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Abstract 

The purpose of the thesis is to examine how textbooks for the upper secondary school 

course history 1b depict the civil war in the former Yugoslavia. Five of the six books 

examined are aimed at the history 1b course, but all are adapted to the new curriculum 

GY11. The analysis of the material focuses on differences in factual content as well as 

what kind of use of history that has been utilized by the authors.  

 

The results shows that there are some substantial differences in terms of content 

regarding events and key players who were active in the war. The dates for when the 

conflicts started, the number of displaced people, the selected events as well as the key 

actors in the conflict vary significantly between the textbooks. Finally, a questionnaire 

survey shows that teachers around Sweden feel that they have insufficient time, which 

has resulted in a situation of priorities where the Yugoslav wars have almost no place in 

teaching.  
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1 Inledning 
Under kriget i forna Jugoslavien 1991-1995 kom det cirka 100 000 människor till 

Sverige. Människor från olika delar av konflikten flydde men majoriteten av de som 

kom till Sverige var från Bosnien och Hercegovina. Några år därefter evakuerades 3600 

kosovoalbaner till Sverige efter konflikterna.1 Idag sitter barn från de olika sidorna av 

konflikten i svenska klassrum där lärarna ska undervisa om krigen. Frågan som kommer 

upp är – hur gör man? Kriget kan ses från olika perspektiv (Bosniskt, Kroatisk, Serbiskt 

etc.), där de olika perspektiven har sin version av hur kriget startade och vad som hände. 

Elever som har hört om kriget från familjemedlemmar och besökt länderna på 

sommarlovet kanske har en helt annan kunskap än vad elever med en annan bakgrund 

som inte har någon aning om att det ens varit ett krig och inte heller vad forna 

Jugoslavien var.  

 

Niklas Ammert, historiker med inriktning på ämnesdidaktik, skriver att läroböcker 

oftast är det huvudsakliga mötet som elever har med ett område eller ämne i skolan och 

för många är det de enda böcker de har läst. Läroböcker idag granskas inte av statliga 

myndigheter utan författarna och förlagen får själva bestämma vad innehållet ska vara 

och skolorna får i sin tur bestämma vilken bok man ska använda. 2 Syftet med 

undersökningen är att se om det finns skillnader gällande framställningen av krigen i det 

forna Jugoslavien. Då läroböckerna inte granskas av någon myndighet är det på sin plats 

att undersöka hur pass mycket läroböckerna på gymnasiet skiljer sig åt. Blir den 

kunskap som lärs ut likvärdig om skolor använder olika läroböcker med olika 

framställningar?  

 
Hösten 2019 föreslog Skolverket att ta bort antiken ur kursplanen i grundskolan då det 

ansågs att historieämnet i skolan var överlastat. Mycket innehåll ska läras ut men 

timmarna räcker inte till. Förslaget fick mycket kritik och remissen drogs in.3 Då detta 

inte berör gymnasiet kan man ändå fundera på om tiden räcker till för att lära ut om 

andra händelser som kommer i slutet av den kronologiska ordningen så som de 

jugoslaviska krigen då tidsbristen förmodligen även finns där? I denna uppsats kommer 

även en undersökning ske där lärare runt om i Sverige får svara på en enkät gällande 

                                                
1 Migrationsverket, ”Historik” 
2 Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011, s.17 
3 Skolverket, ”Antiken blir kvar i grundskolan” 
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vilka böcker de använder samt om de jugoslaviska krigen är något som får utrymme i 

deras undervisning.  

 

1.1 Tidigare forskning  

Flera studier har gjorts där läroböcker och läromedel jämförs, vilket gör att denna 

uppsats inte blir den första. Flera komparativa studier har gjorts där man jämfört 

läroböcker mellan gamla och nya läroplaner men även jämföra böcker inom samma 

läroplan. Det som skiljer den här studien från de andra är att den här studien undersöker 

sex läroböcker inom samma läroplan för gymnasiet där hela kapitel som framställer 

konflikterna i forna Jugoslavien mellan 1991-2001 behandlas, samt huruvida lärare i 

Sverige undervisar om de jugoslaviska krigen med hjälp av en enkätundersökning. På så 

vis får detta forskningsområde ytterligare en utveckling i undersökningen om huruvida 

krigen nämns i läroböcker och om det som nämns över huvud taget lärs ut till eleverna.  

 

Arja Virta, professor i historie- och samhällsdidaktik, har gjort en liknande studie som 

denna där hon undersöker hur det finska kriget (1808-1809) framställs i finska och 

svenska läroböcker mellan åren 1920 till 2009 för gymnasiet. Syftet med hennes studie 

är att jämföra och se eventuella skillnader över tid samt mellan länderna. Virta menar att 

historiska händelser kan få helt olika innebörd i kontexten av olika nationella historier 

och därför var målet att se hur de olika länderna framställde kriget som var viktigt för 

dem båda, men på olika sätt.4 Virtas slutsats är att det finns skillnader mellan länderna 

om hur de framställer kriget, men det finns också skillnader i hur kriget framställs över 

tid. Ju längre vi närmade oss 2000-talet desto mindre plats fick kriget. Personer och 

händelser föll bort och andra stora händelser fick större plats.5 Denna uppsats 

undersöker inte läroböcker över en längre tid utan enbart böcker som berör den nya 

läroplanen (GY11). Dock är principen att se likheter och skillnader mellan böckerna 

inom denna läroplan liknande, där jämförelserna sker mellan olika böcker från olika 

förlag istället för olika länder.  

 

Virta har själv skapat en typologi inom textanalys. Typologin är en klassificering av hur 

läroböckerna beskriver kriget. Hon har formulerat sex kategorier (A till F) där A innebär 

att läroböckerna ger en detaljerad beskrivning, E innebär ingen fakta om händelserna 
                                                
4 Virta, Arja. Finska kriget 1808-1809 i svenska och finska gymnasieböcker i historia. Nordidactica - 
Journal of Humanities and Social Science Education, nr 2012:1, s.54-55 
5 Virta, s.69 
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framställs förutom bakgrund och konsekvenser och F som innebär att enbart alternativa 

perspektiv finns med.6 Även om denna uppsats också utgår från en 

innehållsanalys/textanalys så används en annan kategorisering av materialet. Här är det 

Klas-Göran Karlssons typologi inom historiebruk som tar plats för att undersöka hur 

författarna av böckerna framställer händelserna i forna Jugoslavien 1991-2001. 

Anledningen till att Virtas typologi inte används här är att hennes typologi enbart berör 

själva texten i böckerna medan Karlssons typologi berör ett bredare sammanhang där 

samhället och författarnas ideologier spelar roll.  

 

Någon annan som har gjort en undersökning med paralleller både till denna 

undersökning och till Arja Virtas är Marino Cakic som via sin C-uppsats undersöker 13 

olika läroböcker från 1996 och fram vilket gör att böckerna han studerat berör två olika 

läroplaner (Lpf94 och GY11). Eftersom att han har valt att studera så många böcker har 

fokus legat på att endast studera hur läroböckerna skildrar krigen i forna Jugoslaviens 

bakgrund.7 Den här uppsatsen undersöker också läroböcker på gymnasiet, men 

skillnaden här är att det enbart är sex böcker och där inte bara krigens bakgrund 

undersökt utan också hur böckerna framställer händelser som skedde under kriget så 

som folkmordet i Srebrenica och Daytonavtalet. Den andra skillnaden är att de 

läroböcker som undersöks enbart håller sig till den nya läroplanen, då syftet är att se hur 

situation ser ut just idag för lärare och elever. Det Cakic kommer fram till i sin 

undersökning, via en kvalitativ analys, är att förlagen/författarna inte är eniga om vad 

innehållet i böckerna ska fokusera på. Några lägger vikt på hur Serbiens roll var till 

krigets utbrott, medan andra fokuserar på de etniska motsättningarna.8 Enligt skolans 

värdegrund ska undervisningen vara sakliga och allsidiga men detta är något som 

böckerna inte är.9  

 
En annan studie med flera paralleller till den som genomförts här, är Jonathan Windings 

C-uppsats Samma händelse, olika förklaringar – En komparativ studie av läroböcker 

gällande inbördeskrigen i forna Jugoslavien, där han undersöker hur läroböcker som 

används på högstadiet i svenska skolor framställer de jugoslaviska krigen via en 

                                                
6 Virta, s.62 
7 Cakic, Marino. 2015. ”Den föränderliga samtidshistorien: En analys av historieläroböckernas 
beskrivning av orsakerna till Jugoslavienkriget 1991-1995 och Kosovokriget 1998-1999”. C-uppsats i 
Historia vid Högskolan i Halmstad, s.6 
8 Cakic, s. 33 
9 Skolverket, ”Skolans värdegrund” 
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diskursanalys.10 I undersökningen kommer Winding fram till att det finns både likheter 

och skillnader mellan böckerna, där en skillnad är att böckerna fokuserar på olika saker 

när de framställer krigen. Det som också kommer fram i undersökningen är att en och 

samma person kan ha olika beskrivningar såsom ”president” eller ”ledare”, samt att 

sifferuppgifter såsom årtal och antal flyktingar inte stämmer överens mellan böckerna.11 

En liknande undersökning sker i denna uppsats: likheter respektive skillnader mellan 

böckerna undersöks genom studier av hur krigen, viktiga aktörer och siffror framställs, 

samt hur stor plats krigen får i böckerna.   

 

En undersökning som liknar den här uppsatsens enkätundersökning är Zeljka Duspers 

uppsats Att undervisa om krigen i forna Jugoslavien. Här intervjuar författaren lärare 

som hon stött på i sin VFU där huvudfrågan är vad deras tankar och resonemang är 

kring att undervisa om krigen i forna Jugoslavien. Via kvalitativa personliga intervjuer 

får hon svar av sex lärare som berättar om hur de upplever sin verklighet och sin 

undervisning.12 Det som kommer fram i undersökningen är att det råder stor brist på 

kunskap om ämnet hos lärarna på grund av ointresse, eller att man inte har någon 

personlig koppling till krigen men även tidsbrist. Detta har resulterat i, enligt de 

intervjuade lärarna, att historieundervisningen om krigen har fallit bort. En annan 

anledning är att det råder brist på material om Jugoslavienkrigen. Här tar lärarna upp 

förintelsen som exempel. Det finns mängder av material om andra världskriget vilket 

gör det lättare att lägga upp lektioner om just detta ämne. För att kunna lära ut de 

jugoslaviska krigen skulle det, enligt dem, behövas mer material.13 Även i denna 

uppsats undersöks i vilken grad gymnasielärare undervisar om Jugoslavienkrigen, men 

skillnaden är att frågor ställs till lärare via en enkätundersökning istället för intervjuer. 

På så sätt får undersökningen in flera svar från olika delar av Sverige. En av frågorna i 

enkäten gäller vilka läroböcker lärare använder på gymnasiet. På så sätt kan man se om 

boken, som används av majoriteten av lärarna, har tillräckligt med material om krigen 

för att bygga upp en bra undervisning.  

 

 
                                                
10 Winding, Jonathan. 2019. ”Samma händelse, olika förklaringar – En komparativ studie av läroböcker 
gällande inbördeskrigen i forna Jugoslavien”.  C-uppsats i Historia vid Linnéuniversitetet i Kalmar, s.10 
11 Winding, s.40 
12 Dusper, Zeljka. ”Att undervisa om krigen i forna Jugoslavien. En kvantitativ intervjustudie om hur 
historielärare tänker och resonerar kring undervisning om krigen i forna Jugoslavien”. C-uppsats i 
Historia vid Jönköpings universitet, s.3 
13 Dusper, s.30 
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1.2 Problemformulering  

En hypotes innan jag påbörjade arbetet med uppsatsen var att det skulle finnas 

skillnader mellan läroböckerna och deras faktainnehåll. Min egen erfarenhet från 

skoltiden är att krigen i forna Jugoslavien haft väldigt lite plats i läroböckerna, och detta 

är även något jag märkt i kurslitteraturen på universitetet. Tittar man på andra stora 

händelser såsom första världskriget, får de större plats i böckerna och faktainnehållet 

stämmer oftast överens mellan böckerna, detta är något Jesper Eriksson kom fram till i 

sin undersökning om läroböcker.14  Då förlagen själva väljer vad som ska stå i böckerna 

kan det lätt bli att något utesluts. Detta kan resultera i att elever på olika skolor runt om i 

Sverige kan få olika uppfattningar om krigen. En möjlig lösning på detta problem kan 

vara att göra böckerna mer lika, eller att låta dem granskas av myndigheter igen för att 

eleverna ska få ta del av liknande kunskaper. 

