkets roll i den etniska dimensionen, kunde 
man notera en mer mångfasetterad bild av elevernas tal om de övriga 
tänkbara kategorierna för deras identitetsskapande.  

                                                 
7 Ett väsentligt mål för kursen är att skaffa sig kunskaper om historia, 

traditioner och livsvillkor i sin ursprungskultur. (www.skolverket.se). 
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Ungdomarnas relation till sitt förra land kan vara viktig i samman-
hanget. Å ena sidan framkommer det i elevintervjuerna en relativt stark 
längtan till sitt land, dvs. elevernas förra land, å andra sidan är den 
motsatta situationen också frekvent omnämnd i elevernas utsagor. Dess-
utom påtalar ett antal elever en viss osäkerhet kring frågan om var deras 
hem var någonstans. 

 
jag längtar verkligen hem till mitt hemland, det där jag känner 
verkligen hemma…jag tycker att människorna här är så himla 
kalla, jag vet inte om det är på grund av vädret eller nåt….säger 
man ”Hej!” till nån som man inte känner, då tycker de att man är 
skum, men….så är det inte därnere, det är värme, rakt av…när 
man därnere i Jugoslavien, typ, att man kände att folk ställde upp 
för varandra, det var ingen snack om saken, här - jag tror inte 
(Zoran, 17 år). 
 
jag drar mig inte dit ner så mycket, men jag känner mig mer 
hemma här än därnere. (Meho, 19 år) 
 
jag saknar ju landet…för att när jag kommer dit då känner jag 
liksom…jag kommer ihåg saker och det känns mer som hemma, 
jag känner mig hemma där, fast nu känner jag mig hemma här i 
Sverige. (Dragana, 17 år) 
 

Medan vissa elever upplever att de har en stark anknytning till f.d. Jugo-
slavien i dag och besöker landet regelbundet, har inte andra varit där 
sedan flytten till Sverige. Det är inte alla ungdomar som berättar om 
skälen till varför de inte har åkt till Jugoslavien på lång tid.  

 
för tre år sen åkte jag och det var första gången sen jag flyttade 
därifrån…jag har inte åkt dit, jag har inte så stor lust, det hände 
en sak med min bror där, det drar mig inte dit, förutom 
släktingar, hade jag inte haft så många släktingar, så många 
kompisar då hade jag inte åkt dit alls. (Dragan, 18 år) 
 

Samtliga ungdomar har både släktingar och vänner i de olika delarna av 
f.d. Jugoslavien och på det sättet har en ”naturlig” anknytning till landet. 
Oftast åker familjerna på semester på somrarna och vissa familjer även 
på vintrarna och i olika konstellationer bland familjemedlemmar. Flera 
ungdomar uppger även att de själva åker till gamla landet. Milan har inte 
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åkt till Bosnien en enda gång, medan Bojan inte kan åka även om han 
vill:  

 
vi åkte förut, men nu har vi inte, vad heter det, uppe-
hållstillstånd, så vi kan inte åka än nu, så att vi kan inte åka, vi 
inte vart där i två år nu, vi håller på att få uppehållstillstånd, så vi 
kan åka igen. (Bojan, 16 år) 

 
Jag har träffat Bojan under hösten 2005, två år efter vårt första möte. 
Det kom till min kännedom, att Bojan och hans familj ännu inte har fått 
möjligheten att bosätta sig i Sverige permanent.  

Om sina upplevelser av resorna till gamla hemlandet berättar ungdo-
marna på olika sätt och de är övervägande positiva. Flera berättelser 
innehåller dessutom ett jämförande perspektiv med deras nuvarande 
land som ungdomarna vill lyfta fram. 

 
jag tyckte att det var jätteroligt att åka dit, jag älskar att åka dit, 
det är mer ungdomsliv där än här…och sen är det mer gemen-
skap känner jag där bland ungdomar, man blir mottagen på 
bättre sätt än här, här har man vissa kompisar så är man bara 
med dem, där är så annorlunda… (Gordana, 17 år) 
 
alltså där är det helt annat mentalitet än här, hade aldrig tråkigt, 
folk man nyss lärde känna, typ, man kände de tio år tillbaks, så 
känns det. (Zoran, 17 år) 
 
jag tycker att folk är mycket öppnare där än i Sverige, det är det 
väldigt lätt att lära känna nya människor, folk hälsar på 
varandra…man har sitt eget språk som talas, man lyssnar på sin 
musik…det är det som gör att man trivs. (Radana, 17 år) 
 

I några berättelser framtonar en variation i upplevelserna vid olika 
perioder i ungdomarnas liv. 

 
först tänkte jag inte så mycket på det, det var bara kul…träffa 
släktingar och allting…vi brukar ha det väldigt kul…och man 
känner sig verkligen som hemma…och sen börjar man ju tänka 
efter…att man ju verkligen är fött där och egentligen skulle man 
ju bo där, och då blir man lite förvirrat…när jag var yngre så 
tänkte jag inte så mycket på det, men kanske, typ, förra året och 
nu börjar jag tänka mer så (Mariana, 16 år) 
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när jag var yngre…eller det är alltid lika kul att åka, men när jag 
var yngre då var det roligare, då var det så: ”Jag ska träffa 
familjen och så”, men nu är jag blivit äldre, nu är det inte lika kul 
att träffa mormor och morfar, men det är ändå kul, det är en 
speciell känsla att åka till sitt hemland. (Ivana, 16 år) 
 

Det förekommer även reseupplevelser av mera negativ art i ungdomar-
nas berättelser. Här följer några exempel.  

 
när jag kom in i Jugoslavien, när man kom in i små städer också, 
man såg direkt att det har varit krig där, och det var inget fint att 
se…det har blivit lite finare sen kriget och sen bombningarna, 
men inget annat…jag tror fortfarande…Serbien kommer aldrig 
att byggas upp, det kommer alltid se ut likadant som det är nu, 
om det blir några förändringar, då blir det små. (Dragan, 18år) 
 
när jag var därnere och upptäckt liksom hela kulturen och alla 
människor, och sen när man kommer ut och börjar prata med 
fler…de, typ, rättar mig, typ: ”…du pratar ganska bra, men du 
har mycket att lära”… och då känner man sig, typ, att de inte har 
något förståelse, jag flyttade när jag var ungefär sju…(Tamara, 18 
år) 
 

Tankar om flytten tillbaka till det gamla landet finns också hos några av 
ungdomarna. Radana vill flytta dit permanent i framtiden, medan Bojan 
funderade på det i början av sin tillvaro i Sverige. Även Dragan har fun-
derat på flytten till Jugoslavien vid vissa tillfällen. 

 
jag spelade handboll förut, för skoj skull, jag tittade på handboll 
mycket när Jugoslavien spelade, tänkte….om jag…bör bli en bra 
spelare och kanske flyttar till Jugoslavien nån gång i livet…det 
blev aldrig. (Dragan, 18 år) 

 
Ungdomarna tar också upp de olika boendeformerna i berättelserna om 
sin sociala tillvaro. När jag bad berätta Zoran om sig själv så gjorde han 
det på följande sätt: 

 
så småningom fick vi en egen lägenhet, kanske ett halv år efter 
(flytten till Sverige – min anm.), bodde där (N – kommun) ett tag, 
det dröjde rätt långt där, kanske fem-sex år, sen så flyttade vi till 
(N – kommundel) och bodde där ett tag, sen i (N – en annan ort) 
där vi flyttade till radhus. (Zoran, 17 år) 
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När Zoran senare i intervjun försöker komma ihåg familjens boende 
under sin barndom i Serbien svarar han så här: 

 
jag vet att det var i Belgrad, det finns gamla stad och vi bodde i, 
typ, nyare såhär, det var väldigt nära city, i alla fall, stan. (Zoran, 
17 år) 

 
Ett ytterligare avsnitt ur intervjun med Ivana kan illustrera liknande 
förhållande:  

 
Igor: Vad heter stället som ni åker till i Jugoslavien, var bor din 
mors föräldrar? 
Ivana: de bor i en villa. 
 

Maten och matkulturen kan vara en betydande markör för den kulturella 
identiteten och en del av den utformade livsstilen. Några elever ut-
trycker sina känslor kring maten i sina berättelser om första tiden i deras 
nya land. 

 
maten var också i början, typ, jag vet själv när jag kom, 
reagerade, typ, i början, det var chipsen som jag inte tålde, det 
var typ dillchipsen som jag inte tålde smaken, det var…på några 
saker kunde man se att det var lite annorlunda, med det var väl 
bara att anpassa sig. (Davor, 17 år) 
 
när jag kom så bodde vi typ på hotellet, så bjöd de oss typ på 
risgrynsgröt…äkta svensk mat och det tyckte jag var så himla 
äckligt, jag var typ undernärd för att jag vägrade att äta, det var 
det jag kommer ihåg, jag hatade mat sen… verkligen. (Tamara, 
18 år) 
 

Andra elever tar upp matkulturen i sin reflektion över sin etniska och 
nationella tillhörighet: 

 
när jag fick svensk pass, då var jag svensk ungefär de första två 
månader, sen tänkte jag att jag borde släppa det här…för jag 
kommer ju aldrig att tycka att surströmming är gott, trots att jag 
har rött pass nu. (Milan, 17 år) 

 
På andra ställen av intervjun tillägger Milan: 
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De här saker som jag tidigt lärde mig, t ex när det gäller humor, 
sättet att umgås med människor och matkultur, kanske främst av 
allt….det är…jag förstår mig på det mer, även om jag bott här (i 
Sverige – min anm.) jag förstår självklart det svenska sättet hur 
man gör, men jag relaterar till det bosniska sättet mer…det 
tilltalar mig mer på nåt sätt, jag tycker att kebab är förmodligen 
det godaste man kan äta och inte…inte graverad lax. (Milan, 17 
år) 

 
De jugoslaviska ungdomarnas kamratkretsar är av varierande karaktär. 
De umgås inte uteslutande med vänner från f.d. Jugoslavien, men något 
anmärkningsvärt är att, när ungdomarna i sina berättelser vill stanna vid 
några ”bästa kompisar” som står närmast dem, är det personer från 
deras gamla land som det handlar om hos de allra flesta av ungdomarna. 
Ungdomarna värderar högt känslan av att kunna lita på någon och 
uppger samtidigt att man förstår bättre och är mera benägen att lita på 
personer från samma kulturella miljö. Några exempel får illustrera. 

 
två stycken bra kompisar, sen, okey, andra också kompisar, men 
det är två som man litar på och sådär…en är halvbosnier och 
halvserb och en är halvserb - halvkroat. (Meho, 19 år) 
 
Nästan alla jugoslaver… ja, det är det, faktiskt, för att då har 
man så mycket gemensamt att prata om redan från början, nu 
när jag börjat jobba på en restaurang som…där jobbar ganska 
många från Jugoslavien…så var det väldigt lätt att lära känna 
andra människor…för då har man en sak att prata om. (Radana, 
17 år) 

 
Det förekommer dock även exempel på utsagor som pekar på den mot-
satta situationen. 

 
när jag var liten så umgicks jag bara med svenskar, därför har jag 
lärt mig språket bra, det är så fortfarande…nån invandrare ..nån 
jugoslav som jag känner sådär, jag känner ju många olika men jag 
umgås mest med svenskar faktiskt. (Dragana, 17 år) 
 

Det finns också exempel på elever som i jämförelsen mellan sina jugo-
slaviska vänner i Sverige och vännerna i f.d. Jugoslavien ser skillnader i 
relation till dem och sättet att umgås på. 
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De (jugoslaviska vännerna i Sverige – min anm.) stöttar i, ställer upp 
när det gäller, de är snälla, när vi går ut, ingen tjafs, vi har kul 
och så, men det är ändå inte på det sättet som i Jugoslavien, det 
känns inte riktigt samma sak, för där är det nån sorts 
brödraskap, där vi kan sova i samma säng, vi äter vad jag har, det 
spelar ingen roll, men här så måste alltid vara nåt som ska 
visas…man öppnas inte helt, man inte helt öppen, men det är 
mina närmaste kompisar, så…det är de jag har. (Zoran, 17 år) 

 
Fritidssysslorna hos vissa jugoslaviska ungdomar har en viss anknytning 
till deras förra land och man kan även notera skillnader i hur man 
tillbringar sin fritid beroende på med vem eller vilka man är tillsammans. 

 
oftast brukar vi gå ut och spela biljard om inte vi festar då spelar 
biljard, det är sån här grej som i Jugoslavien, för det finns nästan 
inte ett kafé i Jugoslavien som inte har ett biljardbord och då 
brukar man spela, men nu har det blivit så att vi brukar spela 
med pengar då är det lite roligare. (Dragan, 18 år) 
 
jag gör ju samma sak med alla kompisar, mina svenska kompisar 
vill följa med på jugoslaviska fester till exempel…så att de tycket 
att det är roligt, samtidigt kan jag gå på ett café med en 
jugoslavisk kompis, gå på café. (Dragana, 17 år) 
 
jag shoppar väldigt mycket med svenska kompisar…jag har, typ, 
aldrig shoppat med en bosnier och sen gå på bio eller gå ut och 
käkar, men när jag gå med bosnier, då går man kanske ut på nån 
klubb, typ i stan, på nån bar och så, och så finns det juggeställen, 
kan man säga, bosniska, dit brukar vi gå…(Tamara, 18 år) 
 

En del ungdomar har intresse för idrott, både aktivt genom att utöva 
den själv och passivt genom att gå på olika idrottsevenemang eller heja 
på sitt favoritlag. En del ungdomar uppger också att de följer sitt forna 
hemlands landslag i olika idrottsgrenar. 

 
ibland också när det var basketmatcher förut här så kom 
Serbien, då var det jättemånga där också som man kunde träffa. 
(Mariana, 16 år) 
 
jag spelade handboll förut, för skoj skull, jag tittade på handboll 
mycket när Jugoslavien spelade, tänkte….om jag…bör bli en bra 
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spelare och kanske flyttar till Jugoslavien nån gång i livet…det 
blev aldrig. (Dragan, 18 år) 
 

Vid några tillfällen under intervjun fick ungdomarna ta ställning i en 
något provokativ fråga. Jag bad de ungdomar som är intresserade t.ex. 
av fotboll och basket att berätta om hur de skulle uppleva eller har 
eventuellt upplevt någon gång tidigare ett idrottsmöte där de olika 
nationerna som ungdomarna har anknytning till, dvs. Serbien, Bosnien, 
Kroatien och Sverige, möts mot varandra. Jag beskrev tidigare att 
Davor, som kommer från Bosnien och vars pappa är bosnisk kroat och 
mamma bosnisk serb, sade att han skulle heja på Bosnien i matchen mot 
Sverige, medan i matchen mellan Bosnien och Serbien skulle han inte 
heja på något lag alls, det var omöjligt för honom. Mariana, som är 
basketintresserad och kommer från Bosnien med en serbisk pappa och 
bosnisk mamma, brukar i matchen mellan Serbien och Sverige heja på 
Serbien och i matchen mellan Serbien och Bosnien också på Serbien. 
Meho, som är bosnisk muslim, reflekterade på följande sätt: 

 
Bosnien…det är ju…det är mina rötter, du vet, därför gör jag 
det, om jag var född i Sverige så skulle jag hejat på Sverige, jag 
gör inte det, jag kommer aldrig att bli svensk, det spelar ingen 
roll om det står på passet…eller att jag har ett svensk pass, jag 
kommer alltid vara från Bosnien, jag är från Balkan. (Meho, 19 år) 
  

Det finns ett antal jugoslaviska föreningar i Stockholm inom skilda verk-
samhetsområden, men det är ingen av dessa ungdomar som är före-
ningsaktiv. På samma sätt är det ingen som är involverad i någon kyrko-
verksamhet men ungdomarna har kännedom om att det finns religiösa 
institutioner i staden med anknytning till ungdomarnas egna trosupp-
fattningar. Däremot uppmärksammar samtliga elever en speciell mötes-
plats för personer från f.d. Jugoslavien som man ofta går till; jugosla-
viska musikfester i en förort, söder om Stockholm. Där spelas det jugo-
slavisk musik och artister, både från forna Jugoslavien och från Sverige 
med jugoslavisk bakgrund, uppträder. Ivana, som är född i Sverige, 
berättar om varför hon tycker om att gå på de jugoslaviska festerna där: 

 
men det är för att det känns, liksom, att nu när man är äldre så 
liksom det…alltså det är bra att kunna språket och känna till var 
man kommer ifrån och sådär, så…och det är klart det är kul att 
träffa folk också som är från samma land. (Ivana, 16 år) 
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Dragan och Zoran hör till de elever som undviker dessa jugoslaviska 
fester och de förklarar detta på olika sätt: 

 
jag har gått dit en gång, nej, det är inget ställe jag vill gå till, jag 
skapar bara problem på sånt ställen, alltså när jag dricker lite och 
när någon säger ett ord till mig så blir det bara fel, så det är inte 
något bra för mig där. (Dragan, 18 år) 
 
det är inget (ställe – min anm.) som jag söker mig till dem, jag 
kollar inte…alltså, jag letar inte folk var de kommer ifrån, utan 
hur de är, helt enkelt. (Zoran, 17 år) 
 

De flesta eleverna är på ett eller annat sätt intresserade av musik och 
man får en bild av att dessa ungdomar i stor utsträckning lyssnar på 
jugoslavisk musik, vid sidan av annan musik. Anledningen till varför 
intresset för jugoslavisk musik är relativt starkt hos ungdomarna kan 
vara flera. Vissa ungdomar framhåller dessutom att intresset för jugosla-
visk musik har varierat under deras levnadsår, men på senare tid, dvs. 
under gymnasieåren och i vissa fall grundskolans senare del, har intresset 
intensifierats.  

 
det är väl för att det ska påminn…eller att det ska…, jag tänker 
på minnen…när jag var där (Serbien – min anm.)…och då 
påminner mig så mycket, jag tar åt mer jugoslavisk musik än 
R´n`B…jag skulle nog säga, att jag är riktig jugoslav i hjärtat, 
därför.(Zoran, 17 år) 
 
nu lyssnar jag på väldigt mycket jugoslavisk musik faktiskt…jag 
har ju alltid lyssnat på den, först när jag var liten så var det 
mamma och pappa som lyssnade mycket på jugoslavisk musik, 
sen när jag blev lite äldre och började gå i skolan, så började jag 
lyssna på väldigt mycket på svensk och engelsk musik, det var 
det de flesta andra lyssnade på… men de senaste fyra år har jag 
nog nästan bara lyssnat på jugoslavisk musik. (Radana, 17 år) 
 
jag lyssnar väldigt mycket på jugoslavisk musik nu…det har 
blivit så nu…speciellt nu när vintern har kommit, det är en sån 
här känsla jag får, då på när det är nyår så brukar jag oftast vara 
hemma varje nyår och festa med familjen, varit hemma 
jugoslavisk familj och sånt där, släktingar kommer på besök, vi 
alla sover över och sånt där, och jag gillar den känsla, jag gillar 
att festa och ha roligt och sånt där, jag brukar få den känsla när 
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vintern kommer då brukar jag sätta på jugoslavisk musik. 
(Dragan, 18 år) 
 

Davor har en bred musiksmak och vid sidan av engelsk popmusik lyss-
nar han även på ”egen musik”. Han förklarar nedan vad han menar med 
”vår” musik som han lyssnar på ibland: 

 
Igor: Vilken musik brukar du lyssna till? 
Davor: det är väl mer såhär engelsk, hip-hop och rap och sånt, 
men jag lyssnar gärna också på vår musik, såhär, folkmusik eller 
typ ungdomsmusik.  
 
Igor: Vad menar du med ”vår musik”? 
Davor: det är typ, jugoslavisk musik…jag vet inte, jag har fått 
känsla av att serbisk musik är väl mer sådär folkmusik och sådär, 
medan, typ, kroatisk musik, det är väl typ, såhär, mer rock och 
så, typ, såhär, tonårsinriktad, när man är yngre sådär, det är väl 
det intrycket jag fått. 

 
Milan är däremot den enda i gruppen som visar ointresse för musiken 
från gamla landet, men han talar om ”bosnisk folkmusik” i det här fallet. 

 
nej, fy…va?…jag har utvecklat…även min pappa lyssnade aldrig 
på det, tack vore att de inte lyssnade på bosnisk folkmusik, 
förmodligen därför jag lyssnar inte på bosnisk folkmusik som 
min mamma gör, jag får fortfarande sitta plågas när hon lyssnar 
på stereo…så när det kommer över folk då och då, så ska det 
lyssnas på bosnisk musik, nu är jag är inte lika fientlig, nu förstår 
jag att det är en del av det…att man sitter och äter liksom och 
lyssnar på musik, jag låter vara. (Milan, 17 år) 

 
Intresset för att titta på de jugoslaviska tv-kanalerna är svagare jämfört 
med den jugoslaviska musiken, men i några ungdomars familjer finns 
det jugoslaviska kanaler hemma. Några som inte har de kanalerna för-
klarar det på följande sätt:  

 
vi hade förut den där parabolen, men inte nu…jag brukade inte 
kolla på den i alla fall…vi brukar lyssna på radio, bosnisk radio 
över Internet. (Meho, 19 år) 
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vi har funderat på att skaffa sådär…vi tänkte på att vi kanske 
ville kolla på de där programmen också…men det är ändå inte så 
viktigt. (Mariana, 16 år) 
 

De jugoslaviska ungdomarna har olika förebilder i sitt liv och här är det, 
för de flesta föräldrarna som får en framstående plats. Hos två elever 
kan även andra personer vara betydelsefulla, men i båda fallen med 
anknytning till sitt gamla land. För Dragan är det en person i hans 
bekantskapskrets som har lyckats göra en yrkeskarriär inom näringslivet, 
medan Bojan hämtar i sin tur förebilder ur det förflutna. Bojan kom till 
Sverige 1999, något senare än de andra ungdomarna i undersökningen. 
Han berättar att det är skillnad mellan historielektionerna i Serbien och i 
Sverige. I Serbien studerade eleverna i betydligt större utsträckning den 
nationella historien.  

 
Igor: Har du någon förebild i ditt liv?  
Bojan: jag har en serbisk krigare…i andra världskriget. 
 
Igor: Vad heter han? 
Bojan: han heter Drasja.8 
 
Igor: Vad gjorde han? 
Bojan: han ledde folkgruppen serber, men det var inte han 
som…det var ändå Tito som blev president. 
 
Igor: Vad som tilltalar dig hos honom? 
Bojan: han ville befria serberna från Hitler och det är det som 
jag gillar hos honom…och de krigade mot Ustasjaregimen9… 
som var på Hitlers sida, de bildade en grupp, Ustasja, de var 
emot serber, deras land typ, sen var de för Hitler också. 
 

Slutligen kan man också notera det faktum att de jugoslaviska ungdo-
marna i relativt ringa utsträckning läser böcker på sitt modersmål, t..ex. 

                                                 
8 Ledare för en motståndsrörelse under andra världskriget som kallade sig för 

tjetnikerna. (www.ne.se). 
9 En kroatisk extremnationalistisk organisation, med tysk hjälp bildade och 

styrde Ustasja Kroatien under andra världskriget. Ustasja gjorde hårt angrepp 
mot serber, judar och romer. (www.ne.se). Händelsen är kritisk i Jugoslavien 
historia och påverkade relationen mellan serber och kroater även efter andra 
världskriget. 

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 135

en skönlitterär text eller dylikt. En del är osäkra och kommer inte ihåg 
om de har läst någon bok eller inte, medan andra har läst tidigare i livet 
eller nöjer sig att läsa mindre komplicerade texter. 
 

nej inte nu, förut läste jag, vi har inga böcker på serbiska, förut 
brukade jag läsa, när jag kom till Sverige hade vi många. (Bojan, 
16 år) 
 
inte direkt bok, nej…jag läser tidningar och sådana 
saker…(Mariana, 16 år) 
 
det är inte lika lätt, jag läser lättare på svenska eller engelska, men 
jag går igenom boken ganska okey… i somras har jag 
läst…förmodligen en varje sommar kanske. (Milan, 17 år). 

5.1.3. Ungdomarnas etniska tillhörighet 
Det här ämnet har behandlats flitigt under våra samtal, utan att det var 
avsikten i sig. Det är det, i särklass, mest frekventa temat i intervjuerna. 
De jugoslaviska ungdomarna vill prata om sin etniska bakgrund, de 
reflekterar över hur deras etniska bakgrund påverkar deras tillvaro samt 
visar en entusiasm för lyssnares närvaro och är angelägna om att deras 
röst ska bli hörd. Med tanke på den komplexa samhällsutvecklingen i det 
forna Jugoslavien under 1990-talet är hanteringen av den aktuella prob-
lematiken förenat med vissa svårigheter. Diskussionen kan få en riktning 
mot gränsdragning mellan olika etniska grupper. Min avsikt med att lyfta 
fram det följande resonemanget är dock grundat på uppfattningen om 
nödvändigheten av att lyssna på ungdomarnas egna tankar om den 
etniska dimensionen och dess betydelse för dem i livet. Poängen är att 
den problematiken inte får negligeras och att det är ungdomarna själva 
som berättar. 

Det finns vissa motsättningar mellan olika grupper och indikationer 
för en polarisering inom undersökningsgruppen. Detta kommer inte 
fram tydligt i intervjuerna utan mera indirekt, t.ex. med nedvärderande 
tal om den ena eller andra gruppen, eller ett upphöjande av sitt eget 
gamla land, dvs. en del av gamla landet Jugoslavien. 

Eftersom de flesta ungdomarna flyttade till Sverige i en tid då den 
stora och mångetniska federationen Jugoslavien fortfarande fanns kvar 
men var på väg att slås sönder (i olika delar var landet dock redan 
upplöst vid den tidpunkten) kan en uppföljning av deras benämning av 
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det gamla landet ha en poäng i sammanhanget. En del elever är kon-
sekventa i sitt tal om vilket land de kommer ifrån, dvs. de olika länderna 
som bildades efter kollapsen av Jugoslavien, andra elever skiftar i be-
nämningen från att i ena stunden uppge delar av forna Jugoslavien och i 
andra stund själva Jugoslavien. En tredje grupp drar inga skiljelinjer och 
talar enbart om Jugoslavien. De elever som har anlänt till Sverige under 
senare delen av 1990-talet har jämförelsevis en säkrare självbild av sin 
härkomst; vilka de är, varifrån de kommer och vem som, enligt dem, har 
rätt eller fel i den jugoslaviska tragedin. Man kan i dessa ungdomars 
uttalanden spåra att de tagit en egen ståndpunkt, samtidigt med en 
kännedom om att problemet inte är så enkelt. 

 
Jag säger fortfarande Jugoslavien …jag ser det fortfarande som ett 
land, det tror jag de flesta också gör det, för att…nu i vinter ska 
jag åka till Bosnien, men jag säger oftast Jugoslavien. (Radana, 17 
år) 
 
nu heter det, typ, Serbien och Montenegro, men det är alltid 
varit, typ, Jugoslavien för mig, alltså jag säger det…för mig är det 
alltså samma sak. (Ivana, 16 år) 
 
det känns ju så fortfarande (att forna Jugoslavien är ett land - min 
anm.) bara vissa människor vill inte bli…är emot att bli 
hjärntvättade, jag bryr mig inte om det...dels för att jag är blandat 
till hälften. (Dragana, 17 år) 
 
jag vet inte när man säger ”Bosnien”, då ser det ut om jag 
verkligen: ”…nej, jag vill inte knytas med serberna, håll borta 
dem” och så, eller kroater, så jag vill…jag gillar att säga ”Jugo-
slavien” för att det är alla tre grupper, eller nu är det slovener 
och så, när jag föddes så var de alla tillsammans. (Gordana, 17 år) 
 

En del elever känner ett visst obehag av att förknippas med något som 
de inte vill tillhöra, detta förekommer i fallen med eleverna från Bosnien 
som inte har bosniskt påbrå utan serbiskt eller kroatiskt: 

 
jag måste förklara jämnt, de (folket i allmänhet – min anm.) säger 
att det heter väl inte ”Jugoslavien” längre,…sen jag… det gör 
det ju inte, så säger jag att: ”Jag är från Bosnien”, och då tror de 
att jag är bosnier och så säger jag: ”nej”…för min pappa är kroat 
och min mamma är serb, då blir de förvirrade. (Dragana, 17 år) 
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I fallet Mariana vill jag återge ett intervjuavsnitt som också behandlar det 
ovan anförda. Avsnittet visar på, som även i flera andra fall, att jag hade 
tagit del av ungdomarnas skrivna livsberättelser innan våra samtal. 

 
Igor: förut pratade man inte om olika nationaliteter i 
Jugoslavien, men nu pratar man mer om det…vad har din pappa 
för nationalitet? 
Mariana: han är serb, helt serb. 
 
Igor: …och mamma är bosnier? 
Mariana: ja…fast hon inte sådär muslim eller så, utan hon är ju 
bara såndär….ja. 
 

När vi senare under samtalet återvänder till detta ämne talar Mariana om 
det på följande sätt: 

 
Igor: Varför var det inget problem för dig i början efter flytten 
hit att säga att du är från Bosnien och sen du ändrade dig? 
Mariana: för att jag tänkte inte så mycket på att jag var serb 
också när jag var mindre, vi har ju bott mest i Bosnien och så, 
sen senare, typ, alltid när man sade att man kommer från 
Bosnien alla bara: ”Är du muslim eller?”…jag sa: ”nej”…man 
orkar inte säga hela tiden sådär…lika bra att säga att man är serb 
så att de fattar direkt. 
 

