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Abstract 
 

The thesis presents a study on how the First World War is recounted in a few 

different textbooks for secondary schools. There are similarities, but the books 

also focus on different things. In some of the books, events are even told in 

different ways. 



 

ii 

Sammandrag 
 

Uppsatsen redovisar en undersökning om hur det första världskriget återberät‐

tas i några olika läroböcker för högstadiet och gymnasiet. Det finns likheter, men 

böckerna fokuserar också på olika saker och vissa händelser skiljer sig till och 

med drastiskt åt i några av böckerna. 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1. Inledning 
 

Ett historiskt skeende kan framställas på många olika sätt. Den industriella re‐

volutionen till exempel skulle kunna beskrivas ur en mängd olika perspektiv. Då‐

tidens överhet och arbetarklass skulle säkerligen beskriva samma händelser på 

olika sätt. En historiker av idag kan också skildra de händelser som utspelade sig 

under denna tid på väldigt varierande vis, beroende på vad denne har för syfte 

med sin framställning. Om historien ska berättas ur ett särskilt perspektiv och 

för vem historien ska berättas är aspekter som spelar in. En bok som ska använ‐

das av historiestuderande vid högskolor och universitet ställer betydligt högre 

krav på detaljrikedom och analys än vad en historiebok riktad till högstadieele‐

ver gör. Hur framställs då denna historia i vår skolas läroböcker? Att den presen‐

teras annorlunda i historieböckerna för gymnasiet än i historieböckerna för 

mellanstadiet borde vara självklart, men på vilket vis framställs den annorlunda 

och hur mycket och på vilket vis skiljer sig olika historieböckers berättelser åt? 

Jag har valt att fördjupa mig i det första världskriget och har tittat på hur 

bakgrund och skeende lyfts fram på olika sätt i olika läroböcker. Om orsaken till 

krigsutbrottet förenklat förklaras med de kända skotten i Sarajevo, eller om man 

väljer att gå djupare in på bakomliggande orsaker. Skiljer sig detta åt mellan 

olika läromedel? Är det ett rimligt antagande att skotten i Sarajevo används som 

förklaringsmodell för yngre elever, medan Tysklands utvidgningssträvan och 

hela samhällssystemet i Europa förklaras mer detaljerat i gymnasiets B‐kurs i 

historia?  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att utröna vilka skillnader och likheter det finns i 

olika läromedels sätt att framställa det första världskriget för elever på 

högstadiet och gymnasiet. Syftet är vidare att se huruvida fokus ligger på samma 

kärnpunkter eller om dessa skiljer sig åt samt att se vilka händelser och/eller 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personer som lyfts fram i de olika böckerna och om detta skiljer sig åt. Häri 

innefattas att se om vissa händelser och/eller personer som tas upp i vissa 

böcker saknas i andra.  

 

1.2 Forskningsfrågor 
 

Följande frågor kommer att besvaras i denna uppsats: 

• Vilka punkter tas upp i återberättandet av det första världskriget i läro‐

böcker för olika stadier? 
• Vad skiljer olika läromedel åt i återberättandet av detta skeende?  

 

1.3 Material 
 

Det finns en oerhörd mängd med läromedel för de olika stadierna från olika 

förlag. För att få en övergripbar mängd måste ett urval av dessa göras. Jag har 

valt fem olika böcker från kända förlag som används i den svenska grundskolan 

och i gymnasiet. Bland folk i min närhet har samtliga böcker blivit igenkända och 

jag har även sett vissa av böckerna själv ute på olika skolor. Av detta har jag dra‐

git slutsatsen att det är tämligen vanligt förekommande läroböcker. 

De två böcker som är ämnade för högstadiet som har använts i jämförelsen är 

Levande historia 7–91 från Natur och kultur samt Historia A Del 32 från Gleerups. 

Den gymnasiebok som är avsedd att användas i gymnasieskolans yrkesförbere‐

dande program är Alla tiders historia Bas3 från Gleerups. Boken som används i 

Historia A är Milstolpar Historia A4 från Natur & Kultur och den bok som omfat‐

tar båda Historia A och B är Epos Historia5 från Liber. 

                                                        

1 Kaj Hildingson & Lars Hildingson, Levande historia 7–9 (Stockholm: Natur & Kultur, 2001). 
2 Erik Nilsson m.fl., Historia A Del 3 (Malmö: Gleerups, 2003). 
3 Hans Almgren & Hans Albin Larsson, Alla tiders historia Bas (Malmö: Gleerups, 2008). 
4 Lars‐Göran Alm, Milstolpar Historia A (Stockholm: Natur & Kultur, 2007). 
5 Robert Sandberg m.fl., Epos Historia (Stockholm: Liber, 1996). 
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Levande historia 7–9 täcker hela högstadiekursen i historia. Den finns också upp‐

delad i tre böcker för år 7, 8, respektive 9, men innehållet är identiskt. Första 

världskriget behandlas i den sista delen, 9, på sidorna 456–469 varav de sista två 

sidorna endast består av frågor. Sidorna består av en helsidesbild, fyra halvsi‐

desbilder, nio bilder av mindre format och resten text. Förutom de sista två si‐

dornas frågor finns det också frågor efter varje underkapitel i texten. Frågorna är 

både av enkel och mer analytisk karaktär. 

Historia A Del 3 är en kursbok i historia för år 9. Sidorna 6–19 täcker det första 

världskriget. Utöver detta finns en sammanfattning på sidan 30 följt av frågor på 

sidan 31. Även de ryska revolutionerna tas upp på frågesidan som består av 

enklare frågor och ett fåtal frågor där läsaren får fundera på egen hand. Sidorna 

6–19 innehåller en introduktion med kortfakta och en bild på de första två si‐

dorna, följt av brödtext blandat med fem halvsidesbilder och sex mindre bilder. 

Alla tiders historia Bas riktar sig till de som läser yrkesförberedande program el‐

ler lärlingsutbildningar. Sidorna 52–61 behandlar det första världskriget och be‐

står förutom texten av en halvsidesbild, åtta mindre bilder och en och en halv 

sida täcks av ett brev från en soldat samt ett utdrag ur en dagbok under kriget. 

Ett fåtal frågor av enklare karaktär finns i slutet av texten och på sidan 62 finns 

en uppgift för kritiskt tänkande. 

Milstolpar Historia A täcker a‐kursen i historia på gymnasiet. 294–305 är det ut‐

rymme som ges det första världskriget. En helsidesbild, fem halvsidesbilder och 

två mindre bilder får plats ihop med texten. Lite drygt en sida behandlar revolu‐

tionerna i Ryssland och i sidmarginal genom hela texten finns frågor av diskus‐

sionskaraktär. 

Epos Historia innefattar både a‐ och b‐kursen i historia för gymnasiet. De sidor 

som enbart tillhör a‐kursen är 431–441. Sex halvsidesbilder och åtta mindre bil‐

der samsas om utrymmet ihop med texten. På sidorna 442–447 står det bland 

annat om Finlands självständighet och allmän rösträtt. Detta hör både till a‐ och 

till b‐kursen enligt författarna. 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1.4 Tidigare forskning 
 

Forskning om läroböcker finns det gott om, men jag har inte hittat något specifikt 

om hur berättelsen om det första världskriget jämförs i olika läroböckers återbe‐

rättande. Mycket av den andra forskningen berör hur böckerna är språkligt ut‐

formade. Jag har i uppsatsen bortsett från språkliga aspekter. 

 

1.5 Metod 
 

Genom att läsa om samma skeende i en mängd olika läroböcker har jag skapat 

mig en bild av hur ett händelseförlopp framställs och på vilka olika sätt förfat‐

tarna har återberättat detta skeende. Jag har därefter valt ut ett antal företeelser 

och händelser för att se hur och om de tagits upp i respektive bok. Fokus ligger 

på vilka händelser som tas upp i respektive bok. I analysen jämförs de olika 

böckerna och skillnader och likheter dem emellan tas upp. Först kommer en ta‐

bell för respektive underkapitel där en tydlig överblick ges; efter detta följer en 

mer ingående analys. Litteraturreferatskapitlet är främst en läsarservice där jag 

sammanfattat varje bok. För analysen har jag givetvis tittat mer ingående i böck‐

erna. Eventuella bildtexter tas upp i några fall, men inte systematiskt. Jag har 

plockat ut händelser som förefaller vara centrala för utvecklingen, detta har skett 

med sekundärlitteraturens hjälp. Då Keegan är en militärhistoriker skiljer sig 

hans perspektiv säkerligen åt jämfört med läroböckernas. Med en annan bok 

som utgångspunkt hade kanske angreppsvinkeln skiljt sig åt. Det är inte något 

som jag ser som ett problem, men det borde fortfarande nämnas. 

 

1.6 Bakgrundsmaterial 
 

Först valde jag att fördjupa mig i och utveckla mina egna kunskaper om det för‐

sta världskriget. För att kunna göra rimliga antaganden om huruvida historie‐

återgivandet i läroböckerna är av god kvalitet eller inte krävs en stabil kun‐

skapsgrund att stå på. Till min hjälp har jag använt mig av John Keegans Det för
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sta världskriget6. En bok som av Per Warmark på dagensbok.com beskrivs på föl‐

jande vis: 

Boken, "Det första världskriget", är ett resultat av författarens ambition att 
skriva den definitiva boken om detta krig och han har förmodligen lyckats. John 
Keegans verk är imponerande och sällan har väl ett krig sammanfatts [sic] och 
dissekerats lika bra som i det här fallet.7 

Keegan är en militärhistoriker, föreläsare och journalist som har publicerat en 

mängd böcker om slag från 1300‐talet och fram till idag.  

För jämförelsen har jag utgått ifrån Stewart Ross Första världskriget8 ur serien 

Världskrigen. Ross har skrivit en mängd böcker om historia, många av dem rik‐

tade till ungdomar, och har också undervisat innan han blev författare på heltid. 