 

Då tidigare uppsatser och arbeten om de jugoslaviska krigen kommer fram till att det 

finns skillnader mellan faktainnehållet i böcker samt att en viss okunskap existerar hos 

lärare är det inte något negativt att ytterligare en undersökning görs inom området för att 

just trycka på dessa problem. En slutsats som kan dras här är att skolor runt om i 

Sverige inte använder samma läromedel eller förlag. Detta kan resultera i att eleverna 

redan från början får olika uppfattningar om hur krigen i forna Jugoslavien gick till.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika skolböcker på gymnasiet för Historia 1b 

framställer de jugoslaviska krigen, med fokus på Bosnien & Hercegovina mellan 1992-

1995, men även de andra länderna kommer undersökas, så som Slovenien, Kroatien, 

Serbien och Kosovo. Fokus ligger på att främst titta på krigets start, folkmordet i 

Srebrenica och krigets slut, men även att se utifrån vilket perspektiv texten är skriven. 

Tar författarna i boken Bosniens sida eller Serbiens etc.? Vilka nämns som eventuella 

krigsförbrytare och offer? För att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att undersöka 

följande frågeställningar:  

 

1. Hur framställs krigen i skolböckerna? Hur beskrivs orsaken bakom krigets 

början, folkmordet i Srebrenica och krigets slut och vilka personer nämns?  

2. Vilka likheter respektive skillnader finns i hur böckerna framställer krigen?  
                                                
14 Eriksson, Jesper. 2010. ”En Historia i förändring: En läromedelsanalys av historieläromedel med 
fokus på det första världskriget.” Examensarbete inom allmänt utbildningsområde vid Uppsala universitet 
s. 32–33. 
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3. Hur kan kriget kopplas till läroplanen för gymnasiet i Historia 1b?  

4. Är krigen i forna Jugoslavien ett område som lärare i Sverige lär ut i sin 

undervisning?  

 

1.3 Teori och Metod 

1.3.1 Historiebruk  
 
I denna uppsats tillämpas teorier om historiebruk, då syftet med undersökningen är att 

se hur de olika författarna väljer att framställa de jugoslaviska krigen i böckerna. 

 

För att förstå vad som menas med begreppet historiebruk måste man först bli medveten 

om det förflutna kan gestaltas på olika sätt, och att historia hela tiden formuleras och 

omformuleras. Skapandet av historien kommer till där människor gör ett urval av det 

förflutna som de anser vara viktigt, eller som de vill framhäva. I denna process skapas 

också olika perspektiv på historien som kan präglas av individers bakgrund och 

värderingar. Detta i sin tur resulterar i att vi får olika versioner av vad som har hänt i det 

förflutna – med andra ord, olika versioner av historien. Det förflutna kan användas i 

olika syften. När vi människor börja använda historia, medvetet eller omedvetet, ägnar 

vi oss att bruka historien.15 En studie av historiebruk, som den jag genomför här, är en 

studie av hur människor använder sig av historia och hur det förflutna presentera i nutid. 

I detta fall handlar det om hur ett krisförlopp beskrivs i olika läroböcker.  

 
Klas-Göran Karlsson som är professor i historia har skapat en typologi för olika former 

av historiebruk. Tanken med typologin är att den analytiskt ska kunna appliceras på 

olika samhällen samt olika tider för att ge kunskap om likheter respektive skillnader i 

frågor om historiebruket i samhället.16 Karlsson har delat in historiebruket i sju olika 

kategorier:  

 

Vetenskapligt historiebruk innebär att akademiska historiker arbetar med att försöka 

ta reda på ”vad som faktiskt hände” så gott det går. Detta bruk innefattar källkritik, 

tolkningar av det förflutna, försök att göra rimliga rekonstruktioner samt ändra tidigare 

vetskap om ny information tillkommer. Det vetenskapliga historiebrukets funktioner är 

                                                
15 Österberg, Eva, 'Kultur, genus och samtiden: svensk historieforskning från senare delen av 1980-talet 
till 2010. I Historieskrivningen i Sverige, Artéus, Gunnar & Åmark, Klas (red.), 2012, s.194-196 
16 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., 
[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 59 
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bland annat att försöka fastställa en sanning, ifrågasätta och omtolka etablerad fakta. 

Detta är ett historiebruk som lärare bör använda men det är också ett historiebruk som 

ställer stora krav på kunskap och kritiskt tänkande. Här skriver dock Karlsson att 

undervisning i skolan kan ses som ett missbruk då det styrs av läroplaner och andra mål- 

och styrdokument då pedagogiska överväganden spelar in när historia lärs ut som ett 

skolämne.17  

 

Existentiellt historiebruk är historia som kan användas för att förstärka en identitet 

som till exempel nationstillhörighet eller etnicitet.18 Ett exempel som kan kopplas till 

detta bruk är hur judar ser förintelsen som central för deras identitet som judar. Det går 

också att koppla till befolkningen i forna Jugoslavien som innan kriget kallade sig för 

jugoslaver men som idag kanske kallar sig muslim, kroat eller serb.   

 

Moraliskt historiebruk innebär att kritisera och granska samt lyfta fram begångna 

orättvisor och utsatta grupper. Det kan också innebära att man kritiserar den som 

uppfattas ha makten i ett samhälle.19  

 

Ideologiskt historiebruk innebär att man lyfter fram historia som legitimerar eller 

stärker den ideologi man själv står för, men även kanske att kritisera och ifrågasätta 

andras ideologier.20 Detta bruk är ett av det vanligaste. Ett exempel kan vara hur de två 

olika sidorna av politiken i USA framställer landet. Vänstern lyfter fram att USA 

bedriver krigsföring utifrån vinstintresse, medan högern säger att landet krigat för att 

skydda människors frihet. Ett annat exempel, för att koppla till denna undersökning, kan 

vara författarnas val om vad som står med faktamässigt i böckerna eller inte då det är de 

som bestämmer vilken historia som lyfts fram.  

 

Icke-bruk av historia innebär att inte använda historia. Detta bruk kan man säga är en 

variant av det ideologiska bruket. Här väljer man istället att inte ta med historia för att 

legitimera sitt samhälle eller sin ideologi då det kanske finns problem i historien man 

inte vill ska synas. Här drar Karlsson en parallell till Sverige under efterkrigstiden där 

                                                
17 Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995, 
Natur och kultur, Stockholm, 1999, s.58 
18 Karlsson och Zander, s.61 
19 Karlsson och Zander, s.62 
20 Karlsson och Zander, s.63 
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man ville lägga det mörka och dystra bakom sig och istället blicka framåt.21 Denna 

kategori av historiebruk kan användas just för att se vilka delar av kriget som eventuellt 

inte finns med i läroböckerna. Nämns de förvalda undersökningsområdena eller har de 

fallit bort?  

 

Politiskt-pedagogiskt historiebruk handlar om att jämföra historiska händelser med 

nutid. I det politiska användes bruket för att legitimera eller kritisera beslut. I det 

pedagogiska används det för att vi ska lära oss att fatta beslut utifrån liknande historiska 

situationer.22 Detta är något som elever som läser historia på gymnasiet ska lära sig 

enligt läroplanen där de ska ”utveckla förmåga att använda en historisk referensram för 

att förstå nutiden och för att ge perspektiv åt framtiden”.23 

 

Kommersiellt historiebruk innebär att man använder historia för att sälja produkter. 

Detta kan förekomma i bland annat film och spel. Köparen får uppleva det förflutna på 

ett lättillgängligt och engagerande sätt.24 Här kan läroböckerna också falla in i 

kommersiellt bruk. Författarna och förlagen skapar böcker som sedan skolor runt om i 

Sverige väljer mellan. Då det finns många böcker från olika förlag så kan man tänka att 

det är en konkurrens som sker där lämpligast bok blir den som skolan väljer att köpa in, 

därför behöver innehållet i böckerna vara relevant utifrån läroplanen och bedömas som 

bra undervisningsmaterial av lärare.  

 

Historia är så mycket mer än ett ämne i skolan. Historia finns överallt runt omkring oss. 

Vi kan se hur filmmakare använder historia för att skapa ett spännande manus, hur 

politiker använder det för att få slagkraft i sina tal, skönlitteratur för att skapa en 

gripande handling men även monument, statyer och allt annat som kan kopplas till 

historia. Det är när vi börjar studera hur och varför historia används som det kallas för 

historiebruk. Historia är alltså mer än bara det man lär sig från historieböckerna i 

skolan. Det är inte huruvida historia används på rätt sätt som är det centrala i 

historiebruk utan det är att se hur det används och vad det fyller för funktioner. I en 

undersökning kan man studera vad som hänt i det förflutna och producera historietexter, 

eller som i detta fall läroböcker och sedan studera historiebruket bakom texterna. De 

                                                
21 Karlsson och Zander, s.65 
22 Karlsson och Zander, s.66 
23 Skolverket, ”Ämne – Historia 1b” 
24 Karlsson och Zander, s.67 
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olika historiebruken överlappar oftast varandra så som ideologiskt historiebruk och 

icke-bruk och det går oftast att se fler bruk i en och samma undersökning. Detta är något 

som studeras i denna uppsats.  

 

I denna uppsats kombineras historiebruk med en kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys, som nämns nedan. Ingången i historiebruket ligger till grund för hur 

den kvantitativa analysen utformas där bakgrunden, händelser och personer undersöks. 

Hur författarna har valt att framställa krigen i böckerna har med historiebruk att göra 

och genom att använda mig utav de olika kategorierna som Karlsson har skapat kommer 

jag kunna analysera historiebruket i texterna.  

 

1.3.2 Innehållsanalys  

Ett av målen med undersökningen är att se huruvida en händelse eller person nämns i de 

olika läroböckerna. Därför har en innehållsanalys tillämpats på undersökningen då det, 

enligt Boréus och Bergström, är en passande analys när en undersökning görs om hur 

ofta en viss typ av fakta presenteras. Här redovisar man enbart vad som presenteras i de 

olika texterna på ett övergripande sätt istället för att fördjupa sig i texternas implicita 

mening.25 Syftet med undersökningen är att just att studera vad de olika läroböckerna 

tar upp och inte tar upp. Enligt Gustavsson och Svanström är det relevant att undersöka 

vilka delar av en händelse som sorteras bort då detta kan leda till att faktainnehållet kan 

bli missvisande.26 Innehållsanalysen består av två olika typer enligt Boréus och 

Bergström, kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa analysen innebär 

att man räknar ut hur många gånger något eller någon nämns i en eller flera texter. Med 

den kvalitativa analysen studerar man innebörden av resultaten från den kvantitativa 

undersökningen. Dessa två typer av analys går hand i hand då de sällan utesluter 

varandra.27 Detta är ett exempel på vad som undersöks i denna uppsats där ett exempel 

kan vara om folkmordet i Srebrenica nämns samt hur det nämns. 

 

Via den kvantitativa analysen undersöks vad som står i böckerna och hur ofta det 

nämns. Det jag har valt att titta på är om olika händelser samt personer som kan räknas 

                                                
25 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan, 
Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 49 
26 Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.), Metod: guide för historiska studier, Upplaga 1, 
Studentlitteratur, Lund, 2018, .s45  
27 Boréus och Bergström, s.50 
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som nyckelpersoner i kriget nämns samt hur stor plats de får i de olika läroböckerna. 

Här har jag valt att titta på om krigets bakgrund och start, folkmordet i Srebrenica, 

Daytonavtalet och Kosovokriget nämns. Jag har också valt att undersöka om Slobodan 

Milošević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić och Carl Bildt nämns i böckerna. Varför 

dessa händelser och personer undersöks är inte enbart för eget intresse men utan för att 

de är stora och viktiga händelser i kriget samt att personerna hade stor delaktighet i 

krigen vilket nämns i bakgrunden. Tillsammans med den kvalitativa delen av 

innehållsanalysen undersöks även vad som står i böckerna och hur de Jugoslaviska 

krigen framställs med den kvalitativa delen av innehållsanalysen. Jag har även valt att 

titta på illustrationerna i böckerna som är kopplade till undersöksområdet, dock 

analyseras inte dessa på ett djupare plan då denna uppsats endast ämnar till att studera 

vad böckerna framställer textmässigt. Frågeställningarna i denna uppsatts liknar 

Windings kvantitativa frågeställningar. Detta är på grund av att jag tycker att han har 

tagit fram väsentliga moment som passar in på denna studie om läroböcker på 

gymnasiet. Dock görs ingen större jämförelse mellan hans uppsats och denna 

undersökning då syftet med denna uppsats är att enbart jämföra läroböcker för 

gymnasiet och inte högstadiet.  

