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Abstract 

The nineteen nighties were a decade marked by shifting political landscapes, a troublesome 

economy, and ideological changes. Historiography and the common stance on history also 

changed due to the above mentioned factors and the end of the Cold War. All of these factors 

contributed to the fall of Sweden’s state-owned monopoly on television, which in turn 

changed television viewing habits. History was once again at the forefront of social debates; 

however, it was at the same time not prioritized within the school’s curriculum Lpo94.  

     This study aims to investigate the usage of history in two fictional youth series that aired in 

Sweden during this time; Pip-Larssons (1998) and En Ö I Havet (2003). Furthermore, this 

study compares the history used in these series to the history that was being taught in the, 

relatively, new curriculum Lpo94. To accomplish this a qualitative analysis of the two series 

contents is being used to put the material in relation to Klas-Göran Karlsson’s typology of 

different uses of history. Of his seven different categories this study focuses on the moral use 

and the political-pedagogical use of history.  

    The study found that history was being used in these television programs both from 

a politically-pedagogically perspective and from the moral perspective.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

 

Under 1990-talet befann sig det svenska samhället i interna och omtumlande politiska, 

ekonomiska och tekniska förändringar. Från att ha varit modernistiskt präglade sedan andra 

världskrigets slut påverkades nu samhället av de rådande förhållandena i övriga Europa i 

högre utsträckning. I och med Berlinmurens fall 1989 betecknades det kalla kriget vara över2 

och ett redan pågående integrationsprojekt mellan i synnerhet de väst- och centraleuropeiska 

staterna tog fart ordentligt och gjorde en frivillig europaunion möjlig.3  I delar av Östeuropa 

tog traditionellt betingade nationalistiska strömningar fart, som ett resultat av kommunismens 

fall och sovjetunionens upplösning,4 där de jugoslaviska krigen är ett talande exempel som 

kom således att påverka Sverige i bland annat en fortsatt ökad invandring.5 

Demokratibegreppet kom att omvärderas och utvecklas, både i relation till ett EU-

medlemskap, sakpolitiska frågor och ur ett individperspektiv.  

 

I ett samhälle under förändring uppkommer av naturliga skäl frågor om identitet, moral och 

värderingar och ett användande av historia kan således aktualiseras för att till exempel 

uppmärksamma, erinra, kritisera eller analysera skeenden i förfluten tid i relation med den 

samtida kontexten. Detta tilltagna bruk av historia kom emellertid snarare att synliggöras i 

den samhälleliga debatten än i den svenska skolans styrdokument under sent 1900-tal, då 

historieämnet sedan andra halvan av seklet hade fått stå tillbaka för andra, mer modernistiskt 

främjande och aktuella ämnen så som samhällskunskap där demokratifostran varit en primär 

utgångspunkt.6 Begrepp och teman som hade varit av stort historiografiskt intresse under 

1980-talet och framåt som klass, genus, kultur, etnicitet, internationalisering och 

globalisering7 och som hade kunnat knytas an till historieämnets multikulturalism och 

värdegrund avsattes istället att lyftas i andra, eller i överskridande, ämnesområden och således 

utan historisk förankring och dimension.8 Historieämnet hade i tidigare läroplan, Lgr 80, inte 

                                                 
2 Lundestad 2010, s. 143.  
3 Johansson, Rönnquist & Tägil 1998, s. 12-13.  
4 Johansson, Rönnquist & Tägil 1998, s. 12-13. 
5 Se bland annat Johansson, Rönnquist & Tägil 1998, s. 12-13; Lundestad 2010, s. 151.   
6 Holmén 2015, s. 292.  
7 Iggers 1997, s. 134-140; Österberg 2012, s. 177-180.  
8 Eliasson et al. 2010, s. 7.  
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ens en egen kursplan utan var en del av ett sammanvävt samhällsorienterat ämne kallat 

”Människans verksamhet – Tidsperspektivet”.9  

 

I arbetet med ett förändrat skolväsen i början av 1990-talet fick historieämnet förvisso en egen 

kursplan i läroplanen för grundskolan, men inga andra insatser gjordes för att direkt skilja 

ämnet från de övriga samhällsorienterade ämnena som det delade timplan med.10 Helén 

Persson sammanfattar kort och koncist att: "Kursplaneförfattarna söker efter ämnets relevans 

och finner det – inte primärt i det förflutna – men i den egna samtiden och dess behov."11 Det 

är i upptäckten av detta som idén till denna uppsats kom till. 

 

Även om historieundervisningen var mer eller mindre otillräcklig stod emellertid inte barn 

och ungdomars historiemedvetande stilla under 1990-talet. Barn och unga bär med sig ett 

historiemedvetande som har formats av deras omgivning redan innan de börjar skolan 

eftersom möten med förfluten tid ständigt sker i vardagen genom alltifrån historiska artefakter 

som byggnader, mynt, statyer och marknadsföring till litteratur, film, reklam och tv. I dessa 

möten med historia skapas en relation med det förflutna som både påverkar och påverkas av 

hur vi ser på nutiden och de förväntningar vi har på framtiden.12 Inom historiedidaktiken är 

historiemedvetande ett centralt begrepp. Att ha ett historiemedvetande handlar om att mer 

eller mindre uttalat reflektera över sin historia i sin identitetsbildning, sitt handlande och sitt 

vetande.13  

 

Historiedidaktiken, som innan begreppet historiemedvetande aktualiserades, främst riktade sin 

forskning kring kombinationen historia och skola kom sedan efter 1970-talet att intressera sig 

för och mer allmänt beröra människans relation och uppfattningar om historia i vardagliga 

sammanhang.14 Att historieförmedling sker såväl i, som utanför undervisningen i skolan, är 

därför en uppfattning som numera uppmärksammas och stöds av historiedidaktisk forskning. 

 

Hur vi ser på historia och sedan använder den präglas av samhällets aktuella behov och 

utmaningar, och en numera ständigt aktuell historieförmedlare är filmen och televisionen, där 

detta bruk av historia blir särskilt synligt. Under 1990-talet skedde en utbredd 

                                                 
9 Mål och riktlinjer för grundskolan, I Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80). 
10 Eliasson et al. 2010, s. 7; Ejelid-Häggström 2007, s. 27. 
11 Persson 2018, s. 111.   
12 Karlsson 2011 s. 10. 
13 Karlsson 2009, s. 48.  
14 Jensen 1997, s. 49. 
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teknikutveckling, vilket bidrog till att tv kunde förbättras och vidgas.15 Tv fick således en mer 

central roll i människors vardag i och med dess ökade möjligheter, men samtidigt blev det 

omöjligt för de svenska myndigheterna att behålla det monopol som de haft på all television 

sedan mitten av 1950-talet.16 SVT fortsatte att sända program, men omorganiserades och 

konkurrensen från andra, reklamfinansierade kanaler tog i sinom tid fart, och de kommersiella 

kanalerna tog således många tittare från SVT.17 1996 omorganiserades SVT ytterligare och 

samtidigt fick de en minskad medelstilldelning från statsmakten, vilket gjorde att stora 

besparingar behövde göras.18 Den publika vändningen för SVT kom i samband med att de tog 

hjälp av den ledande privatproducenten Strix Television som levererande det nya 

dokusåpaformatet Expedition: Robinsson (1997). I samma veva kritiserades SVT för att 

frångå sin ursprungliga ideologi och nu vara fullständigt präglade av kommersiell 

eftergiftspolitik.19 1998 beslutade vidare Sveriges regering att SVT, genom en inrättad fond, i 

syfte att stödja svensk kvalitetstelevision, skulle få 75 miljoner svenska kronor som 

extraresurser att lägga på särskilt kvalificerade programproduktioner, och då främst barn- och 

ungdomsprogram.20  

 