Boken i fråga är granskad av Paul Cornish, intendent vid Imperial War Museum i 

London och chef för det internationella säkerhetsprogrammet vid Chatham 

House9. Tanken var från början att använda en lärobok för universitet, men då 

Keegan avhandlar kriget så grundligt valde jag istället Ross bok. Det är en bok 

som har samma typ av språk som läroböckerna jag analyserat, men som beskri‐

ver kriget mer ingående och detaljrikt. Med utgångspunkt i Keegan anser jag mig 

ha tillräcklig kännedom om det första världskriget för att bedöma relevansen i 

Ross bok.

                                                        

6 John Keegan, Det första världskriget (Järfälla: Natur och Kultur, 2001). 
7 Per Warmark, 2001, Nyheter på alla fronter (20.4.2009.) 
http://dagensbok.com/2001/06/06/john‐keegan‐det‐forsta‐varldskriget/  
8 Stewart Ross, Första världskriget (Malmö: Gleerups, 2006). 
9 En av världens ledande organisationer inom internationella frågor, samhällsfrågor och analys 
av aktuell politik. 
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2. Litteraturreferat 
 

Här följer ett referat av de fem böcker som har jämförts. Böckerna och aktuella 

sidor har presenterats tidigare och kommer hädanefter endast att refereras till 

genom titlarna: Levande historia 7–9, Historia A Del 3, Alla tiders historia Bas, Mil

stolpar Historia A och Epos Historia. De stycken som refereras återfinnes under 

kapitlet om det första världskriget i respektive bok. 

Jag har delat upp det första världskriget i fyra avsnitt som samtidigt återger faser 

i skeendet för att lättare kunna överblicka och jämföra de olika böckerna: Bak

grunden till kriget, Krigsutbrottet, Händelseförloppet under kriget och Fred och 

efterspel. I varje avsnitt behandlas läroböckerna en efter en och återberättandet 

sker i samma ordning som i respektive bok. Varje underavdelning inleds med en 

ingress där det väldigt kort beskrivs vad som är syftet med avsnittet. 

 

2.1 Bakgrunden till kriget 
 

För att få en djupare förståelse för det andra världskriget och varför det bröt ut 

behöver man ha viss kunskap om det första världskriget och mellankrigstiden. 

På samma vis måste man ha kännedom om situationen i Europa med omnejd 

före 1914 för att kunna sätta sig in i orsakerna till det första världskriget.  

 

2.1.1 Levande historia 7–9 
 

Efter Wienkongressen 1815 var Europas gränser stabila i 100 år, bortsett från 

resultatet av det fransk‐tyska kriget där Alsace och Lorraine tillföll Tyskland. 

Folket i Europa var relativt säkra på att Europas gränser skulle bestå och det 

fanns mycket som talade för fred i början av 1900‐talet. Levnadsstandarden hade 

förbättrats, infrastrukturen var väl utbyggd länderna emellan och många av de 

styrande var ingifta i varandras släkter. 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Stormakterna hade mellan 1871 och 1914 byggt upp imperier med kolonier 

runtom i världen, men i Europa var inget land starkt nog att på egen hand be‐

segra de andra länderna. Storbritannien höll sig på sin egen kant och var ointres‐

serade av europeisk politik. Tyskland sträckte sig ända från Frankrike till Ryss‐

land och var angelägna om att behålla sina gränser. Frankrike kände sig kom‐

prometterade efter att ha förlorat platsen som Europas mäktigaste nation efter 

det tysk‐franska kriget. Allianser bildades och länder bytte alliansfränder, men i 

egenskap av gamla fiender stod Tyskland och Frankrike aldrig på samma sida. 

Tyskland fördubblade sin folkmängd mellan 1870 och 1914 medan Frankrikes 

befolkning var oförändrad till antalet. Tyskland fyrfaldigade även sin industri‐

produktion och hade en armé som var dubbelt så stor som Frankrikes och tolv 

gånger så stor som Storbritanniens. Storbritannien hade däremot en större flotta 

än Tyskland. Med detta i åtanke ansåg många tyskar att Tyskland hade för lite 

landområden, kolonier, jämfört med de andra länderna.  

Järnmalmen i Tyskland började sina och Frankrike vägrade sälja sin järnmalm till 

Tyskland, av rädsla att de skulle växa sig ännu starkare. I Wienkongressen ska‐

pades en balans mellan länderna som hade förhindrat stora krig i nästan 100 år. 

Många länder såg Tyskland som ett hot och var rädda att nya krig skulle bryta ut 

om Tyskland växte sig allt för starka. 

Tidigare hade österrikarna garanterat det tysk‐romerska rikets säkerhet, nu var 

det omvänt. Tyskland var trippelalliansens starkaste medlem. En allians där även 

Italien ingick. På grund av ententen, (Storbritannien, Frankrike och Ryssland) 

kände sig Tyskland instängda. I händelse av krig hade Schlieffenplanen utarbe‐

tats. 

Det Osmanska riket hade förlorat mark i norr. Många nya stater hade bildats på 

Balkan. I Ryssland och Österrike‐Ungern fanns det många folkgrupper som hop‐

pades kunna uppnå samma sak. På grund av detta ville Ryssland och Österrike‐

Ungern få mer inflytande på Balkan. Österrike‐Ungern var rädda att Serbien 

skulle hjälpa bosnierna att bli fria, Serbien som hade Ryssland som bundsförvant. 

Ryssland var också rädda att någon annan skulle ta kontrollen över Konstanti‐

nopel, Bosporen var nämligen en viktig vattenväg för Rysslands handel. 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2.1.2 Historia A Del 3 
 

Det hade inte varit krig i Europa sedan det fransk‐tyska kriget 1871 och det 

fanns flera anledningar att tro att det inte skulle bli krig igen. Det fanns en stark 

fredsrörelse med människor som inte trodde att krig var det rätta sättet att lösa 

konflikter. Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge är ett exempel på en 

konflikt som löstes utan strider. Socialistinternationalen hade som mål att be‐

vara världsfreden, arbetare skulle strejka och vägra att skjuta arbetare från 

andra länder. Handeln mellan länderna ökade stadigt och Ryssland till exempel 

lånade pengar av Frankrike för att kunna bygga ut sitt järnvägsnät. Vid krig 

skulle utlånade pengar kanske inte fås igen och handeln skulle lida. 

Det fanns också mycket som talade för att det skulle bli krig. Nationalismen 

växte. Frankrike ville ha tillbaks Alsace och Lorraine medan Tyskland ville utvid‐

gas och bli Europas verkliga stormakt. I Storbritannien fanns jingoismen och na‐

tionalister uppmanade britter att bojkotta tyska varor, även om de var billigare. 

Inom nationerna ökade också nationalismen risken för krig. Många länder bestod 

av flera olika folk, varav vissa ville ha egna stater. Många av serberna i Bosnien 

till exempel ville ingå i ett nytt Storserbien istället för att höra till Österrike. 

Tävlan om att erövra kolonier ledde till ett behov av att kunna skydda handeln 

över haven. Storbritannien hade den största flottan, men Tyskland expanderade 

sin flotta med sådan fart att britterna kände sig hotade och kapprustningen var 

ett faktum. 

Tack vare de stora arméerna som kom till till följd av kapprustningen ville inget 

land hamna i konflikt ensamt. Ententen och centralmakterna bildades och län‐

derna som ingick i dessa lovade att hjälpa varandra i händelse av krig. Beslut om 

krig kunde fattas tämligen enkelt då några få män hade väldigt stor makt. Demo‐

kratin var under all kritik då inte ens alla män var folkvalda. 

 



 

– 9 – 

2.1.3 Alla tiders historia Bas 
 

Skotten i Sarajevo är en unik händelse. Många politiska mord hade skett tidigare 

utan att det hade lett till krig. Förklaringen till varför just detta mord utlöste ett 

stort krig finns att finna i de motsättningar och allianser som fanns länderna 

emellan. 

Kolonikampen och industrialiseringen ledde till kapprustning och så småningom 

till krig. Tack vara industrisamhället kunde tidningar tryckas i stora upplagor 

och dessa bidrog till en stark nationalism. 

På slutet av 1800‐talet skapades trippelalliansen. Ryssland och Frankrike slöt 

också ett förbund, Frankrike lånade Ryssland pengar till järnvägsbyggen och 

Ryssland skulle stödja Frankrike mot Tyskland i gengäld. Tack vara Tysklands 

allt starkare flotta anslöt sig Storbritannien 1907 och trippelententen hade bil‐

dats. 

I och med Österrikes ockupation av Bosnien 1878 blockerades Serbiens väg till 

Medelhavet. Den österrikiska regeringen hävdade att Princip var hantlangare åt 

den serbiska regeringen. Tyskland försäkrade Österrike om att de skulle ge dem 

sitt stöd i händelse av krig. Ryssland och Serbien hade samma språkfamilj och 

religion och var goda vänner, därför ställde de upp på Serbiens sida. 

 

2.1.4 Milstolpar Historia A 
 

Österrike‐Ungern var 1914 en stor del av mellersta Europa och det bodde många 

olika folkslag i dubbelriket. En fjärdedel var tyskar och en femtedel var ungrare. 

På grund av den höga andelen ungrare gavs de rätten att styra över sin egen del 

av riket. Många invånare som tillhörde andra folkslag kände sig förtryckta och 

nationalismen blev starkare med tiden. I de södra delarna, på Balkanhalvön, 

bodde bland annat många serber. De ville ha samma rätt till självstyre som ung‐

rarna hade fått och de visste att de skulle få det när Franz Ferdinand tagit över 

tronen. Detta var något som många nationalister boende i Serbien inte tyckte om. 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Serbien hade ambitionen att skapa ett större rike och om serberna i Österrike‐

Ungern fick självstyre skulle de antagligen inte vara villiga att införlivas i ett 

storserbiskt rike. 

Gavrilo Princip sköt den 28 juni 1914 ihjäl Franz Ferdinand i Sarajevo. Princip 

bodde i kejsarriket men hade fått terroristutbildning i Serbien. Anledningen till 

mordet var att hindra slavernas framtida självstyre, men det resulterade i det 

största kriget världen hade sett ditintills.  