 

En annan metod för att få svar på huruvida läroböckerna används av lärare samt om de 

jugoslaviska krigen alls får någon plats i undervisningen har varit att genomföra en 

enkätundersökning. Enkäten som består av fem frågar har skickats ut via internet till 

lärare som undervisar i Historia 1b på gymnasiet runt om i Sverige. Målet med enkäten 

är att få reda på vilken lärobok som används mest av de som undersöks samt sa om de 

jugoslaviska krigen lärs ut på skolorna i landet där även lärare har fått lämna 

kommentarer om svaret har varit att det inte får någon plats i undervisningen där de får 

förklara varför det har resulterat i det.  

 

2 Bakgrund: Lärobokens roll 
I Att spegla världen betonar Niklas Ammert vikten av läroboken i skolan. Enligt 

Ammert finns det forskning som visar att läroboken fortfarande har en mycket 

betydelsefull roll i undervisningen. Trots att det finns en massa andra läromedel så som 

digitala resurser så har läroboken fortfarande en central position i undervisningen.28 

                                                
28 Ammert, s.26-27 
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Med tiden kommer det allt fler och nya läromedel vilket resulterar i att läroböckerna 

måste hålla en hög standard för att behålla sin centrala ställning. I samband med att 

skolorna förser elever med datorer och allt blir mer digitaliserat är tryckta böcker inte 

det enda läromedlet som används, trots att de fortfarande är i centrum, utan används 

tillsammans med läromedel på internet.29 Kågerman Hansén och Whitling menar att 

även om läroboken fortfarande är central kan de digitala läromedlen frigöra lärarens tid 

och kraft då eleverna via datorn kan lösa uppgifter på egen hand vilket gör att lärare 

därför kan lägga kraft på att den personliga kontakten och handledningen på 

individnivå.  

 

2.1 Läroplanen för gymnasiet  

2009 beslutade regeringen om att skolverket skulle ta fram en ny kursplan med nya 

kunskapskrav för både grundskolan (Lgr11) och gymnasiet (GY11). Hösten 2011 satte 

den nya läroplanen igång med tydligare mål och kunskapskrav än den tidigare Lpo94 

vilket skulle resultera i att skolan skulle nå bättre resultat och bli mer likvärdig. Via det 

centrala innehållet får man större förståelse för vad de olika ämnena ska innehålla och 

tillsammans med syftet får läraren en hjälp att planera sina lektioner då det där står vilka 

viktiga delar i ämnet som ska komma med. Dock är det i slutändan läraren själv som 

bestämmer vad som ska lyftas fram, vilka händelser och aktörer som får fokus i 

undervisningen.30 Detta kan resultera i att de jugoslaviska krigen inte kommer med i 

undervisningen.  

 

Enligt skolans värdegrund ska undervisningen vara saklig och allsidig.31 Detta kan bli 

svårt i ett undervisningssyfte då krigen i det forna Jugoslavien kan ses från flera olika 

perspektiv, Bosnien har sin sida av kriget medan Serbien har sin sida och så vidare. 

Detta ställer krav på lärarens neutralitet. Då det fortfarande råder problem mellan 

länderna och folkgrupperna är det viktigt som lärare i ett klassrum att belysa att det just 

finns olika perspektiv på konflikterna. Enligt skolverket ska intolerans och 

främlingsfientlighet bemötas med öppna diskussioner, aktiva insatser och 

kunskap.32Detta kan vara bra att ha med sig som lärare då det i ett klassrum kan sitta 

                                                
29 Kågerman Hansén, Malin & Whitling, David. Sedan är det väl bara att trycka? I Att spegla världen: 
läromedelsstudier i teori och praktik, Ammert, Niklas (red.),1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 
30 Skolverket, ”Så använder du läroplanen, examensmålen och ämnesplanerna”  
31 Skolverket, ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011”, s.5-8 
32 Skolverket ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011”s.5-8 
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elever med föräldrar från de olika sidorna av konflikterna, och detta gäller inte bara de 

jugoslaviska krigen utan det kan gälla andra konflikter som finns i andra delar av 

världen idag också.  

 

Även att de Jugoslaviska krigen går att koppla till läroplanen GY11 så är inte det syftet 

med uppsatsen. Elever ska enligt syftet i Historia 1b ”bredda, fördjupa och utveckla sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna” vilket går att koppla till 

krigen.33 Vissa händelser som ska läras ut står med i styrdokumenten men utöver detta 

kan läraren själv välja vad som ska tas med i undervisningen och inte. Det som istället 

undersöks här är just hur pass allsidiga och sakliga läroböckerna är då det är den 

mångsidig undervisning man vill skapa i skolorna.  

 

2.2 De jugoslaviska krigen  
 

Jugoslavien var ett kungarike som bildades efter första världskriget men som blev en 

federation efter andra världskriget med ledning av Tito och hans kommunistiska parti. 

Efter hans död och vid kommunismens fall i öst började även federationen falla isär. 

Några av länderna valde att lämna och bli självständiga vilket resulterade i krig då 

Serbien inte ville acceptera detta. Som följd bestod kriget av etnisk rensning, 

tvångsförflyttningar och folkmord (det värsta som hänt efter förintelsen i Europa). 

Kriget kunde avslutas i Bosnien 1995 med hjälp från USA och ett fredsavtal men kriget 

fortsatte 1999 i Kosovo. Även här fick USA till slut lägga sig i för att få ett avslut. 

Under de år kriget pågick, både i början och i slutet av 1990-talet fick en mängd 

människor fly sina hem. Många kom till Sverige. En del återvände efter krigen och en 

del stannade kvar i sina nya hemländer.34   

 

En djupare bakgrund om händelserna i krigen presenteras i samband med att 

primärkällorna undersöks.  

 

 

                                                
33 Skolverket, ”Ämne – Historia 1b”  
34 Nationalencyklopedin, ”Jugoslavien” 
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3 Källmaterial  
Det primära källmaterialet i denna uppsats består av sex läroböcker som är riktade mot 

kursen Historia 1b för gymnasiet. Följande böcker studeras:  

 

− Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Alla tiders historia 1b, 1. 

uppl., Gleerups, Malmö, 2011 

− Nyström, Hans, Nyström, Lars, Nyström, Örjan & Hallberg, Erik, Perspektiv på 

historien 1b, Andra upplagan, Gleerups, Malmö, 2016 

− Larsson, Olle, Möt historien 1b, Första upplagan, Gleerups, Malmö, 2016 

− Långström, Sture, Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen 

(inklusive Historia 1a2), 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 

− Jansson, Ulf & Serra, Antonio, Den moderna tidens historia, 1. uppl., Liber, 

Stockholm, 2012 

− Ericsson, Niklas & Hansson, Magnus, Samband historia: historia plus, 1. uppl., 

Bonnier utbildning, Stockholm, 2009 

 

Böckerna skiljer sig åt i sidantal men även hur många sidor som berör inbördeskrigen i 

forna Jugoslavien. Även en del illustrationer tar plats på de få sidor som framställer 

krigen. För att få en överblick på hur böckerna är uppbyggda visar tabellen nedan hur 

många sidor varje bok har, hur många sidor som är tillägnade åt de jugoslaviska krigen 

samt hur många bilder som befinner sig på dessa sidor. Därefter presenteras vad 

bilderna illustrerar samt hur stora de är.  

 
 

Läro-
böcker 

 
 
 

Sidantal 
och bilder 

Alla tiders 
historia 1b 
(Gleerups) 

Perspektiv 
på historien 
1b 
(Gleerups) 
 

Möt 
historien 1b 
(Gleerups) 

Historia 1b 
(student-
litteratur) 

Den 
moderna 
tidens 
historia 
(Liber) 35 

Samband 
historia 
(Sanoma) 
 

Sidor 4 av 452 1 av 468 1,5 av 316 4 av 434 3,5 av 
255 

2 av 661 

Bilder  2 2 2 2 2 1 
Tabell 1. Sammanfattning över sidantal och illustrationer som berör de jugoslaviska 
krigen.  
 
                                                
35 Notera att Den moderna tidens historia som är mindre till antal sidor enbart behandlar modern historia 
från 1776 och fram, jämfört med de andra böckerna som går igenom all historia. Boken går igenom 
epokerna innan 1776 kort på 10 sidor som en för-genomgång i ett avsnitt som heter ”Detta har hänt”. 
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Som nämnts ovan i tabellen finns det ett antal bilder till texterna. Margareta Wallin 

Wictorin skriver att bilder i läromedel används för att väcka uppmärksamhet och 

känslor men även för att läsaren ska komma ihåg vad han eller hon har läst.36 Eftersom 

uppsatsen undersöker hela kriget utifrån sex läroböcker kommer det inte finnas plats för 

en djupare bildanalys. Istället nämns det kort om hur stor plats bilderna tar och vad som 

illustreras på dem för att ge läsaren en möjlighet att ändå kunna koppla ihop bilderna 

med texten. 

 

I tabell 1 får vi en överblick i hur många sidor som ägnas åt krigen samt hur många 

bilder som återfinns på dessa sidor. I Alla tiders historia 1b täcker de båda bilderna en 

tredjedel av sidan var. Den ena bilden är en karta över landsgränserna i forna 

Jugoslavien och den andra är på en kvinna som ber vid ett minnesmonument av över de 

mördade från massakrerna i Srebrenica 1995. I Perspektiv på historien 1b ser vi även 

här en bild över kartan men här får vi en överblick på vart de olika 

befolkningsgrupperna är bosatta. Kartan fyller en fjärdedel av sidan. Den andra bilden 

som tar upp en tredjedel av nästkommande sida är en bild över kvinnor och barn som 

skiljts från männen dagen innan folkmordet i Srebrenica. Möt historien 1b visar också 

en bild över landsgränserna samt en bild på Stari Most (den gamla bron) i Mostar, 

nybyggt efter att den förstörts under kriget. Dessa tillsammans utgör lite mindre än en 

halv sida. I Historia 1b befinner sig en av bilderna på en helsida som inte är inräknat i 

sidantalet i tabellen ovan, detta för att bilden representerar hela kapitlet, lite som en 

framsida, där kapitlets nummer är skrivet över bilden. Detta är en bild på Boško och 

Admira, ihjälskjutna av en krypskytt i Sarajevo när de ligger bredvid varandra med 

Admiras arm runt Boško. Den andra bilden tar upp en halv sida och visar människor på 

flykt från kriget. I Den moderna tidens historia tar den ena bilden upp en sjättedel av 

sidan och visar en flicka som håller upp en teckning hon har målat om hur hon minns 

kriget. Teckningen som flickan håller upp visar brinnande byggnader med blodiga 

kroppar nedanför samt en dödskalle längst upp på teckningen. Den andra bilden tar upp 

en tredjedel av tredje sidan och visar Ratko Mladić i rättssalen i Haag. I Samband 

Historia finns bara en bild som tar upp en fjärdedel av en sida och visar vägskyltar där 

städarnas namn, skrivna på kyrilliska, är övertäckta med blå sprayfärg.  

 

                                                
36 Wallin Wictorin, Margareta. Bilder i läroböcker. I Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och 
praktik, Ammert, Niklas (red.),1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 222 



  
 

15 

Varför enbart läroböcker undersökts, och inte tillhörande webbmaterial, är just för att, 

som Ammert skriver, läroboken fortfarande är det centrala i undervisningen samt att det 

är de böcker som kanske är de enda böcker vissa elever läser.37 Det kommer heller inte 

göras någon undersökning om vilka författarna är, utan fokus ligger på att se likheter 

respektive skillnader mellan böckerna samt eventuella vinklingar av materialet.  

 

4 Läroböckernas framställda fakta och analys 
Nedan presenteras resultatet i olika kategorier istället för varje bok för sig. Detta för att 

ge en överblick över böckernas likheter och skillnader, och vad som nämns och inte 

nämns i de olika texterna. Läroböckernas framställda fakta om krigens start, 

händelseförlopp och slut samt krigets nyckelpersoner inleds med en bakgrund, följt av 

en presentation av vad läroböckerna framställer. Bakgrunden bygger på 

Nationalencyklopedins och Levande historias texter om Jugoslavien och händelserna 

under krigen. De båda avsnitten avslutas med en analys efter varje händelse och person, 

som sedan tas upp i sitt större sammanhang i slutdiskussionen.  

 

4.1 Läroböckernas innehållsförteckning  
Det första som kan kommenteras är om krigen nämns i innehållsförteckningen i 

böckerna. I tre av böckerna kan man direkt se i innehållsförteckningen att 

jugoslavienkriget berörs och går att läsa om i böckerna. I dessa tre böcker får de 

rubriker i innehållsförteckningen så som ”Jugoslavien går i krig” i Den moderna tidens 

historia från Liber, ”Jugoslaviens upplösning” i Alla tiders historia 1b från Gleerups 

samt ”Krigen i forna Jugoslavien” i Historia 1b från studentlitteratur där även kapitlet 

inleds med att berätta om Boško (serb) och Admira (muslim), Sarajevos Romeo och 

Julia.3839 De som inte nämner något om detta är två av Gleerups böcker, Perspektiv på 

historien 1b och Möt historien 1b. I den förstnämnda faller kriget under kategorin ”Krig 

i Europa efter 1989” och i den andra får man ingen vägledning alls. Inte heller i 

Samband Historia från Sanoma nämns Jugoslavienkrigen i innehållsförteckningen utan 

man får anta att man kommer få information utifrån rubriken ”En värld? Historia efter 

1990”.  