Barn och ungdomar som växte upp under 1990-talet och början av 2000-talet var utifrån 

föregående resonemang stora konsumenter av tv, och när historia var ett lågprioriterat ämne, 

går det att tänka sig att de möjligtvis i högre grad utformade sitt historiemedvetande i mötet 

med historia i historiekulturella produkter, så som tv. Undersökningar visar att allmänheten, 

däribland barn och unga, främst konsumerar, uppfattar och förhåller sig till historia genom tv 

och film.21 Trots de audiovisuella mediernas räckvidd och allmänna spridning, i jämförelse 

med exempelvis en akademisk avhandling, har dess historieskrivning tidigare, och många 

gånger, snabbt dömts ut som förenklad och därför förkastats.22   

 

Historia och audiovisuella medier är emellertid ett växande forskningsområde. Under de 

senaste decennierna har rörliga bilder som historievetenskapligt källmaterial ökat, och 

mediers potential som historieförmedlare har blivit en vanligare utgångspunkt i historiska 

                                                 
15 Furhammar 2006, s. 21. 
16 Furhammar 2006, s. 21.  
17 Furhammar 2006, s. 25.  
18 Furhammar 2006, s. 34.  
19 Furhammar 2006, s. 25.  
20

 Statens offentliga utredningar (SOU) 1997:172, s, 10. 
21 Trenter & Snickars 2004, s. 10 ff. 
22 Gustafsson 2014, s.11f.  
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studier, men det finns fortfarande luckor i forskningsfältet kring skärningspunkten visuell 

kultur, filmvetenskap och historiebruk.23 Bland de rörliga bilder som har studerats har 

majoriteten varit riktade mot en vuxen publik, medan audiovisuella medier och 

historieförmedling för barn och unga har hamnat i skymundan.24 Målet med denna uppsats är 

därför att genom en pilotstudie 1) analysera om SVT:s tv-serier som riktade sig till barn och 

unga under 1990-talet och början av 2000-talet använde historia och 2) i så fall i hur den då 

användes utifrån begreppet historiebruk. Eftersom historieämnet var underrepresenterat i 

skolundervisningen är det även av intresse att 3) undersöka huruvida de utvalda barn- och 

ungdomsserierna speglar de rådande kurs- och ämnesplanernas innehåll och i så fall i vilken 

utsträckning eller om de framhäver en historia som inte formulerats i kursplanerna. 

1.2 Tidigare forskning 

De som har bidragit med forskning om och studier av historiebruk och historiekultur, och 

således hur händelser, personer eller processer ur det förflutna synliggörs och används i 

samhället i till exempel debatter, film och tv, är av särskild relevans för den här studien.   

 

Peter Aronsson är förespråkare för studier av historiebruk och har bland annat studerat hur 

användandet av historia har formats efter regionala och nationella identiteter i etableringen av 

museer i Europa.25  

 

Klas-Göran Karlsson har karakteriserat och kategoriserat olika bruk av historia i en typologi 

som kommer att användas som en teoretisk utgångspunkt i följande undersökning av 

historieanvändandet i barn- och ungdomsteve.26 De olika kategorierna av historiebruk har 

använts i ett flertal undersökningar för att synliggöra och problematisera användandet och 

reproduktionen av historia. Karlsson själv har använt typologin som teoretisk utgångspunkt 

när han studerat användandet av historia i internationella projekt om bland annat Förintelsen i 

olika historiekulturer.27  

 

                                                 
23 Snickars & Trenter 2004 s. 14. 
24 Gustafsson 2014 s. 10-11. 
25 Denna studie genomfördes som ett projekt med stöd från EU mellan åren 2010-2013 och syftade till att 

jämföra nationalmuseernas betydelse för stats- och nationsbildning i Europa. 
26 Se vidare avsnitt 2. 
27 Se Klas-Göran Karlssons Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995, 

Stockholm: Natur och Kultur 1999, samt densamme, Europeiska möten med historien. Historiekulturella 

perspektiv på andra världskriget, förintelsen, och den kommunistiska terrorn, Stockholm: Atlantis 2010.  
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I somliga undersökningar har utgångspunkten varit att studera mer uttalade historiebruk, så 

som ett ideologiskt, politiskt eller icke-bruk av historia. Detta har gjorts av bland annat Roger 

Johansson som har studerat historieanvändandet som brukades i tät sammanslutning till 

Ådalen-händelserna, Åsa Lindeborg som har följt och analyserat socialdemokratins 

användande av historia under stora delar av 1900-talet samt Ulf Zander som har studerat 

användandet av historia och debatter om historia i Sverige under hela 1900-talet.  

 

I Zanders undersökning kommer han fram till att det under 1990-talet var det moraliska 

historiebruket som hade en framträdande plats.28 I jämförelse med tidigare historieanvändning 

kom inflytelserika journalister att träda större mark vad gäller hur historia ska och kan 

förmedlas.29 Samtidigt ökade efterfrågan och utbudet av historiekulturella produkter.30 Zander 

framhäver att den svenska nationella identiteten och relationen till omvärlden kom att stå i 

centrum under 1990-talet. Det nu högaktuella samarbetssträvandet som forcerade i Europa, 

och så även bland Sveriges politiker, var tudelat bland befolkningen, men kom 1995 att leda 

till ett medlemskap i EU.31 Samtidigt var invandrings- och flyktingdebatter högaktuella och 

motsättningar gällande det befintliga och ett vidareutvecklat mångkulturellt Sverige 

påverkade ytterligare frågan om den svenska nationella identiteten.32 I synnerhet två 

historiska frågor aktualiserades i den svenska samhällsdebatten: den om andra världskriget 

och den om folkhemmets baksidor.33  Den tidigare inflytelserika socialdemokratiska 

framställningen av det svenska folkhemsbygget och utanförskapet under andra världskriget 

problematiserades när Sverige inte längre var en "stormakt" och ekonomiska svårigheter 

dessutom var ett faktum, menar Zander.34 Vidare användes ett politiskt- historiebruk genom 

att andra världskriget, och särskilt Förintelsen, fick statuera exempel i en jämförande 

utvecklingslinje mellan då och nu som inte får upprepas.35 

 

Zander har vidare utgjort en stor del av forskningsfältet rörande historia och film, och har då 

studerat hur historia används i audiovisuella medier. I Clio på bio: om amerikansk film, 

historia och identitet är det, som titeln antyder, amerikansk film som står i främsta rummet för 

undersökningen. Zander resonerar emellertid även mer allmänt kring mötet mellan film och 

                                                 
28 Zander 2001, s. 455.  
29 Zander 2002, s. 455.  
30 Sjöland 2010, s. 269.  
31 Zander 2001, s. 455. 
32 Zander 2001, s. 445. 
33 Zander 2001, s. 456; Eliasson et al. 2010, s. 7. 
34 Zander 2001, s. 456-457. 
35 Zander 2001, s. 456.  
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historia och under vilka förhållanden det då ska utforskas. Till exempel studerar han hur 

sociala problem och konflikter gestaltas i amerikansk film, och hur de samtida värderingarna 

som präglade samhället under inspelningsillfällena även synliggörs i filmerna, och på så sätt 

stödjer föreställningen om att film ger uttryck för sin samtid i kanske högre grad än det 

porträtterade förflutna.36 Vidare uttrycker Zander att samtidsberoendet i filmer förtjänar 

uppmärksamhet, eftersom det speglar en önskan om att dra sig till minnes av tidigare 

skeenden, eller att förstå dem från en annan vinkel. Dessutom kan tillkomsttidens 

förutsättningar för att göra sådana minnes- och identitetssträvanden uppfattas i studier där 

samtidsrelevansen aktualiseras.37 Även Mats Jönsson, som i sin avhandling studerade 

förhållandet mellan film och historia, betonar värdet av att se den samtida kontexten i studier 

av film och uttrycker redan inledningsvis sin tes: "Film utgör ett i stora delar outnyttjat 

historiskt källmaterial som alltid säger mer av empiriskt värde om sin produktionskontext än 

den gör om perioden som skildras."38  

 

Det som är gemensamt för akademisk och filmisk historisering är att de är ”kulturella 

produkter präglade av sin samtid”39då båda formerna av historieförmedling utgår från rådande 

förhållningssätt vad gäller kultur, ideologi och politik i sitt berättande.40 Eftersom båda 

formerna av historieförmedling har som målsättning att nå ut med sitt berättande till en 

uttänkt och förväntansfull publik och gör det i enighet med rådande normer inom dess genrer 