En del elever vill markera sin etniska tillhörighet tydligare än andra och 
det är framför allt de serbiska ungdomarna som gör det. Dessa elever 
har mera bestämt benämning på sin nationella tillhörighet också. Men 
det förekommer även undantag. Det finns också ett antal elever i den 
studerade gruppen som kommer från blandäktenskapsfamiljer eller de 
som är födda i Sverige. För dessa ungdomar är avgörandet om sin 
etniska identitet förenat med vissa svårigheter. Man kan också notera ett 
förhållande, att ungdomarna anlägger ett jämförande perspektiv eller 
distansering i talen om sin etniska och nationella tillhörighet. I de här 
fallen ställer eleverna sin tillhörighet som härrör till deras gamla land 
mot det svenska. 
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jag kallar mig i alla fall inte för tjetnik10 (småler)…det gör jag 
inte…jag är serb. (Dragan, 18 år) 
 
jag brukar aldrig säga, jag tycket att det är ändå på nåt sätt 
rasistiskt att säga att ”jag är serb” och om nån säger…om en 
annan bosnier säger att: ”jag är jugoslav”, då brukar de säga: 
”nej, du är ingen jugoslav, du är bosnier”, det är så på nåt sätt, å 
vadå?...bosnier…som om de var utomjordingar och vi är 
människor, det är samma sak vadå?…jag brukar ofta säga att jag 
är jugoslav, men, visst, det kommer ut ibland ”serb”, för att de 
har döpt om landet till Serbien, så då tänker jag såhär å: ”jag är 
serb”, men det är inget….alltså jag har inga fördomar mot nån, 
rakt av. (Zoran, 17 år) 
 
det har växlats så otroligt mycket…på pappret är jag svensk, 
men jag vet att jag inte är svensk, jag vet fortfarande att jag är 
från Bosnien, så när människor kommer i för sig till mig och 
frågar då är jag bosnier. (Milan, 17 år) 
 
alltså här i Sverige kallar jag mig för serb eller jugoslav då, men när 
jag är i Jugoslavien då är jag…det är inte jag som kallar mig, men 
jag är liksom svensk, därför att jag är född här då, och då blir jag 
då automatiskt svensk, och det är inte något problem, utan när 
jag är här då är jag invandrare… utlänning…då är jag jugoslav. 
(Ivana, 16 år) 
 

På samma sätt i talen om sin nationella tillhörighet finns det en mängd 
variationer hos ungdomarna. 

 
alltså om nån frågar mig: ”Vart kommer du ifrån?” då säger jag 
Bosnien, ”Jag är från Bosnien” och sen om man frågar: ”Vilken 
nationalitet?” då säger jag: ”Jag är muslim”...därför att det finns 
ju bosniska…ser…vad heter det… kristna, bosniska ortodoxa 
och muslimer. (Meho, 19 år) 
 
när någon frågar mig vad har du för nationalitet, då säger jag 
jugoslav … oftast, sen brukar ju folk fråga nejmen: ” Ni är ju från 
Serbien, Bosnien eller Kroatien”…då säger jag serb oftast…sen 

                                                 
10 Tjetniker är en nationalistiskt präglad serbisk organisation med Drasja 

Mihajlovič i spetsen, bildad under andra världskriget, som förde ett 
inbördeskrig mot de kommunistiska partisanerna under Josip Broz Tito. 
(www.ne.se) 
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brukar de fråga var bor och…serb från Bosnien så det är…när 
svenskar frågar så säger jag mest jugoslav. (Radana, 17 år) 
 
jag har aldrig sagt att jag är svensk, är jag väl jugoslav och så där, 
det är det, det gör jag, för att jag håller ändå…jag klär mig som 
svensk och sådär och lever som svensk och sådär men jag har 
ändå det lilla speciella…som verkligen, det är verkligen jag. 
(Gordana, 17 år) 
 

Vissa elever visar dock, i sina funderingar över sin etniska och nationella 
tillhörighet, en vilja att inte ansluta sig till någon särskild grupptillhörig-
het. De ser flera olika möjliga tillhörigheter som en personlig lösning 
och där både deras gamla och deras nya länder inkluderas.  

 
jag ser mig faktiskt som ganska neutral, jag ser mig verkligen inte 
som en muslim, eller som en bosnier, eller som en svensk, det 
känns som jag är lite av varje, verkligen […] jag tycker at det är 
svårt eftersom jag bor ju själv i två världar, det är så svårt att ta 
min kultur därifrån och hålla mig helt och hålet till den och sen 
leva med den här, för att här ser de inte på samma sätt på det 
sättet att bete sig, samma sak därnere om jag skulle varit helt 
som svenskar är då skulle inte de uppfatta mig …som deras, 
utan jag vill smälta in mig så känns det som, därför vill jag vara 
lite av varje, därför jag har svårt att bestämma, jag vill inte 
utmärka mig så mycket. (Tamara, 18 år) 
 
jag vet inte, om nån frågar mig: ”Vad tycker du själv att du är?”, 
alltså jag vet inte om jag typ känner mig som svensk eller som 
serb, för mig är det typ, det spelar ingen roll, det är typ samma 
sak, så jag vet inte, det är inget så speciellt…jag inte tänkt på 
det…det är inget problem med det här, det har varit liksom så 
normalt för mig. (Ivana, 16 år) 
 

Det finns vissa situationer i livet då eleverna särskilt känner vikten av sin 
kulturella bakgrund och sin etniska tillhörighet. Det kan vara intressant i 
sammanhanget att notera att de flesta ungdomarna förefaller vara över-
ens om att denna känsla uppkommer när de besöker det gamla landet. 

 
i för sig jag känner mig som jugoslav överallt, men där tänker 
man på det, eftersom man har sitt språk omkring sig och 
så…om jag skulle bryta, det finns många som bryter…då tror jag 
att folk skulle tänka på det mer, vissa tror att jag är svensk, men 
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då berättar jag att jag är inte det…men i Sverige är det ingen som 
bryr sig…jag är ingen…skulle jag till exempel vara muslim och 
haft slöja på mig då skulle spela roll, men det gör jag inte och 
så…då behandlas jag inte olika.(Dragana, 17 år) 

 
Dragans reflektion visar att etnisk tillhörighet kan aktualiseras när han 
umgås med sina vänner. 

 
jag känner ofta så när jag är ute med kompisar, för när jag är ute 
och festar så brukar vi gå på jugoslaviska, serbiska ställen, då 
brukar det vara så att….när vi prata…vi går in ett gäng och 
pratar med varandra, kompisar och så, så brukar oftast komma 
andra, det kan vara bosnier och andra...och…de pratar inte på 
samma sätt som vi gör… man säger liksom: ”Hej, jag är serb”, 
säger jag till dem, då blir de lite mer tyst, man måste det 
ibland…och ibland måste man vara tyst, det är lite olika. (Dragan, 
18 år) 

 
Det finns även undantag här och vissa elever tonar ner allt som rör det 
”etniska” eller ”nationella” och deras funderingar kretsar inte kring det. 

 
jag brukar inte kolla på folk, var de kommer så mycket ifrån och 
sådär, utan bra kompis med mig så är jag bra kompis med dig, 
kan du inte vara med mig, så kan inte jag vara med dig. (Davor, 
17 år) 

 
Det är en ofta förekommande uppfattning bland ungdomarna att per-
soner som flyttar till Sverige från andra länder ska försöka anpassa sig 
till det nya samhället. Detta utan att behöva ge upp sin egen kultur och 
att man ska kunna fortsatta leva på det sätt som känns rätt. De tycker 
också att det är för den inflyttade individens bästa man ska försöka 
anpassa sig till den nya situationen, inte minst för att få ett arbete. Dess-
utom understryker ungdomarna att anpassningen är ännu viktigare för 
de unga. 
 

man behöver alltså inte kunna så jättebra svenska, man kan prata 
med folk här och där, man behöver inte kunna komplicerade ord 
och så, jag behöver inte hela svenska ordförråd för att klara mig i 
Sverige, jag kan få jobb ändå, och det är inte jättedåligt med 
jobb, folk söker inte någon jugoslav som kan bra svenska, det 
behöver man inte… (Dragan, 18 år) 
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jag tycker att man ska anpassa till det svenska samhället, man 
bor ju här, självklart, men jag tycker inte, att man ska glömma 
bort sina rötter och så, utan man ska kombinera nånstans där 
mittemellan…gärna försöka att komma in i samhället, ha några 
svenska vanor och sådär, men jag tycker inte att man ska 
glömma bort det som… sin historia, sin bakgrund. (Davor, 17 år) 

 
Bojan tycker att människor som immigrerat från andra länder inte be-
höver anpassa sig alls, därför att: ”de skulle då glömma sin historia, var-
ifrån de kommer, då skulle de glömma var de kommer ifrån”.  

Trots att ungdomarna visar på föga anknytning till deras nya land i 
frågan om känslan av nationelltillhörighet, kan vissa av dem tänka sig att 
presentera sig som svensk, i vissa situationer, exempelvis när de befinner 
sig i ett ”tredje” land, dvs. både utanför Sverige och utanför deras gamla 
land. Ungdomarna gör dock en skillnad på att presentera sig som svensk 
och att verkligen känna sig som svensk. Samtidigt finns det ungdomar i 
gruppen som utesluter denna möjlighet överhuvudtaget. På min fråga 
om hur de skulle presentera sig för någon utomstående när de är på 
semester på något populärt resmål svarade ungdomar så här: 

 
då skulle jag säga att jag är svensk…det är enklast, enklast att 
förklara, därför att det blir alltid:…”vart är du ifrån?”, man säger 
”Bosnien”, ”Jugoslavien”, sen måste man börja förklara att nu 
finns det inte Jugoslavien… men jag känner mig fortfarande som 
bosnier. (Meho, 19 år) 
 
Jag är serb, …jo de frågar: ”Bor du där nu?”, jag: ”Nej…jag bor 
i Sverige”,…det beror på …om det är fina tjejer, då… så att 
säga. (Dragan, 18 år) 
 
nej…jag säger nog aldrig, men det är väldigt ofta när jag i 
Bosnien och Serbien…de brukar kalla mig ”svennen”…men det 
är aldrig jag själv presenterar mig som svensk, tror jag inte. 
(Radana, 17 år) 

5.2. Den stora historien 
I det här avsnittet ska jag försöka bygga en berättelse om den bild och 
de uppfattningar som de jugoslaviska ungdomarna har av den historia 
som bl.a. behandlas i skolan och som de möts av ute i samhället. Med 
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den stora historien11 menar jag inte enbart den nationella historien som 
kan vara en del av ett visst lands kulturella arv, utan även ämnets övriga 
innehåll som väljs ut i undervisningskontexten genom en bestämd ur-
valstradition. Mitt övergripande intresse med denna framställning är att 
försöka avgöra hur mötet mellan ”skolans” stora historia, dvs. den 
historia som behandlas under historielektionerna, och ungdomarnas 
egna historier gestaltas i historieundervisningssammanhanget. Relatio-
nen mellan den stora historien och den lilla historien kan även ses som 
en relation mellan den stora berättelsen och den lilla berättelsen. Jag 
kommer att dela upp berättelsen i olika temaområden. Det första hand-
lar om ungdomarnas reflektioner om vad historia är för något och 
varför man ska studera ämnet, det andra är ägnat åt ungdomarnas be-
rättelser om och upplevelser av historieundervisningen i skolan och det 
tredje området behandlar elevernas historiemedvetande.  

5.2.1. Ungdomarnas bild av historien  
Det är långt ifrån en enhetlig uppfattning av vad historia är för något 
och vilken betydelse den har för den enskilde som presenteras av ung-
domarna i undersökningen. Det är inte alla elever som har historia på 
sitt schema i gymnasiet, men alla informanter har läst ämnet i olika 
utsträckning i grundskolan12. Att försöka avgöra i hur stor omfattning 
ämnet historia ingick i dessa elevernas grundskolestudier är dock ett 
omöjligt företag eftersom eleverna har studerat vid olika skolor med 
olika undervisningstraditioner. Man kan endast notera ungdomarnas 
yttranden om ämnets varierande förhållande mot de övriga ämnen som 
ingår i grundskolans samhällsorienterade ämnen. Av studiens tolv ung-
domar är det fyra som inte läser och som inte kommer att läsa historia i 
gymnasiet; Dragan, Zoran, Meho och Bojan. Dragan sammanfattar sin 
erfarenhet av historieämnet i grundskolan på följande sätt: 

 
Det (historia – min anm.) betyder mycket, så att jag vet vad som 
har hänt överallt i världen, vi läste inte så jättemycket om 
Jugoslaviens historia och det kanske jag förstår….men jag har 
lärt mig många grejer som behövs verkligen…så det är bra, jag 

                                                 
11 Se även diskussion i inledande Kapitel. 
12 I grundskolan ingår historia i ett sk. SO-block, dvs. samhällsorienterade 

ämnen, vid sidan av samhällskunskap, religion och geografi.  
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skulle haft historia nu också, det är lite jobbigt, vi läser inte. 
(Dragan, 18 år) 
 

Man möter en högst varierande bild av vad historia är för något hos 
ungdomarna. Uppfattningen av historien som ”något” eller ”allting” 
som har hänt förut är mest frekvent. 

Ungdomarna uppger också att det inte finns en enda historia, utan en 
mängd olika historier, beroende på var man kommer ifrån. Vid sidan av 
denna viktiga iakttagelse kan även nämnas ungdomarnas tal om histo-
rien som att den ”skrivs av segraren”.  

 
Historia…det är nåt som beskriver folket hur de är…för det är 
oftast det som har hänt i historien det är på det sättet att hur de 
tänker och tycker om de andra folkgrupper…alla har varsin 
historia beroende var man kom från och man utgår från sina 
egen historia och åsikter och sen…jag ger också chans till de 
andra att förklara sig, för att utvidga kunskaper. (Gordana, 17 år) 
 
Historia för mig är väl…det beror på vilken del av världen man 
kommer ifrån, hur man ser på historien, vem som har rätt eller 
fel, vem är hjälten i krig…just därför historia för mig egentligen 
inte så viktigt…jag brukar se historia bara som ett ämne i skolan, 
inte som historiska händelser mer…för att historia brukar ofta 
vara vriden till vinnaren…historia samtidigt…man lär sig av 
historien, men ska alltid ta allt med en nypa salt…att det kanske 
inte alltid stämmer. (Radana, 17 år) 
 

Om betydelsen av historien och de personliga erfarenheterna av skol-
ämnet kommer till uttryck hos ungdomarna på följande sätt:  

 
Historia, det är det som har hänt, det som har varit i förflut-
na...visst det är bra att känna till, att känna till kultur, jag tror inte 
att man har nytta av all historia, vi läste det där med…Vasa… 
allt det där, jag tror inte att jag kommer att ha nytta av det, om 
jag ska vara ärlig, mitt lands historia - visst, jag kan inte så 
mycket…jag kan mer om svensk historia, om jag ska vara ärlig, 
jag har inte läst nåt om mitt, men…jag skulle hellre vilja läsa om 
min historia, det ….Jugoslavien, än det här. (Zoran, 17 år) 
 
Historia är viktigt för mig, för att då vet man varför allting har 
blivit som det är idag, det är viktigt att veta varför det är så och 
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varför länder splittras eller sätts ihop, och jag vill gärna veta vad 
som har hänt förut, hur det har varit förut. (Dragana, 17 år) 
 

Gordana, som är historieintresserad, berättar att hennes intresse för 
ämnet har kopplingar till egna erfarenheter av händelser i det gamla 
hemlandet: 

 
… jag tycket det är intressant att läsa om folk som har blivit 
förtryckta, det är intressant vad folk har gjort, för att förstå de 
andra människor, det är det mest jag kan förstå mig mest, och 
alltså ställa mig i deras situation, för att man har ju på ett sätt 
blivit förtryckt därnere, för att sen fly till ett annat land. 
 

Bojan presenterar sin syn på historien och dess betydelse för honom så 
här: 

 
Igor: Vad är historia? 
Bojan: det är vad som hänt för i tiden...  
 
Igor: Vad betyder historia för dig? 
Bojan: för mitt land, alltså för mig det betyder jättemycket…så 
man vet varför det är skillnader mellan mig och de andra…vad 
som är min religion. 
 
Igor: Berätta vad är det viktigaste som har hänt i historien? 
Bojan: det viktigaste det att vi blev själständigt land. (Serbien – 
min anm.) 
 
Igor: Hur menar du då? 
Bojan: att vi fick ett eget land och blev självständiga…att det 
var, för i tiden var det turkar som hade vårt land…men vi blev 
självständiga…vi fick tillbaka vår religion. 
 
Igor: Du pratar om tiden….? 
Bojan: 1300-talet. 
 

Ungdomarna visar upp en variation i frågan om associationerna till 
historia. Dessa associationer kan ha sitt ursprung i skolans undervis-
ningstradition. 

 
när jag tänker på historia som har med skolan att göra så tänker 
jag på Romarriket, stenåldern, vikingar. (Ivana, 16 år) 

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 145

jag tänker, alltså, kungar och drottningar och sen andra världs-
kriget, liksom för länge sen, lite begränsat…jag medveten om att 
den är väldigt begränsat till det område där jag bor, jag vet 
mycket om svenska kungar men jag vet nästan ingenting om 
Bosnien, jag vet fortfarande väldigt lite varför det blev krig till 
exempel, eftersom man tog inte det så mycket här, utan andra 
världskriget t ex det vet man hur bra som helst, kalla kriget och 
sånt. (Tamara, 18 år) 
 

De olika krigen och händelserna runt dem uppfattas av de flesta av ung-
domarna som det mest centrala bland alla historiska händelser. Detta 
förhållande kan gälla både i världshistoriskt (globalt) och i nationellt 
(lokalt) sammanhang. Medan det första och det andra världskriget fram-
står som viktigt hos ungdomarna i det förstnämnda sammanhanget ut-
gör 1990-talets krig i Jugoslavien den mest centrala händelsen i en 
nationell kontext. Ivana som är född i Sverige sätter det jugoslaviska 
kriget i centrum:  

 
det är väl krigen…alltså världskrigen, det är väl ganska… det är 
ju viktig grej att kunna… och känna till, det har ju påverkat 
mycket det som är nu. 
 

Samtidigt använder Ivana argumenten om att den historiska utveck-
lingen i Sverige har varit jämförelsevis fredlig samt att Sverige inte varit 
med i de stora krigen som en anledning till att svensk historia över-
huvudtaget är ointressant för henne. Detta ämne behandlas även senare 
i framställningen. 

 
Sverige är…de har inte varit med i nåt krig, det har inte hänt så 
speciella grejer, förutom vikingar förut, men det är inget speciellt 
med det, det verkar inte så kul. (Ivana, 16 år) 
 

Andra elever lyfter krigets betydelse bland de historiska händelserna på 
följande sätt:  

 
Viktigaste i mitt liv är det där att Jugoslavien har splittrats, då 
bor jag ju inte kvar i mitt hemland längre, det är ju jättestor 
påverkan i mitt liv, och mina föräldrars liv. (Dragana, 17 år) 
 
det viktigaste är förmodligen eller det största som jag vet och 
möjligen påverkat världen mest av….det första och det andra 
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världskrigen, det påverkade världen hur den ser ut idag…vi 
skulle lika gärna varit tyskar allihopa idag, och utifrån det och så 
möjligen när marknadsekonomi kom på 1700-talet det som har 
utformat vår tid mest. (Milan, 17 år) 
 

Dragan tittar på historiska tv-program och han berättar på följande vis 
om vad han anser som den viktigaste historiska händelsen: 

 
Det var när Hitler anföll Ryssland…det finns så himla mycket 
bakom det, det är väldigt roligt att läsa om det, samtidigt sorgligt, 
men jag tycker det är intressant, jag tycker mycket om Ryssland, 
jag tycker att Ryssland är ett bra land, det finns program på TV, 
kommer inte ihåg vad den heter, History Channel eller nånting, 
de visar ibland krigen och sånt, de visar mycket om Ryssland, 
när Hitler anföll det. (Dragan, 18 år) 
 

Enligt Radana behöver dock inte kriget enbart vara i fokus, utan allting 
som handlar om ens eget lands historia kan vara viktigt.  

 
jag tycker det viktigaste är det som rör ens eget land…det är 
samma sak för svenskar är det viktigt att läsa svensk historia, jag 
tycker inte själv att det är lika intressant, eftersom jag själv inte 
känner mig som svensk…sen är det såklart att man ska kunna de 
stora historiska delarna, franska revolutionen och så där, men 
det tycker jag är mest intressant (eget lands historia – min anm.). 
(Radana, 17 år) 
 

Det är alltså inte enbart krigen som utgör det centrala i historien enligt 
ungdomarna. Kampen för freden anses också viktigt. Davor och Meho, 
båda från Bosnien, lyfter upp en och samma historiska person när de 
ombads att fundera över vad som är det viktigaste som har hänt i 
historien. 

 
jag tycker att det viktigaste är att kämpa för freden, det är det 
som håller ihop människorna….jag tycker att det där talet när 
Martin Luther King hade, det tyckte jag var väldigt bra…alla 
människor är lika värda, man ska inte kolla på huden eller var 
man kommer ifrån, alla är människor. (Davor, 17 år) 
 
Martin Luther King, det är det, där skulle vara bra alltså att nån 
stod emot i den där kampen mot svarta, att nån våga att ta det 
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där första steget, sen franska revolutionen…också bra. (Meho, 19 
år) 
 

Eleverna uppger att man kan läsa om historien på olika sätt, både i 
skolan och utanför den. Skolan ses endast som en möjlighet bland 
många andra för att utveckla sina historiska kunskaper. Dessutom till-
skrivs de möjligheter som finns att läsa om historien utanför skolan, 
betydelsen av att vara både enklare och mer begripliga sätt att lära sig 
historia på. Eleverna betonar vikten av själva berättelsen i samman-
hanget och enligt dem är det roligare när någon berättar om historien. 

 
Grundfakta är bra att läsa i boken och sen, tycker jag, att det är 
viktigt att komma ut, att gå på museum, se bilder och prata med 
dem som har varit med om, typ andra världskriget, prata med 
överlevande som berättar, att man få flera infallsvinklar och det 
blir inte enformigt, för att om det är bara läraren som pratar så 
glömmer man bort det. (Tamara, 18 år) 
 
man kan lära sig av äldre t.ex., de kan berätta om vad som hade 
hänt som de lärde sig av sina föräldrar, kanske deras föräldrar 
var med i Första eller Andra världskriget, om de berättar till dem 
och de berättar till oss, det behöver inte vara föräldrar bara det 
kan vara vem som helst som är lite äldre, mer erfaren. (Meho, 19 
år) 
 
läsa en bok, det finns ju massa dokumentärer, biblioteket, fråga 
nån kunnig…nån som vill berätta…jag gillar mest att kolla på 
dokumentärer, det bästa, roligaste när de berättar och det fattar 
jag mycket-mycket mer…Discovery och sånt här. (Zoran, 17 år) 
 

Elevernas föräldrar eller någon släkting uppges också som en källa att 
skaffa de historiska kunskaperna, genom att lyssna på deras berättelser 
om förflutna tider. 

 
Jag tänker inte bara på skolan, jag tycker det är lättast då och 
mest intressant när nån förälder eller vuxen, mormor eller 
morfar, berättar också hur de hade upplevt, men när det gäller, 
alltså, aktuella saker, så då är det i skolan…läsa och så. (Ivana, 16 
år) 
 
Det mesta jag vet om historien därnere jag lärt mig av människor 
runt omkring, av min pappa, av lite äldre släktingar, pappa, mina 
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föräldrar, man hör för sig, när de pratar lite grann… (Milan, 17 
år) 
 

Eleverna framhåller att deras intresse för historia kan variera beroende 
på vilket geografiskt område som historien handlar om. Intresset för 
svensk historia eller Sveriges historia är svagt hos de flesta av eleverna, 
även för de elever som är allmänt historieintresserade. En del elever har 
inte reflekterat över detta eller kan inte förklara varför det förhåller sig 
så, medan andra elever presenterar en någorlunda tydlig förklaring. 

 
jag tycket att den är lite tråkig…jag vet inte varför…jag har 
ingen knytning till det liksom, jag flyttade hit när jag var sju och 
då var det språket som var viktigt för att jag skulle klara mig och 
anpassa mig till landet, då var det inte att bry sig så mycket om 
historia, men sen när jag blev lite äldre då ville jag veta vad som 
har hänt i Jugoslavien…det var därför jag intresserar mig för den 
historia. (Dragana, 17 år) 
 
Svensk historia?…nej, det viktigaste som jag läste det var ju när 
nazisterna skulle gå genom Sverige, när jag hör bara att Sverige 
inte ville kriga då: ”…hej då!”, jag vill inte läsa, det finns inte så 
mycket att läsa. (Dragan, 18 år) 
 

Man kan notera också att eleverna inte känner sig eller inte kan betrakta 
sig själva som en del av svensk historia som på många sätt, enligt 
eleverna, förknippas med vikingatidens tradition. 

 
nej…okey, vikingarna…det är inte så…jag tror att det bara den 
historia de har, det är inte så värst historia svenskarna har det, så 
det…så vikingarna är deras… enda. (Meho, 19 år) 
 
Sverige är …de har inte varit med i nåt krig, det är inte så 
speciell…det har inte hänt så speciella grejer, förutom vikingar 
förut, men det är inget speciellt med det… (Ivana, 16 år) 
 
…svenskarna, de har inte, typ, riktig historia, de har bara 
historia, typ, förr i tiden, men nutiden är lugnt, så deras historia 
är viktig, men nu är det lugnt. (Bojan, 16 år) 
 

Davor framhåller, att trots sitt ointresse för den svenska historien, finner 
han den viktig att läsa om ändå. 
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det är inte så intressant för mig, men även det är viktigt att veta 
eftersom du bor här, jag ingår i samhället då är det väl viktigt att 
man vet nånting. (Davor, 17 år) 

 
Det finns även elevröster som talar om ett visst intresse för den natio-
nella svenska historien och speciellt för vissa delar eller händelser av 
denna historia. 
 

ganska, det beror på, men nu när vi läser om samerna och hur de 
behandlades, så fick jag mycket intressant information hur de 
hade, hur folk från andra delar av Sverige bemötte dem. (Tamara, 
18 år) 

 
När de jugoslaviska ungdomarna reflekterar över sitt intresse för histo-
rien som inte begränsas till vissa geografiska områden får man en varie-
rande bild. En del elever berättar om att de kan känna sig som en del av 
världshistorien. Ett annat mönster handlar om att elevernas historieintresse 
i frågan om hela mänskligheten är tydligare än i fallet med den svenska 
nationella historien. En reservation bör dock göras här, nämligen att vi 
inte har ingående diskuterat vad dessa elever avser med världshistorien. 

 
det är intressant att veta varför de, eller vi haft det, det är nånting 
som berör oss alla, då är det kul. (Gordana, 17 år) 
 

När intresset för den europeiska historien, dvs. en europeisk historia så 
som eleverna själva uppfattar den, berördes under samtalet kunde man 
spåra en tämligen positiv bild och ett ökat intresse hos några elever, men 
även här fanns en variation och ett antal elever känner sig mindre del-
aktiga i den historien än i världshistorien. Varför den europeiska histo-
rien kan vara intressant förklarar de jugoslaviska ungdomar på följande 
sätt: 

 
det är intressant, för det mesta det är ju i Europa…den historia 
därifrån historia skapas, när man tänker efter…det är därifrån 
allt historiska nästan kommer. (Meho, 19 år) 
 
det är där det mesta har utspelats…om man kollar på 
Romartiden, båda världskrigen, det har väl förändrat samhällen 
ganska mycket, jag tycket väl att det är bra att veta nånting i alla 
fall, så man ha nånting att stå på….ja, jag tycker väl det är 
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såhär…USA kanske har kommit in senaste tiden, kanske hundra 
år sen, men allt annat man läser typ, det är ju Europa, Europa. 
(Davor, 17 år) 
 
det är den som är mest intressant, eftersom jag bor i Europa, 
hela mitt liv och jag tror att jag har aldrig varit utanför Europa… 
så att det är den jag är intresserad mest av, jag har inte så mycket 
anknytning till andra. (Dragana, 17 år) 
 

En mera enhetlig bild framkom när eleverna fick fundera över sitt speci-
fika intresse av Balkans historia. Samtliga elever visar en entusiasm och 
vilja studera just den historien. Även här kan man iaktta en variation i 
elevernas förklaringar om varför det förhåller sig så. Å andra sidan 
påpekar ungdomarna också på de begränsningar som kan möjliggöra 
dessa studier. 

 
jag tycker det eftersom jag kommer därifrån, jag är född där, jag 
intresserat för det. (Mariana, 16 år) 
 
ja, det är där jag kommer ifrån, man måste veta vad man 
kommer ifrån. (Davor, 17 år) 
 
det finns mycket där, i sånna fall jag skulle inte vilja läsa från nån 
bok, utan jag skulle vilja ha från någon person förklarat, vill 
prata med några personer och så, det brukar jag göra när jag är 
ute med några vänner, jag vet vissa folk som har varit med i 
strider och sen det som står i boken, det är helt fel, det är inte 
alltid det står rätt i boken om alla strider i världen. (Dragan, 18 år) 

 
Meho associerar Balkans historia med det jugoslaviska kriget: 

 
Balkan…alltså det där kriget, jag har inte läst så mycket om 
Balkan, de pratar inte mycket om det i skolan…om Balkan-
länderna, de inriktar sig inte…det är synd, de borde kanske göra 
det, så att man vet kanske om alla de här delarna. (Meho, 19 år) 

 
En del elever erkänner att deras kunskaper om det geografiska området 
de har anknytning till är begränsade utan att utveckla resonemangen om 
varför just denna historia skulle vara intressant. 
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Jag, tyvärr, vet väldigt lite om den, det har hänt otroligt mycket, 
det var turbulent i området i all evighet nu, ändå sen väldigt 
länge. (Milan, 17 år) 

 
Ett något motsatt förhållande upplever eleverna när de funderar över 
sitt intresse för den lokala historien, dvs. historien av deras nuvarande 
hemort. Trots att det framgår en viss variation i elevernas utsagor, är 
intresset här relativt svagt och eleverna känner sig inte delaktiga i denna 
historia. Ett annat mönster handlar om elevernas större benägenhet att 
visa sitt intresse för Stockholms historia både i förhållande till hem-
kommunens eller den lokala historien och till Sveriges nationella historia 
allmänt. Jag återkommer till den sist nämnda tema i diskussionskapitlet. 

 
nej, i (N – namnger en kommundel) bor jag bara, några kompisar 
bor där, några inte …jag inte så mycket i (N – namnger en 
kommundel), jag ser det som en förort bara där jag bor bara. 
(Dragana, 17 år) 
 
”Vad har de för historia?”, det är inte så intressant, jag vet bara 
att här för några hundra år sen var det bara vatten och inget 
annat…sen efter det var det bara landskap och…bönder och 
så…det är inte så viktigt med det här. (Meho, 19) 
 
Stockholms historia mer intressant än (N – namnger sin 
hemkommun), själva Stockholms historia för mig är mer intressant 
än Sveriges. (Radana, 17) 

 
De elever som har ett visst intresse för sin hemorts historia förklarar 
detta på följande sätt: 

 
det är ganska intressant, man blir såhär…förra veckan någon 
blev mördad….det var: ”Oj, Gud”…man blir jätteorolig, - kan 
det hända här?”. (Tamara, 18 år) 

5.2.2. Skolans historieundervisning 
I det här avsnittet ska jag försöka presentera elevernas bild av histo-
rieundervisningen, från framförallt gymnasiet, hur de ser på den och 
upplevde eller upplever den. Det har framgått tidigare i uppsatsen att, 
enligt flera elevers uppfattning, är skolans historieundervisning endast 
en av flera olika möjligheter att skaffa sig kunskap om historien. På 
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samma sätt erbjuder skolan möjligheten att skaffa sig grundläggande 
”faktakunskaper”, medan det är av stor vikt att ”komma ut”; gå på 
museum, prata med ögonvittnen och överlevande, sina föräldrar och 
släktingar, söka på Internet, läsa historiska romaner och titta på histo-
riska tv-program. Medan alla dessa olika sätt att lära sig mer om histo-
rien visar på en klar mångfald kan det emellertid vara av intresse att även 
behandla elevernas uppfattningar om den nationella skolans historie-
undervisning. 