                                                
37 Ammert s.26-27 
38 Långström, Sture, Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen (inklusive Historia 
1a2),1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s.267  
39 Rebac, Iva. ”Ubili su ih: Boško se srušio, a Admira ga zagrlila i izdahnula”. 24sata. 2017-05-18 
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4.2 Jugoslaviens bakgrund  
 
Jugoslavien bildades 1918, efter första världskriget och bestod då av serber, kroater, 

slovener och bosniaker, alla med liknande språk men med olika religioner(muslimer, 

ortodoxa och katoliker). Innan Jugoslavien bildades tillhörde Serbien, Montenegro, 

Makedonien och Bosnien det Osmanska riket i flera hundra år medan Kroatien tillhörde 

Ungern och Slovenien tillhörde Österrike. Under andra världskriget invaderades 

Jugoslavien av Tyskland, Italien, Ungern och Bulgarien där bland annat Tyskland förde 

en kamp mot motståndsrörelserna Četnici och partisaner där 7000 människor dog. Dock 

bedrev Četnici regelrätta utrotningskrig mot muslimerna och kämpade mot det kroatiska 

Ustaše och partisanerna. Då det var konflikter både inbördes och utåt valde de allierade 

1943 att satsa på partisanerna där rörelsen senare försökte skapa ett enat Jugoslavien 

mellan de olika folkgrupperna under mottot ”broderskap och enighet”. Federationen 

bestod nu av Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Makedonien 

och Serbien med tillhörande provinserna Vojvodina och Kosovo. Ledaren Tito 

underordnade sig inte sovjetiskt maktintresse vilket ledde till att Jugoslavien drev en 

egen utrikespolitisk linje genom alliansfria rörelsen. 40 

 

Hur långt bak i tiden man väljer att gå för att förklara Jugoslaviens bakgrund skiljer sig 

från bok till bok.  

 
I Alla tiders historia 1b hittar vi mer om Jugoslaviens bakgrund, men även Tito, i 

kapitlet om kalla kriget än i avsnittet som handlar om de jugoslaviska krigen. I boken 

nämns det hur pass mycket Jugoslavien påverkades under andra världskriget. Över en 

miljon jugoslaver dödades, mestadels av andra jugoslaver, där ungefär hälften var 

kroater som tillhörde Ustacha-rörelsen som samarbetat med nazityskland.41 I ett tidigare 

avsnitt i boken står det att det såg ut som att Jugoslavien, fram till 1948, skulle bli en av 

Östeuropas folkdemokratier men att den utvecklingen sedan bröts.42 

 

I Perspektiv på historien 1b får man reda på att Jugoslavien bildades som ett förbund 

mellan olika folkslag efter första världskriget och som efter andra världskriget blev en 

                                                
40 Nationalencyklopedin, ”Jugoslavien” 
41 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Alla tiders historia 1b,1. uppl., Gleerups, Malmö, 
2011 s.402 
42 Bergström och Löwgren, s.363 
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kommunistisk diktatur. Landet var självständigt från Sovjet då det var en inhemsk 

motståndsrörelse som lyckats driva ut nazisterna från Jugoslavien.43  

 

Möt historien 1b fokuserar mest på Jugoslaviens bakgrund och orsaken till kriget mellan 

1991-1995, mer än själva kriget i sig. Boken förmedlar att Jugoslavien bestod av etniska 

och religiösa minoriteter som skapades efter första världskriget där Serbien utgjorde 

grunden för den nya staten, men deras dominans ledde till missnöje bland de andra 

befolkningsgrupperna. Jugoslavien blev en kommunistisk stat under kalla kriget utan en 

nära relation till Sovjet.44  

 

I Historia 1b får man reda på att Jugoslavien bildades efter första världskriget, löst 

sammanfogat av flera olika delstater och folkgrupper där Serberna dominerade över 

slovener, kroater, bosnier och albaner. Jugoslavien kämpade för sin självständighet 

under andra världskriget med ledaren Tito i spetsen. Efter kriget släppte han inte taget 

om makten. Jugoslavien tillhörde varken väst eller öst under kalla kriget och sågs därför 

som ett föredöme av en del andra alliansfria länder.45  

 

Den moderna tidens historia skriver att Jugoslavien uppstår efter första världskriget och 

sedan ockuperas av Tyskland i det andra världskriget. Efter kriget skapas den federativa 

Folkrepubliken Jugoslavien, där kommunisten och ledaren Tito tar makten, består av 

sex länder med olika språk och olika religioner – Slovenien, Kroatien, Bosnien och 

Hercegovina, Serbien, Montenegro och Makedonien. Delrepublikerna har ett visst 

självstyre där ledningen av federationen roterar mellan dem och en maktbalans 

upprättas mellan det stora Serbien och de andra länderna. Alla oppositionella som är 

emot Tito och kommunisterna fängslas, då hans hemliga polis vakar överallt. Denna 

kommuniststat har heller inte något samarbete med Sovjet då det bryts när Sovjet 

försöker lägga sig i landets utveckling. Enligt Den moderna tidens historia är 

jugoslaverna heller inte inlåsta som folk i andra kommuniststater, är utan kan röra sig 

fritt och arbeta i västvärlden samt att handel med västvärlden och små privata företag 

tillåts.46  

 

                                                
43 Nyström, Hans, Nyström, Lars, Nyström, Örjan & Hallberg, Erik, Perspektiv på historien 1b, Andra 
upplagan, Gleerups, Malmö, 2016, s.430 
44 Larsson, Olle, Möt historien 1b, Första upplagan, Gleerups, Malmö, 2016, s.274 
45 Långström, s.273 
46 Jansson, Ulf & Serra, Antonio, Den moderna tidens historia, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2012, s.219  
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I Samband historia står det att Jugoslavien bildades av områden med slavisk befolkning 

i före detta Osmanska riket och Österrike-Ungern som förenades med det redan 

självständiga Serbien 1918. Allvarliga konflikter uppstod dock mellan folkgrupperna 

under andra världskriget. Jugoslavien blev en kommuniststat efter kriget, ledda av Tito 

och den jugoslaviska armen där de lyckades hålla sig utanför det kalla kriget men även 

bevara enigheten.47  

 

Alla böcker har valt att fokusera på olika delar när det kommer till att beskriva 

Jugoslaviens bakgrund innan fallet 1991. Fem av böckerna tar upp olika sidor av vad 

som hände i federationen under andra världskriget medan den sjätte enbart fokuserar på 

att lägga fokus på hur länderna inom staten var missnöjda med Serbiens dominans. Det 

böckerna är överens om är att den kommunistiska federationen höll sig ifrån Sovjets 

påverkan och styrde på egen hand. Här märker man tydligt författarnas frihet då man 

inte får helt och hållet samma information från någon av böckerna. Man kan fundera på 

om texterna ger uttryck för ett ideologiskt historiebruk då författarna själva väljer vilka 

händelser som ska lyftas fram i historien, och om det förekommer ett medvetet icke-

bruk då det bara är en av böckerna som väljer att nämna hur många som föll offer för 

mord under andra världskriget.  

 
4.3 Händelserna i böckerna  

Tito (Josip Broz) blev 1940 generalsekreterare för kommunistpartiet, som tidigare varit 

förbjudet, och 1943 utsågs han till ledare för en provisorisk partisanregering, för att åter 

efter, 1944, bli premiärminister när den jugoslaviska folkrepubliken utropades efter 

andra världskriget. Senare fick Tito titeln som president, på livstid. Han skapade en 

egen variant av kommunism då han vägrade ställa sig under Stalin och en av de centrala 

delarna av hans politik var att överbygga oenigheterna mellan de olika folkgrupperna i 

federationen.48 Efter Titos död fick Jugoslavien en negativ tillväxtkurva och det 

ekonomiska sammanbrottet blev ett faktum. Dittills hade landet hållit samman politiskt 

via kommunistpartiet tillsammans med försvarsmakten. 1989 ville den serbiske ledaren 

driva en markant nationalistisk politik. Efter Sovjetunionens fall och dess kontroll över 

Östeuropa 1989-90 uppkom det krav på politiska reformer i Jugoslavien, och på en 

lösare konfederation mellan republikerna. Partikongressen i januari 1990 avslutades i 

                                                
47 Ericsson, Niklas & Hansson, Magnus, Samband historia: historia plus, 1. uppl., Bonnier utbildning, 
Stockholm, 2009, s.597 
48 Nationalencyklopedin, ”Tito” 
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kaos. Den slovenska delegationen lämnade mötet och i juni samma år förklarade sig 

Slovenien, följt av Kroatien, självständiga. Serbien startade krig mot de båda länderna 

för att försöka hålla kvar republikerna inom Jugoslavien. Slovenien förhandlade sig till 

eldupphör i juli 1991 medan striderna fortsatte i Kroatien. Misslyckade försök från EG 

(Europeiska gemenskaperna) med vapenvilor resulterade i att FN satte in 

fredsbevarande styrkor i Kroatien.  

 

I mars 1992 förklarade sig Bosnien och Hercegovina självständiga och erkändes av 

omvärlden, men striderna fortsatte och serberna kontrollerade två tredjedelar av landets 

territorium.49 I Sarajevo, som ligger i en dal, blev tiotusentals invånare offer för 

beskjutningar av krypskyttar som sköt från bergen ner mot staden. Den enda hjälpen 

som fanns till hands var hjälpsändningar skyddade av FN-förband samt en hemlig 

tunnel under Sarajevos flygplats där människor kunde fly och nödvändigheter till folket 

i staden kunde komma in.50 Kriget pågick även i resten av landet där det genomfördes 

framtvingade folkomflyttningar, etnisk rensning och folkmord.51 EG, USA och FN 

avvaktade med att lägga sig i kriget till en början då rädslan för att själva bli indragna 

militärt fanns. Med tiden då kriget eskalerade började FN tillslut sätta in trupper, först i 

Kroatien och sedan Bosnien.52  

 

Srebrenica, där majoriteten av befolkningen var muslimer, var utsedd till en ”skyddad 

zon” av FN. Dock var inte den geografiska utsträckningen bestämd, inte heller hade 

man preciserat hur man militärt skulle förverkliga den skyddade zonen. I juli 1995 

överraskade den serbiska armén genom att inleda en storoffensiv. FN-kommandot 

misstolkade deras syfte som en begränsad aktion. FN-soldaterna gav upp sina 

positionerar och retirerade efter att den nederländska FN-bataljonen begärt 

flygunderstöd i Srebrenica, men fått avslag på sin begäran av kommandot. Den civila 

befolkningen försökte söka skydd i den nederländska basen när Srebrenica-enklaven 

kollapsade. Dock hade förhandlingar skett mellan den serbiska överbefälhavaren och 

nederländska befälhavarna om att de skulle medverka att deportera befolkningen i 

Srebrenica till frontlinjen i norra Bosnien. Befolkningen utsattes för övergrepp under 

deporteringen. De vuxna män som försökte fly genom det serbiskkontrollerade området 

                                                
49 Nationalencyklopedin, ”Jugoslavien” 
50 Nationalencyklopedin, ”Jugoslavien” och Tunelspasa.ba ”Tunel kroz historiju” 
51 Nationalencyklopedin, ”Jugoslavien” 
52 Nationalencyklopedin, ”Jugoslaviska krigen” 
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dödades eller tillfångatogs. Av de 40 000 invånarna i enklaven saknades 8000 personer 

när Röda Korset tilläts att börja registrera fångarna. Flygfoton och inspekterade 

massgravar visade senare att dessa 8000 muslimska män och pojkar som fattats hade 

fallit offer för systematiska massavrättningar. Detta blev ett bevis på 

världsorganisationers bristande förmågor att förhindra sådana grova brott mot humanitär 

rätt.53 Stark kritik riktades mot FN från olika håll, bland annat deras egen 

generalsekreterare. Idag är Srebrenica en spökstad där utgrävningar än idag görs. Varje 

år, den 11 juli, hålls en minnesceremoni. Levande Historia skriver att detta är en 

händelse vi måste minnas, inte bara för offrens skull, utan för att kunskapen lägger 

grunden för att det inte ska hända igen. 54 Därför är detta en händelse som har en plats i 

undersökningen för att se om läroböckerna nämner det då det klassats som det värsta 

som hänt sedan andra världskriget i Europa samt att folkmord är en del av det centrala 

innehållet för historia på gymnasiet.  