är båda sätten att gå tillväga för att skapa historia på berättigad. Med detta som utgångspunkt 

är det inte av betydelse att diskutera hur dess faktamässiga historiska ”sanning” är, eller icke 

är, presenterad.41 Mats Jönsson visar, i sin undersökning, att frågorna hur och varför historia 

skildras och används är mer aktuella i studiet av film som källmaterial, eftersom han utgår 

från att filmens samtida kontext i form av normer och värden är mer synlig än den historiska 

kontext som filmen är tänkt att gestalta.42  

 

Ingen av dessa har emellertid undersökt tv-serier i särskilt stor utsträckning, och i synnerhet 

inte svenska sådana, inte heller barn- och ungdomsperspektivet är skärskådade av ovan 

nämnda, men det har däremot Tommy Gustafsson studerat. Han har undersökt relationen 

                                                 
36 Zander 2006, s. 30. 
37 Zander 2006 s. 30.  
38 Jönsson 2004 s. 1, [Jönssons kursivering]. 
39 Zander 2006 s. 14. 
40 Zander 2006 s. 14. 
41 Zander 2006 s. 14. 
42 Jönsson 2004, s. 1 ff. 
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mellan historia, tv och barn, som är aktuellt även för denna undersökning. Gustafsson tar 

emellertid ett mer övergripande didaktiskt perspektiv i sin undersökning och har inte utgått 

från tidigare nämnd historiebruksteori. Han har närmre analyserat hur historia lärdes ut i 

svensk television under 1970-talet, då barnprogrammen skulle vara både pedagogiska och 

underhållande. De samtida värderingarna och normerna kunde i dessa program lysa igenom så 

att de nästintill fungerade som propaganda i ett uppfostrande syfte där barn var målgruppen. 

Gustafsson konstaterar att det under 1970-talet visades tv-serier för barn där somliga var 

ideologiskt radikala medan andra var högst konservativa, vilket synliggör att audiovisuell 

historia är en del av den historiekultur som innefattar flera tolkningar och utgångspunkter och 

som på så vis konkurrerar med läromedel, som under 1970-talet främst var nationellt 

konservativa.43 Två framträdande perspektiv som gestaltades i de svenskproducerade tv-

serierna, men som lös med sin frånvaro i rådande nationalistiska läroböcker, var de "vanliga" 

människorna och våldet. Kvinnor och barn utgjorde en stor del av berättelserna, likaså var 

skildringar av våld och förtryck förekommande, medan det utelämnades i den svenska 

historieskrivningen i läroböcker som präglades av årtal, kungar och visserligen krig, men där 

Sveriges roll i det hela framhölls som eftertänksam och förhandlingsorienterad, snarare än 

våldsam.44 Å andra sidan framträdde en mer etablerad historieförmedling i de nordiska och 

europeiska tv-serierna som studerades där en "dominant diskurs, byggd på en konservativ 

borgerlig idévärld, kring vad historia är" presenterades,45 och där den mansdominerade 

historieskrivningen dominerade och inslag av rasism och skapelsetro inte ifrågasattes.46  

 

Gustafssons undersökning rör sig i en annan samhällelig kontext än vad som är aktuellt för 

denna studie, som utgår från 1990-tal och tidigt 2000-tal, men det finns ändå vissa poänger 

som kan vara av intresse. Den samtida relevansen i studier av audiovisuella medier, samt det 

audiovisuella mediets historiekulturella funktion som en flerdimensionell arena och dess 

möjlighet att lyfta historieskrivningar, som inte framträder lika tydligt i material som används 

i historieundervisning, är av intresse för denna undersökning. 

 

En undersökning som slutligen bör nämnas är Martin Karlssons Att projicera det förflutna – 

Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970-2000 utifrån de regionala AV-

centralernas utbud (2011). Han analyserar å ena sidan vilket historiebruk som användes i 

                                                 
43 Gustafsson 2014, s. 172-173.  
44 Gustafsson 2014, s. 173. 
45 Gustafsson 2014, s. 175. 
46 Gustafsson 2014, s. 175. 
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skolfilmer och å andra sidan filmens roll i undervisning. Det som gör att denna undersökning 

inte utgör någon högre relevans för denna undersökning är att Karlsson tar utgångspunkt i 

dokumentära skolfilmer, medan den här undersökningen tar utgångspunkt i fiktiva 

dramatiseringar som inte har som primärt syfte att användas i skolans undervisning.  

 

 1.3 Syfte och frågeställningar 

1990-talet blev ett mycket komplicerat årtionde både politiskt, ekonomiskt och tekniskt, vilket 

påverkade TV-programkonsumtion, samtidigt som historiografi och syn på historia 

förändrades och ämnet blev upphöjt i samhällsdebatter, men samtidigt lågprioriterat inom 

skolväsendet. Det blir därav intressant att studera om, och i så fall hur, historia förmedlades 

för barn och unga genom andra plattformar än skolan, i samband med att den då nya 

läroplanen, Lpo 94, trädde i kraft.  

 

Syftet med undersökningen är således att undersöka användandet av historia i två utvalda 

barn- och ungdomsserier inom genren drama, som visades i Sveriges television under 1990-

talet och början av 2000-talet. Studien fungerar därför som en pilotstudie, där 

historiebrukstypologin ska användas på fiktiva barn- och ungdomsserier, vilket, mig 

veterligen, inte har gjorts tidigare. Vidare ska studien undersöka om, och i så fall hur, det går 

att se kopplingar mellan producenternas urval och tv-seriernas innehåll och de rådande 

styrdokumenten i historia och dess kontext. Analysen kommer inte att koncentreras på att reda 

ut huruvida historieförmedlingen är sakligt korrekt och vetenskapligt grundad, utan snarare 

hur historia förmedlas och används.47 På det sättet kommer denna studie att bidra med att 

operationalisera begreppet historiebruk. 

 

Undersökningens frågeställningar lyder:  

 

 Hur används historia i de undersökta tv-serierna för barn och unga under 

1990-talet och början av 2000-talet?  

 

 Går det att finna likheter och/eller skillnader i det historiebruk som användes i 

tv-serierna som har producerats för barn och ungdomar och innehållet i den 

dåvarande kursplanen för ämnet historia?

                                                 
47 Se även s. 9. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Historiemedvetande, historiekultur och historiebruk 

En etablerad uppfattning är att historia är ett konstruerat möte mellan förr och nu, i jämförelse 

med det förflutna som är den faktiska svunna tiden. Det blir tydligt om man tänker sig att ett 

källmaterial tolkas och värderas utifrån dagsaktuella behov, och samtida teoretiska 

uppfattningar, som således tillsammans skapar ny historia.48 Tolkningen av det förflutna kan 

därför tänkas formas efter sin samtid och dess anspråk, vilket hänger ihop med begreppet 

historiemedvetande, som tidigare nämnts och som uppstår när det väcks en förståelse för 

mötet mellan historia, nuet och framtiden.49 Historia i film och tv är många gånger ett resultat 

av just denna tankeprocess, att historia är föränderlig och ständigt i rörelse, både hos 

producenten bakom produktionen och för publiken.50 Audiovisuella medier kan på så vis ha 

mycket gemensamt med begreppet historiemedvetande.  