Ungdomarna anlägger olika perspektiv på betydelsen av skolans 
historieundervisning och dess nytta. 

 
jag har fått reda på en massa grejer, fast jag kommer inte ihåg 
dem nu, men det kan hända att jag kommer ihåg det som man 
lärt sen, det som man tar upp kanske på nyheter eller andra 
föreläsningar i skolan då förstår jag de kanske lite bättre genom 
att ha läst historia och känna till, för att när man hamnar i en 
diskussion så måste man känna till i alla fall lite historia, då 
kommer jag ihåg vissa grejer. (Gordana, 17 år) 
 
det är ett ämne som omfattar väldigt mycket, och som man får 
mer utav den än hemkunskap t ex, utan det känns ändå så 
generellt, historia känns som allt i ett, även som samhälls-
kunskap, även som geografi eller religion, det knyter fast en 
massa ämnen och det är mycket man får läsa om folk hur de var, 
vad de gjorde, varför de gjorde det osv. man får tillbaka mycket 
mer än vad man tror. (Milan, 17 år)  

 
Samtidigt har flera elever en negativ erfarenhet av skolans historieunder-
visning. Dessa elever är inte säkra på att de kommer att ha nytta av de 
historiska kunskaper som de skaffat sig i skolan i framtiden. De ut-
trycker sina erfarenheter att möta ämnet på följande sätt: 

 
inget att: ”du ska förstå”…det är inte att de (historielärarna – min 
anm.) vill göra mig medveten om allt som har hänt, att jag ska 
förstå varför saker och ting hände, utan bara att ge mig fakta och 
information…det vore kul om analyserade varför det blev krig, 
varför det uppstod, vad hände med olika folk, inte bara en sorts 
folk, både de fattiga och de rika, lite mer ingående och inte 
allting på ytan. (Tamara, 18 år) 
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själv tror jag inte att det vi lär oss om historia, om det t.ex. vad 
som hänt typ för tvåhundra-trehundra år sen, jag tror inte att det 
ger mig så mycket, men visst det är roligt att veta vad som 
hände, men om jag kommer att ha nytta av det i framtiden, vet 
jag inte, men visst det är väl roligt att veta om det som hände för 
tre-tvåhundra år sen. (Davor, 17 år) 
 
den ger mig nog mest att jag vet händelserna, men inte 
riktigt…det är nog mer…allmänt kunskap, att man vet ungefär 
vad som har hänt, men den ger inte mig så mycket…ingen 
fördjupad kunskap. (Radana, 17 år) 
 

Dragan som kommer från den serbiska delen av f.d. Jugoslavien och 
som inte läser historia i gymnasiet hade följande erfarenhet av mötet 
med historieämnet i grundskolan:  

 
den gav mig både fakta, riktig fakta utan några lögner och sam-
tidigt så gav den inget… ingen sanning, vissa delar var en san-
ning, vissa inte, eller så var det bara helt fel som hade tolkats, för 
jag vet ju ganska mycket om det som har hänt i Jugoslavien och 
det läste vi lite om i grundskolan, men det var fel, det var helt fel, 
och man kan inte säga till en lärare när man går i grundskolan att 
det var fel, då skulle han börja skratta, men den gav ganska 
mycket ändå, mycket fakta….lögn mycket. 

 
Ungdomarna presenterar skilda uppfattningar om vad som saknas i 
historieundervisningen och hur historieundervisning skulle ha varit orga-
niserad med tanke på dessa elevers egna behov och önskemål. Genom 
sina reflektioner kring detta ämne berättar de jugoslaviska ungdomarna 
även om sina specifika intressen och förväntningar på ämnet historia. 
Även här är det två teman som blir synliga, det ena är att de jugoslaviska 
eleverna inte känner sig delaktiga i utformningen av historieundervis-
ningen på det sätt som de skulle vilja göra och det andra är att de önskar 
läsa mer om sitt gamla hemlands historia.  

 
jag skulle vilja läsa mer om vad olika makter, eller vad ska man 
kalla dem – ledare, som har gjort olika saker mot folk, så att de 
har blivit förtryckta, för att man skulle kunna förhindra, hur man 
skulle lära sig på nåt sätt…för att det finns kanske smarta ledare 
som man tror att de kanske är bästa förebilder, men egentligen 
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gör dåliga grejer, man kanske lär sig att man uppmärksammar 
sådana där grejer. (Gordana, 17 år) 
 
jag tycker att man saka läsa mycket om de där stora krigen, alltså 
både om Jugoslavienkrigen och det andra och första världs-
krigen, men jag tycker inte att det är så viktigt att läsa om de 
olika svenska kungar, i för sig… förut tyckte jag om att läsa om 
dem… jag har ingen nytta av det, känns det som, men som 
samerna, det var intressant och kul att läsa, eller andra folkslag, 
men inte de enskilda personer inte så kul, utan det ska vara mer 
omfattande historia som handlar om en grupp. (Tamara, 18 år)  
 
jag tycker man ska läsa mer om nazisternas tid och nuvarande tid 
i Amerika, man ska kunna jämföra, det tycker jag skulle varit 
viktigt för folk…om folket läste om det, om Amerika, hur de 
agerar nu och hur de tänker och sen hur nazisterna tänkte, då 
tror jag folk skulle förstå hur världen är nu när det handlar om 
kriget. (Dragan, 18 år) 
 

Zoran som inte har möjlighet att läsa historia i gymnasiet berättar om 
sina minnen från grundskolans historieundervisning och ett samtal med 
ämnesläraren: 

 
jag kommer ihåg att jag frågade en gång, han bara: ”Du få reda 
på din egen tid och så”, eller: ”Javisst, det kanske vi kan ta upp 
mer”, så kom han på nån dålig anledning, och jag sa aldrig 
Balkans historia, utan jag sa, världshistoria eller nåt, nej, det var 
sakerna de prioriterade. (Zoran, 17 år) 
 

Vissa elever uttrycker sin önskan om att få läsa om 1900-talets historia 
eller om de historiska händelserna som har påverkat dagens samhälls-
bild. 

 
i början så läste vi mycket om stenålder, det där tycker jag inte 
att det är så nödvändigt, hur det har utvecklats, utan jag tycker 
att det är mer riktigt att läsa om…världskrigen och…än, typ, 
annat, för att det har mer med dagens samhälle att göra och hur 
det ligger till nu, i alla fall för mig är det mer intressant och 
viktigare än att få veta hur man levde för… tusen år sen. (Ivana, 
16 år) 

 
Andra elever har en motsatt uppfattning om ämnets roll: 
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jag ser historia som det som har hänt för typ hundra-tvåhundra 
år sen, det man skulle kanske vilja läsa mer om…det just förut, 
historia på gymnasiet det är mer som vad som hände för tjugo år 
sen, för trettio år sen, det är inte så precis nån historia, det är 
ändå samma samhälle nästan som det är idag, det ser jag 
fortfarande som samtid, dagens samhälle. (Davor, 17 år) 

 
En del elever drar en distinktion mellan olika elevgrupper i frågan om de 
specifika intressen som dessa grupper kan ha beroende på sin etniska 
och kulturella bakgrund. 

 
jag tycker att t.ex. de svenska ungdomar, de har ju allting så 
självklart, de är ju födda i Sverige, de får läsa om sin historia på 
historielektioner i skolan, jag tror att då blir det mer en vanlig 
sak…att det är inte viktigt, men eftersom vi andra…liksom från 
andra länder inte får lära oss det, får vi ju själva söka all fakta. 
(Radana, 17) 
 
nånting som man alltid läser mycket om det är just Gustav Vasa 
och Karl den XII, det tar upp mycket tid av kanske mer 
värdefull historia, svensk historia är kanske mycket mer värt här, 
än t.ex. i Tyskland…jag känner att man missar lite, de där två 
sakerna tillsammans kan ta kanske ett helt block på åtta veckor, 
medans man tränger in kanske Mesopotamien, hjulets upp-
finning, skriftens uppfinning, astronomi, matematik och allt som 
har format våran värld tränger man in på åtta veckor, samtidigt 
som två kungar tar upp åtta veckor. (Milan, 17 år) 
 
jag tycker att det är för mycket årtal och sånt, man kommer ändå 
inte komma ihåg allt…sen jag är inte så jätteintresserat av 
historia…jag tycker att det är viktigare med framtiden, men jag 
skulle faktiskt vilja lära mig mer om Jugoslaviens historia, för att 
det är viktigare för mig egentligen. (Mariana, 16 år)  
 
visst bör skolan erbjuda en grundutbildning som alla ska veta 
…lite om Vasa, vi lever ju ändå i det här landet, men varför ska 
man läsa om nåt som man inte intresserad av?, det är samma sak 
som med gymnasiet, jag kanske vill läsa om mitt land 
Jugoslavien, jag kanske vill läsa om Ryssland, eller den historia, 
varför ska alla läsa om Gustav Vasa, jag kanske inte är 
intresserad för det, men visst man bör ha lite kunskap om det 
också, när man inte sitter som en blåbär. (Zoran, 17 år) 
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I anslutning till den ovanstående diskussionen kan ytterligare två exem-
pel illustrera elevernas funderingar kring historiekursens innehåll som de 
möter i skolan. Trots att dessa elever kan ha förståelse för varför kurser-
na är utformade på ett eller annat sätt, efterlyser de samtidigt ett annat 
kursinnehåll. 

 
det är roligt att veta varför länderna har blivit större och mindre 
men det är lite mindre intressant, tycker jag, t ex hur Sverige blev 
stor och sen mindre…inte intressant, nu känner man till hur det 
gick till och det är fördel, men jag är mer intresserat av sådana 
där handlingar som makterna har gjort mot olika folk…(Gordana, 
17 år) 
 
jag förstår att vi läser ganska mycket svensk historia, eftersom vi 
bor här i Sverige, men jag skulle vilja om det var lite mer om 
världen och inte, typ, Sverige, det kanske inte andra 
tycker…svenskar kanske vill att vi ska läsa om sin Sverige och 
det förstår jag. (Dragana, 17 år) 

 
Avslutningsvis, kan ungdomarnas uppgifter om huruvida de har möjlig-
het eller inte att själva bestämma över historiekursens innehåll redovisas. 
Ett flertal jugoslaviska elever uppger att de antingen inte haft sådana 
möjligheter alls eller att de haft det i en begränsad utsträckning. Eleverna 
poängterar samtidigt att man relativt sällan gör olika fördjupningar och 
tvärsnittsstudier inom historiekurserna samt att om de skulle erbjudas 
möjligheten att fördjupa sig i något område skulle de vilja välja något ur 
Jugoslaviens historia. 

 
det mesta har varit så: ”Det ska vi läsa”…, jag skulle vilja gärna 
läsa mer om min egen historia, jag kan lite, men jag skulle vilja 
veta mer. (Davor, 17 år) 
 
vi har bara gjort ett 1500-tals tema, då fick man välja ett ämne 
t.ex.: Hur var det att vara en bonde på 1500-talet i Sverige?, eller 
en indian på en ö i Västindien där Columbus kom, så man fick 
välja bland åtta ämnen som man fick jobba själv. (Milan, 17 år) 
 

Milan bestämde sig för en undersökning om indianen vid Columbus 
besök, medan Dragana berättade att hon hade möjligheten att undersöka 
sitt gamla lands historia, men i ett annat ämne: 

 

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



 157

nu ska vi ha geografi och vi ska välja om och berätta om våra 
hemländer och om nåt vi har varit med om, då tänkte jag berätta 
om mitt hemland, Bosnien…för att många vill höra hur det var 
under kriget …förut hade det kanske varit så om artist eller 
nånting jag har berättad…nån jugoslavisk artist har jag gjort 
arbete.  

 
Två elever uppger att dessa möjligheter till fördjupningar utifrån egna 
intressen redan fanns och deras val föll av olika anledningar också på 
sina gamla kulturella miljöer. Bojan säger att han valde att studera Ser-
biens historia därför att han redan visste mycket om den, medan Radana 
uttrycker sig på följande sätt: 

 
det var i alla fall förra året då vi fick välja arbeta med olika delar, 
eller hon (lärare – min anm.) valde saker och så fick man välja, då 
blev det automatiskt att jag valde om Balkan för att man själv 
intresserat av det…så det känns viktigare att välja det eller, typ, 
Englands historia, i alla fall för mig.  

5.2.3. Elevernas historiemedvetande  
Redogörelse för elevernas historiemedvetande är förenlig med vissa svå-
righeter och begränsningar. Ämnet lämpar sig i mindre utsträckning i 
den aktuella typen av materialanalys. Jag kommer på ett mer ingående 
sätt utveckla detta resonemang i diskussionskapitlet. Den följande fram-
ställningen bygger på de avgränsningar i hanteringen av begreppet histo-
riemedvetenhet som presenteras i uppsatsens inledande kapitel. Vissa 
aspekter bör beaktas i sammanhanget; dels svårighetsgraden att hantera 
begreppet i en empirisk undersökning, dels informanternas olika förmå-
ga att reflektera över denna problematik och formulera sig i tal och 
skrift.  

Man kan iaktta förmågan hos de jugoslaviska ungdomarna att se 
kopplingen och eventuellt ett ömsesidigt förhållande mellan händelser i 
det förflutna och dagens samhällsutveckling, dvs. mellan dåtid och nutid. 
När eleverna berättar om historiens roll i sin tillvaro och betydelsen av 
att studera ämnet gör de det på följande sätt: 

 
det är bra att man vet historien, inte bara sitt land utan allt 
möjligt, alla andra länder också så att man kan jämföra det…med 
dagens situation och så förr i tiden. (Meho, 19 år) 
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Historia är det fortfarande sånt som har hänt och då är det man 
vet som har hänt, varför det har hänt, varför, när, och det är 
otroligt viktigt egentligen att veta både för ens, oss själva 
och…vad det gäller större nationshistoria, världshistoria, måste 
man veta vad som har hänt, då är det lättare att förstå vad som 
händer just nu…det finns många kopplingar till som man kan 
dra och tendenser man kan se. (Milan, 17 år) 
 

Ivana berör sambandet mellan händelser i det förflutna och i nutiden vid 
två olika tillfällen: 

 
det är väl krigen…alltså världskrigen, det är väl ganska… alltså 
inte nödvändigt, men det är ju viktig grej att kunna… och känna 
till, det har ju påverkat mycket det som är nu. (Ivana, 16 år) 
 

På ett annat ställe under samtalet lyfter Ivana händelser ur sitt nära 
förflutna som enligt henne har inverkan på dagens samhällsbild. 

 
…utan jag tycker att det är mer riktigt att läsa om…Världskriget 
och…än typ annat, för att det har mer med dagens samhälle att 
göra och hur det ligger till nu, i alla fall för mig är det mer 
intressant och viktigare än att få veta hur man levde för… tusen 
år sen. (Ivana, 16 år) 

 
Mariana ser också sambandet mellan de två tidsdimensionerna, det för-
flutna och nuet, men hon gör det enbart vid sina funderingar om vikten 
av att studera världshistoria. ”Man måste veta vad som har hänt förr, att 
kunna veta varför det är nu som det är”, säger hon. Dessutom lyfter 
Mariana framtidsdimensionen ur den historiska processen: 

 
jag är inte så jätteintresserat av historia…jag tycker att det är 
viktigare med framtiden. 
 

En elev anlägger även ett framtidsperspektiv och ser det historiska sam-
bandet mellan tre tidsdimensioner; dåtid – nutid – framtid. I enlighet 
med föregående elev, resonerar Dragan om denna koppling när han 
reflekterar över världshistoriens betydelse: 

 
…det finns mycket att läsa om, ju mer man lär sig, desto mer 
behövs det, det behövs alltid i framtiden, jag tycker att det är 
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roligt, varför inte veta om vad som har hänt? Hur folk tänker? 
Vad det finns för folk? (Dragan, 18 år) 
 

Utsagorna från flera elever talar också om utvecklingen av en relativt 
kritiskt syn på historien och historieskrivningen hos dessa elever samt 
vikten av att vara kritisk mot olika historiska informationskällor.  

 
...jag skulle inte vilja läsa från nån bok, utan jag skulle vilja ha 
från någon person förklarat, vill prata med några personer och 
så, det brukar jag göra när jag är ute med några vänner, jag vet 
vissa folk som har varit med i strider och sen det som står i 
boken, det är helt fel, det är inte alltid det står rätt i boken om 
alla strider i världen. (Dragan, 18 år) 
man borde läsa allmänt allting, man borde ta reda på mer…inte 
bara det som i skolböckerna finns, man borde ta lite mer utåt, 
alltså, biblioteket, leta böcker, därför att allt behöver inte vara 
sant i de här böckerna…som står. (Meho, 19 år) 
 
Vi har läst om kriget 1992-1995 (Jugoslavienkriget – min anm.), 
men vi har inte läst så ingående…sen så …i historieböckerna 
står det inte alltid som vi tror det…man får tolka sitt eget ibland. 
(Dragana, 17 år) 
 

En del elever berättar även om historians roll för att förstå hela mänsk-
lighetens villkor och ett ömsesidigt beroende i ett mera globalt per-
spektiv. 

 
all historia är rolig, för att all historia binder fast sig på ett eller 
annat vis, så även om det är en kinesisk historia då finns det 
nånting där…, eller även om det är zulufolkets historia, då finns 
det även där, återfinns då och då, liksom, här uppe i Europa. 
(Milan, 17 år) 
 
jag tycker man ska läsa mer om nazisternas tid och nuvarande tid 
i Amerika (USA – min anm.), man ska kunna jämföra, det tycker 
jag skulle varit viktigt för folk…om folket läste om det, om 
Amerika, hur de agerar nu och hur de tänker och sen hur 
nazisterna tänkte, då tror jag folk skulle förstå hur världen är nu 
när det handlar om kriget. (Dragan, 18 år) 
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5.3. Den lilla historien 
I följande avsnitt har jag för avsikt att presentera de jugoslaviska ung-
domarnas berättelser om den historia som inte ryms i skolans historie-
undervisning. Man kan också säga att det handlar om den egna eller lilla 
historien. Med benämningen den lilla historien menar jag den historia som 
kommuniceras inom familjen, släkten och/eller vänner. Denna historia 
kan, enligt min uppfattning, även inkludera studiens ungdomars gamla 
kulturella miljös historia och historietradition. I den kommande fram-
ställningen försöker jag få klarhet bl.a. i hur de jugoslaviska ungdomarna 
själva beskriver sina historier, vad som inkluderas i dessa ungdomars 
egna historier samt om det eventuellt kan spåras vissa likheter och skill-
nader i deras föreställningar om detta. En annan relevant fråga i detta 
sammanhang kan vara frågan om hur ungdomarnas egen historia för-
håller sig till den historia som gestaltas bl.a. i skolan och i samhället i 
stort. Berättelsen är konstruerad kring tre olika teman. Berättelsen inleds 
med elevernas tal om historia utanför skolan generellt för att sedan gå 
över till elevernas beskrivningar av familjens och släktens historia och 
dess betydelse och avslutningsvis elevernas beskrivningar om sitt gamla 
lands eller kulturella miljös historia. 

5.3.1. Ungdomarnas egna historier 
Det har framgått tidigare i framställningen att de jugoslaviska ungdomar-
na möter historia på olika sätt, både inom skolbygganden och utanför i 
samhället. Vid sidan av den stora historien har ungdomarna även sin egen 
historia. Den egna historien kan innehålla olika dimensioner och på det 
sättet är den också av högst personlig karaktär. Därför är det relevant i 
sammanhanget att kasta ljus över hur ungdomarna beskriver den egna 
historien. Enligt min uppfattning är det inte alltid oproblematiskt för 
eleverna att reflektera över detta ämne jämfört med hur de talar om den 
stora historien. Dels för att funderingarna kring denna lilla eller egna 
historia är av mer personlig art och olika händelser och erfarenheter i 
individens liv kan vara betydande eller avgörande i sammanhanget, dels 
för att konstitueringen av den egna historien fortlöper på ett mindre kon-
kret plan och den är i mindre utsträckning förankrad i ungdomarnas 
skolvardag. 

I ungdomarnas beskrivningar om sin egen historia kan en mängd 
olika aspekter iakttas. Somliga elever berättar om en historia som inklu-
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derar deras familj, släkten och vänner, andra talar snarare om en historia 
som inkluderar Jugoslaviens historia och en tredje grupp elever inklude-
rar bådadera i sina beskrivningar. De flesta av ungdomarna beskriver 
dock sin historia som Jugoslaviens, Serbiens, Bosniens eller Kroatiens 
historia. 

 
det är väl bakgrunden till mitt land, varför är det som det är just 
idag, var har det lett till, hur har det kommit fram, att känna till 
vad hände för hundra-tvåhundra år sen. (Davor, 17 år) 
 
jag tänker på vad som har hänt förut, vad som händer nu…vad 
som har hänt farmor, farfar…det händer typ när nåt händer i 
mitt land, så tänker man på det (egen historia – min anm.), varför 
det hänt just. (Bojan, 16 år) 
 
det är min familjs och Jugoslaviens, för det är två olika historier 
kan man säga, forna Jugoslavien har haft en lång men intressant 
historia, mina föräldrarna hade en kort men också intressant 
historia. (Dragan, 18 år) 
 

Inte alla elever i undersökningen har utvecklat en konsekvent bild av 
vad deras egen historia kan innehålla och det kan förekomma en viss 
osäkerhet kring detta ämne. Följande avsnitt ur samtalet med Radana 
som har en serbisk bakgrund kan fungera som en illustration till detta: 

 
Igor: Kan du ge exempel på situationer när du tänkte på din 
egen historia? 
Radana: menar du min egen eller menar du till exempel 
Jugoslaviens historia? 
 
Igor: jag menar din egen historia så som du själv uppfattar det… 
Radana: …när de säger att, typ, Bosnien är helt ner-
bombat…det brukar de flesta svenskarna säga…då är det viktigt 
för mig att försöka förklara så och så är det. 
 

Den egna historien, oavsett hur den beskrivs av ungdomarna, framstår i 
deras berättelser som värdefull. 

 
det betyder ganska mycket för att då kan man gå över och bli 
mera analytisk nu, …det blev otroligt mångfaldigt på folk 
därnere, det fanns allt, det finns ett…det är ett område i Sarajevo 
som har en moskén, en synagoga och tre olika kyrkor inom två, 
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tre kvarter och det har gjort att, det har gjort väldigt mycket för 
att folk bara inte bryr sig, de är väldigt fördomslösa, de känner så 
mycket: ”Jag har inga fördomar mot muslimer, jag känner 
massa” och: ”Jag har inga fördomar mot ortodoxa, jag känner ju 
en massa”, eller katoliker ”Jag känner ju en massa, det bor folk 
runt omkring mig”, men problemet blir ju när…”Nu ska alla 
hålla oss för sig själva” och så bröt ut kriget, så den där gemen-
skapen förstördes och så rasade allting ihop. (Milan, 17 år) 

 
Man kan också möta en bred variation av elevernas förklaringar till var-
för deras egen historia, som de själva uppfattar den, kan vara intressant 
och värdefull. För vissa elever ligger värdet av att studera sin egen histo-
ria i att förstå vem man är och var man kommer ifrån, medan för andra 
är det värdefullt att i första hand ta reda på mera om sin egen familj och 
dess livsvillkor. 

 
just idag kanske…jag vill verkligen ta reda på Jugoslaviens, men 
eftersom den inte fanns längre och det var länge sen, då kan jag 
inte förstå den lika bra som jag förstår idag, samtidigt vill jag åka 
ner och kolla på de platserna för att förstå mer, än förut, för att 
förut det var massa myter. (Gordana, 17 år) 
 
man känner sig som att man är nånting, man vet var man 
kommer ifrån, om jag inte visste nånting, då är det som att man 
är tomt papper, det är ändå…jag bor i Sverige, Sverige det är ett 
bra land, men om du inte vet var du kommer ifrån och inte kan 
min egen historia så…(Davor, 17 år) 
 
det är mest…kul att veta vad ens egen familj har upplevt, vad de 
varit med om, vad de känner till, varför de är som de är, vad de 
tycker om saker och ting….man påverkas ju mycket av sin familj 
och deras tankar. (Ivana, 16 år) 
 

Ungdomarna tar upp olika exempel på situationer när deras egen histo-
ria har varit viktig för dem och när deras funderingar kring den fortgår 
under mera intensiva former. I flera fall handlar det om situationer när 
ungdomarna funderar på sina kulturella rötter och om situationer där de 
försöker få klarhet i den jugoslaviska konflikten. 

 
jag tänkte på det på historia (historiekursen i skolan – min anm.) jag 
tänkte att vi kanske kommer att läsa Balkankriget, men det 
gjorde vi inte, så det har varit lite besvikelse…och det var därför 
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jag tog kursen om mänskliga rättigheter, jag kände till att vi 
skulle åka till Bosnien, och då tänkte jag att de måste fokusera 
sig mer på Bosnien. (Gordana, 17 år) 
 
det är ju så att det är ofta folk frågar: ”Är du serb eller är du 
muslim?”…”Jag är muslim”, säger jag, så frågar de: ”Sköt du din 
granne?”, ”Nej”, säger jag, ”hatar du serber?”, ”nej”…då tänker 
man att man vill ha en fyndig svar när nån frågar så här så 
känner jag att man bör veta, för att jag kommer därifrån. 
(Tamara, 18 år) 
 
jag tror det var nån gång när jag blev lite äldre, när vi redan har 
kommit till Sverige och när jag började förstå att vi inte bodde i 
vårt eget land… då tror jag det var viktigt att jag ville veta mer 
om vad är vår och vart jag kom ifrån. (Dragana, 17 år) 
 

Betydelsen av sin egen historia förstärks för vissa elever när de möter 
personer som de uppfattar saknar kunskap eller förståelse för deras 
gamla hemlands historia.  

 
det är extra viktigt när jag pratar med människorna som inte 
insatta själva och inte vet vad som har hänt, sen tror jag att det 
är viktigt för mig att berätta att såhär har det varit och det här 
har jag varit med om och så här känns det att vara invandrare i 
Sverige, extra viktigt när folk som inte…, t.ex. helt svenska som 
inte har någon kunskap om det…eller i alla fall inte så 
bred…(Radana, 17 år)  
 
kan man kalla det där kriget som historia?...man kanske jämför, 
om det händer nåt annat land och så det landet får värsta 
uppmärksamhet, samtidigt Balkankriget…ingen snackar om det, 
t ex i USA, World Trade Center…tio tusen människor döda, alla 
håller tyst minut i hela världen…i Bosnienkriget – fem hundra 
mördade, ingen säger nånting, så man blir ju arg…det är inte 
bara i Bosnien …i Afrika folk dör varje dag…flera tusen där, 
ingen säger nånting…så det är lite propaganda, tycker inte om 
sånt. (Meho, 19 år) 
 
inte bland ungdomarna, för att vi pratar inte så mycket om 
historia, vissa har sina åsikter av mina kompisar…de säger bara: 
”De där jävla”, ursäkta uttrycket, ”bosnier har kriga, […], bla-
bla-bla”, de pratar inte om historia, om hur det började, det 
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kanske är serberna som är skyldiga, men …utan det är bara 
snacket om historia, ingen kunnande, bara snackar. (Zoran, 17 år) 

5.3.2. Familjens och släktens historia 

Flera av ungdomarna beskriver sin historia som Jugoslaviens historia. 
Det finns dock elever som snarare ser sin historia som familjens och 
släktens historia. Dessutom reflekterar även eleverna med den först 
nämnda uppfattningen också om betydelsen av sin familjs historia under 
samtalen.  