Läget i Europa var mycket spänt sommaren 1914, trippelalliansen och trippelen‐

tenten bevakade varandra och en upprustning var igång. Motsättningarna mellan 

stormakterna i Europa hade flera orsaker. Både Ryssland och Österrike‐Ungern 

ville ha politiskt inflytande över den slaviska befolkningen på Balkanhalvön. 

Tyskland och Frankrike ville kontrollera samma områden i Afrika. Många i 

Frankrike tyckte fortfarande att det var fel att Alsace och Lorraine erövrades av 

Tyskland 1871 och Tysklands byggande av en stor flotta fick Storbritannien att 

känna sig hotade. I och med att staterna i de olika förbunden hade lovat varandra 

varandras stöd fanns risken att en konflikt mellan två länder kunde komma att 

involvera flera och på så vis få större proportioner. 

Nationalismen ökade samtidigt, en stolthet över sitt land gjorde att kränkningar 

mot detta fick folk att känna vrede. En stor konfrontation mellan de två för‐

svarsförbunden hängde i luften och det behövdes bara en liten gnista för att ex‐

plosionen skulle äga rum. 

 

2.1.5 Epos Historia 
 

Både Ryssland och Österrike‐Ungern led av inre oroligheter. Detta samtidigt som 

Österrike‐Ungern hade starka intressen på Balkan efter att ha annekterat Bos‐

nien och Hercegovina. Serberna ville utvidga och bli ett storserbiskt land. De 

hade Rysslands stöd, Ryssland som använde den panslavistiska rörelsen för att 

främja sina intressen på Balkan. I början av 1900‐talet var det flera krig som 

hölls i området. 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Anledningarna till att morden i Sarajevo ledde till ett världskrig var flera. Euro‐

pas stormakter såg varandra som konkurrenter om makt, marknader och pre‐

stige. De slogs om kolonier i Afrika och krig mellan Tyskland, Frankrike och 

England hade varit nära förestående flera gånger. Tyskland var också på väg att 

ta över Englands roll som ledande industrination, många engelsmän tyckte att 

man skulle stoppa importen av varor från Tyskland. Med hjälp av sin framgångs‐

rika industri kunde Tyskland rusta upp och bli den mäktigaste krigsmakten. 

Även till havs rustade de upp vilket fick britterna att känna sig tvingade att svara 

genom att utvidga sin redan stora flotta. Nationalismen växte fram under hela 

1800‐talet vilket spädde på rivaliteten mellan stormakterna. Fransmän, engels‐

män och tyskar ansåg alla att de bäst kunde styra och garantera civilisation och 

hög moral.  

Tack vare allianserna var länderna bundna att hjälpa varandra. Därför kunde en 

konflikt på Balkan expandera och leda till att land efter land var tvunget att gå 

med i kriget. Även med allt detta i betänkande kanske historien hade sett helt 

annorlunda ut om inte Franz Ferdinand hade blivit skjuten. 

 

2.2 Krigsutbrottet 
 

Efter att Franz Ferdinand blivit mördad dröjde det en månad innan kriget bröt 

ut. När väl Österrike‐Ungern förklarade Serbien krig tog det bara en vecka innan 

samtliga stormakter var inblandade och kriget var i full gång. 

 

2.2.1 Levande historia 7–9 
 

Franz Ferdinand besökte Sarajevo den 28 juni 1914, huvudstaden i det Bosnien‐

Hercegovina som Österrike‐Ungern nyligen tagit över. Serbien hade nyligen bli‐

vit självständigt och många slaviska nationalister ville hellre förena sig med Ser‐

bien än vara en del av Österrike‐Ungern. Gavrilo Princip sköt kronprinsen och 

hans fru, morden hade planerats av serbiska nationalister. De ville få till stånd ett 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krig mot Österrike‐Ungern där de räknade med att få stöd av Ryssland. Efter att 

de vunnit skulle slaverna i området bilda en egen stat. 

Österrike‐Ungern ville i och med mordet sätta stopp för nationalisterna och gav 

därför Serbien en lista med hårda krav som skulle uppfyllas inom 48 timmar. 

Serberna var villiga att göra mycket för att undvika ett krig, men de kunde inte gå 

med på att låta Österrike‐Ungern hålla i rättegången. Österrike‐Ungern förkla‐

rade därför krig mot Serbien.  

Tack vare de allianser som fanns var Ryssland tvungna att hjälpa Serbien och 

Tyskland var tvungna att hjälpa Österrike‐Ungern. Den ryske tsaren försökte att 

bara kalla in en del av armén, men det tillät inte organisationen så hela armén 

kallades in ändå. Den tyska kejsaren tyckte inte att Schlieffenplanen skulle 

genomföras, han ville bara anfalla Ryssland, men hans generaler höll inte med 

utan fullföljde planerna ändå. 

Efter att Tyskland förklarat krig mot Ryssland var Frankrike tvungna att mobili‐

sera och ställa upp på Rysslands sida. Efter att Tyskland förklarat krig mot 

Frankrike anföll de enligt Schlieffenplanen via det neutrala Belgien. Storbritan‐

nien som försökt hålla sig utanför kunde inte tolerera detta och förklarade därför 

krig mot Tyskland eftersom de vägrade ta sina trupper ut ur Belgien. Allt detta 

skedde på en vecka som kom att kallas för den svarta veckan. 

Nu var Europas stormakter alla inblandade i ett krig som de inte ville ha och som 

de inte heller visste vad de ville uppnå med. Skotten i Sarajevo var gnistan som 

tände en världsbrand. 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2.2.2 Historia A Del 3 
 

Den 19‐årige serben Gavrilo Princip sköt den 28 juni 1914 ihjäl ärkehertigen 

Franz Ferdinand och hans fru Sophie vid deras besök i Bosniens största stad Sa‐

rajevo. Princip var medlem i Svarta Handen, en serbisk terroristgrupp som ville 

göra Bosnien till en del av Serbien. Den österrikiska regeringen ville straffa Ser‐

bien med ett krig eftersom de hävdade att Serbien inte hade gjort något för att 

stoppa Svarta Handens organisation. Nu skulle drömmen som de serbiska natio‐

nalisterna hade om ett Storserbien krossas för alltid. 

Regeringen i Österrike trodde inte att någon skulle lägga sig i kriget, men bad 

Tyskland om stöd för säkerhets skull. Ryssland stödde Serbien och ingick i enten‐

ten med Storbritannien och Frankrike. Att stödja Österrike skulle vara en risk för 

Tyskland då det innebar risk för konflikt med ententen. Kejsar Wilhelm II sva‐

rade att de inte trodde det ryska hotet var så stort, men att de skulle stödja Ös‐

terrike oavsett. I och med detta förklarade Österrike krig mot Serbien, vilket 

ledde till en rysk mobilisering. Efter detta var det militära och diplomatiska spe‐

let igång. Varje regering i stormakterna kände sig tvingade att förklara krig och 

efter den svarta veckan var ett världskrig igång. 

Den svarta veckan pågick mellan 28/7 och 4/8. Efter att Österrike förklarat krig 

mot Serbien mobiliserade Ryssland sin armé. Då Ryssland vägrade avbryta mo‐

biliseringen förklarade Tyskland krig mot dem. Frankrike mobiliserar och Tysk‐

land går in i Belgien och förklarar krig mot Frankrike. Den svarta veckan slutar 

med att Storbritannien förklarar krig mot Tyskland. 

 

2.2.3 Alla tiders historia Bas 
 

Både Frankrike och Storbritannien var rustade för krig. Frankrike såg en chans 

att hämnas nederlaget och förlusten av Alsace och Lorraine vid det tysk‐franska 

kriget 1870. Många fransmän blev hänförda av Tysklands krigsförklaring. Stor‐

britannien kunde inte längre hålla sig utanför kriget när Belgien, som förklarades 

neutralt på 1800‐talet, blev ockuperat av Tyskland. Kort efter detta var kriget ett 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faktum. Centralmakterna, Tyskland och Österrike, fick stöd av Osmanska riket 

och Bulgarien. Ententen bestod av Serbien, Ryssland, Frankrike och Storbritan‐

nien. Italien som tidigare deltog i trippelalliansen ställde sig till en början neu‐

trala men gick 1915 med i kriget på trippelententens sida. USA gick med i kriget 

mot Tyskland våren 1917. 

Den svarta veckan börjar med att Österrike förklarar krig mot Serbien. Ryssland 

mobiliserar och försätter landet i full krigsberedskap. Tyskland mobiliserar och 

förklarar krig mot Ryssland, Frankrike och Storbritannien mobiliserar. Tyskland 

ockuperar Belgien och förklarar krig mot Frankrike vilket leder till att Storbri‐

tannien förklarar krig mot Tyskland. 

 

2.2.4 Milstolpar Historia A 
 

I och med att Österrike‐Ungern krävde att få delta i undersökningsarbetet kring 

mordet och Serbien nekade detta var de båda försvarsförbunden indragna i kon‐

flikten. Tyskland stödde Österrike‐Ungern och Ryssland gav sitt stöd till Serbien. 

Frankrike, Ryssland och Storbritannien började kallas för de allierade och Tysk‐

land blev centralmakterna ihop med Österrike‐Ungern. Italien förklarade sig ne‐

utrala. 

 

2.2.5 Epos Historia 
 

När den österrikiske tronföljaren med hustru mördades i Sarajevo av en serbisk 

nationalist menade kejsaren i Wien att den serbiska nationalismen en gång för 

alla tvunget måste förgöras. Han förklarade Serbien krig och ryssarna som 

stödde Serbien mobiliserade vilket ledde till att Tyskland, som stödde Österrike‐

Ungern, förklarade Ryssland krig om de inte skulle avbryta sin mobilisering. 

