
Summary in English  

The task of the research was binary: to determine the use of history in the post-war Bosnia and 
Herzegovina from the perspective of young people, and to define the historical thinking of youth among 
Bosnian Serbs, Croats and Bosniacs.  

The task coalesced into three main analyses. The first analysis discussed the general presence of history 
in post-war Bosnian society. The analysis was organised around history-related phenomena: history 
culture, historical consciousness and history politics. Three separate 8th-grade (the 8th grade is the last year 
of obligatory schooling) history textbooks used by the three Bosnian national communities were the 
subject of the second analysis, which focused on the representations of three socio-historical concepts 
central in post-war Bosnian society: war, peace and nation. The third analysis of the historical thinking of 
the youth was based on the international Youth and History survey which I conducted among 8th-grade 
pupils in Bosnia in 1999-2000. The descriptive statistic analysis of the answers of 907 pupils concentrated 
on the representations of the same three concepts as in the textbooks analysis. The answers of the Bosnian 
national groups were compared to each other and to other European country samples.  

The description of the presence of history illustrated the division of history culture into three separate 
– and even opposing – cultures in post-war Bosnia and Herzegovina. History textbooks further 
demonstrated how presentations of the past among the three communities create hostile images of the 
country’s other national groups. They construct three different interpretations of the past within a society 
of four million people often equating the past with the present. Finally, the Youth and History survey 
analysis showed that in most questions, the national groups differed only marginally in their thinking. In 
the European comparison, Bosnians formed a single group and demonstrated great belief in future peace 
and did not consider wars important factors of change in history.  

Summary in Finnish 

Tutkimuksen tavoite oli kaksiosainen: historian käytön analysointi sodanjälkeisessä Bosnia ja 
Hertsegovinassa erityisesti nuorten näkökulmasta sekä Bosnian serbi-, kroaatti-, ja bosniakkinuorten 
historiallisen ajattelun tarkastelu.  

Tutkimustavoite konkretisoitui seuraavaan kolmeen pääanalyysiin:  
Analyyseista ensimmäinen käsitteli yleistä historian läsnäoloa sodanjälkeisessä Bosniassa. Jäsentelin 

analyysin historiallisten ilmiöiden, kuten historiakulttuurin, historiatietoisuuden ja historiapolitiikan 
ympärille.  

Toinen pääanalyysi keskittyi kolmeen erilliseen 8. luokan historian oppikirjaan (8. luokka on 
peruskoulun viimeinen luokka), joita Bosnian kolme kansallista ryhmää ovat käyttäneet sotavuosista 
lähtien. Koulukirjakäsittely rakentui sodan, rauhan ja kansakunnan käsitteiden ympärille. 
Keskuskäsitteiden katsotaan olevan keskeisiä yhteiskuntahistoriallisia käsitteitä sodanjälkeisessä Bosniassa.  

Kolmas pääanalyysi käsitteli kansainvälistä Nuoret ja Historia -tutkimusta, jonka keräsin 
kahdeksasluokkalaisilta bosnialaisilta 1999–2000. Nuorten historiallista ajattelua ja käsityksiä kuvannut 
tilastollinen analyysi perustui 907 oppilaan vastauksiin ja keskittyi samojen kolmen pääkäsitteen 



representaatioihin kuin oppikirja-analyysi. Bosnian kansallisten ryhmien vastauksia verrattiin muiden 
maiden tuloksiin sekä keskenään. 

Analyysi historian läsnäolosta kuvasti historiakulttuurin jakautumista kolmeen erilliseen ja osin jopa 
vastakkaiseen kulttuuriin sodanjälkeisessä Bosniassa. Historian oppikirjat havainnollistivat, kuinka kolmen 
kansanryhmän esitykset menneestä luovat viholliskuvia muista kansanryhmistä maan sisällä. Kirjat 
rakentavat kolmea erilaista historiantulkintaa neljän miljoonan asukkaan yhteiskunnan sisällä ja 
rinnastavat usein menneen ja nykyisen. Samaan aikaan Nuoret ja Historia –tutkimus osoitti, että 
valtaosassa kysymyksiä Bosnian kansalliset ryhmät erottuivat toisistaan vain marginaalisesti. 
Eurooppalaisessa vertailussa Bosnian nuoret muodostivat oman yksittäisen ryhmänsä: he uskoivat vahvasti 
rauhaan tulevaisuudessa eivätkä pitäneet sotia tärkeinä historian muutosvoimina.  

 
 


