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Abstract 
 

This is a study about the literature used in the Swedish and the Serbian schools and whether 

there are any differences in the information given about four historical events given to 

scholars. The events are about how the first world war started, how the first world war ended, 

how the second world ended and lastly how Yugoslavia dissociated. The purpose of this study 

is to collect all the information and compare the Swedish with the textbooks from Serbia and 

lastly to analyze the differences. The questions at issue is what is written in the textbooks 

about the four historical events and what the differences are between the two counties. The 

conclusion to this study is that there is not as much differences between the two countries as 

expected. The Serbian textbooks are more cultural, and the Swedish textbooks are more from 

a political point of view. But they still talk about the same historical events, and even though 

some of the textbooks does not write as much as the others. There are more similarities than 

differences, for example is the information about the attack on Franz Ferdinand death in 

Sarajevo almost the same. The difference is the amount, the author, has chosen to write.  
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1 Inledning 
Läroböcker är något som varierar och ser ut på olika sett i hela världen. Beroende på om 

författarna har fria händer eller om staten bestämmer över informationen har stor betydelse för 

resultatet. Detta har även stor betydelse för både vad lärare får lära ut om ämnet samt vad 

eleverna lär sig. 
 

Denna läromedelsanalys kommer att hålla sig mellan två länder, Sverige och Serbien. Detta 

gjorde att analysen naturligt landade på fyra händelser: första världskrigets start, första 

världskrigets slut, andra världskrigets slut samt upplösningen av Jugoslavien. Dessa händelser 

beskrivs i både svenska och serbiska läroböcker, men i olika stort omfång. Syftet är att 

analysera läroböckerna genom ett historiekulturellt perspektiv för att se vilka syner 

läroböckerna har på händelserna.  
 

Första världskriget utbröt på grund av att Gavrilo Princip år 1914 sköt ärkehertigen Franz 

Ferdinand. Österrike-Ungern tog tillfället i akt och skickade ett ultimatum till Serbien, som 

gick med på alla punkter förutom en. Detta räckte för Österrike-Ungern att förklara krig mot 

Serbien, efter bara någon vecka var större delen av världen inblandad.1 Första världskrigets 

slut var den händelse som kom till skapandet av ”Serbernas, kroaternas och Slovenernas 

kungarike” där tre stater utvecklades till sex och skapade istället den jugoslaviska 

federationen.2 Under andra världskriget kom Josep Broz Tito att spela en viktig roll och 

sammanförde den jugoslaviska befolkningen närmare.3 Tito dog 1980 och federationen gick 

sakta mot sin grav.4 1990 gjordes ett nytt försök att rädda den jugoslaviska federationen men 

slutade med krig. Till slut var det enbart två stater kvar, Serbien och Montenegro, men även 

de splittrades 2006.5  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för vilken syn två länder i Europa, en i väst 

och en i öst, har på första världskrigets start, första världskrigets slut eller hur Jugoslavien 

bildades, andra världskrigets slut samt på hur Jugoslavien till slut upplöstes. Genom att göra 

en undersökning av läroböcker i historia på gymnasienivå.  
 

                                                
1 Smedberg, 2014, 20–22. 
2 Resic, 2006, 195. 
3 Resic, 2006, 217–218. 
4 Resic, 2006, 265. 
5 Resic, 2006, 275. 
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1.2 Frågeställning  

• Vad skriver läroböcker från Sverige och Serbien om första världskrigets start, första 

världskrigets slut, andra världskrigets slut samt om Jugoslaviens upplösning? 

• Vilka likheter samt skillnader finns det mellan de serbiska och de svenska läroböckerna? 
 

1.3 Styrdokument  
Här presenteras vad de svenska och serbiska styrdokumenten säger om ämnet historia samt 

det centrala innehållet om de utgivna händelserna.  
 

1.3.1 Sverige 

Den svenska skolans styrdokument finns i Läroplan, examensmål och gemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011 skriven av Skolverket.6 Här kan man hitta all information när det 

kommer till gymnasieskolan och dess ämnen. Då denna uppsats handlar om historiska 

händelser beskriver Skolverket ämnets syfte genom att ta upp eleverna, att de ska få en 

bredare, fördjupande och att de ska utveckla det historiska medvetandet.7 När det kommer till 

denna uppsatsens syfte samt frågeställningar sätter sig skolverket in med två krav under det 

centrala innehållet, den första handlar om förändringsprocesser samt händelser som till 

exempel konflikter, diktaturer, kolonialism samt folkmord. Medan den andra handlar om 

källmaterial om människans roll i olika konflikter, förändringar inom kultur men även hur 

kvinnor och män försöker förändra olika situationer, när det kommer till kön, generation, 

social bakgrund, sexualitet och etnicitet.8 
 

1.3.2 Serbien 

Enligt republički pedagoški zavod republike srpske (Det republikanska pedagogiska institutet 

för Serbien), möjliggör det historiska ämnet för elever att bekanta sig med viktiga sociala 

händelser och processer. De händelser och processer som påverkat civilisationsutvecklingen 

och har på så sätt direkt bidragit till utvecklingen av den allmänna kulturen. Att bli bekant 

med de grundläggande kunskaperna om människans och samhällets förflutna möjliggör det 

för förståelser för nutida händelser, fenomen, processer och idéer. Studieplanen fortsätter att 

förklara att utbildningsprocessen för det historiska ämnet har en mycket viktig betydelse för 

bildandet av en nationell identitet. Ämnet bidrar även till att vissa fördomar bryts mot 

enskilda nationer, raser och religiösa samhällen.9 Bland innehållet bör eleven få en förståelse 

                                                
6 Skolverket, 2011. 
7 Skolverket, 2011, 66. 
8 Skolverket, 2011, 68. 
9 RPZ Republike Srpske, https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/NPP%20Gimnazija/. 
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för det stora krigets utbrott, skapandet av Jugoslavien även karaktär, särdrag och 

konsekvenser av andra världskriget och slutligen Jugoslaviens sammanbrott och skapandet av 

den serbiska republiken.10 
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till fyra specifika händelser, första världskrigets start, första 

världskrigets slut, andra världskrigets slut samt upplösningen av Jugoslavien. Detta på grund 

av att det handlar om skillnaden mellan serbiska och svenska läroböcker, avsnittet landade 

naturligt på dessa fyra händelser. 
 

Ännu en avgränsning som gjorts är årtalen som läroböckerna gavs ut. På grund av 

tillgängligheten på universitetsbiblioteket för svenska läroböcker, dessutom tillgängligheten i 

Narodna biblioteka (nationella biblioteket) för de serbiska. Det fanns nämligen ett större urval 

av svenska läroböcker än vad det fanns bland de serbiska. Detta har då gjort att årtalen bland 

de svenska läroböckerna hamnar på 1981, 1997, 2003 och 2011, medan de serbiska 

läroböckerna hamnade på 2003 samt 2010. Läroböckerna är dock inte valda efter någon 

specifik anledning utan efter sin tillgänglighet. 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen påbörjar med en inledning där syftet förklaras, frågeställningarna presenteras samt 

en avgränsning till uppsatsen sätts. Sedan fortsätter uppsatsen till tidigare forskning där en 

avhandling, en uppsats och en artikel redogörs. Sedan presenteras vilken teori som används. 

Sedan förklaras metoden samt uppsatsen material och kritik till dessa. Sedan presenteras den 

historiska översikten där första världskrigets start, första världskrigets slut, andra världskrigets 

slut samt Jugoslaviens upplösning beskrivs. Efter den historiska översikten introduceras den 

empiriska huvudstudien, här beskrivs ännu en gång frågeställningarna som besvaras med 

hjälp av läroböckerna. I det sista kapitlet redogörs en sammanfattande analys av huvudstudien 

och ger exempel på en fortsatt forskning. 
 

                                                
10 RPZ Republike Srpske, https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/NPP%20Gimnazija/. 
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2 Tidigare forskning  
Här presenteras en avhandling, en kandidatuppsats samt en artikel ur Historisk tidskrift om 

forskningsläget. De första två kommer att hjälpa denna uppsats då de ställs mot andra länder. 

Valter Lundell analyserar skillnader mellan Sverige och Danmark, Emira Medic analyserar 

skillnader mellan Sverige och Bosnien. Slutligen skriver Henrik Åström Elmersjö om 

historiekulturens konflikter inom historieundervisningen. Dessa tre är relevanta då de dels 

handlar om andra länder i jämförelse med Sverige, dels då de handlar om 

historieundervisningen eller läroböcker. 
 

2.1 Det omstridda arvet 
Valter Lundell har skrivit en avhandling 2017, Det omstridda arvet: den kommunistiska 

erfarenheten i dansk och svensk historiekultur, och är ur ett historiekulturellt sammanhang.11 

Syftet med avhandlingen är att förhållandet till kommunism och nazism är en asymmetri samt 

att det finns en oenighet då det kommer till kommunismen, detta både i Sverige och i 

Danmark. Men även vad som orsakar denna oenighet samt hur den sedan hanteras i 

historiekulturen i de båda länderna, detta tar han reda på genom intervjuer med olika 

historielärare.12 Lundell tar med historiekultur och använder det på så sätt att andra 

världskriget och historien efter är i fokus, att historiekulturen filtrerats genom vilka 

förklaringar informanterna gett samt att resultatet till denna filtrering analyserats.13 Lundell 

har gjort totalt 38 intervjuer som han sedan använt sig av i sitt resultat. Varav dessa 38 

intervjuer var 20 från Sverige och 18 var från Danmark, dessa arbetade dels på ett universitet 

eller på en gymnasieskola.14 
 

Lundell kommer till sist fram till att Danmark hade fler förändringar och diskontinuitet i 

hanterandet av den kommunistiska erfarenheten. I Danmark har inte kommunismen speciellt 

stor betydelse, inte bland de äldre eller de yngre. Lärare och föreläsare Lundell intervjuat för 

Danmark menar att eleverna finner kommunismen exotisk men de bryr sig inte om den och 

lägger inte tid på det. Medan i Sverige är det något mer kontinuitet, detta har Lundell fått fram 

genom intervjuerna. Sverige och Danmark har mycket gemensamt men när det kommer till 

kommunism har de tagit två helt skilda vägar.15 
 

                                                
11 Lundell, 2017. 
12 Lundell, 2017, 13. 
13 Lundell, 2017, 15. 
14 Lundell, 2017, 69. 
15 Lundell, 2017, 286. 
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2.2 Historiekultur 
Emira Medic har skrivit en kandidatuppsats 2010, Historiekultur; bilden av det tidigmoderna 

Sverige och det tidigmoderna Bosnien skildrad i två historieläroböcker, som är ur ett 

historiekulturellt perspektiv.16 Syftet Medic har med sitt arbete är att undersöka 

historiekulturens konstruktion i svenska samt bosniska läroböcker från gymnasiet, specifikt på 

hur läroböckerna beskriver det tidigmoderna samhället.17 Frågeställningarna till 

kandidatuppsatsen handlar om hur den tidigmoderna tiden beskrivs i Sverige och Bosnien, om 

det finns några likheter eller skillnader. Slutligen om historiekulturen konstrueras i 

läroböckerna.18 
 

Medic kommer fram till att skildringen av det tidigmoderna för de båda länderna är 

specificerat för kulturell samt politisk historia. Men att den politiska historien är mer 

dominerande i Sverige, och den kulturella historien är mer vanlig i Bosnien. Medic fortsätter 

med ännu en likhet, vilket är att de båda länderna tar upp viktiga personer och händelser i sin 

historia. Medan ömsesidiga händelser som tas upp är då länderna haft sin storhetstid och 

därmed expanderats.19 Bland flera likheter och skillnader nämns inte en person eller händelse 

i de båda läroböckerna.20 Medic menar att historieläroböckerna i Sverige och i Bosnien vill 

skapa ett gemensamt minne genom att plocka fram viktiga personer och sedvänjor för att få 

fram en central identitetsbildning. Detta skapar alltså även nationella identiteter. De bosniska 

och svenska läroböckerna ”/…/ förmedlar författarnas historiesyn till eleven som påverkas 

själv och i framtiden kan påverka sin egen och andras situation vilket kan resultera i en 

förändrad historia”.21 Slutligen menar Medic att läroböckerna i historia från de båda länderna 

återger hur makthavarna såg på historien, detta kan sedan påverka eleverna och deras syn på 

historien. På detta sett är eleverna med i förändringar över framtiden.22 
 

2.3 Historia och konflikter 
Henrik Åström Elmersjö har skrivit en artikel i Historisk tidskrift 2014, Historia och 

konflikter: historiekultur och historieundervisning inom, över och bortom gränser.23 

Tidskriften handlar om konflikter inom historiekulturen och hur dessa framkommer i 

                                                
16 Medic, 2010. 
17 Medic, 2010, 2. 
18 Medic, 2010, 2. 
19 Medic, 2010, 38. 
20 Medic, 2010, 39. 
21 Medic, 2010, 40. 
22 Medic, 2010, 40. 
23 Elmersjö, 2014. 