 

Ett avtal som kom att kallas för Daytonavtalet förhandlades fram i november 1995 i 

Dayton, USA för att sluta fred i Bosnien och Hercegovina. Avtalet, som drevs fram av 

USAs chefsförhandlare Richard Holbrooke, resulterade i att Bosnien och Hercegovina 

skulle förbli en stat, dock delad i två enheter. Den ena delen tillhörde den muslimsk-

kroatiska federationen med 51 procent av landets territorium och den andra delen 

Republika Srpska.  

 

 
Figur 1. Karta över Bosninen och Hercegovinas uppdelning efter Daytonavtalet 1995 
mellan den muslimska-kroatiska federationen (Vit) och Republika Srpska (Röd).55 

                                                
53 Nationalencyklopedin, ”Jugoslaviska krigen” 
54 Levandehistoria.se, ”Folkmordet i Srebrenica” 
55 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Republika_srpska_map.png 
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Sarajevo skulle bli en enad stad som tillhörde den muslimsk-kroatiska delen, alla 

flyktingar hade rätt att återvända hem, och eventuellt misstänkta krigsförbrytare 

förbjöds att få ta del av politiska poster. NATO ersatte FN-styrkor med 50 000 soldater i 

Bosnien för att driva igenom de militära delarna i avtalet. Avtalet lyckades åstadkomma 

vapenvila som gav ett slut på terrorn, dock misslyckades det med att överbygga de 

djupa motsättningarna mellan de tre huvudsakliga befolkningsgrupperna (serber, kroater 

och muslimer) vilket resulterade i att grupperna samlades i etniska homogena 

områden.56  

 

Kriget som avslutats fick en ny start, denna gång i Kosovo, som sedan andra 

världskriget varit en provins inom Serbien. Kosovo fick ett långtgående självstyre 1974, 

som sedan avskaffades av Serbien 1989-90. Med fredliga medel kämpade 

kosovoalbanerna mot serbiska myndigheter. Detta ledde sedan till hårdare anfall från 

gerillagruppen UCK mot serbiska poliser och myndigheter för att åstadkomma ett 

självständigt albanskt Kosovo. 1998 bröt ett rent krig ut i provinsen där FN:s 

säkerhetsråd fick placera ut OSSE-observatörer. Serbien svarade med att öka den 

militära närvaron. Ett förslag om att Kosovo skulle genomföra ett internationellt 

övergångstyre följt av folkomröstning var något Serbien inte kunde acceptera. Detta 

misslyckade försök resulterade i att NATO i mars 1999 inledde bombanfall mot 

serbiska mål. Den serbiska krigsmakten drog sig tillbaka tre månader senare. 2008 

utropade Kosovo sin självständighet.57 Då det enbart är 12 år sedan Kosovo fick 

självständighet är det intressant att se om ämnet tas upp i läroböckerna, trots att det är så 

pass nytt. 

 

Jugoslavien som utsattes för krig, terror och etnisk resning genererade rekordstora 

mängder i människor på flykt. Cirka 2,2 miljoner flydde till andra länder och cirka 100 

000 före detta jugoslaver (företrädesvis bosnier) fick ett nytt hem i Sverige.58  

 

Nedan visar tabell 2 en överblick på vilka händelser som nämns i böckerna följt av 

läroböckernas presenterade fakta. Då Tito, folkmordet i Srebrenica och Daytonavtalet är 

centrala för krigets start och stora händelser i kriget i Bosnien och Hercegovina 

                                                
56 Nationalencyklopedin, ”Daytonavtalet” 
57 Nationalencyklopedin, ”Kosovo” och ”Jugoslaviska krigen” 
58 Migrationsverket, ”Historik” 
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undersöks dessa mer noggrant. Även kosovokriget och flyktingkrisen som följd av 

kriget i Bosnien undersöks för att se likheter och skillnader mellan böckerna.  

 

       Händelser 
 

Läroböcker 

Tito  Folkmordet 
i Srebrenica 

Dayton-
avtalet 

Kriget i 
Kosovo 

Flyktingar  

Alla tiders historia 
1b 
(Gleerups) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Perspektiv på 
historien 1b 
(Gleerups) 

Ja Ja Nej Nej Nämner enbart 
att flyktingar 
kom till 
Sverige 

Möt historien 1b 
(Gleerups) 

Nej Nej Ja Nej Ja 

Historia 1b 
(Studentlitteratur) 

Ja Nej Ja Ja Ja 

Den moderna tidens 
historia (Liber) 

Ja Ja Nej Ja Ja 

Samband historia 
(Sanoma) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 2. Sammanfattning över vilka händelser som nämns i läroböckerna.  
 
 

4.3.1 Tito och krigets bakgrund  

I Alla tiders historia 1b kan man läsa att kommunistledaren Tito i slutet av andra 

världskriget hade, med hjälp av en välorganiserad partisanarmé, fördrivit tyskarna. 

Landet blev aldrig beroende av Sovjet då Tito just hade sin egen armé. Istället spelade 

Jugoslavien en viktig roll för andra alliansfria stater. 59 Under Titos ledning betraktades 

Jugoslavien som ett lyckat exempel på hur olika etniska och religiösa grupper kunde 

leva sida vid sida: slovener, kroater, muslimer, serber och ungrare (i Vojvodina).60 Efter 

hans död 1980 kom det dock fram att Serbien hade planer på att skapa ett Storserbien. 

Farhågorna hos Slovenien och Kroatien blev större för att Serbien skulle ta för sig på 

sina grannars bekostnad.61 

 
I Perspektiv på historien 1b nämns det kort att det funnits spänningar mellan de olika 

folkslagen men som Tito lyckades balansera, men efter hans död 1980 samt 

kommunismens fall kom motsättningarna snabbt upp till ytan.62 

                                                
59 Bergström och Löwgren, s.363 
60 Bergström och Löwgren, s.402-403 
61 Bergström och Löwgren, s.403 
62 Nyström, Nyström, Nyström, Hallberg, s.430 
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I Möt historien 1b nämns inte Tito alls. Här är grunden till krigets start istället att då 

kommunismen föll i öst 1989 så påverkade detta även Jugoslavien. Oenigheter fanns 

mellan den serbiska och slovenska delegaten vid kommunistpartiets kongress när det 

gällde Jugoslaviens framtid.63 

 

Tito nämns kort i Historia 1b som ledaren av Jugoslavien. Efter hans död 1980 började 

problemen som redan fanns när han levde komma upp till ytan och bli mer synliga, där 

bland annat kroaternas missnöje om serbernas dominans kom fram. Serberna 

underblåste en gammal serbisk dröm om att skapa ett stort serbiskt rike.64 

 

I Den moderna tidens historia presenteras Tito som en kommunistledare som styrde 

federationen med järnhand fram tills sin död 1980, vilket senare resulterade i att fler 

republiker krävde demokrati och självständighet. I samband med kommunismens fall 

blev det kaos och staten bröt samman under 1990-talet vilket resulterade i en aggressiv 

nationalism, inbördeskrig och massaker. Bosnien, Slovenien och Kroatien ville ha 

självständighet medan Serbien vägrade gå med på detta om inte landgränserna gjordes 

om där alla serber som bodde i de andra länderna kunde samlas och skapa ett ”Stor-

Serbien”. Men de tre länderna vägrade gå med på andra landgränser och den 

jugoslaviska armén, kontrollerad av serberna gick till angrepp.65  

 

Det nämns bara kort i Samband historia att Tito ledde landet samt att efter hans död 

1980 och förändringarna i östblocket började det bli oroligt i Jugoslavien. Vidare 

förklaras det att Slovenien, Kroatien, Bosnien Makedonien, Montenegro och Serbien 

ingick i federationen där Serbien var störst. Även en del av den serbiska befolkningen 

bodde i både Kroatien och Bosnien.66 

 

Alla böckerna är samstämmiga om uppgiften att länder drog sig ur vid kommunismens 

fall, vilket Serbien inte kunde stå bakom. Även om alla författarna uppger att Serbien 

inte kunde gå med på självständighetsförklaringar, och att detta sedan ledde till krig, så 

framställs inte landet riktigt som en ”bov”, skyldigt till krigets start. Alla böcker 

                                                
63 Larsson, s.274 
64 Långström, s.273 
65 Jansson och Serra, s.219  
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resonerar istället på ett neutralt sätt att de andra länderna ville ha självständighet då 

federationen som en gång styrdes med en järnhand av Tito inte längre existerade.  

 

4.3.2 Krigets start och kriget mellan 1991-1995 

I Alla tiders historia 1b kan man läsa att Kroatien och Slovenien bröt sig loss sommaren 

1991 från Jugoslavien. Med vapenmakt försökte den jugoslaviska Belgradregimen 

bevara Jugoslavien men staten kom att upphöra efter att ett antal regeringar erkänt de 

båda utbrytarrepublikerna. 1992 erkändes Bosnien och Hercegovina av omvärlden som 

en självständig stat. Serberna motsatte sig detta och ockuperade flera territorier i 

Bosnien med stöd av militära styrkor från Serbien. Sarajevo, tillsammans med 

hundratals andra byar och städer i Bosnien utsattes för etnisk rensning. Olika 

folkgrupper fördrevs och muslimer, kroater och serber mördades för att de tillhörde 

”fel” grupp.67  

 
Perspektiv på historien 1b uppger att Slovenien, Kroatien, Bosnien och Makedonien 

förklarade sig självständiga mellan åren 1990-1993. Detta resulterade i krig då ledarna i 

Serbien ville hålla ihop unionen. Författarna skriver att kriget var som värst i Bosnien 

där arméer från de olika folkgrupperna försökte ta över stora landområden genom etnisk 

rensning – terror, massmord och folkfördrivning.68  

 

Enligt Möt Historien 1b startade kriget när Serbien gick till anfall mot Slovenien och 

Kroatien som ville lämna unionen. Trots krig mellan 1991-1992 blev resultatet att 

Slovenien och Kroatien blev självständiga. 1992 fortsatte dock kriget i Bosnien och 

Hercegovina som också blev självständiga. Detta ledde till att det förekom etnisk 

rensning i landet men även tvångsflyttningar och avrättningar då Bosnien bestod av 

såväl serber och kroater som muslimer.69  

 

I Historia 1b beskriver väldigt detaljerat hur kriget såg ut, inget filter för blod och mord 

finns. Här står det att Slovenien och Kroatien förklarade sig självständiga sommaren 

1991 vilket gjorde att ett krig utbröt då serberna inte accepterade detta. I Slovenien blev 

kriget kort medan det i Kroatien blev desto hårdare. Serberna hade ett övertag eftersom 

den jugoslaviska armén dominerades av serber. När FN grep in kunde en vapenvila ske 
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1992. Kriget flyttades därefter till Bosnien och Hercegovina som blivit erkända som 

självständiga av EU samma år. Lokala krigsherrar försökte skapa områden där enbart en 

folkgrupp bodde. Hus brändes ner och de folkgrupper som inte var ”rätt” fördrevs från 

hembygden, det pågick alltså etnisk rensning där till exempel serberna drev bort de 

muslimer och kroater som bodde i serbiska områden. Även om alla folkgrupper 

drabbades skriver författaren att många anser att de bosniska muslimerna drabbades 

mest.70  

 

I Den moderna tidens historia nämns inget om hur kriget utspelades i Slovenien eller 

Kroatien där kriget började, utan här hoppar författarna direkt till kriget i Bosnien.71 Det 

enda som nämns om kriget i Kroatien är att armén tvingas tillbaka efter ett halvårs 

strider. Hundratals serber som tidigare bott i Kroatien har fördrevs. Även i Bosnien 

skedde etnisk rensning, kroater och muslimer fördrevs där serberna var i majoritet – och 

omvänt. 1992 ringade serbiska trupper in Sarajevo och besköt staden med artilleri och 

prickskyttar mot den civila befolkningen där majoriteten var bosniska muslimer. Kriget 

höll på i fyra år och 10 000 sarajevobor dödades.72  

 

I Samband Historia står det att Slovenien 1991 förklarade sig självständiga och 

Kroatien tätt därefter följde i samma fotspår. Serbien krävde att Kroatien lämnade ifrån 

sig vissa områden där serberna var i majoritet, men detta vägrade Kroatien att göra 

vilket resulterade i krig. Här nämns alltså inget om att det även var krig i Slovenien. 