 

I historiekulturen sker möten mellan historia och människor. En historiekultur kan ses från 

olika sidor, som något som produceras och skapas, som en historieförmedlande artefakt och 

som historia som mottages och konsumeras av andra.51 Klas-Göran Karlsson framhäver att 

historiemedvetandet ”kommer till uttryck och kan undersökas” i historiekulturen, eftersom det 

är den plattform där samhället värderar, kommunicerar och analyserar historia och där det 

förflutna i form av historiemedvetande visualiseras, i till exempel audiovisuella medier.52 

Historiemedvetande "aktiveras och analyseras" sedan genom historiebruk.53 För att studera de 

audiovisuella medierna, tv-serierna, och historieanvändandet i dem kommer därför en 

typologi över olika sätt att bruka historia att användas. Typologin är användbar då den kan 

fungera som ett verktyg för att synliggöra och analysera medvetna, ibland uppenbara, 

intentioner som kan fylla olika historiska funktioner och behov i till exempel film och tv-

program med historiskt innehåll.54  

                                                 
48 Zander 2006, s. 15.  
49 Jensen 1997, s. 51.  
50 Zander 2006, s. 15. 
51 Karlsson 2010, s. 76-79.  
52 Karlsson 2014, s. 65.  
53 Karlsson 2014, s. 70.  
54 Zander 2006, s. 23. 
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2.2  Historiebruk - en typologi 

Användandet av historia sker konstant och är oberoende av tid, däremot är användandets 

orsaker, syften och funktioner präglade av dess brukare och deras samtid. Den aktuella tidens 

brukare är formade av sin samtid, den aktuella tidens föreställningar om det förflutna, och 

deras visioner om framtiden. Det innebär att historia har använts och kommer att användas 

olika i olika tider. Några bruk, som har haft olika centrala innehåll under olika tider, men som 

återkommer i sin funktion, har kunnat identifieras av Klas-Göran Karlsson. De identifierade 

bruken som ryms i typologin är vetenskapligt, existentiellt, ideologiskt, icke-bruk, 

kommersiellt, moraliskt och politisk-pedagogiskt användande av historia.55 De olika bruken 

går många gånger in i varandra och kan därför inte uteslutande hållas isär. Däremot kan man i 

en undersökning ta utgångspunkt i ett begränsat antal bruk.56 Kombinationen av olika 

historiebruk ser olika ut i olika tider och kan således också säga någonting om en viss tids 

ideal och föreställningar. De första fem bruken kommer först kort att presenteras. Sedan 

beskrivs de bruk som denna studie tar utgångspunkt ifrån.   

 

Till det vetenskapliga historiebruket hör historia som utgår ifrån teoretiskt grundade 

frågeställningar och med syfte att resultera i och leda till nya historiska "fakta". Det 

vetenskapliga historiebruket kan både väcka nyfikenhet om det förflutna och ge förklaringar 

som utgår ifrån ett kritiskt granskande.57  

 

Att minnas eller att glömma är utgångspunkten i det existentiella bruket av historia. Det 

existentiella användandet av historia syns såväl på gruppnivå som på individnivå. Med det 

sagt kan det individuella användandet av existentiell historia vara ett resultat av det som hänt i 

det större samhället och likaså kan det privata historiebruket ge avtryck i det större 

samhället.58 Ett existentiellt historiebruk är vanligt bland individer som har ett gemensamt, 

ofta traumatiska, historiskt minne att förhålla sig till och som har gjort att de blivit enade som 

grupp.59  

 

 

                                                 
55 Karlsson 2009, s. 59; Karlsson 2014, s. 72.  
56 Se avsnitt 1.2. 
57 Karlsson 2009, s. 57-58 
58 Karlsson 2009, s. 60-61.  
59 Karlsson 2009, s. 61.  
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Ideologiskt historiebruk handlar om att hitta sätt att försvara, tillrättalägga eller förklara ett 

visst handlande som berättigat och göra det genom att använda historiska belägg såsom lagar, 

rättsanspråk och territorium till sin fördel.60 Det kan också handla om att hitta vägar för att ett 

politiskt styrelsesätt ska erkännas som det mest lämpade i en samtida kontext, där ett 

samhälles aktuella problem och konflikter skulle gynnas av denna politik. Man försöker då 

tydliggöra detta genom att använda exempel från historien.61  

 

Att icke-bruka historia är att aktivt välja bort delar av historien för att den inte stämmer 

överens med den schablonbild av historien som man har, eller strävar efter att bygga upp. 

Många gånger är detta icke-bruk kombinerat med ett ideologiskt historiebruk.62  

 

När det gäller audiovisuella medier som skapas för att tillfredsställa en publik bestående av så 

många människor som möjligt, både vad gäller antal och dess unika preferenser såsom kön, 

klasstillhörighet, politisk åskådning, sexuell läggning och religionstillhörighet är det 

kommersiella historiebruket särskilt framträdande.63 Audiovisuella medier som tillgodoser 

många individer samtidigt gör att publiken upplever både mening och identitetsskapande 

effekter.64 

 

Utifrån tidigare forskning som har presenterats är utgångspunkten för min undersökning att 

det i serierna går att finna historiebruk som används för att bland annat aktualisera och 

synliggöra aktuella och samtida politiska frågor, samhällsproblem, jämförelser, moraliska 

ståndpunkter och normer. Av den anledningen är ett politisk- pedagogiskt och ett moraliskt 

historiebruk särskilt intressant att söka efter i serierna. Övriga historiebruk utesluts emellertid 

inte, eftersom det naturligtvis kan vara andra bruk av historia som används i de utvalda 

serierna. Det kommersiella historiebruket kan tänkas självklart i undersökningar av tv-serier 

som är kommersiellt tillkomna på så vis att de görs i förhoppningen om att många människor, 

i det här fallet främst barn och unga ska titta på dem. Sveriges television utgör emellertid inte 

den kommersiella funktion som ett kommersiellt historiebruk bör innefatta i en sådan 

utgångspunkt. 

 

                                                 
60 Karlsson 2009, s. 63. 
61 Zander 2006, s. 23. 
62 Karlsson 2009, s. 64. 
63 Zander 2006, s. 25.  
64 Se bland annat Fiske 1987, s. 48-83. 
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Att granska och kritisera är utgångspunkten i ett moraliskt användande av historia. Det kan 

handla om att lyfta fram orättvisor och utsatta grupper i samhället. På så vis kan historia 

användas för att ifrågasätta historiska versioner och istället lyfta fram andra, och således 

återupprätta utsatta grupper. Ett moraliskt historiebruk uppkommer många gånger långt efter 

den historia som används tillkom och med kritik rörande existentiella frågor som främsta 

vapen. Det kan röra sig om en viss typ av historia som har undanhållits, förträngts eller glömts 

bort, till exempel av en stat, men som sedan aktualiseras av medborgarna, i synnerhet de vars 

företrädare blivit drabbade, och då med ett behov av moral, problematisering och ett 

erkännande.65  

 

Vid användandet av politisk-pedagogisk historia görs en jämförelse mellan olika historiska 

företeelser, i syfte att hitta likheter och gemensamma nämnare mellan då och nu66. Det finns 

olika arenor för detta bruk. Det politiska, där politiker är de främsta aktörerna och där detta 

bruk används för att förenkla genom att jämföra historiska skeenden med samtida händelser. 

Det pedagogiska, där undervisning i historia görs på ett jämförande sätt. Det pedagogiska 

bruket av historia kan riskera att bli förenklat så till den grad att historia fritt jämförs med 

samtida händelser utan tillräckligt eller befogat stöd. Å andra sidan kan det jämförande 

historiebruket mellan då och nu utvecklas och problematiseras genom att till exempel även 

studera skillnader, och på så vis resultera i en reflekterande historieförmedling som innefattar 

en vetenskaplig dimension.67 

 

En del av ett politisk-pedagogiskt bruk kan vara att använda historia som varning och lärdom. 

Det görs för att belysa att tidigare händelser och skeenden som har haft konsekvenser inte får 

upprepas, genom att se att nutida händelser riskerar att resultera i liknande konsekvenser om 

det inte sätts stopp för det.68 Referenser till Förintelsen är vanliga i syfte att verka som lärdom 

och varning, och används då för att uppmärksamma nutida etniska motsättningar.69 

                                                 
65 Karlsson 2009, s. 62-63.  
66 Karlsson 2009, s. 66. 
67 Karlsson 2009, s. 67.  
68 Zander 2006, s. 32-33.  
69 Zander 2006, s. 32-33.  
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3. Material och metod 

3.1 Material 

I valet av material att studera och analysera har det funnits två ståndpunkter för 

undersökningen: tv-serierna/programmen ska rikta sig till den åldersgrupp som kan betecknas 

som barn/ungdomar, det vill säga till dem som är omkring tolv till 16 år gamla. Den andra 

ståndpunkten är att serierna/programmen ska utspela sig i en historisk bakgrund, om än en 

fiktiv historia.  