         
        Institutionen för kulturvetenskaper  
 

6 
 

 

historieundervisningen.24 Elmersjö menar att synen på landets egna samt andras historia 

handlar om ”/…/ skuld och offer, kring historiska hjältar, och begrepp som förräderi och 

upprättelse”.25 Elmersjö fortsätter med att historieundervisningen lyfter 

historieundervisningens uppbyggande av nationalitet och dess potential genom att förklara 

utbrott på 1990-talet av olika historiska konflikter, främst i de västerländska demokratierna. 

Men detta genom en konsekvens av de nationella identitetens omförhandlingar.26  
 

Slutligen skriver Elmersjö lösningen i konfliktfyllda nationer att komma överens och komma 

fram till en respekt inför varandra och fortsätta på detta vis i samtid. Men ifrågasätts och 

menat tvärtemot att förändringar som görs i samtiden kan öka möjligheten till att förstå och 

komma överens om historien. Men som till exempel är det fortfarande svårt ibland annat 

Sydafrika och på Balkan, men kan uppnås om samhället tillåter friktion i historien och 

människorna uppfattas leva under rättvisa förutsättning.27 
 

                                                
24 Elmersjö, 2014, 267. 
25 Elmersjö, 2014, 274. 
26 Elmersjö, 2014, 274. 
27 Elmersjö, 2014, 277. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Då uppsatsen är en läromedelsanalys mellan två länder med två olika kulturer hamnade teorin 

på ett historiekulturellt perspektiv.  
 

Peter Aronsson skriver i sin bok Historiebruk – att använda det förflutna att historien har tre 

grundinriktningar och dessa är historiebruk, historiemedvetande och historiekultur. Enligt 

Aronsson ger historiekultur möjligheten att se sambandet mellan både dåtid och nutid men 

även sambandet till framtiden, detta genom att använda sig av olika källor, påståenden, 

ritualer, artefakter samt sedvänjor.28 Aronsson menar att historiekulturen finns i många olika 

former som kulturarvsprocesser, forskningsprogram, gemensamma ceremonier, populärkultur, 

skolundervisning, grävcirklar, politiskt omstridda frågor samt konversationer mellan 

kompisgäng. Historiekulturen kommer alltså i många olika former, men det de har gemensamt 

är att de har något meningsfullt att fastställa i både en samtida kontext och i förändring över 

tid.29 Aronsson förklarar att det finns två kategorier inom historiekultur, en synkron och en 

diakron. Den synkrona handlar om begreppsbestämningar det vill säga ”/…/ det 

kommunikativa värde som begripliga händelser, symboler och föreställningar kan etablera”.30 

Medan den diakrona kategorin handlar om hur den synkrona ”/…/ fogas in i narrativa 

strukturer, genrer, berättelser och historiekulturella troper”.31  
 

Jörn Rüsen menar i sin bok Berättande och förnuft: historieteoretiska texter att det finns tre 

sorters dimensioner inom historiekultur: estetiska, kognitiva och politiska dimensioner. Den 

estetiska dimensioner handlar om att de historiska minnena träder fram genom kreativa 

gestalter, som till exempel historiska dramer eller romaner.32 Den kognitiva dimensionen 

förverkligas i det moderna samhället. ”Med sin metodiska reglering av de historiska 

vetenskaperna”.33 Till slut handlar den politiska dimensionen om att ”/…/ alla former av 

herravälde kräver ett samtycke från de berörda i vilket historisk erinran spelar en viktig 

roll”.34 Skillnaden mellan estetiska, kognitiva och politiska dimensioner är i den historiska 

invändningens praktiska funktion samt den inre logiken och hur denne visas upp i det 

                                                
28 Aronsson, 2004, 17. 
29 Aronsson, 2004, 18. 
30 Aronsson, 2004, 18. 
31 Aronsson, 2004, 18. 
32 Rüsen, 2004, 160. 
33 Rüsen, 2004, 166. 
34 Rüsen, 2004, 164. 
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moderna samhället. Rüsen menar att dessa tre tecknar ett koordinatsystem som tillsammans 

skapar kategorin historiekultur.35  
 

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander har skrivit boken Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken där Karlsson menar att historiekultur är en slags kulturprodukt och är 

konstruerad att användas för en individ, grupp, ett samhälle och en stat för att kunna 

tillgodose intressen och behov.36 Karlsson anser att det finns två inriktningar. Historiekultur 

kan alltså analyseras på ett processuellt eller på ett strukturellt sätt. Den första inriktningen 

handlar om att det vi har idag inte ens var tänkbart för femtio år sedan, detta gjorde att skolan 

hade en större betydelse för människans kunskaper. Under denna tid lärde eleverna sig även 

genom sin familj och släkt. Medan den andra inriktningen handlar om samhällets struktur.37  

Niklas Ammert menar att läroboken är anledningen till elevers kunskap, förståelse, hur 

eleverna tolkar historien samt hur eleverna ser på hur historien förändras på både kort och 

lång sikt. Ammert menar då, precis som Aronsson, att läroböckerna är grunden till att se 

dåtiden och nutiden och att med hjälp av den kunna se framtiden. Ammert anser att vi kan se 

de olika vetenskapliga, politiska samt pedagogiska riktningar som finns i samhället genom 

läroböcker. Detta påverkar alltså läroböckerna som sedan påverkar lärarna och till sist även 

eleverna.38 
 

Historiekultur som teori appliceras genom att de fyra händelserna ses på två olika sätt genom 

läroböckernas innehåll och hur de ses i förhållande till landet och dess kultur. Det ena är det 

svenska perspektivet genom de svenska läroböckerna och det andra är det serbiska 

perspektivet som ses genom de serbiska läroböckerna. Historiekulturen används genom 

förklaringar, beskrivningar samt påståenden av hur det förflutna förmedlas i de utvalda 

läroböckerna och hur dessa skapar ett gemensamt minne i samhället.

                                                
35 Rüsen, 2004, 167. 
36 Karlsson & Zander, 2009, 38–39. 
37 Karlsson & Zander, 2009, 40. 
38 Karlsson & Zander, 2009, 295–296. 
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4 Metod och material 
Här beskrivs uppsatsens metod som sedan används vid huvudstudien. Här skrivs även en 

presentation av det material som används för att kunna besvara frågeställningarna. Till sist 

kritiseras både den använda metoden samt materialet. 
 

4.1 Metod  
Syftet och frågeställningarna till uppsatsen har bestämt metodvalet för att kunna få den 

förståelse som är efterfrågande. Då det handlar om att analysera läroböcker hamnade metoden 

som används till en kvalitativ hermeneutisk textanalys för att kunna göra en granskning av de 

relevanta texterna.  
 

Martin Gustavsson och Yvonne Svanström har skrivit boken Metod: Guide för historiska 

studier och förklarar att hermeneutiken är en tolkningslära.39 Hermeneutiken handlar om, 

enligt professor Maria Sjögren, två faser som går ihop. Den ena handlar om att se en helhet 

med hänsyn till textens detaljer, medan den andra handlar om detaljerna studeras med hänsyn 

till uttolkningen av textens helhet.40 
  

Stella Dahlgren och Anders Florén har skrivit boken Fråga det förflutna: En introduktion till 

modern historieforskning, skriven år 1996. Boken tar upp flertalet kvalitativa metoder, ”Den 

hypotetiskt-deduktiva metoden”, ”källkritiken (”den historisk metoden”)”, ”Hermeneutisk 

metod”, ”Komparativ metod”, ”Idé- och mentalitetshistorisk analys” och slutligen 

”Användande och skapande av muntliga källor”.41 Hermeneutik går ut på att förstå existensen 

och språket i en text. Den söker således inte förklaringar till varför en historisk händelse 

inträffade och vilket förlopp denne fått.42 
 

Den hermeneutik metoden, eller mer specifikt Wilhelm Diltheys definition av den 

hermeneutiska metoden är vad som denna uppsats använder sig av vid huvudstudien. Diltheys 

definition beskrivs i boken genom att vara ””den process genom vilken vi får kännedom om 

något psykiskt med hjälp av påtagliga tecken, genom vilka psyket manifesterar sig””.43 Vidare 

fortsätter förklaringen med att detta arbetssätt gör att historiker lär känna de människor som 

under en viss tidpunkt lämnat material efter sig. Detta genom att undersöka materialet samt 

                                                
39 Gustavsson & Svanström, 2018, 69. 
40 Gustavsson & Svanström, 2018, 70. 
41 Dahlgren & Florén, 1996, 181–209. 
42 Dahlgren & Florén, 1996, 192. 
43 Dahlgren & Florén, 1996, 192. 
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tiden dessa människor levde i.44 Men den hermeneutiska metoden har fortsatt sin utveckling 

och slutligen även blivit en textanalys. Metoden textanalys innebär inte bara att förstå textens 

syfte, utan även ur vilken situationer den tillkommit, dess upphovsman, etcetera. Forskaren 

bör leva sig in i texten inre som denne vill analysera, men även försöka identifiera sig med 

författaren av texten samt tänka sig in i författarens process till skrivandet av den befintliga 

texten.45  
 

Boken tar även upp Clifford Geertz samt Paul Ricœur. Geertz menar att tolkandet av 

beteenden samt handlingar ur en annan kultur görs på bästa sätt genom att forskaren sätter sig 

in i sammanhanget av de begrepps- samt tankestrukturer ur den kulturen som studerats. 

”Geertz menar att de flesta beteenden är symboliska handlingar och för att kunna förstå dem 

måste man tolka dem som sådana: /…/”.46 Ricœur menar att en text som skrivits håller ett 

avstånd från författaren som skrivit denna text. Han menar dessutom att man som läsare får en 

självförståelse av det författaren skrivit och detta gör då att texten forskaren läst blir en del av 

dennes egen diskurs.47   
 

Hermeneutiken handlar om att tolka och förstå en text och det är precis vad jag gjort i min 

uppsats. De fyra händelserna har plockats ut ur alla läroböckerna, sammanfattats och 

analyserats. Texterna har alltså först setts ur en helhet för att sedan granskas noggrannare. 