Fortsättningsvis står det att även Bosnien förklarade sig självständigt. Kroater krävde 

områden i Bosnien med övervägande kroatisk befolkning och serberna krävde sin egen 

republik. Detta ledde till fullt krig mellan de tre delrepublikerna tillsammans med etnisk 

rensning med förföljelse och mord när de fördrev folk från ”sina” områden.73 

 

Något som skiljer böckerna åt är årtalen på när självständighetsförklaringarna skedde. 

Perspektiv på historien 1b anger att det började redan 1990, något som de andra 

böckerna inte gör utan utgår från att det startade 1991. Överlag är de flesta böckerna 

neutrala i sin beskrivning av hur kriget utvecklades. Även om de är överens om att 

Serbien inte accepterade självständigheterna, och att detta ledde till krig, så förklarar de 
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noggrant att alla folkgrupper utförde stridshandlingar. Det var alltså inte bara serber 

som krigade mot resten, utan kroater och bosnier var också krigförande parter. Eftersom 

de uppger att alla var delaktiga i kriget (1991-1995) kan man inte riktigt se att 

författarna gjort egna vinklingar. Här kan man tänka att författarna har utgått utifrån ett 

vetenskapligt historiebruk då de har ämnat visa att alla parter var delaktiga, istället för 

att enbart anklaga ett land för konflikterna.  

 

4.3.3 Srebrenica 

I Alla tiders historia 1b nämns det att de olika folkgrupperna levde tillsammans och 

blandäktenskap var vanligt då inga etiketter fanns innan kriget, utan man kallade sig för 

jugoslav. När kriget startade påbörjades en etnisk rensning där ”fel” folkgrupp fördrevs, 

samt mördades. Alla tiders historia skriver därefter att det värsta enskilda övergreppet 

mot civila begicks i den bosniska staden Srebrenica, trots att staden klassats som en 

”skyddad zon” av FN:n. 11 juli 1995 intog de bosnisk-serbiska trupperna staden under 

ledning av generalen Ratko Mladić, efter att FN-kommandot vägrat ge flygstöd. Alla 

vapenföra muslimska pojkar och män i Srebrenica hade under den kommande veckan 

avrättats, totalt 7000-8000, samtidigt som kvinnor och barn tvingades fly därifrån.74  

 

Perspektiv på historien 1b anger att den värsta tragedin under kriget skedde i staden 

Srebrenica som var en muslimsk enklav i ett serbisktkontrollerat område. Där den 

bosnisk-serbiska armén gick i juli 1995 in i staden och mördade alla muslimska pojkar 

och män över 13 år, sammanlagt 8000 människor.75 I den tredje boken från Gleerups 

(Möt historien 1b) nämns inget om folkmordet.  

 

I Historia 1b nämns inget om folkmordet i Srebrenica. Det enda man kan koppla till 

Srebrenica, om man har förkunskap om folkmordet, är att författaren nämner att kriget 

var en repris av andra världskriget med bombningar mot civila mål, massvåldtäkter och 

fångläger.76  

 

I Den moderna tidens historia beskrivs folkmordet i Srebrenica på så sätt att kvinnor, 

barn och äldre i juli 1995 förs bort från staden av bosnien-serbiska trupper med ledning 

av Ratko Mladić, och därefter avrättas alla vuxna män och kastats i massgravar. 8000 
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mördas och folkmordet har klassats som det värsta folkmordet i Europa sedan andra 

världskriget.77  

 

I Samband historia står det att FN tidigare förklarat Srebrenica som en skyddad zon där 

civila kunde ta sin tillflykt. Dock var inte FN tillräckligt starka att skydda staden och 

den muslimska befolkningen när bosnien-serbiska trupper anföll staden sommaren 

1995. Kvinnor och barn fördrevs av militären och alla män, omkring 8000, mördades i 

den största massakern sedan andra världskriget i Europa.78  

 

I de böcker som nämner folkmordet kan man klart och tydligt se att de bosnien-serbiska 

trupperna med ledning av Mladić är orsaken till massakrerna, men man tar även upp att 

FN misslyckades att skydda staden. Ingen skuld läggs på det bosniska folket utan enbart 

Serbien, som då ses som krigsbrytare, kritik mot FN lyfts också fram. De är även 

överens om när det skedde och hur många det var som föll offer till händelsen. I Alla 

tiders historia och Den moderna tidens historia kan man se att författaren har valt att 

skriva utifrån offrens perspektiv, alltså att kvinnor och barn var tvungna att fly och att 

män och pojkar dödades, medan i perspektiv på historien 1b och Samband historia 

skriver man från vinkeln att serberna gick in och mördade alla pojkar och män. I 

böckerna betonas etnicitet istället för en politisk bakgrund bakom det hela. Även om det 

går att koppla det politiskt till att folk bodde på ”fel” ställe är det ändå etniciteten som 

betonas när vi får reda på hur befolkningen utsattes för etnisk rensning och hur man 

kunde blir mördad om man tillhörde fel folkgrupp. En anledning till detta kan vara att 

läroplanen betonar vikten av att elever ska lära sig om etnicitet. Vissa av böckerna 

förmedlar detta tydligt, bredvid texten kan det finnas en förklaring till vad ordet betyder.  

Ett visst icke-bruk kan man se bland de böcker som inte nämnt något om folkmordet. 

Enligt läroplanen i historia 1b är folkmord något som elever ska lära sig om under sin 

tid på gymnasiet. Då kan man undra varför författarna har valt att inte ta med det största 

folkmordet i Europa sedan förintelsen under andra världskriget?  

 

4.3.4 Daytonavtalet och krigets slut i Bosnien och Hercegovina  

I Alla tiders historia 1b skriver författarna att i november 1995 tog USA initiativ till 

fredsförhandlingar där de fick tillstånd ett fredsavtal. Trots att avtalet skapade fred så 
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lyckades man inte lösa de djupa motsättningarna mellan de tre etniska grupperna 

(kroater, muslimer och serber).79 

I perspektiv på historien 1b står det att NATO genomförde flygbombningar mot 

serbiska mål efter Srebrenica för att få ett slut på kriget. Detta resulterade i ett senare 

fredsavtal under amerikansk medling där Bosnien blev en egen stat men delades in i en 

serbisk del och en muslim-kroatisk del.80  

 

I Möt Historien 1b har författaren varit noggrann med vart fredsavtalet förhandlades 

fram. Här står det att i augusti 1995 ingrep NATO i konflikten och tvingade de olika 

parterna att förhandla. Kriget slutade i december 1995 då fredsavtalet skrevs under i just 

Dayton, USA.81 

 

I Historia 1b står det att fred i kriget förhandlas fram 1995 och resultatet blev att 

Bosnien och Hercegovina delades upp i två delar: en serbisk och en muslimsk-

kroatisk.82  

 

Den moderna tidens historia skriver att EU inte klarade av att hantera kriget på egen 

hand och därför måste ta hjälp av USA. Med ekonomiska sanktioner och bombningar 

tvingades serberna sluta fred och måste därefter erkänna de tidigare republikernas 

oberoende.83  

 

I Samband historia står det att USA och NATO tillslut fick ingripa militärt, främst mot 

serberna, då allt annat misslyckats. Ett fredsavtal slöts mellan Serbien, Kroatien och 

Bosnien där Bosnien delades in i två delar, varav en helt serbisk. Landet styrs dock av 

en gemensam regering mellan de tre länderna.84  

 

Alla böcker är överens om att fred förhandlades fram men det är enbart Möt historien 1b 

som nämner att avtalet förhandlades fram i just Dayton. Alla böcker är överens om att 

avtalet skulle avsluta kriget men det är bara Perspektiv på historien 1b, Historia 1b och 

Samband historia som nämner vad avtalet ledde till – uppdelningen av Bosnien. Alla 
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böcker, förutom Historia 1b, är lika till det att de framställer USA och NATO som de 

som satte stopp på kriget då allt annat misslyckats. Det är enbart Perspektiv på historien 

1b samt Samband historia som skriver att NATO var tvungna att gå in militärt mot 

serberna för att få stopp på kriget vilket gör att Serbien blir negativt laddat när man läser 

om krigets slut.  

 

4.3.5 Kosovokriget  

Alla tiders historia 1b skriver att Kosovo, som utgörs av muslimska albaner, under 

1990-talet inte ville styras från Belgrad och att man därför 1998 gjorde uppror mot 

serberna. Serbien svarade med våldsam offensiv, där tre fjärdedelar av den albanska 

befolkningen i Kosovo fördrevs eller avrättades. 1999 i mars började NATO flygbomba 

Belgrad, utan mandat från FN:s säkerhetsråd, samt andra serbiska städer för att tvinga 

Slobodan Milošević, Serbiens president, att komma till en överenskommelse. När 

Serbien gav upp påbörjades albanernas hämnd mot serberna, men även romer 

drabbades, när det var deras tur att utsättas för etnisk rensning av den Kosovo-albanska 

UCK-gerillan. FN:s säkerhetsråd tog slutligen över ansvaret för Kosovo, trots att landet 

formellt tillhörde Serbien.85 Montenegro förklarade sig självständiga 2006 vilket 

accepterades av serberna men när Kosovo gjorde detsamma 2008 accepterades det inte. 

Serbien begärde utredning i den Internationella domstolen i Haag för att se om Kosovos 

självständighetsförklaring följt folkrättens principer, vilket de hade. Dock är det drygt 

100 stater som erkänt Kosovo idag. Fortsättningsvis skriver författarna att det än idag 

finns NATO soldater i Kosovo, och där de ställer frågan om hur länge FN kan hålla 

trupper i ett land där uppgiften är att hålla etniska grupper isär?86 Det sista som nämns i 

avsnittet är:  

 

Det forna Jugoslavien har ofta haft en våldsam och grym historia. Alla 

etniska och religiösa grupper i det forna Jugoslavien har både varit offer 

och gärningsmän. Den historien kan berättas på olika sätt beroende på 

vem som berättar, var man har råkat födas, vilken folkgrupp man tillhör 

och ur vems perspektiv som händelserna ses, och hur man själv 

drabbats. Men de flesta människorna har bara blivit brickor i ett 

politiskt spel om makt.87  
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 I de två andra böckerna från Gleerups (Perspektiv på historien 1b och Möt Historien 

1b) står det inget om kriget i Kosovo.  

 

I Historia 1b nämns det kort att krig även pågick i de södra delarna av Jugoslavien 

mellan albaner och serber då serberna vägrade ge albanerna självständighet. 

Stridigheterna upphörde 1999 sedan NATO hade ingripit med flygbombningar mot 

bland annat Belgrad, Serbiens viktigaste stad.88  

 

Den moderna tidens historia skriver att Kosovo länge hade haft ett självstyre där 90 

procent av befolkningen var albaner. 1990 införlivades dock provinsen med. Serbien 

försökte ta över kontrollen och motstånd och övergrepp skedde från båda sidor. Samma 

sak sker här som i Bosnien, serbiska armen går in med etnisk rensning som följd. Efter 

att massgravar med albaner upptäckts tvingas USA och EU ta Serbien till 

förhandlingsbordet. De muslimska albanerna får stöd av amerikanska flyg och 

anläggningar och militära mål i Serbien bombas i månader. Serbien tvingas tillbaka och 

internationella styrkor tar nu över Kosovo där bland annat FN och EU driver flera 

projekt för att utveckla landets förmåga att stå på egna ben.  

 

Författarna till Samband historia skriver att Kosovos frihet inskränktes, då de tidigare 

haft viss självständighet när Slobodan Milošević (vars namn är felstavat i boken) blev 

Jugoslaviens president 1989. Bland kosovoalbaner fanns de som talade för civil olydnad 

samt de som förde väpnad kamp mot serbiska mål. 1998 hade fullt krig utbrutit. 

Milošević vägrade underteckna avtal 1999 som gav Kosovo självstyre, vilket 

resulterade i att NATO inledde bombanfall över Serbien. Milošević svarade med att gå 

in i Kosovo och fördriva kosovoalbaner. Detta resulterade i många döda samt stora 

flyktingströmmar. Förhandlingar om landet fördes i FN och 2008 utropade sig Kosovo 

som självständig stat.89 

 

Enbart fyra av de sex böcker som undersöks nämner kriget i Kosovo. I de böcker som 

tar upp ämnet kan man inte riktigt se att författaren tar ställning för något av länderna då 

det nämns att båda länderna förde krig mot varandra. Alla tiders historia och Samband 

historia skriver lite tydligare om vad de båda länderna gjorde mot varandra. Den 

moderna tidens historia samt Historia 1b nämner att båda länderna krigade mot 
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varandra, men fokus ligger på att beskriva vad Serbien gjorde vilket kan tolkas som att 

det enbart var Serbien som förde krig och begick mord.  