Eleverna presenterar olika uppfattningar om betydelsen av familjens 
och släktens historia i deras tillvaro. Det är en ofta förekommande före-
ställning bland ungdomar, att det är viktigt att känna till familjens histo-
ria samt att upprätthålla familjens traditioner. Samtidigt är det endast 
enstaka ungdomar som kan ge en någorlunda tydlig förklaring till varför 
det är så viktigt. Hos några elevers uttalanden kan man även notera en 
situation där detta intresse har varierat under olika perioder i deras liv 
och även har förstärkts under senare år. 

 
det vet jag för det mesta…det är väl nåt som föräldrarna berättar 
…det är det är jag intresserad av också, jag vart på ställen där 
mina föräldrarna föddes, jag vet ganska mycket om min familjs 
och släktens historia. (Davor, 17 år) 
 
det betyder mycket, de har gått igenom mycket och…de rest 
mycket i världen och så, det de säger kan vara nyttigt för mig, nu 
eller senare, blir det så oftast. (Dragan, 18 år) 
 
den tycker jag är intressant…att veta…det är ju en släkt…som 
man vet hur de har haft det vad har de gjort…det inte så lätt att 
få reda på alltid, man kan ju fråga till exempel egna föräldrar, 
men de kan inte komma ihåg allt för de vet ju inte själva. 
(Mariana, 16 år) 
 

Vissa ungdomar kan se någon typ av samband mellan familjens historia 
och deras funderingar om sitt ursprung och rötter. Familjens historia 
kan betyda en vägledning i dessa ungdomars sökande efter innebörden 
att vara den man är. För andra kan historien innebära trygghet i till-
varon. 
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det betyder mycket, därför att man ska veta vart man kommer 
ifrån och vem man är…man ska inte glömma bort vart man är 
ifrån…som vissa gör det, de åker utomlands och 
plötsligt…Sverige…bara: ”Jag är från Sverige och jag är svensk”, 
de glömmer bort var…ursprungligen var man kommer ifrån, det 
tycker jag fel, man kan anpassa sig till samhället man kommer 
till, men man ska inte glömma bort sitt ursprung. (Meho, 19 år) 
 
rätt så mycket, trots att den har varit väldigt luddigt… upp-
sättningar har bytts väldigt ofta, det har liksom gått folk hit och 
dit, vissa människor…vad jag har hört av min pappa som har 
gjort lite släktforskning, har bara upphört att vara…utan att bara 
bytt namn och försvunnit, men trots det… det mesta som jag 
känner till är från 1900-talet, det som går till min mormor och 
farmor…min mormors och farmors föräldrar och sen efter det, 
men innan det, det mesta jag känner till är bara namnets historia, 
efternamnets historia…det betyder väldigt mycket…man vet 
liksom vad man själv ärvt, vilka de andra innan dig var 
och…man känner sig lite grann…det är nånslags trygghet att 
veta om sig själv, om sina föräldrar, om sina släktingar. (Milan, 
17 år) 
 

Somliga ungdomar ser vikten av sin familjs historia också i att komma 
ihåg hur deras familjemedlemmar hade det och betonar även vikten av 
att lära ut om detta till nästkommande generation. Man kan notera en 
viss strävan efter kontinuitet i det här fallet. 

 
det betyder mycket för mig, då vet jag vad som har hänt min 
familj, innan jag föddes, vad som hände när jag var liten, det är 
ganska viktigt, det är så också att jag kan lära mina barn sen. 
(Bojan, 16 år) 
 
det betyder ganska mycket, därför att jag bor inte kvar där, och 
jag har inte sånt kontakt som jag skulle vilja…och skulle ha om 
jag bodde därnere, och då vill jag att det ska bli ihågkommet. 
(Dragana, 17 år) 
 

Andra elever kan uppleva det motsatta förhållandet och en viss typ av 
avbrott eller diskontinuitet i sina reflektioner om familjens historia. Det 
förklaras av olika anledningar, exempelvis kritiska händelser i deras liv. 
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min mormor och alla de där, de dog innan jag föddes och sen 
alla våra fotografier brann upp under kriget det känns att jag har 
inte så mycket anknytning till min historia, för att jag har aldrig 
fått uppleva mina farfar, farmor. (Tamara, 18 år) 
 
Under kriget när min familj flydde till Sverige så plundrades 
våran lägenhet av folk, mina morföräldrar försökte rädda mycket 
av våra saker, men mycket hade förstörts och varit borta innan 
de hann komma dit, det är jätte synd för jag skulle vilja ha några 
minnen kvar… gamla kort på mig och min bror som barn och 
massa sådana saker. (Gordana, 17 år) 
 

En del elever understryker betydelsen av familjens historia och uttrycker 
samtidigt sin önskan att ta reda på mer om den. Dessa elever saknar 
dock kunskap om hur man ska gå tillväga i sökandet efter sin familjs 
historia: 

 
det betyder väldigt-väldigt mycket, jag skulle…om jag fick 
chansen, jag vet inte hur jag ska ta reda på… släktträdet…jag är 
väldigt intresserad av det, jag skulle verkligen vilja forska mer om 
det, men…jag har frågat många i familjen, det är inte….jag har 
kommit till min farfars…farfars far bara….eller farfars far nåt 
sånt, till dit vet jag och sen vet jag ingenting, jag vet att jag har 
massor med kusiner i Österrike, Kanada, men jag har aldrig haft 
kontakt med dem. (Zoran, 17 år) 
 

Slutligen berättar ungdomarna att det framförallt är deras föräldrar som 
berättar om familjens historia och det är föräldrarna som ungdomarna 
vill tro på. 

 
det är mer när man åker på semester, när man kommer till vissa 
speciella platser, pappan eller mamman…”här bodde vi och 
gjorde det”. (Davor, 17 år) 
det betyder ganska mycket faktiskt för att hur de (föräldrar – min 
anm.) upplevt allt, man tar ju mer i att det ska vara på det sättet, 
att det att de talar sanning. (Radana, 17 år) 

5.3.3. Det gamla hemlandets historia 
Forna Jugoslaviens historia är den historia som de jugoslaviska ungdo-
marna har mest intresse av att få grepp och förståelse om. För en över-
vägande del av ungdomarna är det deras egen historia. Å andra sidan 
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kunde man i samtalen notera en viss skiljelinje mellan vilka delar av 
forna Jugoslavien som de olika eleverna benämner som sitt. Somliga 
elever talar om Jugoslaviens historia som en helhet, medan andra lyfter 
ur Serbiens, Bosniens och Kroatiens specifika historier, beroende på 
deras egen identifikation med etnisk tillhörighet. Eleverna är inte heller 
alltid konsekventa i sina benämningar om sitt förra land. Ett annat 
mönster som blev tydligt är att majoriteten av ungdomarna har relativt 
bristfälliga kunskaper om sitt gamla lands historia. Samtliga elever 
uttrycker samtidigt en stark önskan av att lära sig mer eller förbättra sina 
historiska kunskaper om forna Jugoslavien. Man bör dock komplettera 
detta förhållande med att de flesta av dessa elever har svårigheter att 
tydligt reflektera över vilken nytta denna kännedom skulle innebära för 
dem. Det finns dock undantag även här. 

Sina historiska kunskaper om forna Jugoslavien beskriver eleverna på 
följande sätt: 

 
det kan vara Osmanska riket…de hade invaderat…hela Balkan, 
flera…fem hundra år eller nånting, det har lämnat spår efter 
sig…de har ju varit i fem hundra år och så det blir ju lite 
så…man får ju mer deras kultur, det blir ju kvar lite av det. 
(Meho, 19 år) 
 
jag har läst om Jugoslaviens historia, om vad som pågick där 
men jag vet ingenting detaljerat, sådana detaljer att det sylten 
uppfanns där och att man hade gafflar först av alla i Europa det 
kan jag, men ingenting om…det känns inte så utformande, det 
känns inte…jag har inga förklaringar till varför och hur, men jag 
känner till generella saker. (Milan, 17 år) 
 
lite sådär förr i tiden några händelser, sen har man ju läst lite, när 
man till exempel läst om andra världskriget och första, att de var 
med där lite…sen lite... när de drev ut turkarna senare. (serberna – 
min anm.) (Mariana, 16 år) 
 

De ungdomar som uppger sig känna till Jugoslaviens historia väl, be-
rättar om det på följande sätt: 

 
jag vet mycket, jag pratade med en kille som var viktig för mig 
för några dar sen och han var nere i Jugoslavien för några veckor 
sen, han var där med sin fru, och där träffade han en man som 
var 98 år gammal, och han berättade allt om Jugoslaviens 
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historia, när Tito levde och allting, och så förklarade han för mig 
lite, det var intressant. (Dragan, 18 år) 
 
jag vet väldigt mycket om den, det betyder ganska mycket, för då 
kan jag se hur Jugoslavien har utvecklats tills idag och varför det 
är som det är. (Radana, 17 år) 
 

Bojan som är 16 år och kom till Sverige år 1999, dvs. relativt sent jäm-
fört med de andra ungdomarna, lämnar följande uppgifter i ett intervju-
avsnitt: 

 
Igor: Kan du berätta om vad vet du om Jugoslaviens historia?  
Bojan: å…mycket, jag vet nästan typ allt, nästan allt sådär vad 
som har hänt…allt från 1300-talet…eller från innan 1300-talet… 
 
Igor: Hur läste ni historia i Serbien? 
Bojan: man läser mycket om egen historia, du vet…och typ 
andras historia ganska lite… 
 

Kriget i Jugoslavien under 1990-talet utgör en stark tilldragande kraft för 
ungdomarna i deras strävan efter läsningen om det gamla landets histo-
ria och för ett flertal fungerar denna händelse dessutom som ett start-
skott för de historiska studierna om det gamla landet. Kriget kan för 
flera elever även utgöra en betydande del av det som de själva beskriver 
som den egna historien.  

 
det mesta, det som förmodligen påverkat mig mest det är det 
kriget därnere, det är det som jag minns bäst från mina tidigare 
dagar…det känns nära…för att när min mormor berättade om 
andra världskriget ...så det kändes inte så nära på mig, för det var 
ju inget krig som jag fick uppleva själv och fick se, som jag skrev 
i livshistoria nu dagiset blev ett läger för soldater, det var hemskt 
för att det fanns luftvärnssirener, liksom att springa ner i källaren 
och så, men jag har kommit över det. (Milan, 17 år) 
 
Nu är det så flummigt, för att man vet inte, egentligen, vad är 
det som startade kriget, man vet bara, att serberna och musli-
merna är oense, de blev det och att de började kriga men sen, jag 
vet inte att det var orsaken, det måste ligga nåt mer bakom det, 
det skulle vara kul att få veta mera exakt vad som har hänt. 
(Tamara, 18 år) 
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Eleverna berättar om åtskilliga sätt som kan stå till buds, enligt dem, när 
de vill ta reda på något ur sitt gamla lands historia. De berättar att de 
tittar på olika tv-dokumentärer, lånar böcker på biblioteket, ser på lång-
filmer. Eleverna understryker dock att de värdesätter mest när någon 
förälder eller släkting berättar, eller när de möter något ögonvittne till 
exempelvis händelserna i Jugoslavien under första delen av 1990-talet. 

 
mina föräldrar har berättad mycket, men de kanske har inte 
berättad så invecklat som jag skulle vilja veta, så jag vet ju inte 
allt, de har berättad hur länderna var förut…och varför vissa krig 
startade och när de länderna gick ihop, hur det var förr i de olika 
länderna. (Dragana, 17 år) 
 
min pappa gillar historia mycket och han kan mycket om historia 
och berättar om saker…jo, igår så pratade han om…jag ska 
skriva ett arbete om Kosovo och då skrev jag lite om serbisk 
historia, då kunde han berätta, han kan mycket om jag skulle 
frågat…jag vet inte jag har inte frågat…det var förut lite känsligt 
ämne. (Gordana, 17 år) 
 
jag har lärt mig det mesta jag vet om historien därnere jag lärt 
mig av människor runt omkring, av min pappa av lite äldre 
släktingar, pappa, mina föräldrar, man hör för sig, när de pratar 
lite grann…. (Milan, 17 år) 
 

Man kan dock höra några kritiska röster också bland ungdomarna i 
frågan om tilltron till sina föräldrar som informationskälla för historisk 
kunskap om det gamla hemlandet. 

 
om jag säger nånting som mina föräldrarna bara: ”Nej, det är 
inte sant, varifrån fick du det här och det där?” och säger de till 
mig,…vad vet jag om det är sant som de säger eller …det vet 
man aldrig, det är kanske vad de fått lära sig. (Meho, 19 år) 

 
Eleverna vill läsa om sin historia i skolan om de skulle få den möjlig-
heten och de markerar återigen en särskild historisk händelse, Jugosla-
vienkriget, som den enskilt viktigaste delen av denna egna historia. 

 
när Serbien gick i krig mot Kosovo, två-tre år sen, då kände jag 
att jag inte visste allting, det kändes lite…man var inte säker på 
varför de gick in precis, USA gick in och bombade, men, jag 
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snackade med farsan, så han förklarade bakgrunden och så, men 
jag frågade inte läraren, det är bara nåt man vill, men det är inte 
så, att jag läser den här historia som vi har bara för att jag inte får 
det där, men…det är mer som en grej som jag skulle vilja ha. 
(Davor, 17 år) 
 
det var en tid i nian, då hade jag bytt precis skolan, då hade vi 
börjat läsa lite om Jugoslavien, vi har precis börjat, men sen 
slutade vi helt plötsligt och jag frågade läraren varför…då 
svarade han att det inte fanns något intressant…som elev kan jag 
inte göra något åt det, men jag blev väldigt sur och …hade det 
varit en kompis som sagt det till mig, så skulle jag skickat honom 
till soptunnan. (Dragan, 18 år) 
 

Ivana framhåller, att även om hon skulle vilja läsa om sin, dvs. Jugo-
slaviens historia, vill hon göra det under andra former än de som skolan 
erbjuder: 

 
inte som i skolan att: ”Nu måste ni läsa det här och det här”, 
utan mamma eller nån som kan berätta om det. (Ivana, 16 år) 
 

Senare under samtalet tillägger Ivana att hennes intresse för Jugoslaviens 
historia har väckts under senare delen av hennes liv: 

 
när jag var yngre då var jag inte så intresserad av liksom 
Jugoslaviens historia, jag brydde mig inte egentligen, men det var 
nu senaste åren så tänkte jag att det var bra om jag visste det. 

5.4. Historia och identitet 
I det följande avsnittet är min intention att försöka fånga hur de jugo-
slaviska ungdomarna använder sina historiska kunskaper i sitt identitets-
arbete. Det är först angeläget att försöka avgöra om historia överhuvud-
taget används på det sättet i empirimaterialet, för att senare försöka 
identifiera de eventuella användningssätten samt dess variation. Denna 
berättelse är dock förenad, som också i fallet med berättelsen om ung-
domarnas egna historier, med vissa svårigheter till följd av den utvalda 
analysmetoden. Problemet beror till stor del på att den typen av reflek-
tion är möjlig för eleverna endast i en starkt begränsad utsträckning samt 
att intervjumetoden i sig kan ha sina begränsningar för belysningen av 
den aktuella problematiken. Ett annat problem, mot bakgrund av ovan 
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beskrivna förhållande om ungdomarnas egna historier, ligger i att de 
jugoslaviska ungdomarna kan se sin egen historia, som mest betydelse-
full för deras gruppidentifikation och även för sin personliga identitet, 
men trots det kan det ändå vara problematiskt att i alla lägen avgöra 
vilken historia dessa ungdomar har i åtanke när de funderar över histo-
rians roll. Jag finner att den delen av undersökningen kräver ett samspel 
med en annan typ av datamaterial, t.ex. elevernas egna livsberättelser. 
Jag kommer att utveckla detta resonemang i diskussionskapitlet. 

Ett mönster kunde urskiljas i samband med elevernas exemplifiering 
av olika situationer i livet när de tänkte på vikten av de historiska kun-
skaperna. I dessa situationer kunde eleverna se historian, framförallt sin 
historia, som ett redskap för att förstå sitt ursprung och sin kulturella 
hemvist. I vissa fall ställer eleverna frågorna av slaget; vem man är och var 
man kommer ifrån, i anslutning till förståelsen av den jugoslaviska konflik-
ten under 1990-talet. Elevernas funderingar i dessa fall handlar om att få 
klarhet i vilka de skyldiga är och vilka som är offren. 

 
det är ju så att det är ofta folk frågar: ”Är du serb eller är du 
muslim?”…”Jag är muslim”, säger jag, så frågar de: ”Sköt du din 
granne?”, ”Nej”, säger jag, ”hatar du serber?”, ”nej”…då tänker 
man att man vill ha en fyndig svar när nån frågar så här så 
känner jag att man bör veta, för att jag kommer därifrån. 
(Tamara, 18 år) 
 
man känner sig som att man är nånting, man vet var man 
kommer ifrån, om jag inte visste nånting, då är det som att man 
är tomt papper, det är ändå…jag bor i Sverige, Sverige det är ett 
bra land, men om du inte vet var du kommer ifrån och inte kan 
min egen historia så…(Davor, 17 år) 
 
…vi pratar inte så mycket om historia, vissa har sina åsikter av 
mina kompisar…de säger bara: ”De där jävla”, ursäkta uttrycket, 
”bosnier har kriga, […] bla-bla-bla”, de pratar inte om historia, 
om hur det började, det kanske är serberna som är skyldiga, men 
…utan det är bara snacket om historia, ingen kunnande, bara 
snackar. (Zoran, 17 år) 
 

Frågan om vilken historia de jugoslaviska eleverna eventuellt relaterar till 
i sitt eget identitetsskapande eller vilken historia som kan spela roll i 
deras funderingar om t.ex. innebörden av att vara den man är i dag är 
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tämligen relevant. I de flesta fall leder elevernas reflektioner om det här 
ämnet till sitt gamla eller egna lands historia, men det förekommer även 
vissa uttryck för att deras familjs, föräldrars eller ”förfäders” historia 
också kan vara betydelsefulla i ungdomarnas existentiella funderingar. 

 
[…] det betyder väldigt mycket…man vet liksom vad man själv 
ärvt, vilka de andra innan dig var och…man känner sig lite 
grann…det är nån slags trygghet att veta om sig själv, om sina 
föräldrar, om sina släktingar. (Milan, 17 år) 
 
man kommer ihåg det…om man frågar sina föräldrarna vad som 
har hänt och var jag föddes och sådär, men det är många som 
glömmer efter typ några år, när man är små då kommer man inte 
ihåg nåt. (Bojan, 16 år) 

 
Vissa elever kan vara osäkra på om historia kan spela någon roll i deras 
funderingar om vem man är. Å andra sidan utesluter de inte den möjlig-
heten. 

 
jag är aldrig stött på en sådan händelse som jag liksom skulle 
förstå ännu mer vem jag är, jag tänker på att jag är den jag är, jag 
är den personen som jag är, jag har inte tänkt på det om jag få 
reda på historia så kanske jag vet vem…var jag kommer 
ifrån….men man blir lite osäker ibland när svenska kompisar 
undrar hur ligger det till därnere, då vet inte jag och då måste jag 
ta reda på, jag borde ju veta det, eftersom jag är ju därifrån och 
då känner man att man måste ta reda på historia, men det är 
också för mig själv…men det kommer att blir intressant att se 
själv när man kommer att ta reda på historia, så man kan se om 
den gör något nytta eller det är bara att det är bra och veta. 
(Gordana, 17 år) 

 
För andra elever kan funderingarna om sitt ursprung komma snarare i 
samband med undervisningen i andra ämnen, t.ex. religionskunskap.  

 
jag tänker mycket på religionen, på högstadiet läraren sade hur 
muslimen var och betedde sig, men det var ju inte alls sant 
överallt, då tar man för givet eller mina kompisar tror att alla 
muslimer är så där, sen frågade de mig: ”Du är ju muslim, varför 
inte du sån här?”…då blir man så här, fast nu är man mera 
neutral liksom. (Tamara, 18 år) 
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Det förekommer även en uppfattning om att det är det egna språket 
som har en överordnad betydelse i sammanhanget.  

 
språket…på det sättet kan jag också relatera till Jugoslavien… 
det finns många som bor här som inte ens halv-jugoslaver, om 
de kan inte språket, då känner de inte sig som jugoslaver alls, då 
är det inte viktigt för dem. (Dragana, 17 år) 

 
Milan ser meningen med historien och även historiens uppgift i sin 
tillvaro på följande sätt: 

 
det finns mycket som…om jag hade helt plötsligt glömt bort allt 
och kopplat av t ex de senaste tio åren, då skulle jag haft en 
enorm personlighetskris nu, förmodligen, men nu vet jag, att jag 
kan ta mina sjutton år av upplevelser och jag kan ta med mig 
dem, göra dem till nånting som bygger upp mig… som någon 
slags ryggsäck som jag bär efter mig. (Milan, 17 år) 

5.5. Sammanfattning  
De jugoslaviska ungdomarna understryker det egna språkets roll i deras 
tillvaro som en viktig beståndsdel i deras kulturella bakgrund och som 
en viktig markör i funderingarna på sin härkomst och etniska tillhörig-
het. Av de tolv ungdomarna som jag har samtalat med går sju på 
modersmålsundervisning som ska erbjuda eleverna vid sidan av språk-
liga färdigheter även en kännedom om sitt gamla lands historia och 
kulturella utveckling. Dessa aspekter tas emellertid, enligt eleverna, inte 
upp i undervisningen. Vid sidan av språkets betydelse framstår också 
andra kategorier som betydande kulturella markörer, t.ex. maten och 
matkulturen, religionen, idrotten och den jugoslaviska musiken. 

Ungdomarnas relation till sitt förra hemland är varierande. Vissa 
känner en stark hemlängtan till det gamla landet, som en majoritet av 
eleverna benämner som mitt, andra inte. Flera elever uppger att landet 
inte är detsamma som de har eller hade en bild av, medan andra är 
osäkra på var deras hem är. De flesta av ungdomarna i undersökningen 
har släktingar och vänner kvar i forna Jugoslavien och familjerna besö-
ker sitt gamla hemland i varierande utsträckning. En elevs familj som 
kom till Sverige 1999 har dock inte denna möjlighet, p.g.a. att familjen 
fortfarande väntar på uppehållstillstånd för permanent bosättning i 
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Sverige. Hösten 2005 var det ännu oklart om eleven i fråga ska börja 
planera sitt liv i det nya landet eller återvända hem till forna Jugoslavien. 

Eleverna växlar också i sina benämningar av språket som de pratar 
hemma och landet som de är födda i. Ungdomarnas kamratkretsar be-
står inte uteslutande av representanter från samma etniska eller natio-
nella grupp, men på tal om sina bästa kompisar eller vänner som står 
närmast dem handlar det främst om ungdomar med liknande bakgrund. 
Förklaringen är, enligt ungdomarna själva, att de uppskattar känslan av 
att kunna lita på någon. Några av eleverna skiljer sig från detta mönster 
och väljer sina bästa kompisar enligt andra kriterier. 

Ungdomarna är intresserade av idrott. Deras intresse för idrott för-
stärks när t.ex. deras förra lands landslag i olika idrottsgrenar kommer in 
i bilden. De följer lagens framgångar och lever ut sina förväntningar på 
laget. Ungdomarna har kännedom om att det finns ett rikt föreningsliv i 
Stockholm med anknytning till Jugoslavien, men ingen av dem känner 
sig intresserade. På sin fritid går de i stället till jugoslaviska musikfester, 
där artister från Jugoslavien uppträder och där man spelar jugoslavisk 
musik. Två elever är dock inte intresserade av den verksamheten. 
Musikintresset i sig är också stort bland ungdomarna och man lyssnar i 
stor utsträckning på sin egen musik. Ungdomarnas förebilder i livet är 
oftast deras föräldrar, men hos två elever är det historiska personer från 
deras gamla land. Böcker eller andra skrifter på modersmålet läser 
ungdomarna i ringa utsträckning. 

De jugoslaviska ungdomarna vill prata om sin etniska bakgrund, de 
reflekterar över hur deras etniska bakgrund påverkar deras tillvaro samt 
visar en entusiasm för detta ämne. Eleverna från Bosnien med serbisk 
eller kroatisk bakgrund vill inte förknippas med dagens Bosnien och 
dess kulturella miljö. Framför allt serbiska elever markerar tydligt sin 
etniska tillhörighet. Eleverna från blandäktenskapsfamiljer tenderar att 
distansera sig från talet om etnisk och nationell tillhörighet. Vissa elever 
ser flera olika möjliga tillhörigheter som en personlig lösning. Eleverna 
uppger att känslan av att tillhöra sin egen grupp är starkast när de besöker 
det gamla hemlandet. Undantag från detta uttryck finns också och vissa 
elever tonar ner allt som rör det ”etniska” eller ”nationella”. Trots att 
samhörigheten med sitt nya land är svagt, finns situationer i livet när 
vissa elever kan tänka sig att presentera sig som svensk också, t. ex. när 
de besöker ett ”tredje” land. 
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När man samtalar om historien och dess betydelse för eleverna möter 
man en varierande bild. Eleverna har olika förmågor att reflektera över 
ämnet, men det förekommer även exempel på en kritisk hantering av 
det, t.ex. när vissa elever berättar om att det inte finns en enda historia, 
utan en mängd olika historier beroende på var man kommer ifrån, eller i 
talet om att ”historien skrivs av segraren”. De olika krigen anses av 
majoriteten av ungdomarna som mest centrala bland alla historiska hän-
delser och de båda världskrigen och kriget i Jugoslavien har en central 
plats. Eleverna uppger att skolan endast är en möjlighet för att utveckla 
sina kunskaper om historien. De möjligheterna som finns utanför skolan 
erbjuder läsning på mera ”begripligt” sätt. Eleverna betonar vikten av 
berättelsen i sammanhanget och, enligt dem är det roligare när någon 
berättar om historien som de saknar i skolan. Elevernas föräldrar eller 
släktingar framstår som en källa för att skaffa de historiska kunskaperna. 

Intresset för svensk nationell historia är svagt hos en stor majoritet 
av eleverna. Eleverna tenderar att förklara detta med att de inte känner 
sig som en del av denna historia som på många sätt förknippas med 
vikingatidens berättelsetradition. Däremot kan vissa elever känna sig 
som en del av världshistorien och intresset för världshistoria är större. 
Viljan att studera Balkans historia finns hos samtliga elever. Intresset för 
nuvarande hemortens historia är relativt svagt och eleverna känner sig 
inte heller delaktiga i denna historia. Däremot är eleverna intresserade av 
storstaden Stockholms historia. De jugoslaviska eleverna känner sig inte 
delaktiga i utformningen av historieundervisningen i skolan och de 
önskar läsa mer om sitt gamla hemlands historia. De uppger att skolan 
inte erbjuder denna möjlighet. 

Ungdomarna har en viss förmåga att se kopplingen och eventuellt ett 
ömsesidigt förhållande mellan händelser i det förflutna och dagens 
samhällsutveckling, dvs. mellan dåtid och nutid. Framtidsdimensionen i 
den historiska processen förekommer i två elevers reflektioner. Ett 
flertal elever har utvecklat en relativt kritiskt syn på historien och histo-
rieskrivningen samt uppger vikten av att vara kritisk mot olika historiska 
informationskällor. En del elever berättar även om historians roll i hela 
mänsklighetens villkor och om ett ömsesidigt beroende i ett globalt 
perspektiv. Vid sidan av skolans och samhällets historia har ungdomarna 
även sin egen historia. Ungdomarna beskriver denna historia på olika sätt. 
Det finns röster om sin historia som är familjens och släktens, andra 
röster om det gamla landets och slutligen röster om att denna historia 
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inkluderar bådadera. En övervägande majoritet av ungdomar beskriver 
dock sin historia som Jugoslaviens, Serbiens eller Bosniens. Betydelsen 
av det som ungdomarna själva beskriver som sin egen historia varierar 
från person till person, men mönstret är att denna historia är värdefull 
och det är den historia som kontrasteras mot den historia som ung-
domarna möter i skolans vardag. Sin egen historia vill eleverna studera 
dels för att förstå vem man är och var man kommer ifrån, men också 
för att ta reda på om den egna familjens livsvillkor. I vissa livssituationer 
förstärks vikten av den egna historien; när ungdomarna funderar kring 
sin etniska och kulturella bakgrund, men också på en mera konkret nivå 
– för att få klarhet i den jugoslaviska konflikten. 