Efter detta har jag sätt den ur helheten ännu en gång för att få en bättre syn och förståelse av 

texterna. Precis som Geerts påstod, att forskaren bör närma sig den kultur den söker att 

studera eller forska, hade jag redan övertaget. Detta då jag kan både språket och kulturen i de 

båda utvalda länderna.  
 

 
 

4.2 Material  
Materialet består av fyra svenska historieläroböcker samt två serbiska historieläroböcker på 

gymnasienivå. Meningen var från början att hitta läroböcker från årtalen: 1985, 1995, 2005 

och 2015. Här skulle det alltså funnits läroböcker då Jugoslavien inte ännu hade fallit utan 

fortfarande fanns kvar, detta hade då varit intressant att se hur man såg på federationen i både 

Sverige och Serbien. Men tyvärr fanns inte dessa läroböcker i Narodna Biblioteka (nationella 

                                                
44 Dahlgren & Florén, 1996, 192. 
45 Dahlgren & Florén, 1996, 193. 
46 Dahlgren & Florén, 1996, 193. 
47 Dahlgren & Florén, 1996, 194. 



         
        Institutionen för kulturvetenskaper  
 

11 
 

 

biblioteket) i Belgrad. Men denna uppsats tar ändå upp dessa årtal ur ett svenskt 

läroboksperspektiv.  
 

4.2.1 De svenska läroböckerna 

Alla tiders historia: grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska och 

samhällsvetenskapliga linjer, 1985, av: Börje Bergström, Hans Almgren, och Arne Löwgren. 
 

Historia för gymnasiet. A-kursen, människan genom tiderna, 1997, av: Karin Skrutowska. 
 

Alla tiders historia Maxi. Lärarpärm, 2003, av: Hans Almgren, Arne Löwgren och Börje 

Bergöström. 
 

Perspektiv på historien plus, 2011, av: Hans Nyström, Lars Nyström, & Örjan Nyström. 
 

4.2.2 De serbiska läroböckerna 

Istorija; za treći razred gimnazije (Historia: för tredje året på gymnasiet), 2003, av: Đorđe 

Borozan, Saša Knežević och Sait Šabotić. 
 

Исторја: за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред 

општег и друштвено-језичког смера, (Historia: för tredje året på gymnasiet för 

naturmatematisk inriktning och fjärde året för allmän och socialspråklig inriktning), 2010, av: 

Ћорће Ћуриђ и Момчило Павловић (Đorđe Đurić och Momčilo Pavlović). 
 

4.3 Kritisk diskussion av metod och material 
Den kvalitativa hermeneutiska textanalysen är en bra metod för just denna uppsats då 

textanalys i sig är en väldigt lätthanterlig metod då den är väldigt bred, och handlar om att 

kunna analysera vad som står i en viss text. Denna text kan vara allt från en halv sida lång till 

att vara en bok. Metoden hermeneutik ger även forskaren lite svängrum, då det handlar om 

förståelsen som forskaren har, med hjälp av dess tidigare kunskaper samt erfarenheter. 

Metoden är anständig för allt som är skriftligt men även något som är muntligt.48 Detta kan 

dock ses som både positivt men även negativt då om något är alltför brett, kan det lätt göra att 

forskaren blir något förlägen. 
 

Det negativa med metoden är att allt material som samlats in, inte alltid är självklart och 

måste därför läsas mellan raderna. Detta kan dock göra att, beroende på tidigare kunskaper, 

många kan tolka samma text på flera olika sätt. Därför är det bra att förklara varför och hur 

                                                
48 Dahlgren & Florén, 1996, 194. 
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slutsatsen uppstod. Men även det att oavsett vad forskaren skriver måste det fortfarande ge 

förståelse till en person som inte vet något om ämnet.49 Genom självförståelse kommer 

tolkningen dessutom finnas i läsarens enskilda diskurs.50 Det finns dessutom många strukturer 

som ses som något främmande då det handlar om en kultur eller miljö som är hyfsat 

oförklarligt för ett samhälle eller kultur som vi är vana vid.51   
 

Denna uppsats går ut på att analysera läroböcker utifrån den information som finns i dem för 

att sedan jämföras. Detta kan göra att det blir språkmässigt svårt, men då jag kan språket var 

detta ingen nackdel för mig, men det kan vara en nackdel för andra. En annan fördel med 

materialet är att, då de är tagna ur bibliotek, är det lättillgängligt för alla.  
 

Nackdelar med materialet för just denna uppsats var att det inte var tillräckligt med 

tillgänglighet i biblioteket i Serbien. Ännu en nackdel kan vara att då läroböckerna inte är 

primärkällor är det forskarna och författarna som bestämmer innehållet. Hur mycket som bör 

skrivas av händelser som inträffas och vad som bör nämnas. Detta kan på så sett bygga på 

forskarens tolkningar av historien. Objektiviteten är därför oerhört viktigt vid denna sortens 

analyser.  

                                                
49 Dahlgren & Florén, 1996, 194. 
50 Dahlgren & Florén, 1996, 194. 
51 Dahlgren & Florén, 1996, 193. 
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5 Historisk översikt 
Här presenteras det historiska översikt över uppsatsens fyra huvudingångar: första 

världskrigets start, första världskrigets slut, andra världskrigets slut samt Jugoslaviens 

upplösning.   
 

5.1 Start på första världskriget 
Osmanska riket hade i århundranden härskat över Balkan och östra Medelhavet, men under 

1800-talet tappade riket fotfästet och Serbien lyckades bli en självständig nation. Detta var 

dock något som inte stormakterna var särskilt glada över. Serbien blev lydstat under 

Österrike-Ungern. Slaverna hade Ryssland på sin sida och ville därför att Bosnien och 

Hercegovina skulle bli en del av Serbien. Överste Dragutin Dimitrijević var ledare för 

högkvarterets underrättelsetjänst i Serbien samt ledare för den hemliga rörelsen Ujedinjenje ili 

Smrt (Enhet eller Död). Dimitrijević försökte även få regeringens stöd för rörelsen Crna ruka 

(svarta handen), som i början inte var en samling ungdomar utan ”/…/ i första hand ett 

förbund av mustaschprydda, korpulenta äldre serbiska officerare”.52 Samtidigt började det 

skapas ännu en rörelse, Bosnien och Hercegovina som var koloni till Österrike-Ungern 

grundade Mlada Bosna (Unga Bosnien).53 Dragutin Dimitrijević började planera att mörda 

kejsaren Franz Joseph från Österrike-Ungern år 1911, men detta blev dock aldrig av. Istället 

vände Dimitrijević sig mot Franz Ferdinand, som nämligen ville förnya dubbelmonarkin 

genom att bland annat ge slaviska folkgrupper ett ökat självstyre. Ferdinand ville göra detta 

just för att balansera Ungerns inflytande som var mycket starkt, men detta gick emot 

serbernas ambition inför ett Storserbien. När Crna ruka (svarta handen) nu fick reda på att 

Ferdinand, tillsammans med sin fru Sophie, skulle ta sig till Sarajevo under Sankt Vitusdagen 

1914 började mordplaner att sättas i verk. Detta då de ansåg att besöket var en förolämpning 

då det var årsdagen av serbernas nederlag 1389 mot turkarna vid Kosovo polje.54  
 

Söndagen den 28 juni 1914 var dagen då sju attentatsmän befann sig i Sarajevo längs med 

vägen till rådhuset. I staden befann sig enbart 120 polismän och inga av dessa var österrikare, 

även att de var disponibla. Det första attentatet som riktades mot kronprinsparet var en man 

som kastade en bomb, men missade och exploderade under en annan bil. Men Ferdinand blev 

inte skräckslagen och insisterade att fortsätta färden till sjukhuset men chauffören körde fel 

                                                
52 Skoog, 2014, https://militarhistoria.se/. 
53 Skoog, 2014, https://militarhistoria.se/. 
54 Smedberg, 2014, 20. 
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där Gavrilo Princip råkade hålla till. Princip steg ut på gatan och riktade en pistol mot 

Ferdinand och sköt iväg två skott. Både Ferdinand och hans fru dog. Officerare runt omkring 

arresterade Princip och resterande attentatsmän. Princip fick 20 års fängelse som dom för att 

ha mördat paret.55 Nästan en månad senare, torsdagen den 23 juli, sände Wien ett ultimatum 

till Belgrad, men detta var formulerad på ett sätt som den serbiska regeringen aldrig skulle 

kunna gå med på. Ett av kraven var till exempel att ämbetsmän samt trupper från Wien skulle 

få vara med och skipa rättvisa mot attentatsmännen. Serbien tillbakavisade ultimatumet och 

förklarade detta som en kränkning mot deras integritet. Den 28 juli förklarade därför kejsaren 

krig mot Serbien.56 
 

5.2 Slutet på första världskriget 
I slutet på första världskriget försökte Nikola Pašić som var Serbiens premiärminister, bevisa 

att serber, bosnier, kroater, slovener och makedonier var ett enat folk och att serberna bör vara 

det ledande landet. Då Serbiens armé lyckades besegra Bulgarien ansåg den allierade sidan 

det som en betydande insats vilket Serbien och Montenegro snart skulle få en belöning i Paris 

som bevis på uppskattning av Storbritannien och Frankrike.57 Under våren 1918 skulle både 

Serbien och Montenegro återupprättas som självständiga furstendömen. I december 1918 

samlades slovener samt kroater i Belgrad då den serbiska regeringen tog det första steget och 

skapade ”Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike” (SHS).58 Några år senare, på 

1920-talet, etablerades det nya riket med 12 miljoner invånare och precis som i SHS var det 

många olika etniciteter som inte fanns i något annat land. Serbien, som vunnit mycket 

internationell auktoritet för sin insats under första världskriget, tyckte att de hade rätten att 

vara ledande i det nya landet.59  
 

5.3 Slutet på andra världskriget 
I början var Titos gerillaarmé Partisanerna och dess anslutning till Serbien hyfsat liten, Tito 

började därför rekrytera bosnier, kroater, montenegriner och slovener. Detta gjorde att Titos 

armé redan 1942 var Jugoslaviens största motståndsrörelse och växte hela tiden och blev 

snabbt en etnisk blandning. 1943 kapitulerade Italien och efter detta fortsatte partisanerna 

kämpa mot tyskarna.60  
 

                                                
55 Smedberg, 2014, 21. 
56 Resic, 2006, 177–178. 
57 Resic, 2006, 179. 
58 Resic, 2006, 187. 
59 Resic, 2006, 195. 
60 Resic, 2006, 217-218. 
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Boken Andra världskriget, skriven av Willmott, Cross och Messenger år 2005, anger att 

tyskarna gick in i Jugoslavien och Grekland då Italien kapitulerade 1943, men Tito lyckades 

förekomma dem och hans vapenarsenal ökade. Tyskland satte in sin sista offensiv mot Titos 

militära grupp, partisanerna, i april 1944. Några månader senare, i september 1944, flög Tito 

till Moskva, detta för att sovjetiska styrkor började avancera mot Jugoslavien. Han flög till 

Moskva ”/…/ för att samordna operationer med dem”.61 1944 var det tydligt att Jugoslavien 

skulle kontrolleras av Titos partisaner efter kriget. Partisanrörelsen var självständig och utom 

Stalins kontroll. ”Först efter Storbritanniens och USA:s erkännande av Titos kommunister 

erbjöd även Moskva sitt stöd”.62 Kort tid efter att Tito besökt Moskva tog sig de sovjetiska 

arméerna in i Jugoslavien, en månad senare befriades partisanerna av den sovjetiska armén. 