 

4.3.6 Flyktingar  

I Alla tiders historia 1b står det enbart att 4 miljoner människor flydde från Bosnien 

under kriget, samt andra krigsdrabbade områden i forna Jugoslavien, där de bland annat 

flydde till Sverige.90  

 

I Perspektiv på historien 1b nämns inget om flyktingar mer än att det kom flyktingar till 

Sverige från krigen i Bosnien i ett annat avsnitt i boken som handlar om ”Ett annorlunda 

Sverige”.91   

 

I Möt Historien 1b står det att omkring 110 000 människor dödades samt att 2,2 

miljoner mänskor tvingades fly. Dock är det svårt att avgöra om detta gäller alla krig 

mellan 1991-2001 eller om det bara gäller kriget i Bosnien 1992-1995 då det är det enda 

som nämns i boken.92  

 

Kriget på Balkan medförde ännu en gång flyktingar på Europas vägar, något som inte 

funnits sedan andra världskriget enligt Historia 1b. Människor i forna Jugoslavien 

fördrevs från sina hem där många flydde till Sverige. I överfulla båtar kom en del till 

Gotland och 1994 var det över 80 000 flyktingar som sökte fristad i Sverige. Många 

blev väl mottagna i Sverige men i en del fall kom rasismen fram. Flyktingarna utsattes 

för rasistiska brott som blev fler och grövre där överfall, mordbränder, misshandel och 

mord förekom. Partierna i Sverige skärpte därefter lagarna mot rasistiska brott och 

fördömde alla rasistiska yttringar.93  

 

Den moderna tidens historia nämner att omkring 150 000 personer dödades i krigen och 

miljontals personer blev flyktingar. Över 170 000 av de miljontals flyktingarna kom till 

Sverige.94  
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I Samband historia står det att totalt 200 000 personer dött på grund av konflikterna som 

också tvingat 3 miljoner människor på flykt.95  

 

Något som kan konstateras här är att ingen bok har samma siffror på antalet flyktingar. 

Det är även svårt att avgöra om siffrorna baseras på flyktingar från Bosnien eller från 

hela kriget mellan 1991-2001. Det alla böcker är överens om, förutom Samband 

Historia, är att det även kom flyktingar till Sverige som ett resultat av krigen, men även 

här stämmer inte siffrorna överens mellan böckerna. Historia 1b är den enda boken som 

beskriver hur det var för flyktingarna som kom till Sverige, vilket ger läsaren en mer 

målande bild över hur det var på den tiden. Detta ger texten en mer allvarlig vinkel på 

hur människorna hade det än att bara rada upp några siffror som kanske inte är lika 

intressant för läsaren.  

 

4.4 Nyckelpersoner i kriget  

Slobodan Milošević politik gick ut på att under 1980-talet med en nationalistisk retorik 

försöka implementera en centralisering av den serbiska republiken där målet var att 

förändra den jugoslaviska konstitutionen, och där han bland annat genomdrev 

inskränkningar i Kosovos och Vojvodinas autonomi. Av omvärlden anses han vara 

ansvarig för utbrottet av det jugoslaviska kriget 1991. 1999 åtalades han för 

krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i krigsförbrytartribunalen i Haag 

och även för att vara ansvarig för fördrivningen på hundratusentals albaner, samt för 

mord på civila under Kosovokonflikten. År 2000 störtades han från makten och 2001 

utlämnades han till krigsförbrytartribunalen men avled där 2006 innan rättegången hann 

avslutas.96  

 

Ratko Mladić var befälhavare för den Jugoslaviska folkarmén, ansvarig för belägringen 

av Sarajevo och ledde trupperna som mördade uppemot 8000 bosnisk-muslimska män 

och pojkar i Srebrenica. 2011 greps han och utlämnades till krigsförbrytartribunalen i 

Haag där han 2017 dömdes till livstids fängelse för brott mot mänskliga rättigheter och 

folkmord.97 Även Radovan Karadžić som var SDAs (serbiska demokratiska partiet) 

högsta politiska ledare dömdes 2008 till 40 års fängelse för folkmordet i Srebrenica och 
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brott mot mänskliga rättigheter. Hans straff förlängdes i mars 2019 till livstids 

fängelse.98  

 

Sveriges tidigare stadsminister Carl Bildt utsågs 1995 till EU:s medlare i jugoslaviska 

kriget där han medverkade i att förhandla fram Daytonavtalet. Som High Representative 

skulle han leda den civila återbyggnaden i Bosnien genom det internationella 

samfundet. 1999 utsågs han till speciellt sändebud för FN:s generalsekreterare i Balkan 

under Kosovokriget.99  

 

Hur de olika aktörerna i kriget framställs varierar mellan böckerna. Vilka personer som 

nämns samt hur stor plats varje aktör tar i böckerna har varit en av de centrala 

frågeställningarna till denna del i uppsatsen. Varför just de tre första undersöks är för att 

de var medverkande under kriget och än idag är omdiskuterade då rättegångarna i Haag 

pågått under de senaste åren. Den senaste domen föll 2019. Carl Bildt undersöks också 

för att få in lite av svensk historia. Han medverkade under förhandlingarna av 

Daytonavtalet vilket kan göra det intressant för elever och ge förståelse för att Sverige 

haft en viss delaktighet i krigen. Tabellen nedan ger en snabb överblick över vilka 

aktörer som nämns och i vilken bok, därefter följer en redovisning om vad som står i 

böckerna för att sedan kunna jämföra hur läroböckernas skildringar skiljer sig åt.  

 

            
 
Läroböcker 

Slobodan 
Milošević 

Ratko 
Mladić 
 

Radovan 
Karadžić  

Carl Bildt 

Alla tiders historia 
1b 
(Gleerups) 

Ja Ja Ja Nej 

Perspektiv på 
historien 1b 
(Gleerups) 

Nej Ja Nej Nej 

Möt historien 1b 
(Gleerups) 

Nej Nej Nej Nej 

Historia 1b 
(studentlitteratur) 

Ja Nej Nej Ja 

Den moderna tidens 
historia (Liber) 

Ja Ja Nej Nej 

Samband historia  
(Sanoma) 

Ja Nej  Nej Nej 

Tabell 3. Sammanfattning över vilka nyckelpersoner i krigen som nämns i läroböckerna 
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4.4.1 Slobodan Milošević 

I Alla tiders historia 1b nämns Slobodan Milošević som Serbiens president där han ville 

skapa ett Stor-Serbien efter Titos död. Författarna fortsätter med att berätta att han 28 

juni 1989, 600-årsdagen av slaget vid Kosovo Polje, Trastfältet, höll ett flammande tal 

om serbernas rätt inför de hundratals serber som samlats vid Kosovo Polje. Slobodan 

Milošević störtades från makten år 2000 och där den nya serbiska regeringen utlämnade 

honom våren 2001 till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han dock avled 2006 innan 

domen hade fallit.100 I de två andra böckerna från Gleerups (Perspektiv på historien 1b 

och Möt Historien 1b) står det inget om den serbiske presidenten.  

 

I Historia 1b kan man läsa att Milošević ledde Serbien efter 1980 där han ville 

förverkliga den gamla drömmen om ett stort serbiskt rike. Efter kriget ställdes han inför 

rätta i den internationella domstolen i Haag, åtalad för brott mot mänskligheten. Ingen 

ska kunna begå brott utan att rättvisan förr eller senare hann ifatt en. Detta är tanken 

bakom domstolen. Han dog 2006 i fängelset innan rättegången mot honom var färdig.101  

 

Slobodan Milošević nämns kort i Den moderna tidens historia att han var Serbiens 

ledare som 2002 ställdes inför rätta i Haag inför krigsförbrytartribunalen men hann dö 

innan domen fallit.102 Dock finns det ett längre avsnitt som är ett urklipp ur ett tal (om 

bla.Trastfältet) Slobodan Milošević håller inför den serbiska befolkningen där han 

trycker på att det är dags för en förändring och det är dags att Serbien tar över.103  

 

I Samband historia beskrivs Milošević som Jugoslaviens president. Det nämns att han 

1989 håller ett nationalistiskt tal med anspelningar på händelserna från det osmanska 

rikets erövring 600 år tidigare för att vinna stöd till sin politik från den serbiska 

opinionen.104   

 

I de fyra böcker som nämner Slobodan Milošević nämns även hans idé om att skapa ett 

serbiskt rike med hjälp av att hålla ett nationalistiskt tal om det som hände på 

Trastfältet. Tituleringen varierar mellan böckerna, han presenteras antingen som ledare 

eller president. De böcker som nämner honom skriver även om att han ställs inför rätta i 
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Haag för de brott han begått, förutom Samband historia som enbart fokuserar på hans 

tal.  

 
4.4.2 Ratko Mladić 

I Alla tiders historia 1b beskrivs Ratko Mladić som general över de Bosnien-serbiska 

trupperna som intar Srebrenica. Sedan nämns det att han länge var på fri fot efter krigets 

slut men att han i maj 2011 greps och fördes till ICTY (The International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia) i Haag där han dömdes till livstids fängelse.105 I 

Perspektiv på historien 1b nämns det bara att han ledde den bosniska-serbiska arméns 

intåg i Srebrenica 1995.106 I Möt historien 1b nämns ingen av personerna som 

undersöks, det enda man får reda på är att flera politiska och militära ledare ställdes 

inför rätta efter kriget, anklagade för krigsbrott och brott mot mänskligheten.107 

 

I Historia 1b och i Samband historia nämns inte den serbiska generalen, enbart att höga 

militärer och ledare ställdes inför rätta i Haag.  

 

Ratko Mladić beskrivs som general och ansvarig serbisk befälhavare över skjutningarna 

i Sarajevo i Den moderna tidens historia. Han beskrivs även som ansvarig för 

folkmordet i Srebrenica. I en bildtext med en bild på honom står det att den 

bosnienserbiske generalen greps 16 år efter kriget slut 1995 och där han ställs inför rätta 

i Haag 2011 inför krigsförbrytartribunalen.108  

 

I två av de tre böcker som han nämns i beskrivs Mladić som general och i den tredje 

som ledare. Böckerna är samstämmiga om att han dömdes för brott mot mänskliga 

rättigheter men det är bara Alla tiders historia 1b och Den moderna tidens historia som 

nämner att han var ansvarig för folkmordet i Srebrenica. Båda framställer honom som 

en krigsförbrytare. Varför de andra böckerna inte lägger stor vikt på att skriva om vem 

han var kan vara för att händelserna nämns men att just personen bakom det inte är lika 

relevant.  
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4.4.3 Radovan Karadžić  

Radovan Karadžić, nämns enbart i Alla tiders historia 1b.109 Här nämns det bara att 

rättegångarna mot den bosnienserbiske ledaren påbörjades 2010 men att han bestrider 

alla anklagelser och hävdar att massakrerna i Srebrenica bara är en ”myt”.110 Denna 

korta beskrivning ger inte läsaren någon uppfattning om exakt vad han har gjort. Det 

man kan anta är att han hade något med Srebrenica att göra då han såg det som en myt. 

En vidare jämförelse går inte att göra då det bara är en bok som nämner honom.  

 
4.4.4 Carl Bildt 

Carl Bildt nämns enbart i Historia 1b där man kan läsa att den före detta svenske 

stadsministern deltog i både fredsförhandlingarna och arbetet med att följa upp freden i 

Bosnien.111  Ingen djupare förklaring görs om Carl Bildt, vilket gör att det heller inte går 

att analysera varför läroboken skriver som den gör samt att en jämförelse inte går att 

göra med de andra böckerna.  

 

5 Sammanfattande analys av läroböckernas framställning  
 

Det finns en del skillnader mellan böckerna när det kommer till vad som står med och 

inte. Analyserna för detta har varit möjliga att göra via den kvantitativa och kvalitativa 

innehållsanalysen där skillnaderna kunnat läsas ut mellan böckerna. Via tabellerna ovan 

får man en bra bild över vilka händelser och nyckelpersoner i krigen som nämns i 

böckerna. Innehållsanalyserna visar tillsammans med diskussioner av historiebruk hur 

olika läroboksförfattare har vinklat sin redogörelse av kriget och aktörerna.  

 

Trots att böckerna framställer Serbien som orsaken till krigets start håller de sig ändå 

rätt så neutrala. Författarna till de olika böckerna är noga med att förklara att konflikter 

orsakades av alla sidor i kriget, och inte bara Serbien, vilket gör att Serbien inte får en 

så negativ stämpel som annars varit fallet. Trots att alla länder i kriget anklagas för 

delaktighet i konflikterna så beskrivs ändå Bosnien som det största offret i alla böcker. 