Detta var början på den svarta veckan. Frankrike var i förbund med Ryssland så 

även de mobiliserade. När Tyskland angrep Frankrike via det neutrala Belgien 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förklarade England krig mot Tyskland. Italien gick in i kriget först 1915, på Eng‐

lands och Frankrikes sida. 

 

2.3 Händelseförloppet under kriget 
 

De inblandade trodde när kriget bröt ut att det hela skulle vara över fort. Tack 

vare den tekniska utvecklingen hade man effektiva vapen. Problemet var att fi‐

enden också hade det och ett skyttegravskrig uppstod; ett skyttegravskrig som 

skulle vara i fyra år och skörda uppemot åtta miljoner soldaters liv. 

 

2.3.1 Levande historia 7–9 
 

Soldaterna som drog ut i kriget sade att de skulle vara hemma igen senast till jul, 

men det tyska anfallet mot Paris genom Belgien stoppades när tyskarna var så 

nära att de kunde se Eiffeltornet. Ingen av de stridande på västfronten kunde få 

något övertag. Skyttegravarna sträckte sig från Schweiz till Nordsjön och befol‐

kades av fem miljoner soldater i fyra år. Ingenmanslandet mellan skyttegravarna 

var öde och sönderskjutet och kunde vara allt mellan 50 meter och kilometer‐

brett.  

På östfronten lyckades ryssarna ta sig in i Tyskland, men de tyska arméerna 

vände och besegrade ryssarna. När revolutionen bröt ut i Ryssland 1917 kunde 

Tyskland utnyttja detta och trängde långt in i Ukraina. Rysslands nya ledare slöt 

fred med Tyskland i Brest‐Litovsk 1918. Eftersom de ville få ett snabbt slut på 

kriget fick de skriva under ett fredsavtal som gav Tyskland kontrollen över ett 

stort område i öster, inkluderandes bland annat Warszawa, Vilnius och Riga.  

Eftersom skyttegravskriget inte gav några resultat försökte Storbritannien och 

Tyskland vinna kriget till havs i stället. Storbritannien stoppade alla fartyg på väg 

till Tyskland och tyskarna försökte sänka alla skepp som var på väg till Storbri‐

tannien med sina ubåtar. Många amerikanska skepp sänktes, vilket var en orsak 

till att USA gav sig in i kriget. Storbritannien och Frankrike hade också tagit stora 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lån av USA, lån som de skulle få svårt att betala tillbaks om Tyskland skulle vinna 

kriget. President Wilson var dock noga med att säga att USA inte tillhörde enten‐

ten, utan bara hjälpte dem. 

Kriget började och var störst i Europa, men det var ändå ett världskrig. Den tyska 

flottan var över hela Atlanten och ända bort till Indien. Japan och Kina slogs mot 

Tyskland och tiotusentals soldater från olika kolonier togs in i arméerna. 

1918 gjorde Tyskland ett sista försök med storoffensiver på västfronten, men 

utan att lyckas vinna. Den 11 november blåstes eldupphör. 9 miljoner soldater 

hade dött och över 20 miljoner hade skadats. Vid Verdun 1916 dog ungefär 700 

000 soldater och vid floden Somme ungefär 1,1 miljoner. 

Jublet som krigsutbrottet ledde till tystnade tidigt, om det inte vore för hotet om 

avrättning hade många soldater antagligen lämnat fronten. Taktiken var att an‐

falla i täta led mot motståndarens försvar. Försvaret mejade sedan ned de at‐

tackerande soldaterna med sina kulsprutor. Tidningarna slutade rapportera om 

antalet döda eftersom de styrande inte ville avslöja hur många det var. 

 

2.3.2 Historia A Del 3 
 

Tysklands plan var att först besegra Frankrike och sedan ta trupperna till Ryss‐

land. De marscherade genom Belgien, trots landets neutralitet, men Frankrike 

lyckades stoppa tyskarna när de var så pass nära att de kunde se Eiffeltornet i 

sina kikare. Frankrike lyckades däremot inte driva tillbaks tyskarna, fronterna 

fastnade i en linje som sträckte sig från Nordsjön till Schweiz, mer än 500 kilo‐

meter. Miljoner soldater grävde där ned sig i skyttegravar och så såg västfronten 

ut under nästan hela kriget. Så fort den ena sidan anföll blev de nedmejade av 

fiendens kulsprutor, ofta hann de inte mer än några meter. Vid Somme och Ver‐

dun 1916 dog över en miljon soldater och ändå lyckades ingen sida rycka fram 

mer än någon kilometer. 

Även på östfronten dog miljontals soldater, men kriget var rörligare. Eftersom 

Ryssland var framgångsrika till att börja med var Tyskland tvungna att skicka 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fler soldater österut tidigare än beräknat. Det gjorde att de försvagades vid väst‐

fronten. I öst trängde österrikiska och tyska trupper sakta tillbaka den ryska 

armén. I Ryssland utbröt en politisk och ekonomisk kris som ledde till en revolu‐

tion i februari 1917. I mars 1918 skrevs ett fredsavtal på mellan Tyskland och 

Ryssland, separatfreden. Det gjorde att Tyskland kunde fokusera på västfronten. 

Österrike hade tänkt ta över Serbien snabbt, men inte förrän hösten 1915 kunde 

de marschera in i Belgrad och ockupera landet. Nationalismen lyckades de dock 

inte knäcka, drömmarna om Storserbien levde kvar. 

Att slåss till havs var osäkert eftersom Tyskland och Storbritannien hade ungefär 

lika starka flottor. Därför valde de istället att blockera civila skepp för att hindra 

varor och människor att komma fram till fienden. Storbritannien använde sig av 

minor i Nordsjön och Tyskland hade ubåtar.  

I augusti 1914 var det sex stater som krigade i Europa, fyra år senare var det sex‐

ton länder i tre olika världsdelar. Italien förklarade sig till en början neutrala 

men gick efter ett år med i kriget mot sin gamla bundsförvant Österrike i hopp 

om att kunna överta ett landområde med en italiensk befolkning. Japan ville ta 

över de tyska kolonierna i Kina och gick därför med på ententens sida. I Afrika 

deltog många infödda människor i kriget, på båda sidor. Människor från de 

franska och brittiska kolonierna Algeriet och Indien var också med i respektive 

arméer och soldater från Canada, Australien och Nya Zeeland slogs också på brit‐

ternas sida. 

Det osmanska riket stöttade Tyskland och Österrike 1914 då de hade en gemen‐

sam fiende i Ryssland. Dessutom hoppades de få stöd från centralmakterna så att 

riket inte skulle delas upp. Arabiska ledare krävde självständighet och de fick 

stöd från Storbritannien. 1918 fanns inte den gamla stormakten kvar, utan istäl‐

let uppstod nu landet Turkiet. Ett rykte sade att kristna armenier hade hjälpt 

ryssarna i kriget; detta ledde till ett folkmord där man räknar med att över en 

miljon människor dödades. 

USA:s president Woodrow Wilson ville att USA skulle vara neutralt, men när 

amerikanska skepp sänktes av tyska ubåtar kunde de inte längre stå utanför utan 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förklarade krig mot Tyskland i april 1917. Det dröjde dock till året därpå innan 

de kunde skicka soldater. 

Efter separatfreden mot Ryssland hade Tyskland bråttom att anfalla på västfron‐

ten våren 1918 innan de amerikanska soldaterna skulle hinna komma. Ententen 

lyckades dock hålla tillbaks tyskarna på egen hand och när amerikanerna an‐

lände i ett antal om 1,5 miljoner soldater förstod de tyska generalerna att kriget 

var förlorat. Folk var oerhört trötta på kriget och Wilhelm II abdikerade den 9 

november; Tyskland bildade en ny socialdemokratisk regering som anhöll om 

fred med ententen. Några veckor tidigare hade Österrike gett upp mot Italien och 

den 11/11 kl 11 var kriget över, men det var fortfarande en lång väg till fred. 

 

2.3.3 Alla tiders historia Bas 
 

Tyskland var tvunget att föra ett tvåfrontskrig. De segrade mot Ryssland som slöt 

fred med centralmakterna i januari 1918. Både Finland och de baltiska staterna 

hade då blivit självständiga. Tysklands planer att ta över Paris på några veckor 

gick i stöpet och i stället blev det ett skyttegravskrig där inget hände men hund‐

ratusentals soldater dog, bland annat i Verdun. 

Den brittiska flottan hade härskat på de sju haven i flera hundra år, men på 

1890‐talet började Tyskland bygga upp sin flotta för att kunna mäta sig med 

Storbritannien. Ubåtar användes av båda sidor och 1915 sänkte Tyskland en 

passagerarångare där det fanns drygt hundra amerikaner som passagerare. 

Detta använde president Wilson för att få kongressen att förklara krig mot 

Tyskland. 1917 startade tyskarna sitt oinskränkta ubåtskrig, där de sänkte alla 

skepp som inte var tyska. Strax efter detta förklarade USA krig mot Tyskland, nå‐

got Tyskland hade räknat med. Dock trodde de att de skulle ha hunnit besegra 

fienden innan USA skulle komma till Europa. Den brittiska flottan lyckades 

hindra den tyska importen av råvaror för krig och även livsmedel. 800 000 tys‐

kar uppskattas ha dött till följd av den brittiska blockaden. Den nionde november 

1918 abdikerade kejsar Wilhelm II och två dagar senare skrev en socialdemokra‐
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tisk regering under vapenstilleståndet. Kriget var slut i och med att Tyskland ka‐

pitulerade, detta trots att inga av fiendens soldater befann sig på tysk mark. 

10 miljoner människor dog i det första världskriget, mer än i något krig tidigare. 

Detta tack vare de nya vapnen; både kulsprutan och kanonen hade utvecklats, 

gas och stridsvagnar infördes av tyskarna respektive britterna. Soldater i skytte‐

gravarna såg knappt en fiende, men dödligheten var hög på grund av det stän‐

diga bombardemanget. 