De jugoslaviska partisanerna samt serbiska befolkningen regerade med vrede och skräck, när 

ledningen i Jugoslavien officiellt klagade på soldaternas hänsynslösa handlingar, blev Stalin 

och befälhavaren ursinniga över otacksamheten av Jugoslavien.63 
 

5.4 Upplösningen av Jugoslavien 
Björn Kumm skriver i sin bok Tito: folkets diktator att Josip Broz Tito var ”under sina sista år 

/…/ Jugoslaviens enda effektivt fungerande institution”.64 Men den 4 maj 1980 dog Tito, efter 

att ha haft problem med sitt ben, vilket slog befolkningen med stor sorg.65 Bara tio år efter 

Titos död ”år 1990 gick den jugoslaviska federationen mot sin grav”.66  
 

1990 inkallades de sex staterna för ett sista försök över att rädda den jugoslaviska 

federationen. Slovenien bestämde sig för att lämna federationen då staten lämnat ett antal krav 

för att stanna, vilka kongressen och Milošević avvisade. ”I realiteten dog både det federala 

kommunistpartiet och federationen Jugoslavien id detta tillfälle, /…/”.67 Slovenerna lämnade 

genast kongressen och kroaterna vägrade fortsätta utan dem. Slovenien lyckades lämna den 

jugoslaviska federationen genom en folkröstning och blev efter tio dagar självständiga. Detta 

var något även kroaterna ville försöka, men tolv procent av befolkningen var serber som inte 

ville bli självständiga från Jugoslavien.68 Milošević försökte samla alla serber i en enad stat, 

det vill säga den gamla drömmen om ett Storsebien, ledningen i Serbien såg därför inga 

                                                
61 Willmott, Cross & Messenger, 2005, 240. 
62 Resic, 2006, 219. 
63 Resic, 2006, 220. 
64 Kumm, 2009, 232. 
65 Kumm, 2009, 234–235. 
66 Resic, 2006, 265. 
67 Resic, 2006, 265. 
68 Resic, 2006, 265–266. 
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problem med att bevara Jugoslavien även utan Slovenien. ”Det började också bli uppenbart att 

kriget i Kroatien, och senare i Bosnien-Hercegovina, för Miloševićregimen syftade till att 

skapa ett Storserbien”.69 2004 övergick Jugoslavien till Serbien-Montenegro och två år senare 

delades även dessa två i frånskilda stater. Milošević var en utav många som hamnade vid 

internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, mot brott mot mänskligheten samt mot krigets 

lagar.70 

                                                
69 Resic, 2006, 271. 
70 Resic, 2006, 275. 
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6 Empirisk huvudstudie  
Här besvaras frågeställningarna till denna uppsats. Läroböckerna placeras i kronologisk 

ordning och i slutet ställs läroböckerna mot varandra där de jämförs i punktform. 
 

6.1 Läroböcker i Sverige 
Här presenteras de svenska läroböckerna i en tematisk indelning. 
 

6.1.1 Första världskrigets start 

I Alla tiders historia, skriven 1985, startar kapitlet som handlar om första världskriget genom 

att skriva: ”perioden 1871–1914 i Europas historia brukar kallas den väpnade fredens tid”,71 

där orsakerna radas upp i punktform. En utav punkterna beskriver rivaliteterna mellan 

Österrike och Balkanhalvön. Här förklaras att Österrike hade fått stöd från tyskarna, medan 

Serbien fick stöd från ryssarna. Läroboken fortsätter med utbrottet till kriget genom rubriken: 

”Skottet i Sarajevo”. En mycket simpel beskrivning formuleras ”Den 28 juni 1914 mördades 

den österrikiske tronföljaren på en gata i Sarajevo, /…/”.72 Vidare fortsätter förklaringen med 

att det snart visade sig att organisationen ”Svarta handen” var de som låg bakom mordet och 

att denna organisation arbetade speciellt för att förena bosnier och serber.73 Över denna text 

visar läroboken en bild på Gavrilo Princip som förs bort efter att han skjutit mot Österrikes 

tronföljare och hans maka. Bilden förklarar att då Princip enbart var 19 år gammal fick han 

enbart 20 år i fängelse, han fick dock tuberkulos och dog där.74   
 

Människan genom tiderna, skriven 1997, börjar tala om första världskriget genom kapitlet 

”Balkan – Europas krutdurk”, här förklaras att Balkan tillhörde det turkiska väldet sedan 

1500-talet. Ryssarna och Österrike-Ungern konkurrerade om inflytandet på Balkan och hur 

den kunde öka. Men efter en konferens i Berlin, beslöts det att både Serbien och Rumänien 

skulle bli självständiga. ”Österrike-Ungern fick rätt att ”inneha och förvalta” Bosnien-

Hercegovina”.75 Vilket de också gjorde 1908, samtidigt gick Turkiet igenom en revolution. 

Serbien tog detta mycket hårt då landet börjat hysa ”planer om ett Storserbien, där Bosnien-

Hercegovina skulle ingå”.76 Då Serbien hade stöd från ryssarna började det växa 

motsättningar mellan Österrike-Ungern och Ryssland. Men Balkankrisen växte fram 1912, då 

                                                
71 Bergström, Almgren & Löwgren, 1985, 250. 
72 Bergström, Almgren & Löwgren, 1985, 251. 
73 Bergström, Almgren & Löwgren, 1985, 252. 
74 Bergström, Almgren & Löwgren, 1985, 252. 
75 Skrutkowska, 1997, 259. 
76 Skrutkowska, 1997, 259. 
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Grekland och Balkanstaterna störtade mot Turkiet och lyckades vinna. Detta gjorde att 

Turkiet förlorade nu alla sina europeiska territorium de tidigare haft kontroll över.77 Kapitlet 

”Krigsutbrottet” påbörjas med datumet 28 juni 1914 då tronföljarparet från Österrike valt att 

komma på besök i Sarajevo. Men plötsligt skjuts paret av: ”en serbisktalande bosnier, medlem 

av Svarta handen, en organisation som ville förverkliga de storserbiska planerna.78” Österrike-

Ungern skickar därför ett ultimatum till Serbien och krävde att den österrikiske polisen skulle 

få delta under utredandet av mordet, men detta var något Serbien inte kunde tillåta och 

vägrade.79 
 

Alla tiders historia Maxi, skriven 2003, påbörjar kapitlet: ”Första världskriget” genom att 

skriva datumet: 28 juni 1914. Kapitlet fortsätter med att det var detta datum då den 

österrikiske kronprinsen Franz Ferdinand var på besök med sin hustru Sophie i Sarajevo. 

Bland folkmassorna som stod och hurrade stod även Gavrilo Princip, en 19 årig serb, han 

avlossade på nära håll två skott mot kronprinsen och hans hustru. Kronprinsparet var 

nämligen en symbol för det utländska förtrycket. Efter bara någon minut var de båda döda, 

och denna nyhet spred sig snabbt genom hela Europa.80 Underrubriken: ”Bakgrund och 

orsaker”, här skriver läroboken att det fanns ”Starka motsättningar mellan stormakterna”.81 

Det nämns även att den direkta anledningen till första världskriget var utvecklingen på 

Balkanhalvön.82 Detta stycke fortsätter efter en bild som visar hur Gavrilo Princip gripits och 

förs bort. Under bilden fortsätter förklaringen att Princip, som var en serbisk student, greps 

omedelbart efter skjutningen. Men då han var minderårig, 19 år gammal, fick han inte 

dödsstraff utan fick fängelsestraff, han dog dock i tuberkulos här.83 Under bilden förklaras 

även att Princip hyllades som en hjälte under den jugoslaviska tiden. I Sarajevo markerades 

till och med hans fotspår där han stod den 28 juni 1914 och avlossade skotten mot 

kronprinsparet.84  
 

Läroboken fortsätter med: ”Balkanhalvön – Europas oroliga hörn”, här beskrivs bakgrund och 

orsaker till händelsen i Sarajevo. Det börjar med förklringen att större delen av människorna 

som levde på Balkan var slaver och styrts av turkar, österrikare och ungrare i århundranden. 

                                                
77 Skrutkowska, 1997, 259. 
78 Skrutkowska, 1997, 260. 
79 Skrutkowska, 1997, 260. 
80 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 340. 
81 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 340. 
82 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 340. 
83 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 340. 
84 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 340. 



         
        Institutionen för kulturvetenskaper  
 

19 
 

 

Men under 1800-talet var det Osmanska riket tvungna att ge Balkanhalvön mer frihet och på 

detta sätt skapades nya stater som Serbien och Bulgarien. Serberna ville dock bilda en union 

mellan alla sydslaver som levde på Balkan där Serbien skulle vara kärnan. ”Serbien stöddes 

av sin slaviska ”storebror” Ryssland”.85 Men 1908 införlivade Österrike Bosnien-

Hercegovina, vilket gjorde att Serbien led ett allvarligt nederlag.86  
 

Läroboken hoppar nu till året 1912 då Balkan var med om ännu en kris, då den albanska 

provinsen ockuperades av Serbien från Osmanska riket. Men nu klev Österrike in och 

tvingade Serbien att ge upp sin erövring, vilket gjorde att Serbien fick ännu ett nederlag. Här 

förklaras bilden till vänster, som visar en karta över Balkanländerna, att Österrike-Ungern 

fortfarande var en stormakt på balkanhalvön 1914. Mordet 1914 gjorde att det fanns direkta 

motsättningar mellan Österrike och Serbien. Då mördaren var från Serbien beslöt Österrikes 

regering att ”/…/ ge Serbien en läxa”.87 Problemet för Österrike här var att de inte var rustade 

för krig, speciellt inte om Ryssland skulle ställa upp bakom Serbien. Österrikes kejsare, Frans 

Josef, lät 5 juli 1914 ställa frågan till den tyske kejsaren, Wilhelm II, om Tyskland skulle 

kunna tänka sig att stödja österrikarnas politik mot Serbien ”för ”Serbiens isolering och 

förminskning””.88 Tyskarna gick med på detta och lät österrikarna fortsätta med sin politik 

mot Serbien.89 Några veckor senare skickade Österrikes regering ett ultimatum till Serbiens, 

detta ultimatum besvarades efter 48 timmar. Österrikes krav var så pass hårda att de knappt 

gick att accepteras av en enskild stat. Ett av dessa krav var att Serbien skulle tillåta 

österrikiska tjänstemän att delta i utredningen av mordet på kronprinsparet samt rättegången 

för det. Serbiens regering gick med på Österrikes krav, förutom de som handlade om landets 

självständighet. ”Österrike bröt omedelbart de diplomatiska förbindelserna med Serbien och 

förklarade den 28 juli 1914 krig mot Serbien”.90 

 

Historiens ansikte, skriven 2009, påbörjar skrivandet om första världskriget genom kapitlet 

”Det stora kriget”, där läroboken skriver kortfattat vad det handlar om. ”År 1914 utbröt i 

Europa ett krig som inom loppet av några år kom att omfatta stora delar av världen”.91 Vidare 

fortsätter inledningen att förklara att namnet på kriget benämndes första världskriget, och att 

                                                
85 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 342. 
86 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 342. 
87 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 342. 
88 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 342. 
89 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 342. 
90 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 342. 
91 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 323. 
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en viktig orsak till krigets utbrott var en strävan efter maktbalans i Europa. Det var två länder 

under 1900-talet som stärkt sina positioner så pass mycket att de kunde rubba balansen, dessa 

var Serbien och Tyskland. Länder började bli intresserade av andra länders ekonomi och 

politiska situationer och ingick på så sätt i allianser med de andra länderna. Till slut hade en 

konflikt mellan två stater öppnat ett krig som drog med nästan hela världen.92  
 

Underrubriken: ”Maktbalans i gungning” tar läroboken upp hur stormakter som bland annat 