När det kommer till att vissa händelser, så som Srebrenica, inte nämns går tankarna till 

ett slags icke-bruk. I läroplanen för historia 1b står det bland annat att folkmord är något 

som eleverna ska lära sig om, dock står det inte specifikt vilket eller vilka folkmord som 

                                                
109 Nationalencyklopedin, ”Radovan Karadzic” 
110 Bergström och Löwgren, s.404 
111 Långström, s.274  
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ska behandlas.112 Då det finns så många olika böcker kan detta resultera i att vissa 

elever inte får lära sig något alls om Srebrenica och inte heller konflikterna i Kosovo. 

Har detta med ett kommersiellt bruk att göra, där förlagen konkurrerar med varandra för 

att skapa en bra bok och man inte kan ta med allt i en bok – eller kan det hänföras till 

författarnas ideologiska historiebruk? Så, som nämnts tidigare granskas inte böckerna 

av någon myndighet vilket gör att författarna eller förlagen själva väljer vad som ska stå 

i dem.  

 

När det kommer till nyckelpersonerna i krigen nämns de inte i alla böckerna. Om man 

jämför med Windings undersökning kan man se att han gör en kvantitativ studie på sex 

personer i krigen. Även om alla inte heller nämns i alla böcker där så är det en skillnad 

på hur många personer som får plats i böckerna på högstadiet jämfört med gymnasiet. 

Att personer som Karadžić och Mladić, som hade en stor roll bakom händelserna i 

Srebrenica, inte nämns är något man kan diskutera. Något som märks i de flesta 

böckerna, som undersökts i denna uppsats, är att vikten i dem ligger främst på att 

beskriva vad som hänt och att personerna bakom dem – aktörerna – inte är lika viktiga. 

Det man istället kan utläsa i de böcker som inte nämner några av nyckelfigurerna, 

inklusive Milošević, är att de istället blir framställda i en mening såsom ”flera 

krigsförbrytare ställdes inför rätta i Haag”.  

 

6 Enkätundersökning  
Det huvudsakliga målet har varit att ta reda på om de jugoslaviska krigen finns med i 

läroböckerna, samt att se hur de framställs. Detta öppnar för ytterligare en fråga. Även 

om krigen informationsmässigt finns med i böckerna behöver det inte betyda att det får 

någon plats i undervisningen. Därför skapades en enkätundersökning som skickades ut 

till lärare i Historia 1b på gymnasieskolor runt om i Sverige. Först skickades den enbart 

till lärare i Kalmar län via mail, men för att få ett bredare perspektiv vände jag mig till 

en grupp på Facebook för lärare inom historia där alla som undervisar i Historia 1b fick 

möjlighet att svara på enkäten. Undersökningen gick ut på att ta reda på vilka 

läroböcker som används samt om de jugoslaviska krigen faktiskt är något som lärs ut i 

undervisningen. Nedan presenteras de fem frågor som ställdes i enkäten tillsammans 

med lärarnas svar och kommentarer till några av frågorna. Trots att det enbart är 30 
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lärare som svarat på enkäten, så är det ändå möjligt att få en idé om hur ämnet hanteras 

på skolorna runt om i Sverige.  

 
1. Vilken/vilka lärobok/läroböcker använder du i din undervisning för Historia 
1b? 
Böcker Alla 

tiders 
historia 
1b 

Perspektiv 
på 
historien 
1b 

Möt 
historien 
1b 

Historia 
1b 

Den 
moderna 
tidens 
historia 

Samband 
Historia  

Annat 

Antal  5 17 2   5 5 
1. Bilder av historien  
2. Eget material  
3. Historia då, nu och sedan 
4. Digilär 
5. Nationalencyklopedins egen lärobok  
 
 
2. Är de jugoslaviska krigen något du lär ut till dina elever i undervisningen? 
Ja Nej 
16 14 
Kommentar: 

1. Tiden räcker inte till  
2. Hinner sällan längre än till kalla kriget och jugoslaviska krigen blir inte prio då 
3. Tidsbrist 
4. Vi brukar hinna fram och stanna vid 1989  
5. Balkankrigen tidigt 1900-tal så ja. Men 1990-tal så nej. Eleverna behöver mer 

hjälp med historia som ligger längre från dem. 
6. Tidsbrist och har själv dålig koll 
7. Finns inte tid, nämns bara kort  
8. Brukar hinna nämna det när vi jobbar med tiden efter kalla kriget, dock läggs 

mer fokus på kriget i kursen Historia 2. 
9. Har arbetat med eleverna för tiden 1991 och fram. Det finns elever som skriver 

om krigen men inte många.  
10. Jag upplever inte att det finns tid till det. Det är så mycket annat vi ska hinna 

igenom att det aldrig riktigt kommer med. Handlar väl om prioriteringar. Finns 
annat jag i så fall väljer att fokusera på.  

11. Lär	  inte	  ut	  det	  men	  försöker	  nämna	  i	  alla	  fall	  kriget	  under	  90-‐talet	  
12. Det	  finns	  tyvärr	  inte	  tid	  för	  det	  eftersom	  att	  samhällskunskap	  1b	  är	  så	  

stofftungt	  	  
13. Hinner	  inte	  med	  det,	  men	  berör	  det	  lite	  med	  kalla	  kriget	  
14. Ja	  men	  mycket,	  mycket	  kortfattat	  
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3. Tycker du att Jugoslavienkrigen är något man bör lära ut till eleverna på 
gymnasiet? 
Ja Ja, och jag gör det redan  Nej  
17 10 3 
1. Ja, ett hum om allmänbildning bör eleverna absolut få  
2. 80 timmar räcker inte till allt  
3. Svårt att svara på. Självklart kan det vara viktigt men tyvärr så får det nog inte det 
fokus det borde få. Andra folkmord lyfts fram mer. Till exempel folkmordet i Rwanda. 
Detta kan ju bero på att det finns en väldigt känd film om detta vilket gör det lättare att 
ta upp. En dum ursäkt egentligen. 
4. Men om man hinner är det bra. Finns andra krig som det i Irak och Syrien som är 
viktigare att förklara idag. Bra och försöka få in det kort om det går.  
 
 
4. Är folkmordet i Srebrenica 1995 något du lär ut till dina elever? 
Ja Nej Nej, jag lär inte ut något om 

krigen  
23 4 3 
 
 
5. Vilka delar av krigen lär du ut? 
Jag lär ut alla delar 
av krigen mellan 
1991-2001 

Enbart krigen 
mellan 1991-1995 
(Slovenien, 
Kroatien, Bosnien 
och Serbien) 

Enbart kriget i 
Kosovo 1996-1999 

Jag lär inte ut något 
av det som nämns 
ovan  

10 6  14 
 
Kommentar: 
1. Tar upp folkmordet när jag diskuterar folkmorden i historien 
2. Många av eleverna har bakgrund från forna Jugoslavien, det känns därför relevant att 
koppla undervisningen till deras verklighet, dessutom är det ett efterfrågat ämne 
3. Har ett folkmordstema och då tas flera olika folkmord upp varav Srebrenica är ett av 
dem.  
4. Fokuserar främst på folkmordet i Srebrenica och nationalismen bakom kriget.  
5. Viktiga frågor som har fått mig att fundera på hur jag ska lägga upp nästa termins 
kurs. Det är lätt att andra delar tas upp istället. Ett annat problem är att man knappt 
hinner gå igenom kalla kriget innan kursen är slut så man hinner knappt prata om 
händelserna under 90-talet. Jag nämnde folkmorden i Rwanda längre upp och även om 
det skedde under 90-talet så är det lättare att ta den eftersom att man kan prata om det 
när man arbetar med imperialismen och dess konsekvenser. Tack för en intressant enkät 
som fått mig att utvärdera min undervisning. 
7. Nämner mer övergripande orsaker till oroligheter i området.  
 

 

 

 



  
 

40 

6.1 Sammanfattning av enkät  
 

Den bok som lärare utifrån enkäten använder mest är Perspektiv på historien 1b, den 

bok där det står allra minst om de jugoslaviska krigen. Även om vissa lärare faktiskt lär 

ut om krigen så svarade mer än hälften att de inte gjorde det. Anledningen till detta var 

utifrån kommentarerna tidsbrist, vilket också var en av anledningarna till varför lärarna i 

Duspers undersökning, som intervjuade lärare angående undervisning om de 

jugoslaviska krigen, inte heller gav någon tid till ämnet. De flesta lärarna, i min 

undersökning, hinner bara undervisa fram till kalla krigets slut och där tar det stopp. 

Vissa väljer att prioritera andra händelser före de jugoslaviska krigen just eftersom tiden 

är så knapp. Dock får ändå folkmordet i Srebrenica plats i undervisningen då kursen i 

Historia 1b enligt läroplanen ska behandla folkmord i det centrala innehållet, vilket har 

resulterat i att lärare tar med Srebrenica även om inte kriget får plats i 

undervisningen.113  En tanke som dyker upp är dock vad för material som lärarna 

använder när de undervisar om folkmordet i Srebrenica? Enligt enkäten så undervisar 23 

av 30 lärare om folkmordet men majoriteten använder perspektiv på historia 1b där det 

inte står något om det. Här hade kanske ytterligare en fråga kunnat ställas för att få svar 

på detta.  

 
7 Slutdisskusion 
 
Det finns inte så stor skillnad på hur krigen framställs i läroböckerna. Författarna 

skriver relativt neutralt utan att framställa något enskilt land som den enda anledningen 

bakom konflikterna, även om alla är överens om kriget startades igång av Serbien då 

federationen bröts av andra länder som ville ha självständighet. De största skillnaderna 

märks i den kvantitativa undersökningen som är inriktad på vad som nämns och inte 

nämns. Det är svårt att säga om valen i böckerna är slumpmässiga eller om det är 

författarnas egna bestämda uppfattningar som finns i böckerna. Texterna förmedlar 

budskap som kan tolkas som både ett ideologiskt bruk och ett icke-bruk, då vissa 

händelser har kommit med och andra inte. Även numerära uppgifter om antalet 

krigsflyktingar skiljer sig åt. Allt mellan två och fyra miljoner presenteras. I några 

böcker är det bara antalet flyktingar som kom till Sverige som nämns, en bok skriver att 

det var 80 000 och en annan 170 000 flyktingar. Det är heller inte många personer som 

nämns i böckerna. Som Winding presenterade i sin uppsats har han undersökt sex 
                                                
113 Skolverket, ”Ämne – Historia”  
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aktörer. Två av dem, Biljana Plavšić och Franjo Tudjman, nämns inte i någon lärobok 

för gymnasiet som undersökts i denna uppsatt. Hade denna undersökning gått ut på att 

jämföra läroböcker mellan högstadiet och gymnasiet hade en frågeställning kunnat vara 

just varför vissa personer faller bort i framställningen av krigen på gymnasiet. En tanke 

är för att vikten ligger på att framställa händelserna, och att aktörernas roll därför spelats 

ner. Även om personerna inte nämns vid namn får man ändå en idé om vad som hänt 

med dem efter kriget då de flesta böckerna berättar att de ställts inför rätta i Haag.  

 

Samband historia och Alla tiders historia är de som är mest ingående i sin behandling 

av de jugoslaviska krigen, både om man ser till sidantal och till vad de tar med 

innehållsmässigt. Båda böckerna har med alla de händelser som varit i centrum för 

denna undersökning. När det kommer till nyckelpersonerna i kriget är det återigen Alla 

tiders historia som fått med de flesta personerna i framställningen av krigen.  

 

Även om undersökningen har visat att alla böcker nämner krigen på ett eller annat sätt 

så har det också framkommit i enkätundersökningen att krigen i det forna Jugoslavien 

ändå inte får så stor plats i undervisningen. Då majoriteten av lärarna ansåg att det inte 

fanns tillräckligt med tid för att undervisa om de jugoslaviska krigen kan man diskutera 

om innehållet i läroplanen behöver ändras om? Kanske ska man lägga mer fokus på 

modern historia på gymnasiet så att de jugoslaviska krigen blir en del av 

undervisningen? Här är boken Den moderna tidens historia ett exempel på en lösning 

som skulle kunna appliceras på gymnasiet: i boken går man igenom alla epoker före 

1700-talet i en snabb genomgång på 10 sidor innan den moderna tidens historia tar vid 

och får större plats.  

 

Även brist på kunskap om området är något som lyftes fram genom enkäten och även 

via Duspers undersökning. Då majoriteten av lärarna använder Perspektiv på historien 

1b, som är en av de böcker som innehållsmässigt berättar minst om de jugoslaviska 

krigen, kan detta vara en anledning till att ämnet inte får någon plats i många av de 

medverkande lärarnas undervisning. Dock önskar lärarna att de fanns tid och kunskap 

för att lära ut om området, för som nämnts tidigare sitter det än idag elever från de olika 

länderna i klassrummet tillsammans med elever som inte har en aning om att det ens 

varit ett krig.  
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