 

2.3.4 Milstolpar Historia A 
 

Tysklands plan var att ta över först Frankrike och sedan Ryssland, men frans‐

männen stoppade tyskarnas anfall och efter ett par månader hade två skyttegra‐

var bildats från Schweiz till Nordsjön. Ett utnötningskrig med miljoner döda på‐

gick under fyra år. På östfronten dog också miljoner soldater, flest ryska. Tysk‐

land besegrade den ryska armén 1914 och sedan följde strider över stora delar 

av Ryssland. Italien hade blivit lovade mark i Österrike så de gick med i kriget 

1915 på de allierades sida. 

Nya vapen som kulsprutan gjorde att fler dog än i något krig tidigare. Europa 

hade en svår period. Generalerna hade lovat ett kort krig, men när det inte blev 

som utlovat var man tvungen att finna nya lösningar på praktiska problem i var‐

dagslivet. Staten tog kontroll över företag och livsmedelshandeln och varor ran‐

sonerades. En handel på svarta marknaden utvecklades dock snabbt. Män som 

lämnade sina arbeten var tvungna att ersättas vilket ledde till att kvinnor släpp‐

tes in på arbetsmarknaden i mycket större grad än tidigare. Jobb som ansetts för 

tunga och farliga tidigare gick plötsligt bra att ha även för kvinnor. Efter kriget 

sparkades kvinnorna och fick återgå till hemmet, så mannen var fortfarande 

överordnad kvinnan. De hade dessutom lägre betalt än männen hade haft tidi‐

gare. 

Ryssland hade tagits över av bolsjevikerna och de hade lovat fred. Ett fredsavtal 

slöts mellan Tyskland och Ryssland där Ryssland förlorade stora delar i väster. 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Flera stater blev självständiga med Tysklands stöd. Ryssland slöt fred med 

Tyskland i mars 1918. 

1917 började Tyskland sitt oinskränkta ubåtskrig vilket innebar att alla fartyg 

som var på väg till Storbritannien skulle sänkas. Detta för att svälta ut britterna. 

Planen misslyckades och i april förklarade USA krig mot Tyskland eftersom de 

sänkte fartyg även från neutrala länder. USA gick också i krig med målet att 

stärka demokratin i världen. Det var först under krigets sista år som amerika‐

nerna kunde göra stora insatser. 

Folk var trötta på kriget och politiker i både Tyskland och Storbritannien började 

tala om att det var dags för fred. Regeringarna höll dock emot och tvingade fram 

ett fortsatt krig. Efter freden med Ryssland gjorde Tyskland en sista kraftan‐

strängning på västfronten, utan framgång. USA anlände med trupper och det var 

tydligt att kriget närmade sig ett slut. De militära ledarna berättade för kejsar 

Vilhelm II att man inte kunde fortsätta; han satte ihop en ny regering som skulle 

förhandla om fred. Kejsaren abdikerade 9 november och två dagar senare skrevs 

ett avtal om vapenstillestånd på. Kriget var slut. Österrike‐Ungern hade skrivit på 

ett fredsavtal några veckor tidigare och kejsaren Karl I lämnade tronen samma 

dag som kriget tog slut.  

 

2.3.5 Epos Historia 
 

Generaler i alla länder hade målet att det skulle bli ett kort krig. Tyskland var de 

som hade planerat mest i detalj. Alfred von Schlieffen, en tidigare general, hade 

planerat att de skulle gå genom Belgien och över floden Seine för att komma sö‐

der om Paris, på så vis skulle kriget vara vunnet på bara några veckor. Tyskland 

skulle hinna vinna kriget i Frankrike medan Ryssland mobiliserade, alltså skulle 

Tyskland kunna anfalla Ryssland med full kraft. Tyskarna följde inte Schlieffens 

plan utan gick istället rakt mot Paris norrifrån, något som gjorde att fransmän‐

nen lyckades inta försvarsställningar vid floden Marne. I september hölls ett 

stort slag vid Marne, den tyska armén drevs tillbaks ett tjugotal mil och fastnade 

på brittiska ställningar i Flandern. Skyttegravarna sträckte sig från Schweiz till 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Engelska kanalen. Kulsprutan gav försvararna en fördel, det var lätt att meja ned 

de anfallande trupperna.  

De första veckorna innebar störst förluster, när skyttegravskriget inletts mins‐

kade antalet döda, men fortfarande dödades tusentals soldater nästan varje dag. 

I januari 1916 anföll Tyskland Verdun, ett franskt fort. De räknade med stora 

förluster men trodde att fienden skulle förlora ännu fler man. Efter de fem må‐

naderna som striden varade dog eller sårades 360 000 fransmän och 340 000 

tyskar, så det blev jämnare än tyskarna hade räknat med. Fransmän och britter 

försökte samtidigt bryta genom den tyska fronten vid floden Somme. Den striden 

varade också i fem månader och de allierade förlorade 700 000 soldater medan 

tyskarna förlorade 450 000. 

Det tyska folket fick brist på livsmedel då britterna med sin stora flotta och med 

hjälp av minor effektivt hindrade fartyg från leveranser till Tyskland. Tyskarna 

svarade med ubåtskrig, i februari 1915 anföll de alla skepp runt de brittiska 

öarna och i februari 1917 startade de det oinskränkta ubåtskriget som ledde till 

att vart fjärde skepp som lämnade Storbritannien sänktes. De sänkte också 

många amerikanska skepp. Något som ledde till att opinionen i USA svängde. De 

hade tyckt att USA skulle hålla sig utanför Europas affärer, men när Tyskland 

började angripa neutrala stater fick president Wilson stöd för en ny politik. I 

april 1917 förklarade USA krig mot Tyskland, något som skulle bli avgörande för 

krigets utgång. 

Rysslands trupper var redo för strid snabbare än Tyskland hade räknat med. De 

invaderade Ostpreussen i augusti 1914, men tyskarna förstärkte sina trupper 

och besegrade ryssarna vid slagen vid Tannenberg och Masuriska sjöarna. Bak‐

slagen fortsatte för ryssarna under 1915, även om de var många fler så hade de 

brist på vapen och var dåligt utrustade. Centralmakterna lyckades tränga långt in 

i Ryssland. Nöden i Ryssland ledde till revolution. Lenin tog över och ville ha fred 

till varje pris. I mars 1918 slöts fredsavtalet i Brest‐Litovsk, men de slutliga 

fredsavtalen skrevs först i samband med freden på västfronten. 

Efter freden med Ryssland kunde Tyskland nu koncentrera sig på västfronten 

fullt ut. Våren 1918 hade de allierade 3,5 miljoner soldater och väntade tillskott 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genom USA. Tyskland utökade värnpliktsåldern och tog in alla reserver och i 

mars var de något fler än de allierade. Samma månad försökte Tyskland avgöra 

kriget genom ett stort angrepp vid floden Somme. De gjorde stora vinster men 

efter en vecka var deras krafter slut. I mitten av juli gjorde de ytterligare ett för‐

sök att avgöra, men franska trupper stoppade anfallet efter två dagar. Västmak‐

terna lyckades genomföra en framgångsrik offensiv med hjälp av stridsvagnar 

och i slutet av september hade de lyckats driva tillbaks tyskarna till deras ur‐

sprungsläge från före offensiven samma vår. Nu insåg Erich Ludendorff, Tysk‐

lands faktiske regent och tillika militärmaktens ledare, att kriget var förlorat. 

Han fick kejsaren att tillsätta en regering som erbjöd vapenstillestånd. De allie‐

rade krävde Tysklands kapitulation, vilket de gick med på. Kejsaren flydde landet 

och Tyskland var inte längre ett kejsardöme. 

 

2.4 Fred och efterspel 
 

Tyskland fick betala ett hårt pris efter krigets slut. Freden i Versailles var djupt 

förnedrande för Tyskland vilka fick ta på sig det fulla ansvaret för hela kriget och 

dess efterdyningar. Ett enormt skadestånd ihop med en sårad stolthet ledde till 

att nya krafter växte fram i nationen med nationalismen som grund. 

Den europeiska kartan förändrades också. Österrike‐Ungern och Osmanska riket 

upplöstes, Tyskland blev en republik och ett flertal stater fick erkänd självstän‐

dighet. 

 

2.4.1 Levande historia 7–9 
 

Tysklands, Österrike‐Ungerns och Turkiets härskare hade störtats och den ryska 

tsaren mördades av kommunistiska revolutionärer. I och med att Tyskland förlo‐

rade kriget blev fredsfördraget från Brest‐Litovsk värdelöst. Frankrikes premi‐

ärminister, Clemenceau, ansåg att Tyskland ensamt var orsaken till kriget och 

ville se till att Tyskland aldrig mer skulle kunna starta krig mot Frankrike. Wil‐

son, USA:s president, sade att de inte hade gått in i kriget för att rädda Frankrike 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utan för att återskapa världen och göra den till en lämplig plats att leva i. Britter‐

nas ledare Lloyd George stod någonstans emellan de andras åsikter. Tyskland 

ansåg sig inte ha besegrats utan de hade dragit sig tillbaka med ära. De tyckte att 

det räckte med eftergifter eftersom de redan gett upp erövringarna de tog efter 

Brest‐Litovsk. 

USA vägrade underteckna fredsfördraget i Versailles och Storbritannien ville inte 

hjälpa till utan USA:a stöd. Versaillesfördraget var inte tvingande och Tyskland 

tyckte att villkoren var för dåliga för att de skulle följa det. De skulle betala ett 

stort skadestånd och erkänna sig vara angripare. Många tyskar blev upprörda av 

detta och Ludendorff sade att de hade fått en dolkstöt i ryggen av sina egna poli‐

tiker som skrivit under avtalet. 

Det sexhundraåriga Habsburgerväldet försvann och nya självständiga stater till‐

kom. Tyskland och Ryssland förlorade stora områden, Osmanska riket var borta 

och Ryssland hade inte länge någon tsar efter att kommunisterna med Lenin i 

täten tagit över. Frankrike och Italien fick tillbaks vad de tyckte var sina naturliga 

gränser, Frankrike fick tillbaks allt land fram till floden Rhen. I östra Europa 

återuppstod Polen efter att ha delats upp mellan Tyskland, Ryssland och Öster‐

rike över hundra år tidigare. Tjeckoslovakien och Serbers, kroaters och sloveners 

kungarike, Jugoslavien från 1929, uppstod. De baltiska staterna och Finland blev 

självständiga. 