Frankrike, Ryssland och Storbritannien såg med oroliga ögon på hur tyskarna, som efter 

enandet, bara blivit allt starkare och starkare. Men för att inte hamna i ännu ett krig mot 

Frankrike visade tyskarna att de inte hade några avsikter att expandera ytterligare. De 

samlades därför för ett toppmöte i Berlin, Berlinkongressen, 1878 där mötet gick ut på att 

försöka föra en fredlig lösning på Balkan. Här hade nämligen maktbalansen rubbats efter 

kriget som utspelades mellan ryssarna och det Osmanska riket. Även att ryssarna gick 

segrande ur detta krig bestämdes det under toppmötet att områdena de vunnit skulle istället 

ges till Österrike-Ungern. Detta beslut gjorde att ryssarnas och tyskarnas relation började 

vackla, vilket medförde att Österrike-Unger och tyskarnas relation växte starkare. Vid sidan 

av detta var det områden på Balkan som lyckades bli självständiga, bland annat Serbien, som 

tidigare varit en del av det Osmanska riket.93  
 

Läroboken tar även upp att Balkanhalvön hade konflikter med Österrike-Ungern, speciellt 

Serbien som ville skapa ett Storserbien och därmed förena alla de sydslaviska 

folkgrupperna.94 Då det var många slaver som levde i Österrike-Ungern under denna tid, som 

valde att stödja den serbiska strävan. Serbien hade stöd från Ryssland, medan Österrike-

Ungern hade stöd från Tyskland. 1908 lyckades Österrike-Ungern förvaltade Bosnien och 

Hercegovina, vilket var ett stort nederlag för Serbien, då Bosnien och Hercegovinas 

befolkning var slaver. Därför valde Serbien och två andra stater i Balkan istället för att, 1912, 

bilda ett Balkanförbund för att kunna gå emot det osmanska riket. Detta medförde de så 

kallade Balkankrigen som varade mellan åren 1912 och 1913. Under dessa krig förlorade 

turkarna stora delar av sina europeiska områden. Serberna gick starkast ur krigen och närmade 

sig Ryssland något ytterligare. ”Balkankrigen brukar ses som ett slags förspel till det första 

världskriget”.95 
 

                                                
92 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 323. 
93 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 324–325. 
94 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 326. 
95 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 327. 
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Kapitlet: ”Den tändande gnistan”, förklarar att sommaren 1914 befann sig Österrike-Ungerns 

60-årige kronprins Frans Ferdinand och hans hustru Sophie i Bosnien. Ferdinand skulle 

nämligen inspektera armén här. ”Den 28 juni, några dagar efter inspektionen, åkte paret till 

Sarajevo för att göra ett officiellt besök”.96 I huvudstaden befann sig fem medlemmar ur 

organisationen Svarta handen, dessa var beväpnade med dels bomber men även pistoler. 

Österrike-Ungern hade fått varningar om Ferdinands besök men dessa avfärdades. Det första 

som hände kronprinsparet var att en bomb kastades mot deras bilen, men missade, 

kronprinsen ansåg att det inte fanns någon anledning till att inte fortsätta den bestämda rutten. 

Men efter att chauffören kört fel ”/…/ stannande bilen av en tillfällighet framför den unge 

serbiske studenten Gavrilo Princip, en av konspiratörerna”.97 Princip avfyrade två direkt 

dödande skott, där kronprinsparet dog inom nåra minuter. Princip arresterades genast, men då 

han enbart var 19 år gammal skickades han till tukthus där han skulle sitta i 20 år. Då Princip 

var från Serbien beslöt sig Frans Joseph, den habsburgske kejsaren, och regeringen att ”/…/ 

göra en kraftfull markering”.98 Tre veckor efter mordet på kronprinsen och hans hustru sände 

Österrike-Ungern ett ultimatum till Serbien, som enbart fick 48 timmar på sig att besvara. Då 

Frans Joseph ansåg att den österrikiska armén var illa rustad, hade han redan innan Ferdinands 

död undersökt om tyskarna skulle stå på hans sida. Vilket den tyske kejsaren försäkrat. 

Samtidigt visste även Franz Joseph att Serbien hade stöd från ryssarna som skulle skynda till 

serbernas försvar.99 
 

Kapitlet: ”Kedjereaktion i Europa” förklarar att Serbien gick med på de flesta kraven 

Österrike ställt i sitt ultimatum. Men de avvisade ett krav ”/…/ om österrikisk medverkan i 

mordutredningen och svävade på målet när det gällde att rensa ut bland de serbisk-

nationalistiska grupperingarna”.100 Omvärlden ansåg att Serbiens svar godkännande och det 

var inte många som förväntade sig av Österrikes upptrappning. Men den 28 juli, bara en 

månad efter kronprinsens död, förklarade Österrike krig mot Serbien.101  

 

6.1.2 Första världskrigets slut 

Alla tiders historia skriver att efter första världskriget samlades stormakterna vid 

Versaillesfreden där de olika händelserna efter överenskommelserna förklaras. Här skrivs: 
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”Österrike-Ungern fick avträda stora områden till Italien och Rumänien och till de nybildade 

staterna Tjeckoslovakien, Jugoslavien och Polen”.102  
 

Kapitlet: ”Frederna” i Människan genom tiderna beskriver bland annat hur Wilson, som var 

president i Amerika, utarbetade ett fjorton punkter långt fredsprogram. Jugoslavien nämns 

genom att förklara hur federationen kom till: ”Det habsburgska väldets sydslaver – slovener, 

serber, kroater bl.a. – blev medborgare i en ny stat: Jugoslavien”.103 
 

Kapitlet: ”Frederna – övriga freder” i Alla tiders historia Maxi förklarar vilka freder som kom 

till, bland annat Versaillesfreden. ”Frederna med de övriga centralmakterna ändrade om både 

Europas och Mellanösterns karta”.104 Kartan här förklarar att Serbien, Montenegro, Bosnien, 

Kroatien och andra delar ur det Österrike-Ungerska imperiet uppgick i en ny stat, Jugoslavien. 

Kapitlet fortsätter förklara att Österrike-Ungern var tvungna att avstå andra stora områden till 

exempelvis Italien och Rumänien. Men även till nybildade stater som Jugoslavien, Polen och 

Tjeckoslovakien. Läroboken skriver även: ”I samband med Österrike-Ungerns krigsnederlag 

bildades ”Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike” med Serbiens huvudstad Belgrad 

som huvudstad”.105 Några år senare kom detta kungarike att utvidgas och kallas 

Jugoslavien.106 
 

Jugoslaviens bildande nämns inte i Historien ansikte. Men tar upp Versaillesfreden och att det 

närvarade ett trettiotal länder där tyskarna utpekades som ansvariga för kriget. Även Wilsons 

förhandlingar nämns.107 
 
6.1.3 Andra världskrigets slut 

Kapitlet: ”Västblock och östblock tar form” i Alla tiders historia, förklara att Jugoslavien 

således var ett kommunistiskt land som Sovjetunionen inte hade kontroll över. Jugoslavien 

ville inte låta sig dirigeras från Sovjetunionens huvudstad, Moskva. Tito nämns genom 

förklaringen: ”Den jugoslaviske kommunistledaren Tito hade med hjälp av en välorganiserad 

partisanarmé i slutet av andra världskriget kunnat fördriva tyskarna och gripa makten”.108 På 

grund av att Tito hade en egen armé, som han kunde stödja sig på, blev aldrig Jugoslavien 
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103 Skrutkowska, 1997, 261. 
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beroende av ett stort land som Sovjetunionen.109 Läroboken fortsätter med: ”Östereuropeisk 

oro” då Jugoslavien lyckats bryta sig ur östblocket år 1948. Nu kunde Jugoslavien fortsätta att 

utvecklas genom att bland annat utveckla en egen variant av kommunism. Då Stalin dog 

närmade sig Jugoslavien och Sovjetunionen varandra. Men Jugoslavien fortsatte med att hålla 

sig fast vid ”/…/ sin ideologiska linje om att varje land skulle ha rätt att välja sin väg till 

socialismen”.110  
 

Människan genom tiderna tar upp andra världskriget under kapitlet: ”Stalin tar kontrollen 

över Östeuropa”. Här skriver läroboken att kommunistiska partier, som i början var 

minoriteter, blev det enda partiet i flertalet länder. Medan Jugoslavien lyckades hålla sig borta 

genom att istället upprätthålla en egen ”självständig kommunistisk regim under marskalk 

Tito”.111 Kapitlet ”Politisk utveckling” skriver läroboken: ”Jugoslavien lyckades bevara sin 

självständighet under ledningen av den legendariske krigshjälten Tito”.112 
 

Kapitlet: ”Jugoslavien, Albanien och Rumänien når oberoende” i Alla tiders historia Maxi 

förklarar att: ”Fram till 1948 såg det ut som om Jugoslavien också skulle bli en av Östeuropas 

folkdemokratier”.113 Men nu blev det en definitiv brytning mellan Jugoslavien och 

Sovjetunionen. ”Den jugoslaviske kommunistledaren Tito hade i slutet av andra världskriget 

fördrivit tyskarna och gripit makten med hjälp av en välorganiserad partisanarmé”.114 I och 

med att Tito hade sin partisanarmé som han kunde stödja sig på blev han aldrig lika beroende 

av Sovjetunionen som andra stater. Detta gjorde att Jugoslavien under Titos ledning spelade 

en viktig roll, speciellt bland de alliansfria staterna.115  
 

Kapitlet: ”Förhandlingar om fred” i Historiens ansikte handlar om Jaltaförhandlingarna som 

utspelades 1945 på Krim. ”Den sovjetstödda kommunistiska regeringen i Polen, liksom i 

Jugoslavien, skulle ombildas på bredare demokratisk bas”.116 
 
6.1.4 Jugoslaviens uppdelning 

Kapitlet: ”Jugoslavien i sönderfall och krig” i Alla tiders historia påbörjar med en kort 

historia om Jugoslavien.117 Landet skapades genom två fallande välden, det osmanska riket 
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samt det habsburgska kejsardömet efter första världskriget. Jugoslavien var ett land som hade 

många inre svårigheter med splittrade statsbildningar. Landet hade bland annat många olika 

folkgrupper som hade svårt att hålla samman. Under andra världskriget lyckades nazisterna 

skapa en lydstat, Kroatien, som började utöva ett fascistiskt skräckvälde. Detta specifikt mot 

”sina etniska minoriteter”.118 Men efter andra världskriget lyckades Tito återskapa 

Jugoslavien och höll landets sex delrepubliker samman fram till sin död, 1980. 1991 upplöstes 

Sovjetunionen och både Kroatien och Slovenien förklarade sig själva självständiga från 

Jugoslavien. Bosnien-Hercegovina följde de två länderna fotspår och förklarade sig 

självständiga 1992. Men Serbien försökte fortfarande hålla Jugoslavien samman, vilket gjorde 

att ett inbördeskrig utbröt. ”Det tog i stor utsträckning formen av etnisk rensning; sedan 

Serbien erövrat ett område fördrevs alla icke-serber. Också i Kroatien pågick etnisk 

rensning”.119 Inbördeskriget räddades av att NATO och USA tvingade både Serbien och 

Kroatien att erkänna Bosnien som en självständig stat. Bosnien blev delad i två områden, den 

ena var serbisk medan det andra området var muslimsk-kroatisk.120  
 

Människan genom tiderna tar upp kapitlet: ”Den jugoslaviska tragedin” där det sammanfattas 

hur Jugoslavien blev till och hur det till slut splittrades. Jugoslavien blev till efter första 

världskriget och förverkligade Serbiens dröm om ett Storserbien då det var de som 

dominerade denna nya stat. Jugoslavien bestod av minoriteter som kroater, ungrare, slovener 

och albaner. Men det fanns dock stora motsättningar, speciellt mellan Serbien och Kroatien. 