 

Det visade sig emellertid att kombinationen audiovisuella medier som riktar sig till barn och 

ungdomar i förening med ett historiskt innehåll var fåtaliga i jämförelse med barn- och 

ungdomsprogram som utgick ifrån mer vardagliga ungdomsförhållanden, så som pubertet, 

relationer, musik eller ett mer direkt samhällsorienterat innehåll. I tidigare gjord kartläggning 

av genrer inom svensk film under åren 1985-2000 konstateras att barnfilmer till övervägande 

del är filmatiseringar av litterära verk.70 Detta kunde konstateras även vid sökandet efter 

material för denna undersökning av barn- och ungdomsprogram och serier som visades i 

Sveriges television under 1990-talet och början av 2000-talet. Av de program och serier som 

kartlagdes för denna undersökning, med en uttalad historisk gestaltning, valdes två ut för den 

aktuella undersökningen, Pip-Larssons (1998) och En ö i havet (2003), där båda är tv-serier. 

Serierna baseras på, eller är fritt gjorda efter, litterära förlagor. Liksom nämndes ovan var 

detta en vanlig företeelse i såväl film som tv för barn under den aktuella perioden. En 

anledning till detta fenomen kan vara att förlagorna som sådana varit populära och därför 

etablerade både hos barn och vuxna, vilket medför att de kan tänkas komma att uppskattas 

och locka till tittare även i en filmatisering. En annan anledning till filmatiseringarna bör 

emellertid vara att de litterära förlagorna synliggör en tematik och en sensmoral som är värd 

att föra vidare och möjligtvis bygga vidare på.71 

 

Urvalet baserades bland annat på berättelsernas spridning. Av föregående resonemang kan de 

litterära förlagorna utgöra en potentiell popularitet. Pip-Larssons sändes på lördagar från 

19:30, och En ö i havet sändes på lördagar från 19:00, vilket visar att målsättningen var att 

många barn och ungdomar skulle se dem. I samband med premiärerna av serierna visades 

                                                 
70 Marklund 2004, s. 138. 
71 Marklund 2004, s. 138.  
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program där tittarna fick möta karaktärerna som beskrev seriernas handlingar och hur det var 

att spela in dem.72 En tidigare filmatisering utifrån samma litterära förlaga som Pip-Larssons, 

Kastrullresan, filmades även 195073, vilket också talar för berättelsens potential. Drama för 

unga, en del av Sveriges radios barnradio, sänder radioserier med berättelser för unga, varav 

En ö i havet sändes sommaren 2018,74 vilket pekar på att även denna berättelse är intressant 

och högst relevant.  

 

Urvalet kan givetvis inte täcka in all användning av historia i serier för barn och unga men 

ämnar ändå att ge en inblick i hur historia användes under den aktuella perioden. Med tanke 

på uppsatsens begränsade omfång var det inte möjligt att studera ytterligare program eller 

serier. Detta påverkar givetvis resultatet på så vis att undersökningen inte är heltäckande men 

det ämnar den heller inte att vara som pilotstudie.  

 

En av serierna, Pip-Larssons, går i skrivande stund att se via Sveriges televisions ”Öppna 

arkiv”.75 Den andra serien, En ö i havet, men även Pip-Larssons, finns att se i Svensk 

Mediedatabas (SMDB). Där arkiveras bland annat alla tv- och radioprogram från Sveriges 

television, Sveriges Radio, utbildningsradion och TV4 från 1979 och framåt. De audiovisuella 

samlingarna är endast tillgängliga för forskning och research av upphovsrättsliga skäl. Det går 

att komma åt och se materialet på Kungliga biblioteket, samt som fjärrlån på ett antal utvalda 

bibliotek.  

 

Båda tv-serierna bygger på varsin sammanhängande berättelse, trots att de är indelade i olika 

episoder, vilket är ovanligare i barnfilmatiseringar som många gånger tenderar att vara 

uppdelade i korta delar än i filmatiseringar för unga och vuxna.76 Eftersom dessa serier 

befinner sig i gränslandet mellan barn- och ungdomsåldrar kan detta vara ett tecken på att de 

rör sig mer åt en publik med äldre barn och ungdomar än yngre, vilket även är den primära 

tanken med urvalet.  

 

 

                                                 
72 Här kommer Pip-Larssons, 1998-09-19, SVT1, Svensk mediedatabas (SMDB); Om "En ö i havet", 2003-10-

15, SVT1, (SMDB). 
73 Kastrullresan (1950) regi: Arne Matsson. 
74 En ö i havet sändes som radioserie i Barnradion (Sveriges radio) i tio delar fr.o.m. 11 juni 2018. Radioserien är 

i skrivande stund fortfarande tillgänglig, https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1098951?programid=3171 (hämtad 

2019-01-31).   
75 Se Litteratur och källmaterial. 
76 Marklund 2004, s. 139. 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1098951?programid=3171
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De utvalda tv-serierna är följande: 

 

Pip-Larssons (1998, Clas Lindberg och Eva Dahlman, Sverige) 

 

Bakgrund 

Familjen Larsson består av karaktärer hämtade ur Edith Unnerstads barnböcker. Den första 

boken, i en serie om flera, heter Kastrullresan och utkom 1949. Den blev året efter 

filmatiserad. Den för undersökningen aktuella serien producerades 1998 av Clas Lindberg och 

Eva Dahlman och manus skrevs av Gunilla Linn Persson och Pernilla Oljelund.77 Serien 

sändes i tolv delar, där varje avsnitt är ca 30 minuter långt. 

 

Handling 

Familjen Larsson är en stor och bullrig familj bestående av mamma, pappa och sex barn med 

ett sjunde på väg. De bor trångt i en lägenhet i slutet av 40-talets Stockholm. Familjen hotas 

att vräkas och därav får tre av barnen tillfälligt bo på andra ställen. Pappa Patrik är uppfinnare 

och kämpar för att försörja familjen genom att försöka få patent på sin nyuppfunne kastrull 

"Pip". Patriks farbror, Enok, omkommer plötsligt och ett arv står på spel. Familjen Larsson 

ärver Enoks två hästar och ett par vagnar. Familjen bestämmer sig för att åka till moster Bella 

i Norrköping nu när de ska bli vräkta. Patrik lyckas tillslut få sin kastrull tillverkad i 100 

exemplar, men förutsättningen för att patentet sedan ska köpas upp är att samtliga kastruller 

blir sålda. Familjen bestämmer sig för att slå två flugor i en smäll: att sälja kastrullerna på väg 

mot moster Bella. De bygger husvagnar av de ärvda hästvagnarna ger sig sedan i väg, och 

som publik får man följa familjen Larsson som under resan hjälps åt för att sälja familjens 

stolthet: Kastrullen "Pip". 