Många tvister löstes inte efter det första världskriget; flera stater hade minorite‐

ter i sina länder. Tyskar fanns i Polen och Tjeckoslovakien och i och med att Ru‐

mänien växte fick de stora grupper med tyskar och ungrare inom sina nya grän‐

ser. 

Ett nytt avtal slöts 1925 för att lösa tvisterna mellan Tyskland och de allierade 

staterna; Tyskland gick med på avtalet under förutsättning att gränserna i väst 

erkändes. De östra gränserna blev en senare fråga, en fråga som Tysklands se‐

nare ledare Adolf Hitler skulle få lösa. Han tog makten i Tyskland 1933. 

1920 bildades NF, Nationernas förbund, för att försöka skapa världsfred. Tysk‐

lands kolonier i Afrika tillföll inte krigets segrare, utan de skulle förvalta dem 

under kontroll av NF tills att de skulle bli självständiga. Alla stater i NF skulle ha 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en röst, stormakterna skulle inte längre ensamma ha makten. USA gick inte med i 

NF, en av orsakerna till att NF misslyckades. Trots misslyckandet är NF en viktig 

del av historien som den första organisationen som ville samla alla stater i sam‐

arbete för framtiden. 

 

2.4.2 Historia A Del 3 
 

Efter vapenvilan kom en svår vinter i Europa. Ekonomin gick dåligt och motsätt‐

ningar inom landet mellan rika och fattiga växte. I tyska städer förekom väpnade 

gatustrider mellan vänster‐ och högergrupper. Detta samtidigt som spanska sju‐

kan härjade och tog livet av runt 20 miljoner människor den vintern. 

1919 skulle ett fredsavtal skrivas i Paris. USA ville ha en långsiktig fred. NF, Na‐

tionernas Förbund, skulle vaka över freden. USA:s president Wilson ville också 

att folk skulle få bilda egna självständiga stater. Storbritannien, Frankrike och 

Italien gick med på detta men tyckte att det viktigaste var att Tyskland skulle få 

betala då de orsakat kriget. Dessutom skulle landet göras så svagt att de aldrig 

mer skulle kunna starta ett krig. Tyskland tvingades skriva under och fick inte 

förhandla. Om de vägrade skulle de ockuperas och handelsblockaden mot dem 

skulle fortsätta. Många tyskar var upprörda och besvikna på sin egen regering 

som gått med på dessa krav. USA skrev inte under fredsfördraget, de ville nämli‐

gen inte vara med i NF eftersom de vill sköta sig själva och inte lägga sig i andra 

länders konflikter längre. 

Versaillesfreden gick ut på att Tyskland förklarades vara skyldiga till kriget och 

skulle betala ett skadestånd på 138 miljarder guldmarker till ententen. Dessutom 

fick Tyskland endast ha en väldigt liten armé, de fick lämna sina krigsskepp till 

britterna och de fick inte ha några soldater i Rhenlandet som gränsar till Frank‐

rike. Alsace och Lorraine återlämnades till Frankrike och alla tyska kolonier togs 

över av NF. Österrike‐Ungern blev Österrike, Ungern och Tjeckoslovakien medan 

Kroatien, Slovenien, Bosnien och Serbien blev Jugoslavien. Polen blev återigen 

självständigt. Italien fick några områden från Österrike. Turkiet, Saudiarabien, 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Egypten, Irak, Syrien, Palestina och Jordanien uppstod när Osmanska riket upp‐

löstes och NF skulle se till att det blev fred i världen hädanefter. 

 

2.4.3 Alla tiders historia Bas 
 

Representanter från över 30 länder deltog i fredsförhandlingarna i januari 1919 i 

Paris. De fyra segermakterna USA, Storbritannien, Frankrike och Italien var de 

som bestämde i praktiken. USA:s president Woodrow Wilson var den första ame‐

rikanska president som besökt Europa under sin ämbetsperiod. Han föreslog att 

den internationella organisationen Nationernas Förbund skulle bildas för att 

förhindra framtida krig. Representanterna för de förlorande makterna tvingades 

att skriva på i olika slott runt Paris. Österrike var nu bara en tiondel så stort som 

tidigare och Osmanska riket förlorade stora landområden till Frankrike och 

Storbritannien. 

Fem år efter attentatet i Sarajevo, den 28 juni 1919, skrev Tyskland under freds‐

avtalet i Spegelsalen i Versailles. Om de inte skrev på hade de invaderats av de 

allierade. Avtalet ledde till att de förlorade Elsass‐Lothringen till Frankrike, en 

del av Schlesvig till Danmark och områden i öster till Polen. De förlorade också 

alla afrikanska kolonier och fick ha högst 100 000 soldater och en väldigt liten 

flotta. Utöver detta fick de erkänna sig vara ensamt ansvariga för kriget och skyl‐

diga att betala ett stort skadestånd, främst till Frankrike. Tack vare allt detta kom 

en ödesdiger utveckling att ske i Tyskland. När kriget var slut kunde ingen ana 

att världskriget bara 20 år senare skulle benämnas det första världskriget och att 

efterkrigstiden skulle komma att kallas mellankrigstiden. 

 

2.4.4 Milstolpar Historia A 
 

Fredsprocessen blev lång och många stater var inblandade. 5 år efter skotten i 

Sarajevo, den 28 juni 1919, undertecknades avtalet i spegelsalen i Versailles, 

samma lokal där det tyska kejsardömet hade utropats 1871. Tyskland förlorade 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sina kolonier och var tvungna att lämna tillbaks Alsace och Lorraine till Frank‐

rike. Dessutom var de tvungna att avskaffa nästan hela sin krigsmakt och er‐

känna att de ensamma var ansvariga för krigets utbrott. De skulle betala ska‐

destånd om 132 miljarder guldmark till de segrande makterna, och då främst till 

Frankrike. Ett flertal anda fredsavtal slöts under de kommande åren och Östeu‐

ropa fick ett nytt utseende. Kejsardömena Ryssland och Österrike‐Ungern som 

utlöste kriget 1914 hade upphört att existera. Nationalismens princip om ett folk, 

en stat låg till grund för hur det nya Europa såg ut. Serbernas målsättning innan 

kriget var att skapa ett Storserbien, nu fick de stort inflytande i Jugoslavien, som 

omfattade flera sydslaviska folk. I Östeuropa var det en sådan stor folkblandning 

att det var svårt att skapa nationalstater. Dessa folkblandningar har varit och är 

fortfarande en källa till konflikter. 

De småstater som bildades efter Österrike‐Ungern var en ekonomisk katastrof. 

Alla stater försökte bli ekonomiskt självförsörjande och införde tullar. Detta 

istället för det frihandelsområde som tidigare fanns. När kriget tog slut tog varje 

stat över de lok och vagnar som fanns inom gränserna, något som ledde till att 

vissa länder kunde ha för många lok och för få vagnar och andra hade den 

motsatta situationen. Östeuropas stater hade under hela mellankrigstiden stora 

ekonomiska problem. 

Versaillesfreden har kritiserats hårt av eftervärlden. Att ge Tyskland det fulla an‐

svaret var en ren historieförfalskning och ledde till en önskan om revansch. Fre‐

den 1919 lade grunden för kriget 1939. 

 

2.4.5 Epos Historia 
 

Ledarna för segermakterna kom till Versailles med skilda förväntningar. USA:s 

president Wilson ”ville gynna demokrati, fredsvilja och nationernas 

självbestämmanderätt”. Frankrikes ministerpresident Clemenceau ville hindra 

Tyskland från att kunna angripa Frankrike på nytt och Storbritanniens 

premiärminister George ville att en fred som Tyskland kunde acceptera skulle 

skapas, med ett långsiktigt mål om försoning. Tyskland skulle delas upp i flera 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mindre stater om Frankrike hade fått sin vilja igenom. Nu blev det så att 

Tyskland förlorade stora landområden (13,5 % av sin totala areal), fick en 

kraftigt försvagad militär och dömdes att betala ett stort krigsskadestånd. På 

fransk uppmaning fick Tyskland skriva under att de ensamma var skyldiga till 

hela kriget. Tyskland fick heller inte delta i fredsförhandlingarna. På grund av 

detta ansåg många tyskar att de inte hade någon moralisk skyldighet att följa 

avtalet. 

Österrike‐Ungern omvandlades till Österrike, Ungern, Tjeckoslovakien och 

Jugoslavien. De första två staterna var någorlunda etniskt homogena medan de 

senare två innehöll ett flertal folkgrupper, vilket ledde till osämja då vissa ansåg 

sig vara missgynnade. Balkan skulle under lång tid vara en orolig plats i Europa. 

Ryssland förlorade Finland, Estland, Lettland och Litauen då dessa blev 

självständiga. Dessutom återuppstod Polen och tog över stora landområden från 

Ryssland. Det Osmanska riket försvann helt och delades upp och ställdes under 

beskydd av Frankrike och Storbritannien. 

Tanken om ”En nation – En stat” kom från Wilson. Nationalitetstänkandet 

genomfördes till stor del när Tysklands nya gränser sattes upp. Polacker bodde i 

Polen, Danmark fick tillbaks sin del med danskar i och detsamma för Frankrike. 

Däremot hindrades Tyskland och Österrike från att gå ihop och många tyskar 

kom att leva i Tjeckoslovakien, Polen och Ungern. I sydöstra och östra Europa 

levde folk så blandat att det var omöjligt att dra gränser efter nationalitet. 

Woodrow Wilson ville skapa ett demokratiskt Europa och en varaktig fred. I 

fredsavtalet i Versailles skrevs det in att Nationernas Förbund skulle bildas. 