Under andra världskriget var Kroatien i nära samarbete med nazistiska ockupationsmakter, 

här förföljdes och mördades serber, judar och romer. Serbiens svar till detta var att de började 

angripa och mörda tiotusentals kroater och muslimer. ”1945 blev Jugoslavien en 

kommunistisk enpartistat som Tito styrde med diktatorisk hand”.121 Tito lyckades bland annat 

hålla tillbaka serbernas ambition om att dominera, ”/…/ Tito var kroat – och delrepublikernas 

nationella strävanden”.122 Tito dog 1980 och det var nu de nationella motsättningarna trädde 

fram mer och mer. Under sommar 1991 bröt sig Slovenien och Kroatien loss från Jugoslavien, 

Serbien försökte bevara Jugoslavien och dess gamla dominerande roll med vapenmakt. 

Kapitlet avslutas genom att förklara hur Jugoslavien splittrades. ”Men sedan de båda 
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republikerna erkänts som suveräna stater av ett stort antal regeringar, upphörde Jugoslavien 

att existera som en enad stat”.123 
 

Historiens ansikte använder sig av underrubriken: ”Etniska konflikter - Jugoslavienkrigen” 

som en början på en förklaring av Jugoslaviens upplösning. ”Nationalismen frodades i flera 

av de öststater som uppstått i samband med Versaillesfreden, men som knutits som 

satellitstater till Sovjetunionen efter andra världskriget”.124 Läroboken fortsätter sedan att 

förklara att Jugoslavien inte hade det lika enkelt att splittras som Tjeckoslovakien hade det 

1992. Jugoslavien hade nämligen religiösa och etniska splittringar och att de inre konflikter på 

Balkanhalvön blev ödesdigra. Konflikter, krig och politisk oro är en av Balkanområdets 

historia. Men under Titos ledning höll Jugoslavien sig förhållandevis lugn under 

efterkrigstiden. Men efter Titos död, år 1980, började problemen i Jugoslavien träda fram, 

genom uppror som blev blodiga. De inbördes konflikterna tog inte en början förrän 

Sovjetunionen föll år 1991 och konflikterna ledde till krig. ”Ditintills hade kommunistpartiet, 

försvarsmakten och kraftsamlingen mot Sovjetunionen som gemensam fiende bidragit till att 

republiken hållit samman”.125 Samtidigt hade Slobodan Milošević, som var en politisk ledare i 

Jugoslavien, från 1989 börjat rikta sin politik alltmer mot en serbisk nationalistisk politik.126  
 

Underrubriken: ”Etniska konflikter - Jugoslavienkrigen” fortsätter med en kort förklaring om 

hur Jugoslavien började splittras: ”Ett ekonomiskt sammanbrott med skenande inflation blev 

den utlösande faktorn för händelseutvecklingen i Jugoslavien”.127 Kroatien och Slovenien, 

som var två rika industrialiserade delstater, såg de resterande delstaterna som onödig 

belastning och försökte därför förklara sig självständiga.128 Vilket gjorde att ”De 

serbkontrollerade militära styrkorna gick nu till angrepp”.129 Slobodan Milošević hade som 

mål att samla alla serber i en stat och då många levde i Kroatien ville inte Milošević släppa 

denna delstat. Samma anledning gällde när det kom till att Bosnien försökte bli självständig 

bara ett år efter Kroatien och Slovenien. Även i Bosnien ledde självständighetsförsöket till 

krig mellan olika etniska grupper. Serbiens styrkor tvångsförflytta både bosnier och kroater 

från de områden där serberna hade majoriteten av befolkningen. Liknande tvångsförflyttning 

                                                
123 Almgren, Löwgren & Bergström, 2002, 513. 
124 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 469. 
125 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 469. 
126 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 469. 
127 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 469. 
128 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 469–470. 
129 Rönnqvist & Winkvist, 2009, 470. 



         
        Institutionen för kulturvetenskaper  
 

26 
 

 

gjorde även kroaterna, i mindre utsträckning, av andra etniska grupper. ”Begreppet etnisk 

rensning började nu att användas för att förklara det som hände i Jugoslavien”.130 
 

Slutligen tar läroboken upp hur FN:s fredsbevarande styrkor tog sig in i Jugoslavien, dock 

skulle inte de jugoslaviska krigen få ett slut förrän 1995, men året 1992 ingick krigen in i en 

något lugnare fas. För människorna som levde i de krigande områdena upplevde ett socialt 

trauma och hatet mot andra etniska grupper växte sig allt starkare, samtidigt som det späddes 

på genom olika propagandan. ”De etniska konflikterna påverkade vänskapsband och 

familjekonstellationer i alla samhällsklasser”.131 Flera tiotusentals människor dog och 

runtomkring två miljoner var på flykt. Många av dessa flyktingar tog sig till andra länder i 

Europa, som till exempel Sverige.132 
 

 

6.2 Läroböcker i Serbien 
Här presenteras de serbiska läroböckerna i en tematisk indelning. 
 

6.2.1 Första världskrigets start 

Istorija; za treći razred gimnazije (Historia: för tredje året på gymnasiet), skriven 2003, 

påbörjar kapitlet om första världskriget genom att förklara det internationella samfundet före 

första världskrigets utbrott. Fram till första världskriget fanns det många politiska kriser och 

lokala krig som hela tiden hotade att förstöra världsfreden. 1904 var året då Frankrike, med 

samtycke av England, ville ha Marocko som en del av sin koloni. Men tyskarna var dock 

emot detta och förklarade krig mot Frankrike. På grund av att Frankrike inte var tillräckligt 

förberedda blev kriget vunnet på ett fredligt sätt. Österrike-Ungern slog samman Bosnien och 

Hercegovina år 1908 och strider mot bestämmelserna i Berlinfördraget. Detta orsakade stora 

protester i Ryssland, men landet var mycket försvagat efter kriget mot Japan 1904–1905. 

Ryssland var därför tvungen att lämna över inflytandet på Balkan till Österrike-Ungern och 

förena sig med införlivandet av Bosnien och Hercegovina.133 Till vänster om denna text finns 

en bild som visare fem män rustade i militära klädslar och har beskrivningen ”Balkanske 

nevolje, karikatura engleskog lista ”Panč”” (Balkanproblem, karikatyr av den engelska 

tidningen Punch).134  
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Läroboken fortsätter med rubriken: ”Sarajevski atentat” (Sarajevoatentatet), här skrivs det att 

den direkta orsaken till första världskriget var mordet på den österrikiske kronprinsen Franz 

Ferdinand den 28 juni 1914 i Sarajevo. Mordet utfördes av Gavrilo Princip, som var medlem i 

den nationella revolutionära organisationen ”Mlada Bosna” (Unga Bosnien). Denna 

organisation fick stöd från den serbiska organisationen ”Ujedinjene ili Smrt” (Enhet eller 

död). Det utfördes en undersökning direkt efter mordet, här kunde ingen koppla mördaren till 

Serbien. Men detta stoppade inte Österrike-Ungern från att klandra mördandet av Franz 

Ferdinand på Serbien och skickade därför ett ultimatum i juli 1914. Den serbiska regeringen 

gick med på alla villkor Österrike-Ungern hade, med undantag på begäran av att den 

Österrike-Ungerska polisen och rättsliga myndigheterna skulle undersöka mordet på dess 

statliga territorium. Detta var något som Serbien, som suverän stat, inte kunde acceptera. 

Österrike-Ungern förväntade sig detta och med Tysklands godkännande förklarade de krig 

mot Serbien den 28 juli 1914. Detta var då början på en krigskonflikt som kom att bli ett 

världskrig.135  
 

Историја: за tрећi разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред 

општег и друштвено-језичког смера (Historia: för tredje året på gymnasiet för 

naturmatematisk inriktning och fjärde året för allmän och socialspråklig inriktning), skriven 

2010, påbörjar kapitlet om första världskriget med rubriken ”Међународна криза и почетак 

светског рата, ратна 1914.” (Den interna krisen och början på världskriget, kriget 1914).136 

Här beskrivs en kort sammanfattning om första världskriget genom att skriva att kriget 

utspelades mellan åren 1914 och 1918. Boken förklarar även att det var 36 länder som var 

inblandade i världskriget, där större delen av världens befolkning levde. Fram till kriget var 

det konflikter mellan de europeiska makterna över både ekonomisk och politisk dominans 

men även över Europas kolonier runt om i världen. Orsaken till kriget var mordet på Franz 

Ferdinand, nu tog Österrike-Ungern chansen och förklarade krig mot Serbien, även då den 

serbiska regeringen inte var ansvarig för mordet. Kriget blev paneuropeisk och 

världsomfattande. År 1914 tog sig Ententen och Centralmakterna över östra, västra och 

Balkanska fronten. Den ursprungliga offensiven på västra fronten överskuggades hösten 1914, 

och skiftade till ett långvarigt världskrig.137  
 

                                                
135 Borozan, Knežević & Šabotić, 2003, 232. 
136 Ћуриђ & Павловић, 2010, 72. 
137 Ћуриђ & Павловић, 2010, 72. 
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Kapitlet: ”Узроци рат” (Krigets orsaker) går igenom orsakerna till första världskrigets start, 

detta kapitel är välskriven och börjar på året 1871 och beskriver alla händelser fram till 1914. 

Den första orsaken bör först sökas bland de stora europeiska makternas imperialistiska 

intressen samt deras politiska och ekonomiska intressen för den gamla kontinenten i slutet på 

1800- och början på 1900-talet. Men 1903 gjorde Serbien en förändring i sin utrikespolitik, 

trots att landet inte formellt tillhörde någon allians sökte de stöd hos Ryssland, Frankrike och 

Storbritannien. Serbien försök om stöd ledde till intensifiering av förbindelserna med 

Österrike-Ungern. Dessutom såg Serbien, att alla sydslaver som levde i monarkin, som en del 

av den framtida nationella befrielsen och enande. Som följd infördes tullkriget mot Serbien 

vid tiden av Balkankriget. Strategierna för de centrala makterna började genomföra planer för 

ockupation uppdelning av Serbien.138  
 

1914 hade Österrike-Ungern upprätthållit stora militära manövrar i Sarajevo, och vid just 

detta tillfälle tog sig kronprinsen Franz Ferdinand och hans maka Sophie till huvudstaden. 