 

En ö i havet (2003, Tobias Falk, Sverige) 

 

Bakgrund 

En ö i havet är baserad på en serie ungdomsromaner skrivna av Annika Thor där den första, 

med samma namn som tv-serien, är skriven 1996. Serien regisserades av Tobias Falk och 

manus skrevs av författaren till böckerna, Annika Thor. I åtta delar sändes tv-serien under 

                                                 
77Svensk Filmdatabas, http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=37460#basic-facts; 

Nationalencyklopedin, ”Pip-Larssons” (avläst 2019-01-29).  
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2003. Varje avsnitt är ca 30 minuter långt. Bokidén kom till då författaren kom över en text 

om judiska flyktingbarn som kom till Sverige i samband med andra världskriget. Thor blev 

nyfiken och började samla information i andra källor rörande detta, vilket ledde fram till 

berättelsen om de två systrarna Steffi och Nelli.78  

 

Handling 

Steffi och Nelli kommer till Sverige som judiska flyktingbarn 1939. De flyr undan nazisternas 

förföljelser medan deras föräldrar är kvar i Wien. I Sverige får de bo i varsin fosterfamilj på 

en ö i Göteborgs skärgård. I serien får man följa hur de två systrarna försöker anpassa sig efter 

det svenska samhället vad gäller både kultur, miljö och språk. När kriget bryter ut är det 

svårare för systrarna att hålla kontakt med sina föräldrar och en återförening med dem blir 

alltmer otänkbar. Livet fortskrider för de två systrarna och den äldste systern, Steffi, börjar på 

Läroverket i Göteborg där nya utmaningar väntar.79  

 

3.2 Metod 

3.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

För att kunna analysera hur historia används i de utvalda tv-serierna, Pip Larssons och En ö i 

havet, kommer den tidigare nämnda historiebrukstypologin att användas. I synnerhet kommer 

undersökningen utgå från det politisk-pedagogiska och det moraliska historiebruket i 

identifieringen av de olika användningarna av historia. Att samtida identifikationer vad gäller 

till exempel normer, moraliska ståndpunkter och värderingar synliggörs genom 

historieanvändandet i serierna är en utgångspunkt, och därför är det av vikt att identifiera 

dessa för att sedan sätta dem i relation till historiebrukstypologin och då särskilt de för 

undersökningen utvalda bruken.   

 

För att genomföra undersökningen har en kvalitativ analys tillämpats, eftersom en tolkning av 

materialet är en viktig utgångspunkt för att sedan kunna sätta den i relation till 

historiebrukstypologin. Den centrala metoden för att tolka materialet är att utgå ifrån en 

innehållsanalys. Materialet har sedan stegvis bearbetas för att komma närmre resultatet.80  

                                                 
78 "Mellan raderna: Annika Thor", 2006, Sveriges utbildningsradio, UR access 

https://uraccess.net/products/137329 (hämtad 2019-01-16). 
79 Svensk Filmdatabas, http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=65134#plot-summary 

(hämtad 2019-02-15). 
80 Boréus & Kohl, 2018 s. 55-62.  
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Vid en första granskning sågs serierna från början till slut för att få en överblick av materialet. 

Ett kodschema har sedan används, vilket vanligtvis görs för att kategorisera ett material i en 

kvalitativ innehållsanalys och för att på så vis redogöra för innebörden av kvalitativa data.81 

Kodschemat utgår vanligen från förväntade teman i materialet men kan under analysens 

förlopp komma att ändra form till nya teman eller kategorier.82 För undersökningen skapades 

ett kodschema utifrån övergripande frågor rörande historiebruk.83 Utifrån kodschemat gick det 

sedan att skapa en mer tydliggjord överblick av materialet vid en andra granskning. 

Kodschemat kom sedan att förändras och frågor om normer och moraliska ståndpunkter kom 

att aktualiseras inför den tredje granskningen där aktuella scener valdes ut för analys.84  

 

I audiovisuella medier med utgångspunkt i det förflutna är normförskjutningar vanliga och 

kan synliggöras genom att normer som förekom i den historiska miljön framhävs och 

problematiseras då de ställs i relation till nutida och rådande normer.85 Hur normerna förskjuts 

kan vara svårt att se i sin egen samtid och därför är det vanligt att det gestaltas och 

förekommer i historieförmedling via audiovisuella medier. Dessa normer kan röra utsatta 

grupper eller minoriteter så som barn, kvinnor eller etniska grupper. Normförskjutningar 

såsom barnarbete och kvinnors underordnade ställning förekommer därav ofta i film. Om en 

karaktär agerar utifrån den historiska kontexten med den tidens värderingar tenderar den att 

framstå som "inskränkt eller okänsligt patriarkalisk",86 medan en kvinnlig karaktär som 

markerar och bestrider orättvis behandling ses som förståndig och korrekt, trots att hon 

antagligen hade ansetts vara radikal under sin levnadstid.87 Normer kan således användas för 

att förankra åskådaren i den gestaltade tidens rådande normer, likaså för att kritisera dem och 

för att göra tittaren uppmärksam på normer som råder i den aktuella nutiden. Moraliska 

ståndpunkter i film och tv kan vanligen avläsas genom normförskjutningar där elaka och onda 

karaktärer besitter och uttrycker normer och värderingar som anses vara förlegade och därför 

anses passa bättre in i den gestaltade tidens kontext, medan karaktärer att identifiera sig med 

står för produktionens förespråkande normer, värderingar och moral.88  

 

                                                 
81 Boréus & Kohl, 2018 s. 50.  
82 Boréus & Kohl, 2018 s. 50.  
83 Se bilaga 1.  
84 Se bilaga 1. 
85 Marklund 2004 s. 158. 
86 Marklund 2004 s. 158. 
87 Marklund 2004 s. 158.  
88 Marklund 2004 s. 158.  
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De utvalda scenerna som presenteras längre fram är ett resultat av analysen med hjälp av det 

reviderade kodschemat. Scenerna kommer sedan kvalitativt att analyseras och då för att söka 

exempel på och motivera hur normer och moraliska ståndpunkter är synliga. De utvalda 

exemplen kommer sedan att ställas i relation till en samtida kontext och vid en slutgiltig 

granskning kommer de motiverade normerna och moraliska ståndpunkterna att sättas i 

relation till användandet av historia, det vill säga ge svar på undersökningens första 

frågeställning: Hur används historia i de undersökta tv-serierna för barn och unga under 1990-

talet och början av 2000-talet? Avslutningsvis kommer en analys av om det går det att finna 

likheter och/eller skillnader i det historiebruk som användes i tv-serierna och innehållet i de 

dåvarande kursplanerna för ämnet historia att göras, vilket ämnar att resultera i ett svar till 

undersökningens andra frågeställning.   

 

3.2.2 Metodkritik 

En uppenbar risk med att göra en kvalitativ innehållsanalys är att den riskerar att bli subjektiv 

då urvalet, som preciseras och väljs ut med ett kodschema, väljs ut och värderas av den som 

genomför granskningen och undersökningen. Å andra sidan är detta en risk som alltid 

förekommer i en metod eftersom användaren av ett källmaterial alltid gör ett urval. Vid 

användandet av ett kodschema riskerar andra delar av materialet att inte synliggöras eftersom 

det är kodschemat som avgör vad som ska komma fram för analys. Detta kan undvikas genom 

att studera innehållet öppet innan ett kodschema formuleras.89 För att minska risken har, som 

tidigare nämnts, materialet studerats en första gång förbehållslöst, och sedan har ett 

kodschema med öppna frågor konstruerats och använts, som vidare har fått ändra karaktär 

under undersökningens gång.  

 

 

 

 

                                                 
89 Boréus & Kohl 2018, s. 80.  
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4. Bakgrund 

4.1 Det svenska samhället under 1990-talet och början av 2000-talet 

Modernistisk framtidsorientering präglade samhället starkt under efterkrigstiden och vidare, 

men kom under 1990-talet att börja ifrågasättas och problematiseras, vilket nämndes i avsnitt 

1.2. Behovet historia fick åter kraft och satte stundtals prägel på samhällsdebatten med 

stormiga frågor om det förflutna som väcktes till liv när nya nationella och internationella 

identiteter skulle skapas, framförallt i samband med Sveriges EU-inträdande.90  

 

Den förnyelsepolitik som under 1980- och 1990- talet utvecklades präglades av nya 

idéströmningar rörande den rådande demokratiföreställningen. I huvudsak två nya 

idéströmningar kritiserade och förändrade den förra: en decentralistisk- och 

deltagardemokratisk kritik där storskaliga lösningar ifrågasattes och där ett ökat 

medborgarinflytande efterfrågades, och en liberalt orienterad kritik som satte högt skattetryck 

under debatt och framhöll individens ställning framför kollektivets.91  

 

Samtidigt som denna förnyelsepolitik formades växte stod Sverige inför en ekonomisk kris. 