En del ungdomar uppvisar ett visst samband mellan familjens histo-
ria och deras funderingar om sitt ursprung och sina kulturella rötter. 
Familjens historia betyder i de fallen en vägledning i sökandet efter inne-
börden av att vara den man är. För andra innebär den historian en 
trygghet i tillvaron. Mönstret är också att intresset för sin familjs historia 
varierar under olika perioder i deras liv och att det har större betydelse 
under de senare gymnasieåren. Somliga ungdomar uppger att de med 
hjälp av sin familjs historia kan åstadkomma en viss kontinuitet. För 
dessa elever är det viktigt att ”komma ihåg”, att minnas och berätta sin 
familjs historia för kommande generationer. Trots en viss strävan till 
kontinuitet i familjeberättelsen har några ungdomar upplevt och upp-
lever en viss typ av avbrott på grund av olika händelser i deras liv. Flyk-
ten och medföljande förluster i livet av olika slag är en sådan förklaring. 
Dessutom framstår detta som ett tydligt mönster: eleverna önskar lära 
sig mer om sin familjehistoria, men det är få som vet hur man gör det.  

Forna Jugoslaviens historia är den historia som de jugoslaviska ung-
domarna har mest intresse av att få grepp om och förståelse för. För 
flera av ungdomarna är det synonymt med deras egen historia. Under 
samtalen drar dock många ungdomar en skiljelinje mellan olika delar av 
forna Jugoslavien som de olika eleverna benämner som sina. Andra 
elever talar om Jugoslaviens historia som helhet. En annan tendens 
ligger i att majoriteten av ungdomarna har relativt bristfälliga kunskaper 
om sitt gamla hemlands historia. Ytterligare en tendens visar sig i elever-
nas önskan att lära sig mer om forna Jugoslaviens historia, men det är 
inte alla elever som kan tydligt reflektera över nyttan av att lära sig mer 
om sitt gamla hemlands historia. Kriget i Jugoslavien under 1990-talet 
framstår som ett lockande ämne för eleverna i deras vilja att lära sig mer 
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om gamla landets historia. För flera elever utgör kriget en betydande del 
av den egna historien, som de själva har beskrivit. Eleverna berättar om 
olika sätt att studera sitt gamla lands historia och understryker föräld-
rarnas eller släktens roll i det. Ungdomarna vill läsa om sin historia i 
skolan, men möjligheterna är begränsade. 

Att ringa in det som kan indikera de jugoslaviska ungdomarnas an-
vändning av deras historiska kunskaper i deras identitetsarbete är för-
enligt med vissa svårigheter, men ett mönster blev tydligt. I vissa situa-
tioner i livet kan flera elever se historien, framför allt sin historia, som ett 
redskap för att förstå sitt ursprung och sin kulturella hemvist. I vissa fall 
ställer eleverna frågorna, t.ex. vem man är och var man kommer ifrån i 
anslutning till förståelsen av den jugoslaviska konflikten. I sin reflektion 
om vilken historia som är mest relevant för ungdomarnas identitetsska-
pande uppger de flesta eleverna deras gamla eller egna lands historia, men 
enstaka elever uppger också sin familjs, föräldrarnas eller ”förfädernas” 
historia. Det förekommer även uttryck för andra kategorier, bl.a. religion 
och språket, som har överordnande betydelse i sammanhanget.  

I kommande kapitel ska jag presentera lärarperspektivet på studiens 
problematik. 
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Kapitel 6. Läraren 
 
 
 
 

Att deras identitet är knuten till ett annat land gör ju 
att de blir mer intresserade av sin historia och even-
tuellt ibland av historia i största allmänhet…och sen 
får man också kanske försöka lite ifrågasätta deras 
bild av historien också. 

Peter 
 

Dels har vi de invandrarelever i vars släkt och släkt-
historier är väldigt levande, bland svenska elever 
finns det elever som är intresserade av att läsa om 
historia vid sidan om, jag har svenska elever som är 
intresserade av vikingatiden.  

Olof 
 

De föregående två empiriska kapitlen belyste ett elevperspektiv och i 
detta avsnitt presenterar jag ett lärarperspektiv på studiens problematik. 
Min strävan är att presentera ett samlat porträtt av historielärare på en 
gymnasieskola i Sverige. Detta porträtt är resultatet av fem olika samtal 
med pedagoger. Lärarna har en variation i fråga om ålder, kön, ämnes-
kombinationer och yrkeserfarenhet. Analysen av samtalen löper i form 
av en dekontextualiserad berättelse, men genom exemplifieringen av ut-
sagorna lyfter jag även den enskilde läraren på olika håll. Jag har delat 
upp berättelsen om läraren i tre olika teman, men ingen av dessa teman 
gör anspråk på att ha en överordnad betydelse och alla teman är be-
ståndsdelar för att belysa studiens problematik. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning där de viktigaste resultaten av delstudien tas upp. 

Det här kapitlet är ett försök att analysera hur skolan och den enskilda 
läraren i det aktuella fallet bemöter det, av staten formulerade målet efter 
utveckling av historiemedvetenheten hos ungdomar i sin praktik. I syn-
nerhet hur de arbetar med detta mål när det gäller elever med invandrar-
bakgrund. Enligt skolans styrdokument framstår utvecklingen av histo-
riemedvetandet som en viktig aspekt i utformandet av ungdomarnas 
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identitet. Lärarnas utsagor hjälper också till för att besvara mina andra 
forskningsfrågor. Frågorna kring relationen mellan ungdomarnas egna 
historier och den historia som gestaltas i skolans historieundervisning 
samt om förhållandet mellan ungdomarnas egna personliga historier och 
deras identitetsutveckling kan belysas också med hjälp av detta data-
material.  

6.1. Mötet mellan den stora och den lilla historien 
Under samtalen framgick det att lärarna står inför olika dilemman när de 
beskriver sin yrkespraktik. Det ena dilemmat bottnar i tidsbristen av att 
kunna behandla hela historiekursen på det sätt som det enligt lärarna är 
fastställt av Skolverket. Det är ett problem som bekräftas av flera lärare, 
även om det finns undantag. Förklaringen, enligt lärarna själva, kan ligga 
i lärarnas starka traditionsbundenhet att behandla historiekursen krono-
logiskt och till viss del rädslan av att ”hoppa över” epokerna och på detta 
sätt ”förlora sammanhanget”. Det andra dilemmat som lärarna står inför 
kan mot denna bakgrund formuleras som att läraren måste välja mellan 
en kronologisk historiekurs med långa linjer eller en historiekurs med 
djup- och tvärsnitt. Ett annat hinder som lärarna anger bottnar i önskan 
av att ”färga av” kursens innehåll med behov på det konkreta gymnasie-
programmet (f.d. gymnasielinjen). Både historielärarna själva och även 
andra ämneslärarna som undervisar på samma gymnasieprogram strävar 
efter en anpassning av olika ämneskurserna till det specifika program-
mets mål.  

Samtliga lärare har under sin yrkeskarriär utarbetat egna strategier för 
kursens genomgång, men ingen av de tillfrågade har någon gång ”gått 
igenom” kursen på vad de uppfattar som ett tillfredställande sätt. I detta 
sammanhang blir frågorna kring lärarnas urval av ämnesstoff, deras 
yrkesroll och gestaltningen av historieundervisningen som en arena för 
mötet mellan den stora och den lilla historien tämligen relevant. Enligt 
lärarnas utsagor konstrueras innehållet i skolämnet historia genom att 
kombinera Skolverkets anvisningar med den enskilda lärarens egna 
intressen.  

Det är framför allt tre teman som kan urskiljas ur den delen av 
lärarnas reflektion; att läraren är osäker i fråga om hur man ska läsa kur-
sen, att lärarens ämnesurval ligger nära den historietradition som råder i 
samhället samt att läraren, trots sin medvetenhet om de alternativa 
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tillvägagångssätten, ändå väljer att behandla kursen kronologiskt. Kon-
sekvenserna av detta blir tidsbrist att utföra de olika fördjupade studierna 
eller att ta hänsyn till den enskilde eleven. Det förekommer också en viss 
skepsis mot fördjupningsuppgifternas betydelse överhuvudtaget för 
utvecklingen av elevernas grepp om historien, då vissa lärarna tror att det 
sättet riskerar att fragmentisera kunskapen. Beroende på de dominerande 
strategierna att behandla kursen bland lärarna sätts de kronologiska 
studierna och urvalen av ämnesinnehåll i en ömsesidig relation. 

Följande utsagor illustrerar vad jag försökt beskriva, dessutom kan 
man notera lärarnas benägenhet att behandla 1900-talets historia mera 
ingående och för att frigöra utrymmet börjar de historiekursen med 
medeltiden och framåt i tiden utan avbrott. 

 
Jag visar kursplanen för klassen och går igenom med dem, om 
hur jag uppfattar att historia är, och sen visar jag på olika 
alternativ hur man kan läsa kursen, nu pratar jag om A-kursen, 
inte B-kursen1, då kan man börja kronologiskt och lunka på i 
jämn… jämna fördjupningar då och då, eller man kan välja att 
börja senare i historien, t.ex. med medeltiden och på det sättet 
kunna lägga betoning mera på den moderna historia, men det 
första jag frågar eleverna är: ”var ska jag lägga betoningen?” och 
i så fall: ”ska jag lägga den på modern historia?”, men jag tror 
inte att den frågan är riktig att ställa, jag har tänkt på det ganska 
mycket, för de som svarar, jag vet inte [om] de är representativa 
egentligen, så att jag vet inte hur man ska ta sig an A-kursen, 
varje gång jag har A-kursen så tycker jag att det är svarare att 
hantera. (Olof)  
 
Jag kör väldigt traditionella kronologiska historian, tyngdvikten 
på politisk historia, därför att den är oftast handfastast, den är 
konkretast, den är lättast, den är lättast att hantera för eleverna, 
ska man prata om socialhistoria då blir det genast vagt och 
diffust, det är krig och kungar, det känns konkret och påtagligt, 
det är förhållandevis lätt, teman och fördjupningar, som det 
pratas om, det är ju spännande och det är roligt, men det kanske 
kräver större intresse än vad man hittar i genomsnittlig klass som 
läser A-kursen i historia, det kräver lite mer personligt engage-
mang från dem som håller på med det här, det kräver större 
kunskaper för fördjupningskurser, det betyder att man ska ha 
nånting att fördjupa, det är väl sällan man ha det, inte ens på en 

                                                 
1 Om historiekurserna se Kapitel 1. 
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B-kurs, tycker jag, så jag är lite skeptisk mot tematiska fördjup-
ningar, även de är roliga att jobba med, tror jag inte att de ger 
riktigt samma fotfäste i historien, utan det blir lättfragmenterat. 
(Peter) 
 
Det är alldeles för mycket, jag förstår inte hur en gymnasie-
lärare… en historielärare hinner gå igenom allt, och det tror jag 
ofta man gör, men jag frågade eleverna helt enkelt och föreslog 
att antingen går vi tematiskt eller så kan man gå framifrån och till 
idag och sen bakåt i tiden eller tvärtom, men då ville de i alla fall 
börja på medeltiden, så vi valde att börja på medeltiden och sen 
har det varit lite så där…det har gått enligt tidslinjen. (Johanna) 

 
På liknande sätt är lärarnas urval av ämnesstoffet traditionsbundet och 
lärarens egna intresseområden inom ämnet eller särskilda kunskaper om 
vissa områden spelar då en viss roll i sammanhanget. Lärarna Peter och 
Eva talar också om att kursplanen för historia kan tolkas fritt av den 
enskilde läraren och några hinder att stanna enbart vid de olika delarna 
(epokerna) av kursplanen finns inte. Denna medvetenhet avspeglas dock 
inte i deras egen undervisning. 

 
Urvalet är väldigt traditionellt, det är liksom västeuropeisk 
historia, boken får styra ganska mycket självklart, det är väl den 
som har mest inflytande vad man än väljer att ta upp egentligen 
och sen försöka lägga till en liten knorr här och var, försöka sätta 
lite ansiktena här och var i historien, plocka fram nån person 
som man kan berätta lite mer om, bara att det ska finnas nåt att 
relatera till, man skulle mycket väl kunna lägga upp en A-kursen 
så att man börjar med franska revolutionen och sen så kör man 
bara de senaste århundradena, jag tycker inte att det finns någon 
kursplan som hindrar det egentligen, för den säger ju ingenting 
om att vissa specifika händelser ska man med eller inte, de säger 
nånting om händelser som oundgängliga, men det kan man ju i 
så fall begränsa till viktiga händelser under de epoker man har 
valt att läsa, det är väldigt öppet. (Peter) 
 
Man har ganska stor frihet egentligen hur man vill utforma 
kursen, men sen får man ju att höra med eleverna vad de tycker 
är viktigt, jag skulle kanske vilja hitta nåt smidigt sätt att jobba så 
att man kunde lägga mer fokus på 1900-talet fast jag är väldigt 
rädd för att hoppa över epoker, det känns som man fuskar, det 
känns som att de ska ha den bakgrunden. (Eva) 
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Samtidigt tycker flera lärare att man ska läsa mer om nutidshistoria för 
att den ligger närmast eleverna och även är ett efterfrågat område av 
eleverna. Johanna uttrycker det på följande sätt:  

 
Jag tycker att man ska läsa mer om nutidshistoria dels om man 
är ute efter att fånga ett intresse, därför tycker jag man ska göra 
det, men samtidigt finns det alltid elever som tycker att Antiken 
är mest spännande, men jag skulle… nutidshistoria, för att det 
ligger eleverna närmast. 

 
En av lärarna understryker betydelsen av det nationella perspektivet i 
ämnesurvalet och vikten av att studera den svenska historien. Studien av 
den svenska historien gör man genom att lyfta ut den från övrigt histo-
riskt material och studera den separat. 

 
Min regel är att svischa över hela historien fram till 1900-talet, 
däremot den nutida historia kan det vara lite svårt ibland, men 
då har jag följt den gamla utvecklingen, det är svårt, jag brukar 
göra, med tanke på att vi har svensk historia, eller att vi bor i 
Sverige, då är det självklart att svensk historia måste ha en roll, 
så jag brukar…svensk historia lyfter jag ur och drar igenom så 
långt jag hinner hela historien först, och sen så återgår jag med 
tanke på vad vi har gått igenom, vad historian är, vad som 
kännetecknar de olika epokerna…så koncentrerar vi oss på 
Sverige och så gör jag alltså ett projekt där, där de (eleverna – min 
anm.) ska försöka belysa hur just det som hände i världen under 
århundradena påverkade Sverige, och då får vi in den svenska 
historia, jag tar…skiljer den från, först historieutvecklingen i 
stort och sen…och då det är inte alltid lätt …i år t.ex. har jag 
hoppat över Antiken helt och hållet, tyvärr, för att jag älskar ju 
bara Antiken, nu är vi inne på 1500-, 1600-talet sedan då 
återkommer jag till mitt svenska projekt, och skulle vi hinna med 
det, så tror jag att jag får in ett litet projekt på Antiken också. 
(Yvonne) 

 
Lärarnas reflektioner om sina egna roller som historielärare och om vad 
just deras historieundervisning kan ge eleverna pekar på en variation, 
men vissa drag blev mer synliga än andra – att skapa intresset för ämnet, 
att skapa ”struktur och ordning” i det förflutna och, framför allt, att 
skapa en historiemedvetenhet. 
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Det är faktiskt att försöka skapa ett intresse och det är det 
svåraste, tycker jag också, för att oftast så blir det lätt att man 
bara…det blir väldigt lätt att rabbla historia och svårt att göra 
nåt konkret av det, de roliga övningar och lite saker, men att 
fånga ett intresse är jag ute efter. (Johanna) 
 
Att skapa struktur och ordning i de historiska händelserna som 
jag då lär ut, det är det ändå som grundstommen, och det i 
förlängningen ger eleverna en förmåga att skapa struktur och 
ordning i vad det än är de stöter på, för [att] historieundervis-
ningen i skolan handlar ju dels om att man ska lära sig om vad 
som har hänt förr och sen tycker jag att det handlar väldigt 
mycket om att lära sig att hantera ganska stora och spretiga 
mängder information, att kunna skapa ordning och reda i om-
världen, alltså att lära sig en rutin, det är det man måste göra för 
att få grepp om historien. (Peter) 
 
Jag tycker att den här vanliga allmänbildningen, som man pratar 
om, är viktig, att de ska känna till vissa mer faktabetonande saker 
under historien, men sen tycker jag också är väldigt viktigt att 
just att skapa historiemedvetenheten som kan bidra till att de 
lättare förstår vad som sker i dagens samhälle och att man 
genom historien kanske kan underlätta förståelsen att man 
genom att diskutera historiska sammanhang och med mentali-
tetshistoria kan förstå hur människor tänkte och tyckte på 1800-, 
1700-, 1600-talet, att man på så viss kan få eleverna att förstå att 
även i dagens samhälle så lever vi i olika kulturer, att det kan 
underlätta förståelsen för andra kulturer även idag och man kan 
få dem att förstå varför människor gjorde och vad som de var på 
1800- och 1700-talet. (Eva) 
 
Det viktigaste är att göra eleverna medvetna om att allting som 
har hänt och händer i dag beror på saker som har hänt tidigare, 
det är det som är viktigt och därför måste jag berätta om det 
som har hänt tidigare, jag vill alltså förstå att det som händer 
idag har en orsak och för att veta den orsaken måste vi vara 
medvetna om det som hände för flera hundra år sedan helt 
enkelt, det är det som jag tycker är min viktigaste roll. (Yvonne) 
 

Vid sidan av funderingarna om sin egen roll framställs skolan, enligt 
vissa lärare, som en mycket viktig institution för formeringen av elever-
nas historiska kunskaper. 
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Jag tror att skolan spelar ganska stor roll för att skapa ett in-
tresse, skapar man inte intresset så kommer de inte gå och fråga, 
kommer inte besöka sina museer eller läsa en bok, för det finns 
så mycket annat som i så fall lockar och framför allt det där med 
kanske att prata med släktingar hur det var förr, det tror jag inte 
man gör så mycket i Sverige om man inte får en läxa att göra det, 
och det är bara att reflektera över sig själv, jag pratade inte så 
mycket med mina föräldrar eller far- eller morföräldrar om man 
inte haft det som en uppgift, att skapa ett intresse är skolans roll, 
sen kan det lika väl skolan göra så att eleverna kan bli väldigt 
ointresserade. (Johanna) 

 
Å ena sidan vill lärarna skapa ett intresse för ämnet historia bland 
eleverna vars innehåll är, som framgick tidigare i detta kapitel, redan 
formulerat enligt olika principer och strategier. Frågan om i vilken 
utsträckning man ska ta hänsyn till elevernas egna intressen inom ämnet 
är å andra sidan mera komplicerad. Lärarna visar på en kluvenhet i den-
na problematik: Hur kan man bejaka elevernas olika intressen och sam-
tidigt undvika en fragmentarisk undervisning? Dessa funderingar komp-
letteras med funderingar kring hur man ska tolka kursplanerna för 
ämnet som berör frågan. Det ”enklaste” sättet, enligt lärarnas utsagor, är 
att gå eleverna till mötes och låta dem välja intresseområden enligt eget 
önskemål. Det kan ske i fördjupade studier antingen inom de större 
tidsepokerna eller inom en viss historisk händelse. 

Lärarna erbjuder eleverna olika utrymmen för att fritt välja de olika 
fördjupningsområdena men i vissa fall saknar eleverna detta utrymme 
helt. Här följer några uttalanden som belyser detta: 

 
Det beror väldigt mycket på vad jag säger till dem eller vad jag 
ger dem för alternativ, det traditionella när man gör fördjup-
ningar, det är det att om vi jobbar med olika epoker och så 
kanske man har ett prov, och sen så kanske eleverna får göra 
fördjupning och den fördjupning som de gör, tror jag, väldigt 
mycket beror på direktiv som de får utav oss, jag styr det ganska 
mycket på det sättet att jag ger rubriker, jag säger att vi ska 
fördjupa oss i det här epoken men det här fördjupningen ska 
handla om kvinnor och män t.ex., eller kvinnohistorien, eller 
krigen: ”varför blev det krig?”, jag släpper aldrig fritt och det 
kanske är ett fel att inte göra det, men jag gör det inte i alla fall. 
(Olof) 
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inte så att de fått välja…inom modern historia är ju typisk sak, 
därför att slippa ha kontroll över allting, att de fått välja fritt och 
då handlade det …det blir ju väldigt mycket Vietnamkrig t.ex., 
Kubakrisen därför att de ligger nära till hands, de finns alltid 
med i läroböckerna, de känner till det från Vietnamfilmerna som 
alla sett och så. (Peter) 
 
inte så väldigt fritt, när vi kom fram till 1900-talet, så hade jag 
första fördjupningen nånsin här på (namnger gymnasieskola – min 
anm.) då fick de välja att fördjupa sig inom…(Eva) 
 

Lärarna uppger olika exempel på områden som eleverna väljer bland när 
de ges möjlighet att fritt välja något område. Vid sidan av Vietnamkriget, 
som enligt flera lärare framstår som ett av de populäraste ämnesområde-
na, är Vikingatiden, Korstågen samt de olika geografiska områdenas 
historier mest representerade bland elevernas val. Bilden man får av 
lärarnas utsagor är att eleverna med olika etniska bakgrunder väljer 
områden som har anknytning till deras eller deras föräldrars forna land.  

 
Vikingatid är väl ofta lite spännande, några elever i religion 
faktiskt när de fick…de ska göra egna fördjupningsarbeten inom 
religion, då var det några som ville egentligen skriva historia, så 
de ska skriva om Korstågen, det blir bra kompromiss, men 
annars så, nej, det som är mest spännande det är det man inte 
läser och läser man om det de vill läsa då förvandlas det till 
ickespännande. (Peter) 
 
man märker ju om man ska göra en fördjupning om olika länder, 
märker man att de elever som kommer ursprungligen från andra 
länder, Jugoslavien, vill kolla på den där konflikten och så, så det 
gör de ju. (Eva) 

 
Inte alla lärare har utvecklat en klar bild över varför ungdomarna med 
invandrarbakgrund väljer områdena som de själva har en anknytning till. 
Ett intervjuavsnitt får illustrera: 

 
Igor: Vad brukar eleverna välja när det är fritt att välja mellan 
olika fördjupningsområdena?  
Yvonne: när vi pratade om kalla kriget t.ex. så skulle de (eleverna 
– min anm.) välja ett konfliktområde och då trodde jag, det blev 
jag jätteöverraskat, att varenda en skulle slängas över Vietnam, 
det har ju varit så mycket om Vietnam, filmer och sånt, eller 
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möjligen Israel-Palestina konflikten, men nej, det var ju praktiskt 
taget ett slagsmål om Afghanistan, för det var ju precis då det 
där med al-Qaida och allt det där… Berlin, och det tror jag att 
det har att göra med nära området, Polen också väldigt mycket, 
Ungern och allt det där, alltså närområdet och Afghanistan, jag 
blev alltså glatt överraskad, jag trodde att nu blir det Vietnam. 
 
Igor: Har du tänkt på varför eleverna väljer dessa områden, det 
du pratade om just nu? 
Yvonne: det var eleverna som kom från de områden, faktiskt, 
jag hade en tjej som kommer från Polen, eller inte hon men 
hennes farföräldrar och pappa flydde hit 1967/68 i samband 
med den antisemitiska boomen, fast de är inte av judiskt 
ursprung själva, då låg ju det nära, de hade ju referenser därifrån 
och det var ju jätteintressant, och sen så hade vi just Berlin 
därför att jo, det var ju tyska elever och sen så var det givetvis 
någon som hade varit där i samband med Berlinmuren, de hade 
med sig stenar, och de elever som kom från de där områden, 
som kom från Ungern, eller pappa och mamma var från Ungern, 
som kom från Tyskland, även om det var från väst, men dock, 
men hade släktingar i Berlin, men i samband med andra 
världskriget hade de hamnat där, sen hade de tagit sig till väst, så 
de var ju därifrån och hade referenser och det var ju jätte-
intressant och så Afghanistan. 

6.2. Elevernas historiemedvetande och identitet 
I lärarsamtalen som berörde denna problematik framgick att även i det 
här fallet talar lärarna om ett antal olika dilemman. Ett av dem är hur 
man ska hantera en stark historiemedvetenhet som någon lärare beskri-
ver som ”på gränsen till obehaglig” hos vissa elever. Pedagogerna är 
överens med statens intentioner med historieundervisningen2 i stort, 
samt dess önskan att lyfta historiemedvetenheten som ett centralt be-
grepp för historieundervisningen och som i sin tur är direkt relaterad till 

                                                 
2 Enligt Kursplanen för historia i gymnasieskolan är syftet med 

historieundervisningen bl.a. för att ”utveckla historiemedvetande och 
därigenom skapa insikt om den egna identiteten och förståelse för andras 
identitet och kulturarv” (2000 års version), eller, ”att skapa historisk 
medvetenhet och därigenom förståelse som främjar samarbete över både 
sociala, etniska och geografiska gränser” (2003 års version). 
(www.skolverket.se) 
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elevernas identitet är goda och värdefulla. Samtidigt formulerar lärarna 
olika syn på historien och i synnerhet historieämnets roll för utveck-
landet av elevernas historiemedvetande. Lärarna är också överens om att 
eleverna kan skaffa sig betydande historiska kunskaper även utanför 
skolan och att elevernas familj- och släkthistoria kan vara viktig, framför 
allt för eleverna med invandrarbakgrund. Ytterligare två tendenser blev 
tydliga, nämligen att eleverna med invandrarbakgrund har ett större in-
tresse för historia samt att historia har större betydelse för dessa elevers 
identitet än för etniska svenskars. Detta resonemang ska dock kom-
pletteras med en lärarröst som talar om en viss skepsis mot historiens 
roll överhuvudtaget i ungdomarnas identitetsutveckling, men då pratade 
vi om alla gymnasieelever, utan att skilja på deras etniska bakgrund.  

Lärarna pekar på de olika konfliktsituationer som kan uppstå i klass-
rummet till följd av behandlingen av olika avsnitt som kan kopplas till 
ett speciellt land eller till en kontroversiell historisk händelse. Dessa kon-
flikter kan uppstå när elever som identifierar sig med olika etniska 
grupper och som dessutom, enligt lärarna, är historiemedvetna och har 
skaffat sig kunskap om sin historia har olika uppfattningar om den histo-
riska händelsen. Enligt lärarna kan historiemedvetenheten i dessa fall 
spela en negativ roll och de kan resultera i besvärliga situationer i klass-
rummet som är svåra att hantera. 

 
Problemet är när man kommer, och det märker man i klasser där 
man har till exempel väldigt medvetna judiska elever, det vill 
säga svenska elever med judiskt bakgrund, är på ett medvetet 
sätt… och man har elever från mellanöstern med sin historie-
medvetenhet då kan det väl lätt uppstå konflikter, då kan det lätt 
uppstå diskussioner som inte alls är roliga och det finns elever 
som jag kan uppleva som, inte bara svenska elever, men det kan 
också vara svenska elever som ger liknande uttryck, som kan 
vara väldigt stark identitet och som är på gränsen till nationalis-
men, överdriven nationalism, och den balansgången tycker jag är 
svår. (Olof) 
 
Ibland så muslimska elever och judar, där kan man ju känna lite 
vibbar, nu är det väldigt få judiska elever jag har, men där får ju 
man vara ganska snabb och försöka plocka ner och neutralisera 
eller på nåt sätt stävja det, de gånger man upptäcker i alla fall, 
men ändå försöka diskutera det, jag menar om det nu sitter 
arabisk elev och slänger ur sig ett och annat, det behöver inte 
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vara när man pratar Världskrig och Förintelse, utan judeför-
följelser under digerdöden eller vad som helst, att man ändå på 
nåt sätt plockar upp det och diskuterar, antisemitism, lite snabbt 
bara, nämna det, uppmärksamma det, att det inte bara går förbi 
och likaså det här med ”mer eller mindre utvecklade kulturer”, 
dyker väl gärna upp ibland och att man åtminstone försöker att 
problematisera det där med ”utvecklad”, vad som är utveck-
lingen egentligen, går det verkligen att gradera, är det finare att 
äta med kniv och gaffel än med pinnar, och vad är det som säger 
det. (Peter) 
 

Själva begreppet historiemedvetenhet innefattar olika innebörder enligt olika 
lärare och försöket att definiera begreppet under samtalet blev vid några 
tillfällen förenat med vissa svårigheter. Hos två av lärarna kan man se 
spåren av definitionsmässiga likheter med den historiedidaktiska tradi-
tionen som är i bruk i Sverige och Norden. Det visade sig också att in-
nehållet av begreppet kan variera beroende hur begreppet används och 
av vilken målgrupp.  

 
Vi pratade väldigt mycket om historiemedvetenhet på Lärar-
högskolan, det är ett vitt begrepp, svårtolkat, jag tror det är 
mycket det där med att genom Historia kan få ökat förståelse för 
dagens samhälle, det är det som är mycket historiemedvetenhet 
för mig. (Eva)  
 
Det är jättesvårt, att vara medveten om sin historia, med-
vetenhet, att historiens betydelse för hur det ser ut idag, jag 
tycker inte att man kan kräva att eleverna ska kunna allting, för 
det kan inte ens vi på långa vägar, men…[att] veta att historia 
har betydelse i hur är det idag. (Johanna) 
 

Enligt Olof kan begreppet historiemedvetenhet förstås olika beroende på 
vilken elevgrupp man applicerar begreppet på. För övrigt, associerar 
Olof begreppet just med eleverna med invandrarbakgrund.  