Den 28 juli 1914 begick en ung serb från Bosnien, Gavrilo Princip, ett mordförsök på 

Ferdinand och hans fru. Princip tillhörde organisationen ”Mlada Bosna” (Unga Bosnien) och 

trodde att mordet på kronprinsparet skulle förändra Österrike-Ungerns politik mot både 

serberna och de andra sydslaverna, men handlingen hade motsatt effekt. Österrike-Ungern 

anklagade den serbiska regeringen för mordet på Franz Ferdinand trots att de inte var 

ansvariga. Österrike-Ungerns plan var att besegra Serbien och återställa det österrike-

ungerska imperiet. Men fruktandet att Ryssland skulle skydda Balkan och ställa sig bakom 

den serbiska regeringen. Då Österrike-Unger nästan gett upp kriget kom ett tydligt svar från 

Berlin, vid krig skulle de ställa upp bakom Österrike-Ungern. Den 23 juli skickades ett 

ultimatum till Serbien med villkor som ingen suverän- eller oberoende stat skulle kunna 

acceptera. Alla villkor accepteras förutom ett, detta räckte för Österrike-Ungern att, den 28 

juli 1914, förklara krig mot Serbien.139 
 
6.2.2 Första världskrigets slut 

Rubriken: ”Stvaranje Jugoslovenske Države” (Skapandet av den jugoslaviska staten) i 

Istorija; za treći razred gimnazije (Historia: för tredje året på gymnasiet) talar om tanken att 

förena de södra slaviska nationerna och skapa en gemensam framträdde på 1900-talet. Det 

uppstod först som en strävan efter att kunna etablera närmare politiska, ekonomiska och 

                                                
138 Ћуриђ & Павловић, 2010, 72–73. 
139 Ћуриђ & Павловић, 2010, 73. 
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kulturella relationer bland de sydslaviska nationerna. Denna tanke växte till en politisk rörelse 

som ville ha nationell befrielse och skapade på så sätt ett gemensamt tillstånd. Den största 

motståndaren, till förverkligandet av den jugoslaviska idén och skapandet av en gemensam 

stat, var Österrike-Ungern. Här levde nämligen, sedan första världskriget, ett stort antal 

slovener. Enhetsprocessen löpte tillsammans med kampen av befrielse från den Österrike-

Ungerska regeringen. Vid utbrottet av första världskriget var det uppenbart att lösningen av 

den jugoslaviska frågan inte skulle vänta länge.140 Då nationalrådet, som bestod av Serbien, 

Kroatien och Slovenien, inte kunde försvara sina gränser var det största hotet Italien. Italien 

försökte nämligen slå samman de områden som de blivit lovade vid Londonfördraget. 

Samtidigt började rika och markägare i Bosnien och Hercegovina att revolutionera. Vid en 

sådan situation kunde nationalrådet inte göra något annat än att tillkalla den serbiska armén, 

som rörde sig snabbt genom Serbiens, Kroatiens och Sloveniens områden till det sydslaviska 

gränserna.141 I slutet på november 1918 reste folkrättsrådet från Zagreb till Belgrad för att 

förhandla om inrättandet av en gemensam stat. Några dagar senare, den 1 december 1918, 

förklarade regenten Aleksandar att Serbien skulle förenas med länderna Kroatien och 

Slovenien. Det var på detta sätt ”Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike” 

bildades.142  
 

Kapitlet: ”Уједињење” (Enandet) i Историја: за tрећi разред гимназије природно-

математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера (Historia: 

för tredje året på gymnasiet för naturmatematisk inriktning och fjärde året för allmän och 

socialspråklig inriktning), skriver att den 28 december 1918 anlände företrädare från Serbien, 

Kroatien och Slovenien i Belgrad, dessa överlämnade ett dokument med kronprinsen 

Aleksandars förklarande av enandet av serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike. 

Detta datum var det inte enbart en ny stat som var skapad utan även serbernas krigsmål och 

strävandenas största aspekt av den intellektuella allmänheten. Efter Versaillesfreden framkom 

en ny stat, här samlades Balkanstaterna och delar av Österrike-Ungern och skapade den 

jugoslaviska federationen. Detta gjorde att Serbiens krigsmål och en samling av slavernas 

befolkning uppnåddes.143  
 

                                                
140 Borozan, Knežević & Šabotić, 2003, 245. 
141 Borozan, Knežević & Šabotić, 2003, 248–249. 
142 Borozan, Knežević & Šabotić, 2003, 249. 
143 Ћуриђ & Павловић, 2010, 136. 
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6.2.3 Andra världskrigets slut 

I Istorija; za treći razred gimnazije (Historia: för tredje året på gymnasiet), börjar med 

kapitlet: ”Jugoslavija nakon drugog svjetskog rata” (Jugoslavien efter andra världskriget), 

genom att visa hur Jugoslaviens karta såg ut under denna period. Under bilden börjar kapitlet 

berätta att Jugoslavien, som var ett socialistiskt land, gick igenom två utvecklingsperioder. 

Den ena perioden varade mellan 1945 och 1950, då det var en administrativ, statlig socialism. 

Medan under den andra perioden, som varade från 1950 till upplösningen 1991, var en 

självstyrande socialism.144 
 

Under kapitlet ”Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1944–1945” (Det jugoslaviska 

kriget och krigets sista fas 1944–1945) i Историја: за tрећi разред гимназије природно-

математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера (Historia: 

för tredje året på gymnasiet för naturmatematisk inriktning och fjärde året för allmän och 

socialspråklig inriktning) menar att Josip Broz Tito lovade 31 augusti 1944 att inte 

introducera kommunismen i landet. Tito kom därmed överens med britterna om militär hjälp 

vid ett möte med politikern Churchill. Men utan Storbritanniens vetande hade Tito ett möte 

med Stalin i Sovjetunionen 18 september 1944. Mötet handlade om ett allierande mellan 

Jugoslavien och Sovjetunionen. Jugoslavien skulle få hjälp från röda armén för att frita det 

jugoslaviska territoriet.145 
 
6.2.4 Jugoslaviens upplösning 

I Istorija; za treći razred gimnazije (Historia: för tredje året på gymnasiet), påbörjar kapitlet: 

”Kriza i raspad SFRJ” (Kris och uppdelning av SRFJ (Socialistiska Federativa Republiken 

Jugoslavien)), med att skriva anledningar till Jugoslaviens upplösning. Det fanns många 

anledningar: politiska, ekonomiska, historiska, kulturella, religiösa och sociala skäl till 

upplösningen. Dessa anledningar förvärrade relationer med resterande världen. Krisen 

påskyndades då Josip Broz Tito dog 1980, en man som var en symbol för socialistiskt 

självstyrande och ett alliansfritt Jugoslavien. Presidentrollen togs över av ett kollektivt 

ledarskap, där för varje år valdes en ny från varje republik eller provins.146 År 1990 hölls det 

ett flerpartsval i alla republiker, i Serbien och Montenegro ville man hålla kvar det stora 

Jugoslavien. Men i de andra republikerna tog myndigheterna nya politiska styrkor och ville 

skapa egna oberoende stater. Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina samt 

                                                
144 Borozan, Knežević & Šabotić, 2003, 307. 
145 Ћуриђ & Павловић, 2010, 203. 
146 Borozan, Knežević & Šabotić, 2003, 318. 
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Makedonien röstade för att gå ur Jugoslavien, medan Serbien och Montenegro gick ihop i en 

stat 1992.147 Uppdelningen uppföljdes av krigsföringar från den jugoslaviska folkets armé, 

denna tog sig först in i Slovenien, men återkallades. Då det uppstod konflikter i Kroatien på 

grund av att den serbiska befolkningen vägrade att erkänna Kroatiens självständighet. De ville 

behålla enigheten till Serbien och vara en del av den federala republiken Jugoslavien. 

Liknande hände även vid självständighetsförklaringen av Bosnien och Hercegovina och i april 

1992 startade ett krig mot den civila befolkningen. Nu påbörjades den etniska rensningen, där 

befolkningen dödades och utvisades. Sarajevo låg under belägring i tre år. I maj 1992 gick 

Serbien och Montenegro ihop och skapade SRJ, Savezna Republika Jugoslavije 

(Förbundsrepubliken Jugoslavien). I november 1995, under ett starkt påtryck från USA, 

tecknades ett avtal mellan Bosnien och Hercegovina, Serbien och Kroatien om krigets slut på 

Bosnien och Hercegovina. Slutligen undertecknades fredsförslaget i december 1995 i Paris.148 

Vid presidentvalet år 2000 slutade Slobodan Milošević som president över SRJ. Den serbiska 

regeringen tog dock över den serbiska demokratiska oppositionen och utlämnade Milošević 

till den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag. I Belgrad 2002 nedtecknades ett avtal 

med representanter ur EU, Europeiska Unionen, detta för att omorganisera Serbiens och 

Montenegros republik. Ett år senare i februari 2003 offentlighet förklarades Serbien och 

Montenegro som en federation. Denna federation upphörde tre år senare, i juni 2006.149 
 

I Историја: за tрећi разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред 

општег и друштвено-језичког смера (Historia: för tredje året på gymnasiet för 

naturmatematisk inriktning och fjärde året för allmän och socialspråklig inriktning) Menar 

kapitlet: ”Друштвена криза и разбијање заједничке државе 1980–2000” (Social kris och 

brytning av den gemensamma staten 1980–2000) att det fanns många inverkningar på 

Jugoslaviens fall. Bland dessa inverkningar är bland annat allmänna händelser i Europa, Josip 

Broz Titos död 1980, rivning av kommunismen och Sovjetunionens sammanbrott.150 

Upplösningen började den 25 juni 1991 då Slovenien förklarade sig självständiga från 

Jugoslavien. Kroatien försökte följa Sloveniens steg och förklarade sig självständiga i mitten 

av 1991. Bara några månader senare, i april 1992, förklarade även Bosnien och Hercegovina 

sig självständiga. Nu startade ännu ett krig mellan Serbien, Kroatien och Bosnien och 

Hercegovina. Implikationerna var katastrofala för alla.151 Inbördeskriget i Bosnien avslutades 

                                                
147 Borozan, Knežević & Šabotić, 2003, 320. 
148 Borozan, Knežević & Šabotić, 2003, 320. 
149 Borozan, Knežević & Šabotić, 2003, 320–321. 
150 Ћуриђ & Павловић, 2010, 248. 
151 Ћуриђ & Павловић, 2010, 249. 
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i Dayton, USA, den 21 november 1995 genom ett vapenstillestånd. Den 14 december samma 

år tecknades dessutom ett fredsavtal. Daytonavtalet definierade Bosnien och Hercegovinas 

som en stat med två bestående stater: republik Serbien och en muslimsk-kroatisk 

federation.152 Några år senare, genom en allmän omröstning, valdes Slobodan Milošević bort 

mot en ny president av en ny serbisk regering. I januari 2003 skapades en sammanföring 

mellan Serbien och Montenegro som skulle hålla fram till 2006 då även dessa delades och 

blev två självständiga stater.153  
 

6.3 Likheter mellan läroböckerna 

• Alla läroböckerna använder sig av kartor, oavsett om de är hela sidor stora eller en liten 

bild på ett specifikt område.  

• Läroböckerna använder datumet 28 juni 1914 för en början av förklaringen att det var då 

kronprinsparet besköts i Sarajevo. Läroböckernas information om första världskrigets start 

både före och efter attentatet förklaras på liknande sätt. 

• Rivaliteten mellan Österrike-Ungern och Balkanhalvön nämns i majoriteten av 

läroböckerna. 

• Majoriteten av läroböckerna skriver att efter första världskriget bildades en ny stat, alltså 

Jugoslavien. 

• Jugoslavien var även den stat som lyckades hålla avstånd från Sovjetunionen och nämns 

därför i läroböckerna. 

• Namnet Tito eller Josip Broz Tito, är något alla läroböcker har med vid minst ett tillfälle. 

Oavsett om det är i förbigående eller om en underrubrik är tilldelad honom. 

• Jugoslaviens fall nämns i läroböckerna genom att det började med Titos död och fortsatte 

till en etnisk rensning och slutligen till en splittring och upplösning. 

 

6.4 Skillnader mellan läroböckerna 

• De svenska läroböckerna skriver att Gavrilo Princip, som sköt kronprinsparet, var från 

organisationen Crna ruka (Svarta handen). Medan de serbiska läroböckerna skriver att 

Princip var medlem i organisationen Mlada Bosna (Unga Bosnien).  