Målet var att förbundet skulle hjälpa till att lösa konflikter och dessutom 

befrämja nedrustning. 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3. Litteraturjämförelse 
 

Precis som i föregående kapitel delas det första världskriget upp i Bakgrunden 

till kriget, Krigsutbrottet, Händelseförloppet under kriget och Fred och efterspel. 

En övergripande tabell för varje del ger en tydlig överblick över vilka händelser 

som finns nämnda i respektive bok. Efter tabellen följer en mer ingående text där 

det utröns vilka delar det fokuseras på i de olika böckerna. Fokus i analysen lig‐

ger på likheter och skillnader böckerna emellan. 

Av utrymmesskäl förkortas boktitlarna i tabellerna. Levande historia 7–9 blir 

Lh79, Historia A Del 3 blir HAD3, Alla tiders historia Bas blir AthB, Milstolpar Hi

storia A blir MHA och Epos Historia blir helt sonika således EH. Ordningen de har 

tagits upp i tidigare följs givetvis i tabellerna, men här från vänster till höger. 

 

3.1 Bakgrunden till kriget 
 

Bakgrunden till kriget beskrivs med ungefär lika stort omfång i samtliga böcker, 

men det finns tydliga skillnader i vad som tas upp.  

TABELL 1  Bakgrund  Lh79  HAD3  AthB  MHA  EH 

Wienkongressen  X         
Tysk‐franska kriget  X  X  X  X   
Ändrad maktbalans  X  X      X 
Balkankrisen  X  X    X  X 
Nationalism    X    X  X 
Allianserna  X  X  X  X  X 
Kapprustningen    X  X  X  X 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Wienkongressen nämns endast i Levande historia 7–9. Även om det inte är en or‐

sak till kriget kan det vara intressant att ta upp för att göra en koppling till vad 

som skett tidigare då Europa var krigshärjat. Det tysk‐franska kriget däremot, 

som är den viktigaste konflikten i Europa efter Wienkongressen, tas upp av 

samtliga böcker utom Epos Historia. Det nämns att maktbalansen ändras efter 

1870 på grund av Tysklands inträde på scenen, men att de tagit över Elsass‐

Lothringen kommer inte upp. I Epos Historia och i Historia A Del 3 tas den änd‐

rade maktbalansen upp på samma vis som i Levande historia 7–9. Striden om 

kolonierna nämns som största orsak till maktobalansen. Epos Historia berättar 

också om prestigen i maktkampen och om den industriella rivaliteten mellan 

Tyskland och Storbritannien. I Levande historia 7–9 är det i stället Tysklands 

växande industri kontra Frankrike som tas upp. I Alla tiders historia Bas och i 

Milstolpar Historia A tas maktbalansfrågan inte upp överhuvudtaget.  

Balkankrisen omnämns på liknande vis i samtliga böcker utom i Alla tiders histo

ria Bas där den inte tas upp överhuvudtaget. Nationalismen tas upp mest ingå‐

ende i Historia A Del 3 där det talas om stoltheten till sitt eget land, precis som i 

Milstolpar Historia A och Epos Historia, men även nationalismen inom statsgrän‐

serna i de länder som innefattar flera olika folk anges som en orsak till orolighe‐

ter. I de andra två böckerna står det ingenting om nationalismen. 

Allianserna skrivs det givetvis om i samtliga böcker. Det är dock enbart i Milstol

par Historia A och i Epos Historia som allianserna beskrivs som en anledning till 

att ett krig mellan två länder tvunget utvecklas till ett större krig eftersom alli‐

ansmedlemmarna har bundit sig till att stötta sina kamrater. 

Det står i Levande historia 7–9 att Tyskland utökar sin armé runt sekelskiftet, 

men någon kapprustning finns det inget att läsa om. De övriga fyra böckerna 

skriver att främst britterna känner sig hotade och Epos Historia skriver också om 

hur britterna kontrar med en ny typ av skepp. 

Alla tiders historia Bas är den bok som nämner absolut minst om orsakerna till 

kriget medan Historia A Del 3, som är en bok för högstadiet, är den bok som tar 

upp mest anledningar och som går mest på djupet i orsakerna till kriget. 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3.2 Krigsutbrottet 
 

Värt att notera är att fyra av de fem böckerna använder sig av samma bild i sam‐

band med skotten i Sarajevo. I Levande historia 7–9 och Milstolpar Historia A 

hävdas det att det är Gavrilo Princip som grips på bilden, medan Historia A Del 3 

skriver att det är en medhjälpare. Epos Historia nämner att bilden alltid har på‐

ståtts föreställa Princip, men att många historiker idag tror att det snarare är en 

av medhjälparna som syns gripas.  

 

 

TABELL 2  Utbrott  Lh79  HAD3  AthB  MHA  EH 

Skotten i Sarajevo  X  X  X  X  X 
Serbisk nationalism  X  X    X  X 
Schlieffenplanen  X        X 
Svarta veckan  X  X  X    X 

Bild 1. Bilden som finns med i samtliga böcker förutom Alla tiders historia 
Bas. 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Skotten i Sarajevo är antagligen det de flesta direkt tänker på när det första 

världskriget kommer på tal. Samtliga böcker beskriver Gavrilo Princip som en 

terrorist och nationalist, förutom Alla tiders historia Bas som enbart skriver att 

han var en serbisk student. Endast Historia A Del 3 och Epos Historia berättar att 

Princip var medlem i Svarta handen, den serbiska terroristorganisationen. Var‐

ken Alla tiders historia Bas eller Epos Historia berättar anledningen till att Franz 

Ferdinand blev mördad, utan de nämner endast mordet som orsaken till att kri‐

get startade. Levande historia 7–9 skriver att de serbiska nationalisterna räknade 

med att mordet skulle leda till ett krig i vilket de skulle få stöd av Ryssland. Efter 

att ha besegrat Österrike‐Ungern skulle slaverna i och vid Österrike‐Ungerns 

södra del kunna bilda en egen stat. Termen Storserbien nämns dock inte; det gör 

den däremot i Historia A Del 3 och även i Milstolpar Historia A. I den senare finns 

dock en lite annorlunda förklaring till vad planen med morden var; Franz Ferdi‐

nand var för att ge serberna i Österrike‐Ungern självstyre, något som skulle 

hindra planerna på ett Storserbien. Detta eftersom serberna i Österrike‐Ungern 

skulle vara nöjda med sitt självstyre inom kejsarriket. Den serbiska nationalis‐

men tas alltså upp i samband med skotten i Sarajevo i samtliga böcker utom Alla 

tiders historia Bas som inte nämner fenomenet överhuvudtaget. Epos Historia 

skriver, mest i förbifarten, att den österrikiske kejsaren efter attentatet menade 

att den serbiska nationalismen nu skulle förgöras, utan att närmare gå in på an‐

ledningarna. 

Levande historia 7–9 och Epos Historia talar om Schlieffenplanen respektive om 

Alfred von Schlieffens plan. De båda beskriver hur tyskarna går via Belgien för 

att komma runt Paris. Efter att Frankrike är taget ska sedan Ryssland anfallas 

med full kraft. Levande historia 7–9 tillsammans med Alla tiders historia Bas och 

Epos Historia tar upp att Storbritannien går med i kriget på grund av att Belgiens 

neutralitet kränks. I Milstolpar Historia A nämns inte Belgien överhuvudtaget och 

Historia A Del 3 berättar om Belgiens neutralitet men kopplar inte ihop det med 

britternas entré i kriget. Epos Historia tar också upp att tyskarna inte följer den 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ursprungliga Schlieffenplanen, utan tar en annan väg. Någon mer ingående för‐

klaring ges dock inte. Moltke d.y.10 nämns inte i någon av böckerna. 

Den svarta veckan beskrivs med datum i Levande historia 7–9, Historia A Del 3 

och Alla tiders historia Bas. I Epos Historia räknas också ordningen på krigsför‐

klaringarna upp, men det skrivs bara att det sker i månadsskiftet juli‐augusti. 

Milstolpar Historia A nämner inte svarta veckan utan skriver bara att tyskarnas 

plan var att först ta över Frankrike och sedan Ryssland. Storbritannien nämns 

inte heller mer än tidigare i boken där det står att de är medlemmar av trippelen‐

tenten. 

 

3.3 Händelseförloppet under kriget 
 

Det första världskriget var just ett världskrig. Europa ligger, av förklarliga skäl, 

alltid i fokus i läroböcker. Kriget startade och utspelade sig till största del i Eu‐

ropa, men det var fortfarande ett världskrig. Japan, Kina, delar av Afrika och de 

olika kolonierna världen över var inblandande. Vissa av läroböckerna tar upp 

detta mer än andra. 

Slagen vid Verdun och Somme är antagligen de slag som folk vanligtvis tänker på 

i första hand när det gäller det första världskriget. Marne kommer säkerligen 

upp ifall man har lite större kunskap om kriget. Läroböckerna skiljer sig åt 

ganska mycket i återberättandet av händelseförloppet. 

TABELL 3  Förlopp  Lh79  HAD3  AthB  MHA  EH 

Marne          X 
Nya vapen      X  X  X 
Tvåfrontskrig      X     
Skyttegravskrig  X  X  X  X  X 

                                                        
10 Generalstabschefen som gjorde ändringarna i den ursprungliga planen. 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Ransonering        X   
Kvinnor i arbete        X  X 
Serbien    X       
Japan    X       
Mellanöstern    X       
Italien    X    X   
Afrika           
Kolonisoldater  X  X       
Verdun  X  X  X    X 
Somme  X  X      X 
Separatfreden  X  X  X  X  X 
Krig till sjöss  X  X  X  X  X 
USA  X  X  X  X  X 
 

I och med att tyskarna förlorade slaget vid Marne gick Schlieffenplanen i stöpet. 

Endast Epos Historia tar upp detta, Marne nämns inte alls i de andra böckerna. 