 
Igor: Vad innefattar begreppet historiemedvetenhet enligt din 
mening? 
Olof: å, eller, om återgår till de där eleverna med 
invandrarbakgrund, invandrareleverna, de eleverna som jag har 
pratat om så för dem är ju historiemedvetenheten ofta… syftet 
med det är oftast att skapa en identitet och elevernas identitet är 
väldigt starkt kopplat till historien, de olika oförrätterna om man 
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tar de eleverna med judiskt bakgrund t.ex., eller eleverna från 
mellanöstern eller om man tar elever från Kurdistan, de polska 
elever, ”det kurdiska” , och ”det polska”, ”det palestinska” och 
”det israeliska”, det är väldigt kopplat till historien och jag skulle 
tro att man väldigt ofta återgår till historia i deras …att historia 
är väldigt levande hos dem, medans för mig är historie-
medvetenhet för att förstå ett samhälle som vi lever i just idag 
och man ska inse att i var som helst så finns det en historisk 
bakgrund som hjälper oss för att förstå och vi har möjlighet att 
välja väg idag. (Olof) 
 

Några lärare inkluderar även den relationen mellan de olika tidsdimen-
sionerna (då-nu-sedan) som bl.a. de nordiska historiedidaktikerna an-
lägger på begreppet historiemedvetenhet.  

 
Nån slags förmåga att se sig själv utifrån att… kanske 
relativisera, att ändå inse att det sker en förändring, det har gjort 
det förut, det kommer antagligen göra det i framtiden också. 
(Peter) 
 
En människa känner sig tryggt om de vet och känner till vad 
som har hänt i det förflutna som påverkade deras nuvarande liv, 
det är det som jag menar med historiemedvetenhet, och jag tror 
att detta ger människor en stabil och trygg grund att stå på, det 
är det jag är helt övertygat om, är det såhär så hade vi visserligen 
sluppit de där alla otrevliga typer som jag brukar kalla för 
smånassar, det handlar ju väldigt mycket om trygghet, så jag tror 
att när man känner sitt kulturarv via historian, är man medveten 
om det som samhället är uppbyggt på som vilka faktorer som 
har spelat in, så det är det som jag tycker är historiemedveten-
heten och det har ju självklart i allra högsta grad att göra med 
vårat kulturarv. (Yvonne) 
 

Vid ett annat tillfälle tillägger Yvonne ytterligare en definition av be-
greppet historiemedvetenhet: 

 
För mig historiemedvetenhet handlar om att känna till sitt 
historiska kulturarv och kunna förankra nutiden och utveckling i 
det som har skett i det förgångna och se sambandet mellan det 
som hände på 1500-talet, säg Reformationen, och Sveriges 
religiösa utveckling t.ex. (Yvonne) 
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Det finns olika tankar hos lärarna kring varför skolpolitikerna vill lyfta 
upp historiemedvetenhet i kursplanen för historia som ett centralt begrepp 
samt betona vikten av att utveckla den hos eleverna. Vissa lärare har en 
benägenhet att se skolämnet historia som ett instrument för samlevnad i 
ett mångkulturellt samhälle medan andra lärare anlägger ett mer kritiskt 
perspektiv på statsmaktens önskan att tillskriva ämnet och skolans 
historieundervisning i stort ett instrumentellt värde. 

 
men det är ju väldigt viktigt att man har den här förståelsen för 
andra kulturer och för att vi lever i allt mer internationell värld, 
människor med olika nationaliteter kommer samman, ska 
samarbeta. (Eva) 
 
sen brukar man ju säga att man ska studera (historia – min anm.) 
för att man ska lära sig av tidigare misstag, men att studera den 
på gymnasienivå vet jag inte om egentligen syftet är, utan det är 
typ för politiker kanske eller högre tjänstemän. (Johanna) 
 

Här återges ett intervjuavsnitt som berör den andra situationen som jag 
nämnde ovan. Jag ber i denna situation Peter att läsa och tolka några 
formuleringar från Skolverkets kursplan för historia och i synnerhet 
syftet med historieundervisning samt om historiemedvetenhetens roll i 
historieundervisningen. Peter drar följande slutsats: 

 
Nu säger staten här att skolan ska överbrygga alla eventuella 
etniska konflikter i samhället: ”Se till att de inte bråkar med 
varandra, punkt!” och det ska vi fixa genom att undervisa om 
historia, och det kanske är lite ambitiöst att tro att man kan det, 
historisk medvetenhet eller historiemedvetandet ser jag det hellre 
som medvetenhet om att saker och ting har varit annorlunda, 
kan bli annorlunda, är annorlunda på andra ställen, min samtid 
är inte världshistoriens krön och slut, det här är inte den enda 
möjliga sättet att hantera saker på, utan man har gjort annor-
lunda förr, man kommer att göra annorlunda sen, snarare det i 
så fall som historiemedvetande är. (Peter) 
 

Vid ett annat intervjutillfälle utvecklar Peter sitt resonemang vidare: 
 

Alla de där vackra sambandsfraserna om historiemedvetande: ”vi 
måste lära oss av det förflutna”, jag vet inte hur mycket det 
ligger i dem…och jag tror inte, att nån väldigt instrumentell 
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funktion, som det ibland verkar det som att skolpolitikerna vill 
ha, det tror jag inte historia har, vi kan inte…bara om man ha 
med historia i skolan så kommer samhällets problem att bli 
mindre komplicerat eller världen kommer bli bättre, det tror jag 
inte. (Peter) 

 
Frågan om skolan överhuvudtaget ska utveckla elevernas historiemed-
vetenhet och i så fall hur förblev obesvarat av lärarna, men samtidigt 
noteras en viss skepsis mot att eleverna kan utveckla sin historiemedvetenhet 
genom egna familje- och släkthistorier, dvs. det som tidigare beskrivits 
som den lilla historien: 

 
jag tror tyvärr inte, att det är så vanligt att elever får den där 
historiemedvetenheten genom just att familjen och släktingar 
och…eller jag vet inte…jag kanske bara utgår från min egen 
erfarenhet…att man inte pratar så mycket om det som har varit 
och, vill vara som…när jag pratar, jag tycker att det är jätteroligt 
att sitta och diskutera med min mormor och morfar om hur det 
har varit, men de (eleverna – min anm.) är inte så…de är inte så 
intresserad om att prata om det förflutna, så det är min egen 
erfarenhet jag pratar om. (Eva) 

 
Lärarna framhåller att det kan finnas olika syften med historieundervis-
ningen och trots en viss skepsis mot de centralt fastställda syftena med 
historieämnet poängterar lärarna ändå att skolämnet historia ger en per-
sonlig trygghet för eleverna. Lärarna funderar även vidare om ämnets 
framtida status och på detta plan framkommer något motstridiga upp-
fattningar om hur man ska hantera ämnet när det återigen ska få kärn-
ämnesstatus samt även hur man ska handskas med de minskade antalen 
timmar som ämnet får till följd av den nya skolreformen. 

 
Jag tror helt enkelt att ju mer man kan, desto mer kontroll har 
man över sin omvärld och ju mer kontroll man ha över sin 
omvärld, desto bättre mår man, det ger en trygghet, personlig 
trygghet, där tror jag historia är ett bra ämne att läsa för den 
skull. (Peter) 
 
jag tror inte på dem som försvarar historieämnet bara genom att 
generellt säga att det är viktigt att känna till vad som har hänt 
och kunna längderna, kan man bara kunna längderna så blir man 
inte rasist… det tror jag inte på, utan jag tror att man mycket 
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tydligare ska diskutera historieämnets roll just i syftet att förstå 
vår samtid och att kunna förstå våra klasskamrater t.ex. i klassen, 
varför de tänker på annat sätt än vi…och det jag är jätterädd för 
det är det att man insett att det är viktigt med historia men man 
diskuterar inte varför det är riktigt, utan: ”kläm lite historia bara, 
så fixar det sig”…och det är mest rädd för att man inför en ny 
kurs som är bara på 50 poäng, då måste vi verkligen definiera 
vad vi ska göra om, det tycker jag inte som är en bra lösning, för 
det blir ju mindre historia…men huvudproblemet är inte att hur 
många timmar eller poäng i kursen utan huvudproblemet är 
varför man ska läsa historia och i vilket syfte. (Olof) 
 

Yvonnes definition av historia har nära samband med den historiedidak-
tiska definitionen av begreppet historiemedvetenhet. 

 
Det är ett sätt för mig att förstå vad som händer just nu i 
samhället och inse att det som händer i just nu i samhället runt 
omkring mig är inte en slump utan allt detta ha sina rötter i 
händelser som har ägt rum tidigare, det är helt enkelt ett sätt för 
mig att förstå nutiden och eventuellt framtiden med tanke på hur 
dåtiden har varit, så skulle jag kunna definiera historia, när jag 
kör introduktionen för eleverna så brukar jag jämföra med en 
länk, en kedja, en kedja består alltså av olika länkar och varje 
länk fyller sin funktion och klipper man av en länk så blir alltså 
kedjan kortare och den blir inte fullständig och så är det alltså 
med historia. (Yvonne) 

 
Samtliga lärare är överens om att eleverna kan lära sig mycket om 
historia även utanför skolan och de gör det på olika sätt.  

 
De (eleverna – min anm.) har ju farfar och farmor, och släkten, de 
som berättar, eleverna kan få intresse av det, absolut, och det är 
så intresset växes åtminstone var det så i mitt fall, och jag kan 
inte tänka mig ärligt talat ett bättre sätt. (Yvonne) 
 
Man får ju ofta frågor om filmer till exempel: ”stämmer det och 
det i den och den”, ”jag såg en film, där var det si och så” om 
det är filmen om ett historiskt tema, dataspelskillarna… strategi-
spel och imperiebyggarspel, de har ju ofta väldigt klara upp-
fattningar om, i sin lilla nisch i alla fall, hur det gick till på 
forntida slagfälten om inte annat. (Peter) 
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Enligt Johanna skaffar eleverna den historiska kunskapen utanför skol-
byggnaden också, men skolan spelar samtidigt en överordnade roll och 
det är där elevernas intresse för historia ska skapas. Det är en vanlig 
föreställning bland historielärarna att, enligt deras tro och erfarenhet, 
kan familjens och släktens historia vara viktigare för eleverna med in-
vandrarbakgrund. Samtidigt kan man endast notera vaga förklaringar till 
detta fenomen bland de intervjuade lärarna. 

 
dels har vi de invandrarelever i vars släkt och släkthistorier är 
väldigt levande, bland svenska elever finns det elever som är 
intresserade av att läsa om historia vid sidan av, jag har svenska 
elever som är intresserade av vikingatiden. (Olof) 
 
det beror lite på den enskilda eleven, hur mycket den är 
intresserad och hur försvenskat han vill vara eller hon, nog är 
dem ofta liksom svenskar men i sin kultur, vissa kanske inte ens 
vill veta om den eller, men jag har den känslan att de vet mer 
och att de frågar mer, mer nyfikna, och just därför att de är från 
en annan kultur och det är menat inte att de är jugoslaver eller 
greker men att föräldrarna har ett annat ursprung, ”Hur kom ni 
hit?” kanske de frågar, ”Varför åkte ni?” och de åker ner kanske 
och hälsar på vänner. (Johanna) 
 

Det är en lika utbredd föreställning bland lärarna, att eleverna med in-
vandrarbakgrund har ett större behov av de historiska kunskaperna och 
dessutom ett större intresse för ämnet historia och sin egen historia. I 
motsats till det föregående fenomenet, kan lärarna förklara detta också. 
Lärarna framhåller att denna elevgrupps intresse för historia ligger i att 
historien har nära samband till deras identitet. 

 
många invandrarelever ändå har ett lite större intresse för 
historia än vad svenska eleverna kanske har, fast det är inte 
riktigt, ibland så kan det i alla fall den här…att deras identitet är 
knuten till ett annat land gör ju att de blir mer intresserade av sin 
historia och eventuellt ibland av historia i största 
allmänhet…och sen får man också kanske försöka lite ifrågasätta 
deras bild av historien också. (Peter) 
 
jag tror att den spelar större roll för eleverna med invandrar-
bakgrund, jag tror att om man kommer från…jag tror säkert att 
om jag kom till ett annat land, till en annan kultur, skulle jag 
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säkert känna mer att jag behövde den här kopplingen bakåt till 
min egen kultur, för att stärka min identitet (Eva)  
 

Pedagogernas reflektion om huruvida historien överhuvudtaget är viktig 
eller inte för individens identitetsutveckling kan vara värt att uppmärk-
samma. Detta kan avspegla lärarnas syn på historia samt historie-
undervisningens syfte och även dess möjligheter för gymnasieungdomar. 
Lärarna ser olika på historians roll som hjälpmedel för utvecklingen av 
den enskilde individens identitet. 

 
historia är ju jätteviktigt roll för identitetsutveckling, precis som 
den religiösa biten och den språkliga biten…så jag tror att 
historia spelar en jätteviktig roll för historisk medvetenhet och 
att vara historiemedveten och att vara medveten om sitt kultur 
och historiska bakgrund behöver...i det här fallet tolkar jag som 
det absolut bästa sättet att undvika den här råa, brutala, extrema 
nationalismen, för mig är det ett sätt att motverka det, inte 
förstärka den, det finns de som gör det tvärtom, men jag…de 
individerna som jag träffat just för att de inte har den där 
historiemedvetenheten utan de är ganska historielösa och ganska 
traditionslösa. (Yvonne) 
 
jag använder mig ofta av några kvasihistoriska förklaringar när 
man ska försöka förtydliga svenska attityder till saker och ting, 
svensk mentalitet, jag hade en elev för några år sen, han var kurd 
och ganska medveten om det och rätt intresserad av historia 
också, vi hade många diskussioner om just det med svensk 
mentalitet, han ville veta, varför vi var sånna vi var, och då 
försökte jag använda mig av historien för att visa, att det här 
sättet att se på saker det går djupt tillbaka, du får tänka på att vi 
har precis lämnat torp på landet. (Peter) 
 

Medan somliga understryker historians positiva roll i ungdomarnas iden-
titetsutveckling, uttrycker sig andra i mera pessimistiska toner: 

 
jag är rädd att den inte spelar så stor roll, jag känner att det finns 
vissa som är väldigt intresserad av historien och liksom försöker 
få…jag vet inte om de kopplar så mycket till den egna 
identiteten…kanske mer till samhället i stort hur det ser ut, men 
att de just ska säga hur historia har format mig…jag vet inte, det 
tror jag inte att de gör den kopplingen. (Eva) 
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Samtidigt är det en tydlig uppfattning bland lärarna att historien spelar 
större roll för invandrarelevernas identitetsarbete än för de etniska 
svenska elevernas. Lärarna har för övrigt överhuvudtaget lättare under 
våra samtal att associera temat historia – identitet, till just eleverna med 
invandrarbakgrund: 

 
Igor: Vilken är historians roll i elevernas identitetsutveckling, 
vad tycker du? 
Johanna: ja, självklart kan historia spela roll, om man…vi pratar 
om invandrarelever eller det spelar ingen roll? 
 
Igor: Nej, överhuvudtaget, ungdomar… 
Johanna: Okey, för att hitta sig själva i hela den här massan av 
samhället… eller varför får jag inte bo kvar i Jugoslavien, varför 
flyttade mina föräldrar hit, jag tror att det kan spela jättestor roll, 
men der är svårt att säga riktigt hur, men, för att hitta sina rötter, 
ja, men då kanske inte liksom, kanske inte ska prata ett lands 
historia utan man kan prata familjs historia, man kan gå ner på 
minimalnivå i stället och då spelar historia en stor roll… om 
man bara tittat på sitt släktträd t.ex., tycker jag spelar jättestor 
roll. (Johanna) 
 

Olof anlägger också ett resonemang om att historiens betydelse för 
invandrarungdomarnas identitet kan variera beroende på vilken slags 
invandrarbakgrund man har. Frånsett denna reservation associerar även 
Olof förhållandet historia – identitet, till i första hand elever med invand-
rarbakgrund. 

 
Igor: Kan man se historien som hjälpmedel för att eleverna ska 
kunna utveckla sin identitet? 
Olof: tänker du på invandrarelever eller överhuvudtaget? 
 
Igor: nej jag tänker, överhuvudtaget, det behöver inte vara bara 
invandrarelever… 
Olof: jag vet inte, jag tror inte att man tänker så i den ålder, på 
det sättet om man är svensk, är man invandrare så tänker man 
på det, men det varierar vilken sorts invandrarbakgrund man 
har, jag märker att bland de latinamerikanska eleverna, de som 
jag lärde känna för tjugo år sen, var mycket mer medvetna om 
sin historia för det var ju för att de hade en politisk bakgrund, 
medans de inte på samma sätt nu, nu har de någon slags 
latinamerikansk identitet här i Sverige, är svenskar på många sätt, 
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det är inget fel med det, de har hittat sin plats…kurdiska elever 
kan ha väldigt medvetet syn och de identifierar sig precis som jag 
sade förut som kurder och håller historien väldigt levande, finska 
elever uppfattar inte jag som något speciellt skillnad från 
svenskar, polska elever kan vara rätt nationalistiska. (Olof) 

 
Senare under intervjun utvecklar Olof sitt resonemang. Vissa invandrar-
elever kan, enligt honom, värdera betydelsen av historiska kunskaper i 
deras identitetsprocesser högre än andra. 

 
Nej, jag tror att det finns andra faktorer som är viktigare, och 
den blir viktigare för dem senare i livet i så fall, fast det beror, 
som sagt, på väldigt mycket på varifrån man kommer, vissa … 
om du tar elever med judisk bakgrund som jag har haft några 
stycken som har varit väldigt medvetet ”judiska”, varit på läger, 
på sådan här sommarskola här i Sverige, de är ju väldigt med-
vetna om sin historia och jag uppfattat det som att väldigt 
mycket utav deras uppfostran handlar om historisk bakgrund, 
man pratar hela tiden om hur har det varit, varför det är som det 
är nu…och samma sak med palestinska elever. (Olof) 

6.3. Historieundervisning och invandrareleverna 
Temat historia och invandrarungdomarnas identitet har fått den största 
uppmärksamheten under samtalen med lärarna. Det kan finnas olika 
förklaringar till detta, men två av dem uppfattar jag som mest troliga 
eller godtagbara. Den ena är att det har kommit till lärarnas kännedom 
om mitt särskilda intresse med studiet innan samtalen, den andra är att 
två av lärarna själva har invandrarbakgrund, och som följd av det en 
större benägenhet att fundera kring detta ämne. Att lärarna har vissa 
problem med att formulera sig om huruvida deras historieundervisning 
kan ge något särskilt till eleverna med invandrarbakgrund och, i så fall 
vad den kan ge, uppfattar jag som en av de viktigaste iakttagelserna från 
lärarintervjuerna. Frågan om vad som är det viktigaste som lärarnas 
undervisning i historia kan ge dessa elever blev till stor del obesvarat. En 
ofta förekommande förklaring från lärarnas sida är att man inte vill 
”lyfta” ut eleven med invandrarbakgrund med egna intressen och behov 
inom ämnet. Det något kontroversiella ligger i lärarnas tal om en önskan 
att inte uppmärksamma elever med utländsk bakgrund för deras eget 
bästa, samtidigt som lärarna är överens om att historien generellt sätt har 
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större betydelse för invandrarelever och att dessa elever har större 
intresse för historieämnet än elever med svensk bakgrund. 

Även inom detta temaområde utkristalliseras följaktligen ännu ett 
lärardilemma, nämligen frågan om man ska lyfta ut eleverna med invan-
drarbakgrund från övriga elever eller inte i historieundervisningen. Två 
av lärarna har själva invandrarbakgrund och de har berättat under samt-
alen hur deras egna liv och identitetsutveckling påverkats av det. Vid 
beröringen av historiens nytta för elever med invandrarbakgrund drar 
just dessa lärare även paralleller till erfarenheterna av sin egen migration. 
De båda lärarna kommer dock till skilda slutsatser. Medan den ena peda-
gogen inte vill uppmärksamma eleverna med invandrarbakgrund på 
något särskilt sätt, gör den andra det motsatta.  

 
Jag har tänkt på dem (invandrarelever – min anm.) alldeles för lite, 
utan man har klassen framför sig och sen i klassen finns det en 
del undergrupperingar, och de där undergrupperingar försvinner 
på nåt sätt ur det hela, vi har ju aldrig klasser där man uppfattar 
att eleverna med invandrarbakgrund på nåt sätt dominerar…Det 
som kan vara komplicerat är att invandrarelever vill identifiera 
sig med de svenskar mer än vi kanske tror, jag kommer ihåg när 
jag var själv i den åldern, då ville jag vara så svensk som möjlig, 
jag ville helst inte ta upp min egen bakgrund och jag var jätteglad 
att jag hette (N – uppger sitt namn som är vanlig i Sverige ), sen länge 
fram i tiden så har jag upptäckt någonting annat kanske, men 
just i den åldern ville jag ingå i gruppen och då är det inte säkert 
att jag vill prata om att en eller annan ska studera sitt land, därför 
tycker jag att det ska finnas en grad av frivillighet i det hela, sen 
finns det andra invandrarelever som är jättestolta över sin 
bakgrund, som blir glada över möjligheten, på gott och ont får 
man säga, det kommer fram saker som man inte kan acceptera 
heller. (Olof) 
 
jag är väldigt medveten eftersom jag själv är utlänning, så jag är 
väldigt medveten om elevernas bakgrund i all min undervisning, 
eftersom elever har ju så vitt skilda bakgrunder, det jag vill göra 
dem medvetna om är att här i Europa, där vi lever i, så råder det 
vissa värderingar och det har med våran historia och traditioner 
att göra och de är en del av det här samhället nu och då måste de 
förstå och acceptera då just den här rollen och just de här värde-
ringarna…och jag försöker så mycket jag bara kan att berätta för 
dem hur våran historiesituation och våran utveckling har sett ut i 
Västeuropa och vad det har betytt för oss och naturligtvis då för 
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omvärlden, men vi, jag måste utgå från svenska och eller ska jag 
säga västliga förhållanden när jag berättar om det…och det 
måste de förstå därför att vi bor i Sverige. (Yvonne) 
 

Vid sidan av dessa reflektioner förekommer även andra tankar om 
huruvida elever med invandrarbakgrund ska bli sedda eller inte. Noter-
bart är Johannas berättelse om att hon faktiskt utgår från elevens egen 
historia i sin undervisning när hon exempelvis introducerar historie-
kursen. 

 
inte så mycket, om jag har föreläsning om medeltiden eller 
Sveriges medeltid då tänker jag inte så mycket på att det är olika 
kulturer, jag tänker att de ändå ska på nåt vis lära sig samma 
saker oberoende av vilken bakgrund de har, de ska lära sig om 
vad det kan nu vara, Stockholms blodbad eller, då tycker jag inte 
att det är någon skillnad så många gånger…jag är medveten om 
att det finns eleverna med invandrarbakgrund, men tiden, tycker 
jag, är oerhört betydande i det här sammanhanget, jag känner att 
jag inte får lämna mycket som jag tycker är mycket viktigt 
egentligen. (Eva) 
 
alla är ju elever i grund och botten, jag har inte stött på att man 
känner att man behöver nån slags särbehandling eller 
specialbehandling, elever från andra kulturer…det känns inte så 
påtagligt, snarare i religion i så fall, att man är lite försiktigare 
ibland eller att man försöker vara…jag tänker ännu mer att vara 
neutral, uttrycka sig så neutralt som möjligt, det känns inte riktigt 
lika viktigt i historia. (Peter)  
 
jag började den här terminen med att de fick göra sin egen 
historia så jag vet var de olika eleverna kommer ifrån och vad de 
har för historia, jag har det i bakhuvud, men det är väldigt svårt 
att plocka fram ofta. (Johanna) 
 

Lärarna är överens om att historietraditionen i skolan är centrerat till 
Västeuropa och den västerländska kultursfären. Samtidigt saknas en 
tydlig eftertanke hos de flesta lärare vad detta förhållande kan innebära 
för olika elevgrupper. Noterbart är också talet om ”en invandrarelev” 
eller ”dessa invandrarelever”, utan att precisera vilka elever man pratar 
om. På samma gång framkommer en viss distinktion i intervjuerna 
mellan de olika geografiska delarna i Europa. Utländska elever från 
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exempelvis Balkan liksom från övriga Östeuropa inkluderas inte i den 
(väst)europeiska kultursfären med dess specifika historietradition.  

 
jag har nog en lättare situation som icke-svensk än vad dessa 
elever har, även om en del av dem kommer från Europa, därför 
att de flesta européer vi träffar på här, det är före detta östra 
Europa och Balkan, jag tillhör ju den västeuropeiska sfären och 
det är alltså en viss skillnad trots allt, mycket stor skillnad skulle 
jag vilja säga, faktiskt, så det är nog lättare att vara (nämner sin 
etniska tillhörighet) i en svensk skolan med den historietraditionen 
än att vara från före detta Jugoslavien, eller Bulgarien eller från 
Rumänien för den delen, det är jag helt övertygad om. (Yvonne) 
 
eftersom kursen som den ser ut och som läroböckerna ser ut, 
det är ju väldigt centrerat på Västeuropa, då får man ju ändå 
försöka att inte marginalisera omvärlden för mycket, utan dels 
brukar jag försöka redovisa det perspektiv som finns, att det är 
så det ser ut och att det är av gammal tradition att Västeuropas 
historia brukar räknas som världshistoria. (Peter) 
 
vi betonar väldigt mycket Europas historia, på vårt program står 
det…i beskrivningen av EU-programmet att just på Historia ska 
man ha betoningen på Europa, så vi jobbar ju ganska mycket 
med Europa, men då tänker jag just att man läser mycket 
svenska historien också. (Eva) 
 

Det finns olika uppfattningar bland lärarna om och i vilken utsträckning 
elevernas olika bakgrunder kan vara en tillgång i deras egen undervis-
ning.  

 
inte mer att det har varit en tillgång när vi gjorde de där egna 
historier så fick de sitta i grupper och berätta för varann och det 
ser jag…då är de en tillgång, men de är tillgång för att de kanske 
upplevt annorlunda saker vad svenska eleverna har gjort eller 
svenska elevernas föräldrar har gjort. (Johanna) 
 
en jättestor tillgång kan det vara när man pratar om t.ex. 
konflikterna i forna Jugoslavien eller om det första världskriget 
t.ex. och alla de orsakerna, mordet…skotten i Sarajevo och så 
sitter t.ex. vilket jag haft då eleverna med olika bakgrunder, 
serber, bosnier och då har de berättat hur kriget var och jag 
kunnat jämföra deras berättelser och upplevelser med det som 
hände före kriget och komma fram till samma orsaker. (Yvonne) 
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dels så tycker jag generellt, när man säger att man ska använda 
sig av eleverna som tillgång då tar jag en eller två elever och 
degraderar de till läromedel utan att de har bett om det: 
”Ahmed, kan inte du berätta hur det är i Turkiet, berätta nu lite 
om Konstantinopels erövring”, vad är det som säger, att de 
eleverna kan mer om sin historia än vad de svenska eleverna kan, 
för svenska eleverna kan ju generellt väldigt lite och invandrar-
eleverna är eller i ganska stor utsträckning födda och uppvuxna 
här, så frågan är hur mycket resurser de är, men att de kanske ur 
ett mer politiskt perspektiv kanske har lite andra synpunkter, det 
ju blivit mycket mera aktuellt nu, USA och Irak, att de kanske är 
mer avståndstagande där än vad den etniska svenska eleven är, 
de är ju ändå slentrianmässigt står på Västerlandets sida, såvida 
de inte är kommunister. (Peter) 
 

I intervjuerna med lärarna framkommer även uttryck för att elevernas 
olika etniska bakgrunder kunde utgöra ett problem. 

 
storserbiska dominansen allt det där, de som är icke-serber, för 
att serberna har ju varit motsatsen…just den där serbiska, 
råserbiska attityden…det har jag sett…nackdelen har varit just 
att försöka stävja dessa attityder, framförallt, i mitt…just de där 
råserbiska attityden, den har jag fått vara med och plocka ner ett 
antal gånger och då t.ex. när bombningarna i det senaste 
Kosovokonflikten när NATO attackerade och bombade…då 
hade jag de där eleverna, alltså, viket otroligt hat och illvilja 
gentemot västerlandet och Sverige…jag blev väldigt många 
gånger väldigt irriterat…(Yvonne) 

 
Lärarna som har jobbat inom yrket något kortare tid än andra och som 
själva inte upplevt elevernas skilda bakgrunder som ett hinder i sin 
undervisning har ändå en uppfattning om att situationen kan förändras 
med tiden. 

 
men just nu har jag inte sett det som ett problem, sen kan jag 
tänka mig att det kan göra det sen när vi börjar prata lite mer 
kanske nutidshistoria, det kan känsliga ämnen som kommer upp. 
(Johanna) 
 
jag är ju på min tredje A-kurs, så jag har inte undervisat så länge, 
så hittills har jag inte upplevt det komplicerat, jag förstår…det 
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kommer säkert att komma, men hittills jag har aldrig märkt nåt 
sånt på mina elever i alla fall. (Eva) 
 

I lärarnas utsagor finns också reflektioner kring vad pedagogernas kon-
kreta historieundervisning kan erbjuda eleverna som inte tillhör majo-
ritetssamhället. 

 
jag tycker att den kan ge lika mycket som till andra eleverna, i för 
sig, vi betonar väldigt mycket Europas historia, på vårt program 
det står i beskrivningen av EU-programmet att just på Historia 
ska man ha betoningen på Europa, så vi jobbar ju ganska mycket 
med Europa, men då tänker jag just att man läser mycket 
svenska historien också. (Eva) 
 
jag har ingen direkt medveten strategi, utan…vet jag att nån elev 
kommer från en special plats och dessutom man märker ju hur 
pass viktigt är det för dem, man ska ju försöka ändå att nämna 
att osmanerna gjorde det och det, får dem att sträcka lite på 
sig… (Peter) 
 
min historieundervisningen kan ju ge dem en chans att utforska 
sin egen kultur och sin egen historia, sen tycker jag att eleverna 
med invandrarbakgrund, de har ju jättemycket kunskap och de 
kan sprida den kunskapen och undervisa oss, och det ser jag 
historielektionernas möjlighet, så dels ge de mer kunskap och eget 
intresse för sitt eget och dels att dela med sig. (Johanna) 
 
jag tycker inte att jag har gett dem speciellt mycket, jag försöker 
tänka på dem när jag pratar om olika…, om jag har turkiska 
elever i gruppen, t.ex., så ser jag till att jag har med Osmanska 
riket och Turkiet eller om jag har finska elever, t.ex., i samband 
med källkritik och sånt här som man beskriver inbördeskriget, 
jag plockar fram sånt som jag vet stämmer in på de elever-
na…sen när jag jobbar med nationalismen och 1800-talet, så har 
jag mer och mer betonat nationalismen som en ideologisk 
strömning och då är det en uppgift ofta att de ska specialstudera 
ett land, då ser jag till att de länderna är med som representerar i 
klassen, men det är inte alltid att de eleverna väljer sina länder. 
(Olof) 
 

Senare under intervjun berättar Olof om ett möjligt sätt att uppmärk-
samma ämnet migration i sin historieundervisning och på så vis också se 
eleven med invandrarbakgrund. 
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vid nåt skede när vi studerar migration och invandring och sånt 
där, så tittar vi på det svenska utvandringen samtidigt, migra-
tionsrörelser i Sverige under 1880-talet, en uppgift är då att jag 
själv berättar om min bakgrund, jag själv visar att hur min släkt 
har förgrenat sig hur vi har ut- och invandrat och varför, sen är 
det meningen att var och en, varje elev ska titta på sin släkt-
historia och syftet med det här är att svenska elever ska inse att 
också svenskar har migrerat att också svenskar har rört sig 
väldigt mycket, eller man kan kolla i sin familj hur långt bakåt 
man ska gå, den muntliga traditionen i sina familjen, berätta 
släktens historia, där försöker jag då uppmuntra invandrarelever. 
(Olof)  

6.4. Sammanfattning 
Enligt skolans styrdokument anses utvecklingen av historiemedvetandet 
vara en viktig del av historieundervisningen. Man talar om historiemed-
vetandets viktiga roll i formeringen av ungdomarnas identitet. I sina 
beskrivningar av yrkespraktiken uppger lärarna ett antal dilemman som 
de brottas med. Det ena är tidsbristen för historiekursens genomgång, 
det andra (som i sin tur är resultatet av det förra) är valet mellan olika 
strategier för kursgenomgång och även kursens utformande beroende på 
de olika riktlinjer inom det konkreta gymnasieprogram som dessa lärare 
är verksamma i. Lärarna förklarar själva att problemet med behandlingen 
av kursen kan ligga hos deras egna starka bundenhet till den historie-
tradition som råder i samhället. Lärarna har olika strategier för kursens 
genomgång, men ingen uppger att de någon gång har genomfört kursen 
på ett tillfredställande sätt. Enligt lärarna bestäms ämnets innehåll genom 
att kombinera Skolverkets anvisningar med de egna intressena. Kurserna 
behandlas kronologiskt. Två lärare talar om möjligheten till fri tolkning 
av Skolverkets kursplan, men denna medvetenhet avspeglats dock inte i 
deras egen undervisning.  