• Enbart läroboken: Historiens ansikte, tillsammans med de serbiska läroböckerna, nämner 

namnet Slobodan Milošević. 
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7 Analys 
Här presenteras en kort sammanfattning, en analys av vad som skiljer denna uppsats till den 

tidigare forskningen, hur teorin applicerats och en diskussion av den empiriska huvudstudien. 

Slutligen presenteras även ett par exempel på en fortsatt forskning.  
 

7.1 Sammanfattande analys  
Denna kandidatuppsats handlar om fyra historiska händelser som inträffat i Östeuropa och hur 

dessa beskrivs i de svenska samt serbiska läroböckerna. Syftet är att genom en undersökning 

av sex läroböcker, fyra från Sverige och två från Serbien, få en förståelse för hur det kan 

skiljas informationsmässigt mellan två länder i Europa. Även analysera skillnader och på så 

sätt komma fram till en slutsats. Frågeställningarna till uppsatsen handlar om att hitta första 

världskrigets start, första världskrigets slut, andra världskrigets slut samt Jugoslaviens 

upplösning i läroböckerna och ta ut likheter samt skillnader.  

 

Valter Lundells avhandling handlar om Sverige och Danmark och lärarnas hantering av den 

kommunistiska erfarenheten.154 Till skillnad från Lundells avhandling handlar denna 

kandidatuppsats om skillnaden mellan Sverige och Serbien istället för Danmark. Likheten är 

att både jag och Lundell använder oss av en historiekulturell teori och talar om skolan. Men 

han talar om kommunismen i samhället och hur den förändrats. Lundell kommer fram till att, i 

hans undersökta områden, är det en självklar skillnad mellan Sverige och Danmark. De har 

nämligen tagit två helt skilda vägar när det kommer till kommunismen. I de läroböcker jag 

undersökt har jag inte kunnat hitta några större skillnader. Lundell har alltså hittat fler 

skillnader mellan Sverige och Danmark än vad jag kunnat hitta mellan Sverige och Serbien. 

Detta är väldigt intressant då jag förväntade mig hitta fler skillnader än vad som faktiskt 

fanns. Lundell har dock även gjort intervjuer mellan lärare och professorer vilket jag inte 

gjort. 
 

Emira Medics kandidatuppsats handlar om skillnaden mellan en svensk samt en bosnisk 

lärobok, hon kommer fram till att läroböckernas tar upp viktiga personer för att skapa 

nationella identiteter.155 Uppsatsen tar upp en svensk lärobok och en bosnisk lärobok och talar 

om den tidigmoderna tiden. Till skillnad från min kandidatuppsats, då jag skiljer flertalet 

svenska samt serbiska läroböcker och vänder mig till fyra historiska händelser. Dock har 
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Medic, precis som jag, en historiekulturell teori på kandidatuppsatsen men hon använder den 

även som en frågeställning. Medic kommer fram till att läroböckerna tar med viktiga 

händelser samt personer för att stärka den nationella identiteten. Detta är något även jag lagt 

märke till när det kommer till de serbiska läroböckerna, de visar gärna bilder på viktiga 

personer och beskriver det de gjort för samhället. Men när det kommer till händelserna 

beskriver både de svenska och de serbiska läroböckerna vad det egna landet var med om och 

utsattes för genom ett eget kapitel. Medic menar även att de svenska läroböckerna är mer 

politiska medan de bosniska är mer åt det kulturella hållet. Detta kan jag se till viss del, 

informationsmässigt var det inte någon större skillnad bland de fyra händelserna men 

läroböckernas helhet kan jag se vad Medic syftar på.   
 

Henrik Åström Elmersjö talar om att historiekulturen framkommer i historieundervisningen 

genom synen på det egna landet och andra, och hur de framställs i läroböckerna.156 Precis som 

Elmersjö påpekat, att landets egna historia träder fram i läroböckerna, har även jag lagt märke 

till. När det kommer till Jugoslaviens historia tar de serbiska läroböckerna upp mer än de 

svenska läroböckerna. Elmersjö skriver även att de förändringar som görs nu kan märkas av i 

framtiden, detta lade jag märke till bland de serbiska styrdokumenten där det beskrivs att 

fördomar bryts med hjälp av ämnet historia.  

 

Denna kandidatuppsats har två perspektiv: det ena är det svenska perspektivet genom svenska 

historieläroböcker och det andra är det serbiska perspektivet genom serbiska 

historieläroböcker. Teorin som används är alltså historiekulturen och hamnade då på hur dessa 

två länder och kulturer förklarar, beskriver och påstår att de fyra historiska händelserna gick 

till. Om det var någon sida som hade mer bakgrund, försökte bortförklara eller annat. Då de 

fyra händelserna ligger närmare Serbiens sida och kulturen där, än Sveriges förväntade jag 

mig att det skulle finnas mer bakgrund till händelser och att det skulle finnas fler 

bortförklaringar. Speciellt när det kommer till första världskrigets start och upplösningen av 

Jugoslavien. Men detta förekom inte på det sätt jag tänkt mig. I majoriteten av de svenska 

läroböckerna beskrevs inte händelserna speciellt noggrant utan gav en mer ytlig fakta, vilket 

ger eleverna en förståelse över händelsen utan att gå in på några fördjupningar. Eleverna lär 

sig alltså mer om händelsens gång, vilken tid samt plats det handlar om. Medan de serbiska 

läroböckerna gav något mer bakgrund till händelserna för att ge eleverna en djupare förståelse 
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över händelsens gång. En anledning till detta kan vara att eleverna läser historia under alla 

fyra gymnasieåren vilket gör att ämnet blir mer specifikt för varje år. 

 

Att det finns något mer bakgrund i de serbiska läroböckerna än i de svenska behöver inte bara 

vara på grund av hur många år man går på gymnasiet utan kan också vara ett sätt att försöka 

ge en förklaring till varför händelsen kom till. Speciellt när det kommer till första världskriget 

där det var Serbien som nekade ultimatumet och startade ett första världskrig. Detta kan 

därför göra att landet vill ta upp mer bakgrund och försöka få eleven att förstå att det var det 

enda sättet att gå till väga under ett sådant förhållande. 
 

Det första jag lade märke till bland de svenska läroböckerna är att namnet Gavrilo Princip inte 

var nämnt bland de första två läroböckerna i löpande text. Första gången detta namn nämndes 

i den löpande texten var alltså i läroboken Alla tiders historia Maxi skriven 2003. Detta kan 

dock bara vara av ren slump. I de serbiska läroböckerna nämns Princips namn och hans 

porträtt är tryckt i de båda läroböckerna. I de svenska läroböckerna visas Princip i både Alla 

tiders historia och Alla tiders historia Maxi då han förs bort efter att ha blivit gripen efter sitt 

dåd.  
 

Läroböckerna, i de båda länderna, använde sig av kartor. Detta gör att eleverna inte behöver 

stanna upp och ställa sig frågan vart ett land ligger på kartan och kan därför fortsätta 

läsningen. Det är även bra att använda sig av kartor för att låta eleverna se förändringen, de 

kan lätt få förståelsen att det inte alltid sätt ut som det är idag utan att kartan faktiskt 

förändrats mycket över tiden. Läroböckerna använder sig även mycket av verkliga bilder som 

till exempelvis visar soldater som marscherar mot krig eller bilder på viktiga. Även detta kan 

göra att eleverna blir mer intresserade då de får se att läroböckerna inte enbart skriver vad 

som hänt utan även visar det.  
 

 

Det fanns fler likheter bland läroböckerna och de var gärna objektiva vilket var oförväntat 

från Serbiens sida. Detta då det var förväntat att de serbiska läroböckerna skulle vara mer 

nationalistiska än vad de var. I styrdokumenten för den serbiska skolan nämner dessutom att 

genom det historiska ämnet ska eleverna få en nationell identitet. Jag blev förvånad över att 

det nämns i ett styrdokument, men hade inte i slutändan någon påverkan på historien. 

Läroböckerna försöker till exempel inte försvara sin historia utan förklarar istället händelsen 

precis som den gått till. Etnisk rensning nämns i en av de serbiska läroböckerna men 
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förklaringen till hur upplösningen av Jugoslavien förklarar ändå hur den etniska rensningen 

gick till i den andra. 
 

De svenska och de serbiska läroböckerna använder inte samma organisation som Gavrilo 

Princip tillhörde. De svenska läroböckerna använder sig av organisationen Svarta Handen. 

Medan de serbiska läroböckerna använder istället sig av organisationen Mlada Bosna (Unga 

Bosnien) som fick stöd från den serbiska organisationen Ujedinjene ili smrt (Enhet eller död). 

Varför är en svår fråga att förklara, men det kan vara att det är här nationaliteten kommer in 

och försöker sätta en bosnisk organisation i centrum istället för en serbisk.  
 

Politikern Slobodan Milošević nämns inte i hälften av läroböckerna. Två av dessa är för 

gamla för att kunna skriva om honom, medan den sista kan vara av ren slump att Milošević 

inte nämns. Men han skrivs med en något nedsättande ton i de serbiska läroböckerna. 

Läroboken: Istorija; za treći razred gimnazije (Historia: för tredje året på gymnasiet) skriver 

att den serbiska regeringen överlämnade Milošević till krigsförbrytartribunalen i Haag. Detta, 

tror jag, kan tyda på att de serbiska läroböckerna försöker säga att Miloševićs verk inte är 

något att vara stolt över, en andra gång nationaliteten träder fram.  
 

Slutsatsen för denna uppsats är att det inte var någon större skillnad, informationsmässigt, av 

de fyra historiska händelserna bland läroböckerna. Trots att de serbiska läroböckerna är 

kontrollerade av staten, vilket inte de svenska är. De serbiska läroböckerna nämner till och 

med folkmordet i Srebrenica, Ratko Mladić och hur han hamnade i Haag vid 

krigsförbrytartribunalen. Även alla krig Jugoslavien varit med om, så som inbördeskrigen och 

de etniska rensningarna. Detta är sådan information som var oväntad. Att de finns med gör att 

kraven till skolorna uppfylls, då det står att syftet med ämnet är att bilda en nationell identitet 

men även att fördomar ska brytas mellan olika nationer. Den nationella identiteten träder dock 

inte fram lika mycket som jag trodde att den skulle. 
 

7.2 Fortsatt forskning 
Då denna uppsats handlar om att analysera fyra olika områden inom historien och skillnaden 

mellan svenska och serbiska läroböcker, kan en fortsatt forskning vara att forska inom andra 

historiska områden i läroböckerna. Forskningen kan även fortsättas genom att använda sig av 

något annat land än Serbien, ett annat Balkanland eller annat land ur Europa. 
 

Ännu ett exempel är att leta upp personer som möjligen har kvar sina läroböcker för att ta en 

närmare titt på hur läroböckerna såg ut under denna tid och om all information instämmer 
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med det vi vet idag. En intervju av personer, kan också göras genom att ställa frågor till 

personer från både ett balkanland och från Sverige om hur skolorna fungerade under denna 

tid. Vilken historia de fick lära sig, är det någon skillnad mellan dessa länder? 
 

Ett sista exempel på en fortsatt forskning kan vara att samla in ett visst antal läroböcker ur alla 

Balkanländer, eller länder ur forna Jugoslavien. Fokus här kan ligga på hur de olika länderna 

såg på Jugoslavien, men samtidigt hur man idag ser på Jugoslavien genom att titta på dagens 

läroböcker. Har man tid utöver kan man även intervjua både lärare och elever för att få 

ytterligare information om hur skolorna fungerar, hur just historielektionerna ser ut, vad 

elever får lära sig och så vidare. 
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