I Historia A Del 3 förklaras det att kulsprutorna var effektiva vid försvar i skytte‐

gravskriget medan Levande historia 7–9 bara skriver att soldaterna grävde ned 

sig i skyttegravar och inte lyckades bryta igenom fiendens linjer. Någon förklar‐

ing till varför ges inte. De tre gymnasieböckerna tar upp de nya vapnen lite mer 

ingående. Alla tiders historia Bas berättar om såväl kulsprutan och kanonen som 

gasen och stridsvagnen. De nya vapnen ges som förklaring till de enorma döds‐

talen. Milstolpar Historia A anger också de nya vapnen som förklaring till detta 

men nämner bara kulsprutan som exempel. Epos Historia beskriver hur kulspru‐

torna gav försvararna i skyttegravskriget ett enormt övertag. 

Alla tiders historia Bas, som inte nämnde Schlieffenplanen, är den enda bok som 

tar upp det faktum att Tyskland hamnar i ett tvåfrontskrig. I samband med Schli‐



 

– 34 – 

effenplanen i de två böcker där den nämns skrivs det också om att tyskarna ville 

besegra Frankrike snabbt för att sedan anfalla Ryssland. Det förtydligas dock inte 

på något vis att det är för att undvika ett tvåfrontskrig som man använder sig av 

den taktiken. 

Skyttegravskriget på västfronten står det givetvis om i samtliga böcker. De be‐

skriver också att planen från början var ett snabbt krig och att ingen hade räknat 

med det scenario som kom att utspela sig.  

Milstolpar Historia A är den enda boken som skriver om statens kontroll över fö‐

retagen och att bristvaror ransonerades under en period. I samband med varu‐

bristen berättas det också om bristen på arbetskraft och att kvinnor fick fylla 

platserna när männen var ute i krig. Det skrivs dock att synen på mäns och kvin‐

nors roll i samhället inte förändrades efter kriget när saker gick tillbaks till det 

normala. Epos Historia däremot skriver att kvinnorna ”fick rösträtt som belö‐

ning” för att de arbetat med mansyrken under kriget. 

Kriget började ju med Österrike‐Ungern och Serbiens konflikt, något som kom‐

mer helt i skymundan senare. Tyskland har nu huvudrollen. Historia A Del 3 är 

faktiskt den enda av böckerna som skriver, kort, om det serbiska kriget. Det är 

också den boken som tar upp lite om Japan, Mellanöstern och om varför Italien 

gick med på de allierades sida. Även Milstolpar Historia A skriver att Italien går 

med i hopp om att ta över Österrikiska områden. Om kriget i Afrika skriver ingen 

av böckerna, mer än att Afrika nämns i samband med att soldater från koloni‐

erna är med och strider. Detta i Levande historia 7–9 och Historia A Del 3. 

Verdun och Somme nämns som två slag där otroligt många soldater bragts om 

livet. Alla tiders historia Bas nämner Verdun men av någon anledning inte Somme 

och Milstolpar Historia A skriver inget om något av slagen. Epos Historia skriver 

till skillnad från de andra böckerna lite mer än att det dog en stor mängd solda‐

ter vid de två slagen. Epos Historia var som tidigare nämnt också den enda bok 

som tar upp slaget vid Marne. 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Separatfreden förklaras med den ryska revolutionen som bakgrund i Levande 

historia 7–9, Historia A Del 3, Milstolpar Historia A och Epos Historia. Alla tiders 

historia Bas skriver bara att en fred sluts utan att förklara varför. Levande histo

ria 7–9 och Milstolpar Historia A berättar också att freden var ofördelaktig för 

Ryssland. 

Kriget till sjöss anges av samtliga böcker vara den främsta anledningen till att 

USA gick med i kriget. De kunde inte stillasittande se på när tyskarna sänkte de‐

ras skepp. Levande historia 7–9 skriver dock att den förmodligen viktigaste an‐

ledningen till att USA gick med i kriget var för att de hade lånat ut pengar till 

Storbritannien och Frankrike, pengar de näppeligen skulle få tillbaks om Tysk‐

land vann kriget. Levande historia 7–9, Historia A Del 3 och Epos Historia skriver 

också att USA motvilligt gick med i kriget då de ville hålla sig utanför eftersom de 

ansåg det vara en europeisk angelägenhet. Enligt Milstolpar Historia A gick USA 

med i kriget för att säkerställa demokratin i världen, det var inte det tyska folket 

som sänkte skepp, utan den odemokratiska tyska statsledningen. 

 

3.4 Fred och efterspel 
 

Europas karta ändrades drastiskt efter det första världskriget och en djup de‐

pression drabbade kontinenten. Tyskarna kände sig kränkta efter att ha tvingats 

ta på sig skulden för hela kriget och blivit utpekade som de onda. Nationalismen 

var utbredd och det första världskrigets fred ledde fram till nästa världskrig, 

bara 20 år senare. 

TABELL 4  Fred  Lh79  HAD3  AthB  MHA  EH 

Nya stater  X  X  X  X  X 
Versaillesfördraget  X  X  X  X  X 
Oeniga segrare  X  X      X 
NF  X  X  X    X 
Grogrund för 2:a VK  X      X   



 

– 36 – 

Att Europakartan förändras tas upp i samtliga böcker. En karta över det nya Eu‐

ropa finns också i alla böcker. Historia A Del 3 skriver att Jugoslavien ungefär 

motsvarar det Storserbien som Gavrilo Princip drömde om. Levande historia 7–9 

skriver att Jugoslavien fram till 1929 hette ”Serbers, kroaters och sloveners kun‐

garike”. Historia A Del 3 och Epos Historia använder sig av olika färger för att visa 

på de förändringar som skett sedan tidigare. De övriga tre böckerna har bara bil‐

der på en karta över hur Europa såg ut några år efter kriget. 

Versaillesfördraget tas givetvis också upp i varje bok. Rapportering om vad för‐

draget innebar skiljer sig åt mellan de olika böckerna. Enligt Levande historia 7–9 

tvingades Tyskland inte följa fördraget och dessutom hade de inte några egent‐

liga anledningar att göra det heller eftersom villkoren var så dåliga. I Historia A 

Del 3 står det att Tyskland tvingades skriva på, om de hade vägrat skulle de oc‐

kuperas och den pågående handelsblockaden skulle fortsätta. Alla tiders historia 

Bas skriver att de allierad hotade med att invadera Tyskland ifall de inte skrev 

på. Milstolpar Historia A nämner inte något om ett tvång utan det står bara att 

fördraget undertecknades och i Epos Historia står det att Tyskland fick välja 

mellan att skriva på eller återuppta krigshandlingarna. 

Levande historia 7–9, Historia A Del 3 och Epos Historia tar alla upp att segermak‐

terna var oense om hur fredsavtalet skulle se ut. Levande historia 7–9 hävdar att 

USA vägrade underteckna avtalet, vilket ledde till att Storbritannien inte skulle 

hjälpa Frankrike att se till att tyskarna följde det. I Historia A Del 3 får man läsa 

att USA:s president Wilson ansåg att det viktigaste var att det skulle bli en stabil 

och långvarig fred, medan de andra segermakterna tyckte det var viktigast att 

Tyskland skulle betala för kriget och dessutom försvagas tillräckligt mycket för 

att inte kunna starta några nya krig. Enligt Epos Historia ville USA gynna demo‐

krati och fredsvilja, Storbritannien ville skapa en fred som tyskarna kunde accep‐

tera och Frankrike ville stycka upp Tyskland i mindre stater. 

Bildandet av Nationernas Förbund nämns i alla böcker utom Milstolpar Historia 

A. Levande historia 7–9 tar till skillnad från de andra tre böckerna inte upp att det 

var president Wilsons idé. Däremot står det att NF misslyckades till stor del på 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grund av att USA inte gick med. Även Historia A Del 3 tar upp att USA inte gick 

med. 

Endast Levande historia 7–9 och Milstolpar Historia A skriver att freden i Versa‐

illes är en orsak till att det andra världskriget bröt ut 20 år senare. Levande histo

ria 7–9 menar att många tvister inte löstes i fördragen efter kriget och Milstolpar 

Historia A påstår att många tyskar var revanschsugna efter att, helt felaktigt, fått 

ta på sig hela ansvaret för det första världskriget. 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4. Slutsats 
 

I stora drag återberättas det första världskriget till mångt och mycket på samma 

vis. Kronologin och händelserna är i stort desamma. Dock finns det skillnader på 

var fokus ligger och på vilka skeenden de olika författarna pekar. Det går inte att 

säga att gymnasieböckerna är mer ingående än vad högstadieböckerna är. Jag 

tycker att Alla tiders historia Bas, som är en gymnasiebok, är den bok som går 

minst på djupet och som framgår av tabellerna är det också den bok som tar upp 

minst antal händelser. 

Historia A Del 3, som är ämnad för högstadiet, tycker jag har djupast analys av 

anledningarna till kriget, och den tar som enda bok upp några punkter som tydde 

på att det inte var något krig i antågande. Även andra länders del i kriget skrivs 

det om, man får en tydligare bild av att det faktiskt var ett världskrig och inte 

enbart ett europeiskt krig, vilket är den bild man får av de andra böckerna. 

Milstolpar Historia A ger läsaren en inblick i vilka problem samhället fick under 

kriget. Det är den enda boken som nämner ransoneringen och statens kontroll 

över företagen till exempel.  

Epos Historia lägger lite större fokus på de olika slagen i kriget. Slaget vid Marne 

till exempel finns inte med överhuvudtaget i de andra böckerna.  

Levande historia 7–9 går så långt tillbaks som till Wienkongressen 1815 i bak‐

grunden till kriget. Det känns relevant då Tysklands strävan efter utvidgning ges 

relativt mycket utrymme som förklaring till kriget. 

Varje enskild bok fungerar som grund i en undervisningssituation, förutsatt att 

läraren är väl insatt i det första världskriget då det kan behövas komplettering i 

vissa fall. Ingen av böckerna är tillräckligt komplett för att täcka in hela det första 

världskriget, det finns luckor i samtliga böcker. Mer i vissa än andra. 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