Under första halvan av 1990-talet stegrades den ekonomiska krisen, vilken var en bieffekt av 

den internationella ekonomins utveckling, samt orsakad av en rad politiska beslut gällande 

bland annat avreglering av finansmarknaden och drastisk devalvering.92 Tillväxten blev hårt 

drabbad och nästintill halverades, vilket i sin tur ledde till att inflationen tog fart och vidare 

resulterade i makroekonomiska påfrestningar.93 En följd av detta blev en hög arbetslöshet som 

i vågor drabbade Sverige under 1990-talet. Parallellt med finanskrisen förändrades 

näringslivets behov i takt med att IT-revolutionen växte sig starkare, och anpassningen mellan 

utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden följdes inte åt. Det bidrog således till att 

arbetslösheten fortlöpte.94   

 

Lågkonjunkturen ledde i sin tur till konkurrens på bland annat arbets- och bostadsmarknaden, 

vilket somliga beskyllde på den samtidigt ökade invandringen.95 Den dominerande kategorin 

                                                 
90 Zander 2001, s. 456; Eliasson et al. 2010, s. 7. 
91 Olsson 1999, s. 23.  
92 Nationalencyklopedin, ”bankaktiebolag” (avläst 2019-02-15). 
93 Magnusson 2000, s. 35. 
94 Magnusson 2000, s. 42.  
95 Svanberg & Tydén 2005, s. 346.  
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av invandring under 1980- och 1990-talen var flyktinginvandringen.96 I takt med en förhöjd 

invandring under andra halvan av 1900-talet utvecklades en medveten invandrarpolitik. Den 

ökade flyktinginvandringen skedde parallellt med ett förändrat debattklimat, vilket resulterade 

i en alltmer utpräglad och uttryckt främlingsfientlighet.97 Aktiva främlingsfientliga grupper 

utgjordes av en minoritet i antalet räknat i början av 1990-talet,98 men det var samtidigt då 

som nya organisationer bildades, omgrupperingar gjordes och fler medlemmar tillkom således 

allt eftersom.99 Detta hängde samman med att nynazismen växte fram runt om i världen under 

slutet av 1900-talet, främst i Europa, och således även i Sverige .100 De nya grupperingarna av 

nynazister uppmärksammades i massmedia då de stod för ett upptrappat våld i samhället med 

en rad gränslösa handlingar och häribland bränder, vapenstölder, attentat mot 

flyktingförläggningar, rån, knivhuggningar och mord.101 

 

En rapport, presenterad i juni 1997 och utfärdad av Centrum för invandringsforskning vid 

Stockholms universitet och Brottsförebyggande rådet, visade att häpnadsväckande många 

ungdomar i ett frågeformulär angett att de utsatts för rasistiskt, etniskt eller politiskt våld, hot 

eller dylikt. I undersökningen framgick även att det endast var 66 procent av ungdomarna som 

var helt säkra på att Förintelsen har ägt rum, medan resterande svarade i att de i olika hög grad 

var osäkra eller inte visste.102 Denna rapport, samt en våldsutveckling i samhället, var två av 

de huvudsakliga faktorerna bakom den socialdemokratiska regeringens initiativ till 

informationsinsatsen "Levande historia".103 En informationsbok, Om detta må ni berätta 

(1997)104, innehållande, faktabeskrivningar, ögonvittnesskildringar, historiska dokument samt 

illustrationer om Förintelsen skickades ut till hushåll med barn i grundskoleåldern och 

skolklasser runt om i Sverige under följande år.105 Informationsinsatsen syftade till att sprida 

kunskap om Förintelsen och väcka frågor om densamma, samt att skapa diskussioner kring 

tolerans, demokrati, medmännisklighet och människors lika värde. Med utgångspunkt i 

                                                 
96 Svanberg & Tydén 2005, s. 325.   
97 Svanberg & Tydén 2005, s. 346-347.  
98 Svanberg & Tydén 2005, s. 347. 
99 Kvarnkullen et al, ”30 år av våld och hot” Expressen 22/12 2013, https://www.expressen.se/nyheter/30-ar-av-

vald-och-hot/ (hämtad 2019-02-07). 
100 Nationalencyklopedin, ”nynazism” (avläst 2019-02-06). 
101 Svanberg & Tydén 2005, s. 347; Kvarnkullen et al, ”30 år av våld och hot”. 
102 SOU 2001:05, s. 34. 
103 SOU 2001:05, s. 34.  
104 Bruchfeld, Stéphane & Levine, Paul A., -om detta må ni berätta-: en bok om förintelsen i Europa 1933-1945, 

Regeringskansliet, Stockholm, 1998. 
105 SOU 2001:05, s. 36. 
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Förintelsen skulle perspektivet sedan vidgas mot allmänmänskliga problem.106 Under tidigt 

2000-tal utvecklades informationsinsatsen mot en etablering av ett forum för frågorna. I 

utredningen av etablerandet framgår att grundläggande motiv till behovet av ett forum var 

bland annat de fördomsfulla och rasistiska uttryck som tenderar att slå igenom i det svenska 

samhället om inte arbetet med dessa frågor och ständig kunskapsspridning fortlöper. De 

framhävde här som exempel en rådande antiziganism, nu mer ofta benämnt som antiromism, 

inom Sverige, samt en potentiell spridning av mer allmän antirasism baserad på utomsvenska 

konflikter såsom strider i Mellanöstern och det forna Jugoslavien.107 Utredningen resulterade 

2003 i en ny myndighet: Forum för levande historia. Det är ett nationellt forum med samma 

utgångspunkt som föregående verksamhet: att främja arbete med demokrati, tolerans och 

mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.108   

 

En annan politisk förändring som är av relevans för den undersökta tiden och 

kontextualiserandet av denna undersökning är regeringspropositionen Nationella minoriteter i 

Sverige. Dåvarande regering lämnade in förslag till riksdagsbeslut gällande att Sverige skulle 

ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, samt godkänna 

den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.109 Dessa förslag om vidare beslut 

kom sedan att träda i kraft år 2000 och samma år reviderades styrdokumenten för den svenska 

skolan, med avseende på bland annat dessa frågor.110 Hela regeringspropositionen syftade till 

tillkomsten av en minoritetspolitik och på så vis en förändring rörande kunskap och attityder 

eftersom: 

 
Ökad kunskap om de nationella minoriteterna och deras del av vår gemensamma 

historia och vårt kulturarv är nödvändig om de nationella 

minoriteterna skall få respekt, förståelse och stöd i sina strävanden att 

bevara sin kultur, sitt språk, sin religion m.m. Det är även en förutsättning för ett 

ökat utbyte mellan dessa minoriteter och den svenska 

majoritetsbefolkningen.111 

 

4.2 Styrdokumenten och historieämnets utveckling 

I början av 1990-talet förändrades skolsystemet och styrningen av den svenska skolan både 

snabbt och i stor omfattning. Den tidigare Skolöverstyrelsen avsattes och så även 

                                                 
106 SOU 2001:05, s. 34. 
107 SOU 2001:05, s. 69-70. 
108 Levande historia, https://www.levandehistoria.se/om-oss/hur-arbetar-vi/historia (hämtad 2019-02-06).  
109 Regeringens proposition 1998/1999:143 s.5. 
110 Se vidare avsnitt 4.2.1.  
111 Regeringens proposition 1998/1999:143, s. 57-58. 
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länsskolnämnderna, och istället tillsattes Statens skolverk.112 Från att skolan tidigare hade 

varit statligt styrd övergick nu det huvudsakliga ansvaret till kommunerna med lokala 

bestämmelser. Nya läroplaner, kursplaner och betygssystem tillsattes där mål- och 

resultatstyrning stod i centrum.113 

 