En av lärarna understryker det nationella perspektivets överordnade 
roll i ämnesurvalet. Man studerar den svenska historien genom att lyfta 
ut den från övrigt historiskt material. Lärarnas reflektion kring sin egen 
roll som historielärare och kring vad deras historieundervisning kan ge 
eleverna varierar men innehåller också en rad gemensamma drag: att 
försöka skapa intresse för ämnet, ”struktur och ordning i det förflutna” 
och framför allt att skapa och utveckla en historiemedvetenhet bland elever-
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na. Skolan framställs av flera av lärarna som den i särklass viktigaste 
institutionen för inhämtning av historiska kunskaper för eleverna. Lärar-
na uppger olika komplikationer i frågan om i vilken utsträckning man ska 
ta hänsyn till elevernas egna intressen inom ämnet. Detta är ytterligare ett 
dilemma som formuleras på följande sätt: hur kan man bejaka elevernas 
olika intressen och samtidigt undvika en fragmentarisk undervisning? 
Lärarna ger eleverna olika utrymmen för fritt val inom ämnet och i vissa 
fall saknas detta utrymme. Enligt lärarna väljer eleverna med olika etniska 
bakgrunder områden som de har anknytning till. Samtidigt kan inte alla 
lärare kan förklara detta tydligt.  

Begreppet historiemedvetenhet är svårt att definiera för lärarna och inne-
håller, enligt lärarna en rad olika aspekter. Hos två lärare kan likheterna 
med termens betydelse spåras såsom den brukas i den nationella histo-
riedidaktiska traditionen. Några lärare uppger att begreppet kan förstås 
olika beroende på vilken elevgrupp man avser och relativt ofta 
associeras begreppet med de elever som har invandrarbakgrund. Lärarna 
har olika syn på historiens och historieämnets roll för utvecklandet av 
elevernas historiemedvetande. Man är överens om att elever kan skaffa 
sig historiska kunskaper även utanför skolan. Man är också överens om 
att elevernas familje- och släkthistoria kan vara viktig, men framför allt 
för eleverna med invandrarbakgrund. Ytterligare två mönster blev 
tydliga i lärarnas utsagor. Det ena är att elever med invandrarbakgrund 
uppvisar ett större intresse för historian, det andra att historia enligt 
lärarnas erfarenhet, har större betydelse för utvecklingen av identitet hos 
eleverna med invandrarbakgrund än för ”etniska” svenskar. Lärarna för-
klarar detta med att historien ligger i nära samband med dessa ungdo-
mars identitet och relationen mellan historia och identitet associeras 
framför allt till eleverna med invandrarbakgrund. En lärare är dock skep-
tisk till om historien spelar någon roll överhuvudtaget i ungdomarnas 
identitetsutveckling.  

Lärarna uppger att vid behandlingen av olika områden eller historiska 
händelser i klassrummet bestående av elever från olika etniska och 
kulturella bakgrunder, uppstår stundtals konfliktsituationer. Sådana 
situationer uppkommer oftare med närvaron av elever som är, med 
lärarnas ord, ”historiemedvetna och har kunskap om sin historia”. Ett 
dilemma kan formuleras även här: hur ska ”en stark historiemed-
vetenhet på gränsen till det obehagliga” hos vissa elever hanteras? 
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Lärarna har vissa problem att formulera sig om deras historie-
undervisning kan ge något särskilt till eleverna med utländsk bakgrund 
och i så fall vad. Bland de förklaringar som är mest påtagliga är att de 
inte vill ”lyfta ut” eleven med invandrarbakgrund från resten av 
gruppen, samtidigt som lärarna är överens om att historien generellt har 
större betydelse för denna elevgrupp. Lärarna är överens om att 
historieundervisningstraditionen i skolan är centrerat till Västeuropa och 
den västerländska kultursfären. Vad detta förhållande kan innebära för 
olika elevgrupper reflekteras i mindre utsträckning. Det förekommer 
också en uppfattning om att eleverna från t.ex. Balkanområdet eller från 
Europas östra delar inte inkluderas i den (väst)europeiska kultursfären.  

I nästa kapitel kommer jag att diskutera studiens viktigaste resultat 
med kommentarer om studien i ett helhetsperspektiv. 
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Kapitel 7. Diskussion och kommentarer 
 
 
 
 
De tre föregående kapitel handlade om studiens resultat. I det här av-
slutande kapitlet ska jag diskutera dessa resultat och göra vissa kom-
mentarer om hela projektet. Jag kommer att tolka de viktigaste resultaten 
och försöka sätta dem i ett sammanhang.  

Jag har försökt att belysa hur historiemedvetandet hos en vald elev-
grupp kan förhålla sig till sin identitetsutveckling. Syftet med projektet 
var också att relatera historieundervisningen i skolan och ungdomarnas 
egna historier till varandra. Projektet genomfördes som en fallstudie och 
eleverna var i gymnasieåldern, mellan 16 och 19 år gamla. Samtliga elever 
har en anknytning till f.d. Jugoslavien, men studien har också visat att det 
inte är problemfritt att tala om en elevgrupp. Det är heller inte oproble-
matiskt att placera dessa ungdomar i någon bestämd grupp på grund av 
en variationsrikedom både i fråga om ungdomarnas etniska och kultu-
rella bakgrunder och i fråga om dessa ungdomarnas varierande identi-
fikation med en viss grupp. Jag har heller inte tagit hänsyn till ung-
domarnas och deras familjers sociala tillhörighet. 

Det är fem större forskningsfrågor som jag har valt att försöka be-
svara i denna studie. Vilka likheter och skillnader kan man iaktta i före-
ställningar om den egna historien hos ungdomar? Hur förhåller sig ungdomarnas egna 
historier till den historia som gestaltas bl.a. i skolans historieundervisning och i 
samhället i stort? Finns det indikationer på om och i så fall hur ungdomarna 
använder historian i sin identitetsutveckling? Sätter ungdomarna in sig själva i ett 
historiskt sammanhang och går detta sammanhang utöver den egna historien, dvs. 
finns det någon historisk kontinuitet i deras egna livshistorier? Hur bemöter skolan 
och den enskilde läraren statens strävan efter utveckling av historiemedvetenheten hos 
ungdomarna i praktiken, i synnerhet elever med invandrarbakgrund? 

Forskningsfrågorna är omfattande och inte helt förutsättningslösa, 
därför vill jag klargöra några detaljer kring dem. För det första, när jag 
vill ta reda på ungdomarnas föreställningar om sina historier utgår jag 
från att de egna historierna finns hos människor. Graden av reflektions-
förmåga hos olika individer kan vara betydande i sammanhanget. För 
det andra, när jag talar om skolans historia och relationen mellan den 
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historian och elevernas egna historier syftar jag i första hand på skolans 
historieundervisningsinnehåll. För det tredje, att det överhuvudtaget är 
angeläget att undersöka sambandet mellan historia och identitet, likaså 
om utvecklingen av historiemedvetandet, grundar sig på formuleringar-
na i skolans styrdokument. För det fjärde, i talet om elevernas livshisto-
rier likställs dessa med biografier. 

Projektet blev större än vad som var den ursprungliga tanken. Jag be-
handlar i arbetet relativt ingående även ungdomarnas etniska och kultu-
rella bakgrunder samt vad det innebär att flytta till och leva i ett annat 
land. I viss mån berördes också vissa aspekter ur ungdomarnas sociala 
tillvaro. Därför behandlas ungdomarnas situation både i skolbygganden 
och utanför den. Man kan också säga att såväl den offentliga som den 
privata sidan av deras liv berördes. Anledningen till att etnicitet och det 
etniska perspektivet har fått relativt stor plats i undersökningen beror 
inte minst på att ungdomarna själva ville ta upp och samtala om detta. 
Området i sig avspeglas emellertid inte explicit i mina forskningsfrågor. 
Personligen finner jag, att området är viktigt och att det finns anledning 
till varför ungdomarna vill prata om det. Här kan tilläggas att ungdo-
marna i studien ursprungligen kommer från en miljö där flera etniska 
grupper samexisterade under en längre tid och etniciteten blev en bety-
dande faktor för dessa gruppers samlevnadsmönster. Slutligen, det var 
värdefullt att lära känna dessa unga människor i ett bredare samman-
hang för att senare övergå till studiens huvudsyfte.  

Det som jag innan fältstudierna uppfattade som ”känsligt”, att prata 
om t.ex. etniskt ursprung, kultur, identitet, hemmahörighet etc. med 
eleverna visade sig att vara en felaktig föreställning. Tvärtemot har jag 
noterat att informanterna i många fall såg intervjutillfället som en möj-
lighet att kanalisera sina tankar i ämnet. 

När jag gjort ett samlat porträtt av ungdomarna grundar sig de gene-
rella tendenserna på hela datamaterialet, medan porträtteringen av de 
enskilda ungdomarna har till uppgift att fördjupa bilden av de generella 
mönstren, men också för att visa på variationerna i materialet både i 
bredd och djup.  

I studien har jag försökt att anlägga ett historiedidaktiskt perspektiv, 
men även andra perspektiv blev närvarande. Det är problematiskt för 
mig att se möjligheten att behandla historiedidaktiken utan att, i alla fall 
till viss mån, beröra t.ex. sociologiska eller psykologiska perspektiv. Jag 
var särskilt intresserad av att koncentrera mig på två viktiga områden 
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inom historiedidaktiken. Frågorna Vad? och Varför? fick en central 
position i undersökningen. Dessa frågor handlar bl.a. om urvalet av det 
historiska stoffet och, i bredare mening, historiens och historieunder-
visningens roll i människans tillvaro. Det är dessa frågor som, enligt min 
uppfattning, är av stor vikt när man försöker relatera ämnet till indivi-
dernas identitetsskapande. Jag är samtidigt medveten om att historie-
didaktiken har ett betydligt bredare innehåll. 

Jag har med stöd i de valda teoretiska perspektiven hävdat att varje 
individ har ett historiemedvetande som i ett större sammanhang innebär 
att individen får stöd i historien och ser sig själv mer eller mindre som 
en del av den historiska processen. Varje individ reflekterar och sam-
manför historien i sin egen identitetsutveckling och i sina handlingar. 
Graden av artikuleringen och reflektionsförmågan kan dock variera hos 
olika individer. Historiemedvetande syftar till en ömsesidig relation 
mellan hur individen tolkar dåtid utifrån egna erfarenheter, hur indi-
viden förstår nutid samt vilka förväntningar individen har på framtiden. 
Historiemedvetandet återspeglar också en förmåga hos individen att 
kunna sätta sig själv i det historiska perspektivet och att kunna hantera 
de historiska kunskaperna i sin tillvaro. Inom historiemedvetandet kom-
bineras den personliga historien och den historia som alla samhälls-
medlemmar i ett visst land är del av. Dessa historier kan framstå som 
beståndsdelar i utvecklingen av individernas historiemedvetande. Denna 
utvecklingsprocess bygger också på ett kritiskt förhållningssätt till den 
historiska berättelsen som i sin tur påverkar människors identitets-
bildning.  

Individernas personliga historier är viktiga i sammanhanget och 
innebörden av deras historia kan variera beroende på vilken grupp den 
avser. I allmänna termer är det den historia som förmedlas och brukas 
inom familjen och släkten, men exempelvis för människor med utländsk 
bakgrund kan innebörden av den personliga historien vara bredare. 
Betydelsen av den kulturella miljö man kommer ifrån och även dess 
historia kan få en framskjuten roll i människors identitetsskapande. Det 
har hävdats att när livssituationen förändras för en människa ökar beho-
vet och viljan att tolka och förhålla sig till det egna förflutna och förutse 
framtiden, särskilt om den förändras i en negativ riktning. Flykten till ett 
annat land kan vara en förändring i en negativ riktning.  

Historiemedvetande är också nära kopplat till kollektiva identiteter 
och kollektiva minnen, i synnerhet nationella och det kan bidra till 
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känslan av personlig trygghet och mening i tillvaron för olika individer. 
Människor har ett behov av att känna sig som en del av en större 
gemenskap som har sitt ursprung i det förflutna. Identifikationen med 
”egna gruppen”, dvs. vad som konstrueras som den egna gruppen och 
dess historia accentueras när förändringstakten i samhället ökar. När de 
”fasta” kategorierna i samhällsbygget bryts ner kan en stark identitet er-
bjuda trygghet och stabilitet i sammanhanget. Därför spelar även 
historien en viktig roll, eftersom individerna med hjälp av historien kan 
söka sig till olika gemenskaper. 

Identitetsutvecklingen i vår tid har i första hand blivit ett individuellt 
projekt som dock inte kan ses som fristående från sin kontext. Identite-
terna utvecklas genom interaktion med andra och i relation till andra. 
Ungdomar med invandrarbakgrund utvecklar sina egna identiteter i rela-
tion till och i samspel med den aktuella kontext de befinner sig i. Vissa 
kategorier för en personlig identitet kan utgöra en någorlunda stabil 
kärna och vara betydelsefulla för individen. En sådan kategori kan 
utgöras av t.ex. individens etniska bakgrund och härkomst. Samtidigt är 
de personliga identiteterna dynamiska, de förändras och utvecklas under 
personens liv. Enligt min mening finns det också en poäng när en av de 
porträtterade eleverna uttryckligen inte vill markera sin etniska och 
kulturella bakgrund. Denna elevens kamratkrets består av representanter 
från en mängd olika länder och kontinenter och hans tillvaro i övrigt 
saknar tydliga referenser till födelselandet. Det finns något gemensamt 
mellan dessa vänner och det kan vara en ny slags samhörighet och en 
möjlig sätt, både för honom själv och för andra individer i liknande 
situation, i deras identitetsskapande. 

Det framgick i studien att vid sidan av skolans och samhällets historia 
har ungdomarna även sina egna historier. Det framgick också en stor 
variationsgrad av innehållet i denna historia. Jag tolkar ungdomarnas 
beskrivningar, både i deras egna texter och vid våra samtal, som att 
denna historia innebär för dem den egna familjens och släktens historia 
som en grundläggande del, men också deras födelselands historia. 
Betydelsen av den sistnämnda är större. Här kunde jag å andra sidan inte 
se en konsekvent benämning på vilket som är deras gamla land och 
vilket lands eller kulturella miljös historia som är deras egen. Jag har 
dock noterat en skillnad mellan de elever som tillhör olika etniska 
grupper, men som ursprungligen kommer från nuvarande Bosnien-
Herzegovina och de som kommer från Serbien. Trots sin medvetenhet 
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om att landet inte existerar i dag är det för den första gruppen 
Jugoslaviens historia som man talar om, medan det för den andra 
gruppen handlar om Serbiens historia. Detta förhållande kan delvis 
förklaras med att några elever i undersökningen med serbisk bakgrund 
kom till Sverige något senare än deras kamrater från den bosniska delen 
av forna Jugoslavien. Mönstret är också att de serbiska eleverna visar sin 
stolthet för sitt gamla land, medan eleverna från Bosnien är mera 
tillbakadragna och har större benägenhet att se sig själv som en del av 
hela forna Jugoslaviens historia. En serbisk elev som har bott i Sverige i 
endast fyra år berättar om historieundervisningen i Serbien som han 
själv fick uppleva. Enligt honom är det utvecklingen av fosterlands-
känslan som denna undervisning i stor utsträckning går ut på. 

Min poäng är att de flesta av studiens ungdomar beskriver sin historia 
som Jugoslaviens, Serbiens eller Bosniens. Det är framför allt den 
historian som kommuniceras inom deras familjer, medan själva 
familjens och släktens historia förblir oreflekterad eller reflekteras i 
mindre utsträckning. Även om jag kan tolka det som att gamla landets 
historia har större betydelse i förhållande till familjens historia, kan jag 
se en varierande grad av det gamla landets historias betydelse för de 
olika ungdomarna. Ytterligare ett förhållande är gemensamt för studiens 
ungdomar, nämligen att de kontrasterar sin egen historia mot den 
historia som de möter i skolans vardag.  

Eleverna förefaller ha bristfälliga kunskaper om sitt gamla hemlands 
historia, men här måste jag göra en viktig reservation: det är svårt att 
formulera en sådan slutsats med stöd av det empirimaterial som jag hade 
till förfogande. Jag ser även att intresset för den egna historien, såsom 
de olika eleverna själva beskriver den, generellt ökar när de blir äldre. 
Detta förhållande vill jag delvis förklara med att reflektionsförmågan 
hos olika individer och vid livets olika tidpunkter är varierande. 

Studiens ungdomar har olika förmågor att reflektera över historiens 
betydelse i deras liv. Ett fåtal av ungdomarna anlägger ett mer eller 
mindre kritiskt perspektiv på hanteringen av historien. Kriget i Jugosla-
vien har en central plats när eleverna relaterar sin egen historia till histo-
rieundervisningen i skolan. De vill förstå orsaker och verkningar av 
kriget och ser skolan som en möjlig arena för att få denna förståelse. 
Trots att det framgår att även andra möjligheter till att skaffa sig den 
kunskapen finns uttrycker eleverna att de vill ha professionell vägledning 
i den frågan. Jag överraskades av att det är långt ifrån alla elever som vill 
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eller kan få stöd i den frågan hos de egna familjemedlemmarna eller av 
andra källor från deras gamla kulturella miljö. Eleverna ställer sig kritiska 
till att bilden av konflikten som de får i dessa miljöer skulle vara rättvis.  

Två ungdomar i studien som ser en och samma historiska person 
som mest betydelsefull i hela mänsklighetens historia; Martin Luther 
King. Båda eleverna har en anknytning till Bosnien. Det blev inte klart 
uttalat varför dessa elever kom till denna slutsats och vilken roll skolan 
spelar eller deras egna upplevelser t.ex. av samhällslivet i forna Jugosla-
vien eller av det jugoslaviska kriget i sammanhanget. Man kan dock 
reflektera över denna studiens upptäckt. 

Eleverna i studien känner sig inte delaktiga i utformningen av 
historieundervisningen i skolan och de önskar läsa mer om sitt gamla 
hemlands historia, medan det i skolan saknas möjligheter. Intresset för 
svensk nationell historia är svagt och detta förklarar eleverna med att de 
inte känner sig som en del av denna historia. Den omfattande behand-
lingen av vikingatidens epok i svensk historia lyfter de fram som ett 
exempel på en historia de inte upplever angår dem. Det motsatta 
förhållandet upplevde jag i deras reflektion om världshistoriens betydelse 
och intresse för dem. I det här fallet kunde flera elever identifiera sig 
med denna historia. Det är också noterbart att skolans historieunder-
visning ger i första hand enbart en specifik information av historisk 
karaktär för ungdomarna, men samtidigt upplever vissa ungdomar även 
en mer positiv sida av den. Historieundervisningen utvecklar även förs-
tåelseredskap som kan hjälpa ungdomarna att orientera sig i omvärlden.  

En annan viktig poäng i studiens resultat ligger i elevernas intresse 
för storstads historia, som överskuggar intresset för deras nuvarande 
hemorts historia. Jag tolkar det som att en storstad är en betydande 
faktor i dessa ungdomars sociala tillvaro. Storstaden erbjuder ”skydd” 
för dessa ungdomar och en större möjlighet till variation i deras 
identitetsskapande.  

Det framgick i studiens resultat att elevernas etniska och kulturella 
bakgrund är en betydande faktor i deras identitetsskapande. På samma 
sätt är historien också en betydande faktor i denna process, som ett red-
skap för att bl.a. förstå sitt ursprung och kulturella hemvist. Studiens 
poäng är att det inte är historien i en bredare mening som dessa ung-
domar vänder sig till när de reflekterar över historiens roll i sitt iden-
titetsskapande, det är deras egna beskrivna historia. Sin egen historia vill 
eleverna studera dels för att förstå vem man är och var man kommer 
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ifrån, men också för att ta reda på mer om den egna familjens livsvillkor. 
Familjens och släktens historier innebär endast för ett fåtal ungdomar en 
vägledning i sökandet efter innebörden av den man är, däremot innebär 
de historierna en trygghet i tillvaron för de flesta av ungdomar i studien. 
Man kan förstå detta historieintresse som två olika nivåer. Den första är 
en kollektiv- eller samhällsnivå, den senare är personlig. Samspelet 
mellan det kollektiva och det personliga avspeglas i ungdomarnas iden-
titetsskapandeprocesser i stort, då båda dessa nivåer har betydelse för 
individernas identitet.  

Det framgick inte i studien om ungdomarna kontinuerligt och aktivt 
reflekterar över historians förhållande till sin identitetsformering. Det är 
snarare i vissa specifika livssituationer som sådana tankar växt. Vikten av 
den egna historien förstärks vid ungdomarnas funderingar om sin etniska 
och kulturella bakgrund, men också på en mer konkret nivå – för att få 
en klarhet i den jugoslaviska konflikten. Därför kan jag tolka deras rela-
tivt stora intresse för historieämnet generellt som att dessa elever använ-
der historian i sin egen identitetsutveckling. 

Diskussionen om historians roll i ungdomarnas identitetsskapande 
bör kompletteras med en upptäckt som gjordes under studiens gång. 
Det förekom i materialet även andra kategorier i ungdomarnas iden-
titetsutveckling. Vid sidan av historien framstår det egna språket, religio-
nen och idrotten som betydande faktorer. Samtidigt understryker ung-
domarna musikens och i synnerhet den jugoslaviska musikens och de 
offentliga jugoslaviska festernas med musikaliskt innehåll samt matkultu-
rens betydelse för deras identitetsskapande. Dessa faktorers funktion 
ligger också i skapandet av den gemenskap och samhörighetskänsla som 
många ungdomar efterlyser. Samtidigt är det omöjligt för mig, utifrån 
mitt material, att relatera dessa faktorers betydelse till historiens betydel-
se i elevernas identitetsutvecklingsprocess.  

I anslutning till det ovannämnda är min kommentar följande. Studien 
om historiemedvetandets relation till, i första hand, ungdomarnas iden-
titetsutveckling bör eller skall med fördel studeras i nära samband med 
studierna av andra aspekters förhållande till dessa ungdomars identitet. 
Det är i alla fall önskvärt. Det finns indikationer i den aktuella studien 
om att i vissa sammanhang överskuggar exempelvis ungdomarnas in-
tresse för att studera sitt språk, intresset av att studera det gamla hem-
landets historia. Historieämnet kan inte enkelt isoleras från andra delar i 
ungdomarnas identitetsskapande. Det är också noterbart att ungdomar-

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



212 

na lyfter fram olika aspekter som betydelsefulla för identiteten, men 
denna variation kan i vissa fall härledas till etnisk bakgrund. Generellt 
lyfts t.ex. religionens betydelse fram av bosniska, i synnerhet av bosnisk-
muslimska ungdomar, medan de serbiska ungdomarna snarare under-
stryker språkets betydelse och viljan av att läsa den kyrilliska skriften. 
Enligt min tolkning av materialet använder de olika elevgrupper olika 
markörer som verktyg när de kontrasterar sig mot andra grupper i större 
sammanhang, men vilka markörer som är mest signifikanta för de olika 
grupperna i denna process beror i stor utsträckning på själva gruppen i 
fråga. Jag vill poängtera att jag inte hade för avsikt att behandla de andra 
betydelsefulla kategorierna i individernas identitet i denna studie. 

Jag har tidigare framhållit att familjens och släktens historia innebär 
en trygghetsfaktor för eleverna. Familjens och släktens historia innebär 
också en känsla av kontinuitet för en del elever. Dessa ungdomar ser 
framför allt sin familjs historia som ett instrument för upprättandet av 
en viss kontinuitet i deras tillvaro och även för att kunna placera sig 
själva i ett historiskt sammanhang. För dessa elever är det viktigt att 
”komma ihåg”, att minnas och berätta sin familjs historia för kommande 
generationer. Minnesfunktionen är betydande för dessa elever i detta 
avseende och deras identitetsskapande bygger på det personliga minnet 
eller den personliga livshistorien. En del elever reflekterar över 
konsekvenserna av minnesförlusterna för den egna livshistorien. De 
talar om de möjliga identitetskriserna som skulle uppstå till följd av 
detta. 

Somliga upplever någon form av historisk kontinuitet i sina livs-
historier och deras identitetsarbetes innehåll tolkar jag något förenklat 
som: ”jag är jag, oavsett vad som har hänt eller händer runt omkring 
mig, men vad innebär det att vara jag”. Andra elevers identitetsarbete är 
inriktat snarare på förståelsen av den förändrade livssituationen och dess 
konsekvenser för den egna personliga identiteten. Desto fler elever 
upplever någon form av avbrott i sina livshistorier, på grund av olika, 
eventuellt kritiska, händelser i livet. För två elever innebar kriget inte 
enbart att de tvingades fly landet, utan också någon form av minnes-
förlust som i sin tur orsakades av förlusterna av fotografier och andra 
minnesvärda föremål från deras barndom. Minnesfunktionen är 
betydande även för dessa elevers identitetsskapande.  

I början av uppsatsen presenterade jag en tes om att de kollektiva eller 
etniska identiteterna, som i många avseenden föreställer en upplevelse av 
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kontinuitet med sin historia, kan vara viktiga för människorna i för-
ändrade livssituationer. Dessa identiteter förutsätter att det finns en oför-
änderlig kärna av etnisk tillhörighet eller av individernas etniska bak-
grund som hjälper människorna att undvika en diskontinuitet med sitt 
förflutna. Utifrån mitt material kan jag dock inte behandla detta ämne på 
ett meningsfullt sätt.  

Utvecklingen av historiemedvetandet hos eleverna utgör en väsentlig 
del i skolans historieundervisning som det är formulerat i kursplanen. 
Man kopplar elevernas historiemedvetande till dessa elevers identitets-
formering. Dessa formuleringar bestrider inte lärarna i det aktuella 
fallstudiet. Historiemedvetandet är samtidigt inte någon konstant storhet 
som eleverna får och behåller i sitt liv, utan det förutsätter en föränd-
ring. Lärarens roll i processen av utvecklingen av elevernas historiemed-
vetande är mot denna bakgrund viktig.  

Problemet, som jag tolkar det, ligger i att själva innehållet i begreppet 
historiemedvetenhet är mångtydigt och det är upp till den enskilde läraren att 
tolka dess innehåll. I kursplanen för historia ger inte författarna en tydlig 
definition på vad de anser med historiemedvetenhet, trots att det fick en 
central position i kursplanen. Följden blir att läraren, något förenklat, är 
osäker och inte vet vad han eller hon ska utveckla hos eleverna. Lärarnas 
förståelse av begreppet och tolkningen av den delen av kursplanen som 
formulerar utvecklingen av elevernas historiemedvetenhet samt dess 
betydelse för deras identitet visar på en mängd varierande föreställningar. 
Dessutom uppmärksammar studien att begreppet historiemedvetenhet i 
relativt stor utsträckning associeras med de elever som har invandrar-
bakgrund.  

Enligt min uppfattning är problemet dock större, när läraren inte vill 
uppmärksamma och utgå från olika elevgruppers behov trots sin egen 
medvetenhet om historians och historiemedvetandets viktiga roll i 
elevernas identitetsutveckling. Tvärtemot vad flera lärare i det 
undersökta fallet erfar, framgick det under mina samtal med eleverna, att 
de vill bli ”sedda” av läraren och de ser inte sin etniska bakgrund som ett 
hinder i detta sammanhang. 

Det är en något motstridig bild som framträder i studien, nämligen att 
lärarna, å ena sidan är övertygade om att historia och historieämnet är 
viktigare för elever med invandrarbakgrund, eftersom historien antas 
ligga nära dessa ungdomars identitet, men å andra sidan vill de av olika 
anledningar inte ge dessa elever någon särställning i sin undervisning. En 
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lärare utgör ett undantag i den frågan. Generellt visar dessutom de elever 
som har invandrarbakgrund, enligt de flesta av lärarna större intresse för 
historieämnet än deras svenska klasskamrater.  
 

* * * 
 
Här nedan vill jag formulera några kommentarer om studiens behand-
lade problematik. Enligt min uppfattning, är det de formulerade 
historiedidaktiska frågorna, i första hand vad och varför som ska 
undervisas inom historieämnet, i hög grad relevanta inom 
undervisningskontexten i dagens nationella skola. Dessa frågor kräver 
en djupgående reflektion och även kännedom om den aktuella 
samhällsutvecklingen. Svaren på dessa frågor kan ha långgående 
konsekvenser för olika elevgrupper, inte minst för sådana grupper som i 
brist på bättre term kallas invandrare. Det är angeläget att den vilja, som 
skolpolitikerna har uttryckt om att inom en snar framtid ge 
historieämnet högre status i gymnasieskolan, följs av en diskussion kring 
ämnets roll för ungdomar och syftet med själva historieundervisningen. 

Vidare är det önskvärt att det centrala historiedidaktiska begreppet 
historiemedvetenhet får ett mera kvalificerat innehåll av kursplanernas för-
fattare. Detta kan underlätta implementeringen av begreppet i historie-
lärarens yrkespraktik. Jag står fast vid åsikten att skolan är en viktig arena 
för ungdomarna och att det finns ett behov av en professionell hand-
ledning, t.ex. vid utvecklingen av ungdomarnas historiemedvetande. 
Trots att det på det kursplansteoretiska planet finns en fokusering på den 
enskilde eleven, är detta inte helt oproblematiskt när man studerar i 
skolans vardagspraktik, det vill säga att se individen och behandla indi-
viden utifrån hans eller hennes egna perspektiv. 

Det är enligt min mening svårt att tillämpa begreppet historiemedvetenhet 
i empiriska studier. Begreppet är vagt och ”svåråtkomligt”. Svårigheten 
ligger i problemet kring hur man kan komma åt de olika individernas 
historiemedvetande. Förståelsen av begreppet inkluderar vid sidan av 
individernas olika verbala uttryck, även graden av dessa individers reflek-
tionsförmåga samt deras förmåga att hantera de olika omedvetna tanke-
processerna. Detta ska beaktas i större utsträckning i mitt eventuella 
fortsättningsprojekt. I denna studie har jag gjort ett försök att bidra med 
diskussionen av begreppet historiemedvetenhet och försökt uppmärksamma 
betydelsen av historien och, i första hand, den egna historien i de 
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jugoslaviska gymnasieungdomarnas identitetsskapande. Jag har också 
velat problematisera innehållet av den egna historien hos dessa elever. 

De historiedidaktiska frågorna som denna studie berörde har en 
begränsad karaktär. Problemen som finns inom det historiedidaktiska 
fältet är betydligt fler och fortsattforskning i den riktningen ser jag som 
en möjlig väg. En annan väg är att utvidga elevgrupperna som föremål 
för ytterligare en fallstudie. Jag finner det intressant att genomföra en 
likartad empirisk undersökning i Sveriges grannland och mitt eget 
hemland Estland. På det sättet finns det en möjlighet att anlägga ett 
jämförande perspektiv om den aktuella problematiken i olika delar av 
den Europeiska Unionen. Samtidigt finner jag, att både det teoretiska 
perspektivet och de metodologiska frågorna, måste aktualiseras och 
utvidgas. 
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Summary 
 
 
 
 

Background 
History has traditionally been a favoured subject in the Swedish school. 
As a subject, history has changed through the centuries, from a subject 
where the national material dominated, to a situation where inter-
national material dominates. In the past, it was important to strengthen 
the nation’s status and then gradually open up to an international 
perspective. In recent times, History has become a school subject that 
can be used as an instrument to increase students’ knowledge about 
themselves, their country, and humans’ living conditions. The search for 
background and identity and ”the using” of history for this purpose has 
always been important for the individual. The issue of how this search 
has been defined in education and what education and society generally 
want to gain from the subject becomes of immediate importance 
through these assumptions. In the syllabus for History in upper 
secondary school, an intercultural viewpoint is emphasized, as well as an 
understanding of the present, and a stronger readiness to act for the 
future. Youths are expected to develop an awareness of history1, 
thereby creating insight about their own identity and an understanding 
of others’ identities and cultural heritage. 

Today’s societal development is characterized by post-international 
tendencies through globalisation and the displacement of tradition 
toward its end. The old categories for individual identity creation such 
as gender, social class, ethnicity, and nation have received new 
definitions and content. At the same time, in many cases there is a push 
for national reconstruction. The development in the former Yugoslavia 
is an example of this. This has led to new conditions for the develop-
ment of historical awareness among youth, who become the recipients 
of the new public school’s history education. 
                                                 
1 The term ”Awareness of History” (also “Historical Awareness”) is chosen 

here instead of another similar term “Historical Consciousness”. 
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An awareness of history can create a certain level of collective security, 
and can be meaningful for both the individual and collective identity. To 
understand the current society, youth will need knowledge about their 
history and about society’s shared history. Here is where individuals’ and 
minorities’ own history and the history that all Swedish citizens are a part 
of meet, which is, among other things, discussed in public school. This 
shared history claims to be universal- what are the consequences when 
not everyone feels they have a part in it? 

Purpose and Limitations 
The project’s main purpose is to illustrate the relationship between historical 
awareness and identity development in upper secondary school youths with a 
Yugoslavian background. The purpose is also to relate general history education 
in schools, and youths’ personal histories and needs to each other. Based on the 
above purposes I have formulated the following questions:  

 
• Which similarities and differences can be observed in the 

conception of a personal history in upper secondary school 
youths from the former Yugoslavia?  

• How does their personal history relate to the collective history that 
has been created in history education and society at large?  

• Are there indications whether, and if so, how Yugoslavian 
youths “use” a personal history in their identity development?  

• Do the young Yugoslavians place themselves into an historical 
context and if this context goes over their own family-story and 
own history, i.e., is it some historical continuity in their own life-
stories?  

• In reality, how do the school and the individual teacher meet the 
government’s strives to develop history awareness in youths, 
especially students with an immigrant background? 

 
The project is characterized to a large degree by the historical-didactic 
perspective, depending on where the focus lies, the different areas of 
work make sociological and psychological perspectives present as well. 
Both are necessary for illuminating the study’s complex of problems. It 
can be noted that the relation between history awareness and youths’ 
identity development are scantly illustrated in research. 
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Historical Awareness 
On the personal level, historical awareness aims to describe a reciprocal 
relation between the different time frames: past, present, and future, i.e., 
how the individual interprets the past based on personal experiences, 
how the individual understands the present, as well as which 
expectations the individual has for the future. Historical awareness also 
reflects the individual’s ability to involve oneself in the historical 
perspective and to be able to handle historical knowledge in one’s life. 
Within historical awareness, personal history and the general history of 
which all citizens of the society in a particular country are a part of are 
combined. 

In my description, I have particularly focused on the personal 
history’s meaning for the individual, as well as in a history educational 
context in school, which lies outside this in a broader societal context. 
In this regard, the meeting between personal history and the greater 
societal history is interesting. The societal history is everyone’s history in a 
particular society, and it is expressed both in school and in, e.g., 
museums, the media, trade and fine literature, or in other ways. Personal 
history also includes history communicated and used within the im-
mediate and extended family, but the term can be problematized and 
broadened when applied to people with a foreign background. The 
meaning of the cultural environment one comes from, as well as its 
history can play a prominent role in one’s life. In my opinion, for the 
term to be useful, it must be set in a larger context when studying 
different cultural groups. When an individual’s current situation 
changes, especially if it changes in a negative direction, the need and will 
to interpret and relate to one’s personal past and to predict the future 
increase. Escaping to another country can be interpreted as a negative 
change. 

Identity 
The sciences assign different meanings to the term identity, and as a 
result, the term’s definition becomes vague and ambiguous. Identity can 
be about defining oneself as a person, as compared to others in a larger 
group. When identity is understood in a broader cultural perspective, 
one speaks of larger collective or shared identities that exceed the identity 
as a purely personal project. One speaks of, e.g. cultural, ethnic, and 
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national identities. I am mainly interested in examining the different 
mechanisms behind the collective side of the identity, which can mean 
that a person identifies herself as a member of a larger group or 
tradition. Although the study emphasizes immigrant children’s ethnic 
identity, the personal identity cannot be forgotten when studying 
collective identities.  

In recent times, identity has been discussed based on the claim that 
today’s globalised and complex Western society affects all people’s 
identities, and that there are no fixed or stable identities. The incisive 
change of pace in society has made individual’s identities dynamic, 
mobile, and at the same time uncertain. People in today’s society, 
according to this perspective, live with several overlapping identities and 
identities can actively be made aware of, adjusted, or created, and that 
identities are not permanently given, but that e.g. individuals or 
countries can have, receive, lose, seek a new identity, or try to hold on 
to an old identity. Both ethnic and national identities have a high 
relevance when the historical-didactic perspective is problematized. Why 
history should be studied in school and outside school at all, what 
should be chosen from the mass of historical information, how the 
selection should be made, and for whom is this particular historical 
selection intended. 

The ethnic identities 
Ethnicity is related to a group of people’s conception of a shared origin. It 
is less important whether the shared origin is real or not; instead, the 
conception forms the basis of a collective identity. Many people identify 
themselves with ethnic groups. Immigrants with a given background in 
a diaspora tend to experience the collective background as central, and 
their ethnic origin can be formed in different ways. The opinion that 
ethnicity and ethnic identities later will lose societal and political 
meaning is expressed in the current socio-political debate, despite a 
recent tendency to the opposite. The development has gone against 
increasing ethnic conflicts in a global perspective and increased 
importance of ethnic identity and identification. The developments in 
the former Yugoslavia during the 1990s and beginning of the 21st 
century remind us of this.  
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Theoretical Framework 
When studying the relationship between historical awareness and 
identity development, it is appropriate to relate to the English socio-
logist and social theorist Anthony Giddens, and to the Norwegian 
socio-anthropologist Thomas Hylland Eriksen.  

The ”Reflexive” Identities 
Giddens constructs a perspective for the term identity, in light of the 
general global societal development in the last few decades. His main 
thesis is that today people live in a society with a ruling so-called post-
traditional order, which is recognized by a developed institutional 
reflexivity, i.e., that new skills and information are routinely altered and 
incorporated into transactional environments, which then are 
reconstructed or reorganized. Modern institutions try to adjust to 
globalisation. Along with the current globalisation of modern 
institutions, everyday life is transformed, bringing with it great 
consequences for personal life. The self becomes a reflexive project, a 
process through which the personal identity is constituted through the 
reflexive building up of personal stories, i.e. the history or the histories 
through which the personal identity is understood reflexively, both by 
the individual in question and by others. 

One of Giddens main points in his identity theory is the description 
of the personal identity as unstable over time, and not just given as a 
result of continuity in the individual’s life, rather something that must 
continually be created and conserved through the individual’s reflexive 
actions. Yet another relevant point in Giddens’ theory is his reflection 
on how trust in impersonal principles and in anonymous peers is 
unavoidable for social existence in a “globalised” world. In these 
changed conditions in societal development, people relate more often to 
“anonymous” peers, not only to those in their immediate surroundings 
and peers in the current society. 

With this assumption one can reflect in general terms on immigrant 
youths’ identity development. Their identity development can develop 
on three different but interdependent levels. In part, this occurs when 
they compare themselves to others in their immediate surroundings that 
belong to the same ethnic group – this may be family, relations, friends, 
and acquaintances, in part when they compare themselves to other 
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individuals in the surrounding society and mainly with representatives of 
the ethnic majority. Ultimately this occurs when they compare 
themselves to people in the shared “globalised” world society. Youth 
can also ask the question: “How am I as a youth in relation to e.g. adults 
or children?” 

Supported by Giddens theory, one can claim that individuals’ identity 
development occurs within certain frames and limitations, which are 
decided by and characterized by society’s socio-cultural context. 
Although identity development’s, in Giddens terminology, late modern 
societal context has become a mainly individual project, it cannot be 
seen as independent of its context. Immigrant youth are included in a 
process where they develop their own identities in relation to, and in 
interplay with the current context they find themselves in, because 
identities develop through interaction with others and in relation to 
others. Identity building can be summarized as containing different 
dimensions where the ethnic dimension appears alongside the 
psychological and sociological dimensions.  

The Historical Narrative and Collective Identities 
Individuals have a psychological need for a personal biography and 
knowledge of their roots. In the same way, all societies have a need for a 
collective history. Cultural and ethnic identities cause people to perceive 
themselves as “one people”, connected by a mutual history, traditions, 
experiences, and cultural codes, as well as fairly permanent, stable, and 
continuous frames of reference. By telling where we come from, ethnic 
and cultural identities form a basis for solidarity and fellowship. 

Identity and a sense of togetherness are made possible when a 
contrast to others is established – identities become meaningful only in 
relation to something else or someone else. The historical narrative 
touches issues of identity by identifying one group or contrasting it with 
other groups. With this assumption the historical dimension becomes 
unavoidable for answering the questions: Who am I? and To which 
group do I belong? 

Eriksen discusses the relation between different events in the past 
and the current mythologizing of them, as well as why the myths 
contribute so strongly to giving people a sense of security and 
belonging. According to his outlook, the collective history of the past is 
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made equivalent to the myths. Myths about the past form the 
individuals’ feeling of belonging, as well as tying them to their feeling of 
identity. A personal identity is, at the same time, dependent on memory 
or a personal biography. 

Material and Methods 
The study has a case study character and illustrates both the student and 
teacher perspectives. My empirical material is composed of a feasibility 
study in the form of a questionnaire and classification of student essays 
and main studies with the schools’ governing document, the youths’ 
personal stories in text format, as well as an interview study with a focus 
on the students and subject teachers.  

The pilot study was carried out in Spring 2003 and functioned 
primarily as a start for the planned project. The fieldwork for my main 
study was carried out in Fall-Winter 2003. I have worked with a total of 
17 informants, of which twelve are students, and five teachers. All 
youths have a Yugoslavian background and were studying at an upper 
secondary school in a southern suburb of Stockholm at the time of the 
study. The subject teachers have worked at the same school and have 
varying experience in different subject areas during the time they have 
been teaching. The purpose of the interviews with the teachers was both 
to discuss history’s role and history education in a multicultural school, 
and to discuss the development of historical awareness in students with 
a foreign background. According to the school’s governing document, 
the development of historical awareness appears to be an important 
aspect in forming the youths’ identity.  

Pilot Study 
Sixty-two students from the 1st year to the 3rd year were included in the 
study. A part of the study involved reflecting on which areas the 
students choose to study further when there is a free choice in the 
history courses. The second part of the study consisted of a 
questionnaire given to 40 students (about a third of the students have a 
foreign background) with questions with topics such as history’s role in 
the individual’s life, the importance of knowing about historical 
developments both in Sweden and the rest of the world, the personal 
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history’s relation to the school’s history, as well as history’s role in 
thoughts about who one is.  

The results can be summarized in the following way – despite a large 
difference between subjects, I have notices tendencies toward a division 
between different student groups; “students with an ethnic Swedish 
background” found it more interesting to study Sweden’s history and 
war history, while “students with a foreign background” sought 
different subjects closer to their personal history. In the questionnaire, the 
answer options were varying. The most common answers were the 
following: History as a subject is important, primarily in public 
education; knowledge of the historical development in other parts of the 
world was important, while Sweden’s history was less important; only a 
few feel that history is an important ingredient in thinking about one’s 
origins and “who one is”, however more students in the 2nd year felt this 
than in the 1st year; several students stated that one has a another history 
at home, which is weakly linked to the school’s history. The result of the 
case study left important incentives and became a guide for the further 
development of my main project. 

Main Project 
My main material consists of the youths’ own life histories which the 
informants gave me in an essay format, as well as the qualitative 
interviews which were completed after I took part in these histories. 
This methodical variation in collecting data can be seen as a form of 
method triangulation. I have used a similar strategy in the analysis of the 
collected data, as I used several analytical methods. 

The ”Life History” method that I used lies in that with the help of 
this method, one can let individuals verbalize and describe their own 
lives, different events in life that more or less strongly affect the 
individual, and the different life patterns and career paths. In this way, 
one can trace the interplay between each individual’s life and the various 
demands and expectations in their surroundings, as well as being able to 
more clearly define social, historical, cultural, and economical societal 
structures for different societal groups. This method is widely used 
among researchers for reaching different marginalized groups in society, 
such as the teachers and immigrants, to allow their voices to be heard.  

Potapenko, Igor (2006) Elevens egen historia och skolans historiaundervisning. Gem-rapport 4.



224 

Analysis of Data 
My analytical method for the interview with youths originates from the 
narrative analytical tradition, where I build up a history, a life history, 
where a particular emphasis is placed on certain aspects with my 
informants. Histories were constituted in two steps: first more 
biographical information was highlighted, while these texts as a whole 
became the objects of a more detailed interpretation based on a 
hermeneutical perspective and the chosen interpretational model. When 
all life histories where complete, yet another group discussion was 
conducted about the way in which the youths’ statements expressed 
subjects related to the purpose of the study and research questions. I 
chose four youths to construct a detailed description of these, and for 
this selection I have considered different aspects, e.g. to avoid 
repetition, and simultaneously point to variation and diversity of various 
understandings, but also to display the existing trends. 

Results 
In their life histories, youths spend a lot of time describing a move, or 
moving, etc., which is an important and constantly present part of their 
reality. The descriptions of these journeys have a central position in 
their stories, and besides the description of the move and journey from 
the former country, trips to the former country during the summer, e.g. 
during the summer or on vacation, are carefully described in the youths’ 
life histories. Another important component of the youths’ tales are 
philosophical ideas about life, which often are related to the youths’ 
search for an identity. 

Most students in my study have insufficient knowledge of their 
former country’s history, or no knowledge at all. I also see tendencies 
toward a growing interest in the subjects’ own history depending on their 
age. The students’ desire, for example, to travel to the former country 
becomes stronger during the course of their upper secondary school 
education. All students state that they want to read more about their 
history if they would have the possibility to do this at school. They are 
upset that, for example, the war in Yugoslavia is not described in more 
detail during History. The state that their family’s history is important to 
them and it is communicated to some extent at home within the 
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immediate family and through relatives. In their thoughts about what is 
most important in history in general, most of the informants name the 
events in Yugoslavia’s history. The students state that history is an 
important part of their identity construction, but it is clear that it is their 
own history they are thinking of in this context, the history that is not 
limited only to the family and relatives, but also includes the former 
country’s history. 

The result of my interviews with the youths indicates that ethnicity or 
ideas about a common origin are an important component of their self-
image. All students (12) state that they do not feel Swedish, neither in 
their daily life, nor when visiting their or their parents’ former countries. 
They are Serbs, Bosnians, and Yugoslavians “from Bosnia”, “from 
Yugoslavia”, and “from Serbia”. This can, on the other hand, illustrate 
that there is an uncertainty in the youths’ self-image. The situation 
become even more complicated for youths whose parents are originally 
from different parts of the former Yugoslavia. Four youths call 
themselves Yugoslavian, while eight identify themselves as Serb or Bosnian. 

The students’ thoughts about their identity vary, depending on their 
age, and become more intense in the higher grades. The study has also 
shows that the students’ identities are strongly linked to their former 
country, Yugoslavia, and relatively little to their new country, Sweden. 
The problem with so-called double identities, and the consequences of 
living “in two worlds” is barely described in the youths’ statements. I 
have noted that the own, i.e. Serbian, Croatian, or Bosnia language’s 
meaning and ability overshadow the need to know the former country’s 
history in their identity construction. I have also noted the importance 
of athletics as an important identifier among the majority of 
Yugoslavian youths. These youths state that the importance of going to 
their former country’s sporting events and following the different teams. 
The strong national symbolism works as an attractive force for these 
students, and is described, along with the Yugoslavian war, as a special 
arena along with the national experience and spirit. 

In conversations with the teachers, it came to light that there is no 
discussion about a productive meeting between the general history 
treated in school and the students’ personal histories. This condition 
was attributed to a lack of time, the required content in History courses 
within the frame of limited lesson hours, as well as the uncertainty over 
to which extent the individual students’ interests should be satisfied, to 
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avoid fragmentation. In addition, there is an uncertainty over how to 
interpret the syllabus for the subject of History, and how to organize a 
meaningful method of teaching History. 

Another tendency during the conversations touches the teachers’ 
understanding of the term historical awareness and interpreting the part of 
the syllabus that formulates the development of the students’ history 
awareness, as well as its meaning for their identity. The study points to a 
wide variety of conceptions among the teachers of the term’s content, 
which differs from the term’s definition as it is used within historical-
didactic research. Among the three informants, there is confusion about 
the question as to how the students, in their own words, with a “strong 
awareness of history to the point of unpleasantness” should be handled.  

The will to give attention to students with a foreign background in 
the context of education is clear for only one teacher, while at the same 
time all teachers state their confidence in that history and historical 
knowledge is more important for students with an immigrant 
background than for the ethnic Swedish students. The teachers find it to 
be a strength rather than a deficiency to avoid subjecting students to 
revealing their backgrounds and ethnic identity. 

Discussion 
This study made clear that, along with the school’s and society’s history, 
youth have a separate personal history. It also was clear that this 
personal history had many variations. I have interpreted both from the 
youths’ descriptions in their own texts and in our conversations, that 
not only their own families’ and relatives’ history lay a solid foundation, 
but also the history of their birth country. The meaning of the birth 
country’s history is greater. On the other hand, I could not find a 
consistent name for the former country and which country’s or cultural 
environment’s history was their own. 

My point is that a majority of the study’s youths describe their own 
history as that of Yugoslavia, Serbia, or Bosnia. This history is, above all, 
the history communicated through their families, while the actual 
family’s and relatives’ history is not reflected upon, or is reflected upon 
to a much lesser extent. Although I can interpret this as meaning that 
the former country’s history has a greater importance than the family’s 
history, I can see varying degrees of the old country’s importance for 
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the various youths. Yet another relationship is shared by the study’s 
youths - they contrast their personal history with the history of those 
that they meet in daily life at school. 

The trend points to students having insufficient knowledge about 
their former country’s history or none at all, but here I must express 
strong reservation. It is impossible to draw such a conclusion using the 
empirical material I had access to. I even see a tendency toward an 
interest in the personal history, such as the students themselves described 
it, which generally grows among them, depending on their age. I want to 
explain this relationship by pointing out that the ability to reflect varies 
among individuals and also at different points in life.  

The Yugoslavian youths do not feel that they are a part of designing 
history education, and they wish to read more about their former 
country’s history, while there is no such possibility at school. There is 
little interest in Swedish national history, and the students have 
explained that this is because they do not feel that they are a part of this 
history. They refer to the extensive treatment of the Viking era in 
Swedish history as an aspect in this explanation. I experienced the 
opposite relationship in their reflections on the importance of world 
history and their interest in it. In this case, more students could identify 
with this history. 

An important point in the study’s results lies in the student’s interest 
in urban history, which overshadows their interest in their current place 
of residence. I interpret this as meaning that a city is an important factor 
for these youth’s social lives. The city offers “protection” for these 
youths and a greater possibility for variation in their identity formation.  

The results of the study also clearly show that the students’ ethnic 
and cultural background is a significant factor in their identity shaping. 
In the same way, history is also a significant factor in this process, as a 
tool for, among other things, understanding one’s origin and cultural 
domicile. The point of the study is, however, that these youths do not 
turn to history in a broader sense when they reflect over history’s role, 
but rather to their personal described history. The students want to study 
their own history, in part, to understand who they are and where they 
come from, but also to learn about their own families’ living conditions. 
In this way, they shift between two levels. While the first is a collective 
or societal level, the latter is personal. This interplay is reflected, in my 
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opinion, in the youths’ identity creation processes in general, as both 
levels affect the individual’s identity. 

In the study, it is not clear whether the Yugoslavian youths 
continually and actively reflect on history’s relationship to their identity 
formation. It is in certain life situations that these thoughts have 
developed. The importance of the personal history is strengthened 
during the youths’ reflection on their ethnic and cultural background, 
but also on a more concrete level – to obtain clarity in the Yugoslavian 
conflict. Therefore, I can generally interpret their relatively large interest 
in the subject History, as them using history in their own identity 
development. 

I have pointed out earlier that the family history and relatives’ history 
brings with it a security factor for the students. The family history and 
relatives’ history also brings a sense of continuity for some Yugoslavian 
students. These youth see, above all, their family’s history as an 
instrument for establishing a certain level of continuity in their 
existence, and to be able to place themselves in a historical context. For 
these students, it is important to “remember”, to remember, and tell the 
family’s history for the coming generations. Memory is important for 
these students in this regard, and their identity shaping is dependent on 
the personal memory or the personal life story. Some students reflect 
upon the consequences of memory losses for their personal life story. 
They speak of the possible identity crises that might occur because of 
this. This thought occurs quite clearly for three students. 

Some experience a form of historical continuity in their life stories. I 
interpret their identity-shaping content, somewhat simplified, as: “I am 
me, regardless of what has happened or is happening around me, but 
what does it mean to be me”. Other students’ identity shaping process is 
more focused on understanding the changed life situation and its 
resulting consequences for the personal identity. Even more students 
experience some form of interruption in their life stories, because of 
different, possibly critical, life events. For two students, the war does 
not only mean that they were forced to flee the country, but it caused a 
loss of memory that, in turn, was caused by the loss of photographs and 
other memorable objects from their childhood. The memory function is 
important even for these students’ identity shaping. 

Developing history awareness among the students constitutes an 
essential part of the school’s History education, as it is formulated in the 
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syllabus. The students’ history awareness is related to their identity 
formation. Teachers are not currently upholding these formulations. 
History awareness is, at the same time, not at a constant level that the 
students receive and keep throughout their live, but rather it assumes a 
change. Against this background, the teacher’s role is important in the 
students’ history awareness development.  

The problem, as I interpret it, lies in that the actual content in the 
term historical awareness is ambiguous, and each teacher must interpret its 
content. In the history syllabus, the authors do not provide a clear 
definition of what they consider historical awareness to be, although it 
has a central position in the syllabus. The consequence is, that the 
teacher, somewhat simplified, is insecure, and does not know what he or 
she wants to develop in the students. The teachers’ understanding of the 
term, and their interpretation of this part of the syllabus that formulates 
student history awareness and its importance in shaping their identity, 
points to a number of conceptions. In addition, the study points to a 
trend – the term historical awareness is generally associated with 
immigrant students.  

As is my understanding, the problem is yet larger when the teacher 
does not want to pay attention to and assume different student groups’ 
needs, despite his or her own awareness about important roles of 
history and history awareness in the students’ identity development. 
This is a contradictory tendency that the study has also shown. While 
teachers are convinced that history and the subject of history are more 
important for immigrant students, they do not pay attention to these 
students in the classroom, for different reasons. One teacher is an 
exception. In addition, according to the majority of teachers, immigrant 
students generally show a greater interest in the history subject than 
their Swedish schoolmates.  
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inns det en för alla enhetlig och allmänt accepterad historia, 
och vilken roll spelar historieämnet i skolan? Dessa frågor har 
diskuterats av historiker och historiedidaktiker såväl nationellt 
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spelar i relation till antaganden om en allmän historia och grup-
pers och individers historia. I skolans styrdokument antas det 
att historieämnet skall sörja för att ungdomar tillägnar sig kul-
turarv, identitet och historiemedvetenhet, men det är i relation 
till sådana antaganden som ämnets roll har aktualiserats i den 
historiedidaktiska debatten; vad bör och kan historieämnet syfta 
till, och hur sker mötet mellan elevens egen historia och skolans 
historieundervisning?
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