Det framhölls av Läroplanskommittén en, enligt dem, ny syn på vad bildning är och ska 

innebära, inspirerad av delar ur den tyska nyhumanismen, och som de menade hade saknats i 

föregående läroplaner.114 Innehållet i det ”nya” bildningsbegreppet, syftade till att elevens 

enskilda bildning tillsammans med kunskapsförmågor skulle skapa förståelse och reflektion 

kring omvärlden och styra innehållet i undervisningen, eftersom ett förutbestämt 

planeringstänkande inte ansågs gynnsamt i ett föränderligt samhälle.115  

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet tillsattes 

1994 och var den första målstyrda läroplanen för det svenska skolväsendet. Vid sidan av 

läroplanen fanns kursplaner för respektive ämne där skolans mål att uppnå, samt elevens 

strävandemål var formulerade, för att skapa en bild av vad eleverna skulle kunna vid 

årskursslut, samt vad undervisningen skulle sträva mot för att bidra med insikter, färdigheter, 

förståelse och erfarenheter.116 

4.2.1 Historieämnet i Lpo 94 

I Lpo94 har historieämnet fått en egen kursplan som gör att det särskiljer sig från övriga 

samhällsorienterade ämnen, det vill säga religion, geografi och samhällskunskap rent mål- och 

resultatmässigt.117 Kursplanen innehåller tolv mål som undervisningen i historia ska sträva 

efter att innehålla för att eleven ska kunna utveckla kunskaper och förmågor, förståelse och 

medvetande om historia. Till dessa mål hör att de är just strävandemål. Det var således inte ett 

krav på vad undervisningen skulle innehålla. Det skulle på lokal nivå, genom den nya 

decentraliserade skolan, kunna planeras demokratiskt av lärare och elever utifrån deras 

individuella intressen och behov.118 Målen är kortfattade och snarare exempel på förmågor 

som eleven ska kunna tillgodoräkna sig genom undervisningen, exempelvis att eleven:  

 

                                                 
112 Lindensjö & Lundgren 2002 s. 101.  
113 Lundgren 2014 s. 125. 
114 Åkerström 2010, s. 257.  
115 Åkerström 2010, s. 265.  
116 Ejelid-Häggström 2007 s. 15 
117 Ejelid-Häggström 2007 s. 25. 
118 Lundgren 2014, s. 116-117.  
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 får ett brett och djupt kunnande om det historiska kulturarvet i ett 

europeiskt perspektiv, med utgångspunkt i Sveriges och Nordens historia 

samt kunskaper om det historiska arv som människor från andra länder bär 

med sig, 

 förvärvar en grundläggande historiesyn och ett historiemedvetande, som 

underlättar förståelsen för händelser och skeenden i nutiden och en 

beredskap inför framtiden, 

 utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg i förståelsen av 

studierna inom andra ämnen119 

 

Vid sidan av målen för undervisningen finns emellertid ytterligare texter där ämnets 

uppbyggnad och karaktär presenteras och där man får en lite mer omfattande bild av vad 

undervisningen bör innefatta, även om det inte uttrycks som ett direkt innehåll. Det är i dessa 

texter som undersökningens analys har tagit utgångspunkt. År 2000 reviderades kursplanerna, 

vilket gör att även den uppdaterade kursplanen är aktuell att resonera kring här, med avseende 

på vilka förändringar som gjordes dem emellan.   

 

I Lpo 94 framstår en betoning på att den svenska och nordiska historien ska premieras i 

undervisningen: "Särskild uppmärksamhet skall ägnas den svenska och nordiska kulturen, 

inklusive den samiska, det som format den personliga och kollektiva identiteten."120 Detta 

särskilt framhävande av svensk och nordisk (kultur)historia har tonats ner i den uppdaterade 

kursplanen från 2000, men finns emellertid kvar på följande sätt: "Ämnet utgår från det som 

format den personliga och kollektiva historiska identiteten. Väsentliga delar i ämnet är därför 

den svenska och nordiska, inklusive den samiska, samt den europeiska kulturen."121 

 

Det uttrycks i båda versionerna av kursplanen att historien har präglats av en mängd olika 

skeenden som påverkat utvecklingen och resulterat i framsteg för till exempel sociala, 

ekonomiska, tekniska och kulturella förhållanden. Historien har såväl utvecklats som formats, 

även av konflikter, spänningar och maktförskjutningar inom och mellan länder, vilket också 

ska uppmärksammas i undervisningen, så även "historiens mörka och destruktiva sidor i form 

av etniska, religiösa och politiska förföljelser".122 Ett tillägg som gjorts i den reviderade 

upplagan är en betoning på ytterligare konsekvenser "Vår tids historia med framsteg och 

                                                 
119 Kursplaner för grundskolan, Historia, I Kursplaner för grundskolan 1994 (Lpo 94), 1994 s. 26. 
120 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 27. 
121 Kursplaner för grundskolan, Historia, reviderad 2000. 
122 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 28; 2000. 
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fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till det 

som alla elever skall ha kunskaper om."123 

 

Vad gäller kunskaper och förståelse för olika kulturer samt förhållandet dem emellan uttrycks 

1994 att: "Ett interkulturellt perspektiv kan belysa skillnader och likheter mellan olika 

kulturer."124 År 2000 har meningen förlängts med tillägget: "och utveckla förståelse för 

kulturell mångfald".125 Vidare är utgångspunkten i kursplanerna att interkulturella perspektiv 

ska studeras utifrån elevens egna historiska bakgrund, och då ställas i relation till den historia 

som människor "som kommer ifrån andra länder" har126, det uttrycks emellertid lite olika i 

kursplanerna: "Den kultur som etniska minoriteter i vårt eget land har eller som invandrarna 

har med sig skall tas till vara i undervisningen så att den främjar tolerans och vidsynthet och 

motverkar ett etnocentriskt synsätt" står skrivet i 1994 års kursplan.127 I den reviderade 

upplagan står det istället att "Insikter i olika länders historiska bakgrund och utveckling ger 

vid jämförelser med den egna kulturkretsen kunskap om och förståelse för vad som förenar 

och vad som skiljer. Detta gäller även studier av det mångkulturella inom landet och 

situationen för de nationella minoriteter som finns i Sverige".128  

 

En annan förändring som skett från 1994 års kursplan till den uppdaterade kursplanen 2000 är 

hur historien om den "vanliga människan" ska synliggöras i undervisningen. Redan i 

inledningen till kursplanen där ämnets syfte och roll i utbildningen presenteras uttrycks i den 

uppdaterade kursplanen att ämnet ska: "ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de 

förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser"129 

något som i presentationen av 1994 års kursplan enbart tycks vara relevant för att skapa en 

förståelse för skillnader utifrån bakgrund: "Jämförelser med den historiska utvecklingen i 

andra länder bidrar till en förståelse både av den egna kulturkretsen och för att män, kvinnor 

och barn från andra delar av världen har en annan historisk bakgrund".130 I en efterföljande 

förklaring rörande ämnets uppbyggnad och karaktär i 1994 års kursplan förklaras att 

"Kvinnornas, männens och barnens olika världar är viktiga teman i den sociala och 

                                                 
123 Kursplaner för grundskolan, Historia, 2000. 
124 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 28. 
125 Kursplaner för grundskolan, Historia, 2000. 
126 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 28; 2000. 
127 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 28. 
128 Kursplaner för grundskolan, Historia, 2000. 
129 Kursplaner för grundskolan, Historia, 2000.  
130 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 26. 
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ekonomiska historien som visar hur människor levde, arbetade och skapade förr."131 I den 

reviderade kursplanen uttrycker man det istället på följande sätt: "Ämnet belyser hur villkoren 

för kvinnor, män och barn – liksom för olika samhällsklasser och etniska grupper – har 

påverkats i historiska skeenden".132 Det finns två viktiga skillnader, den första rör 

inställningen till den sociala och ekonomiska historien, från att i 1994 års kursplan visa hur 

människor levde, arbetade och skapade förr ska man utifrån 2000 års kursplan belysa 

villkoren för kvinnor, män, barn och, nu kommer den andra viktiga skillnaden mellan 

kursplanerna, olika samhällsklasser och etniska grupper. 

 

Det kan konstateras att innehållet och målsättningen för historieämnet förändrades mellan 

åren 1994 och 2000. Attityden kring att Sverige, Norden och till viss del Europa skulle vara 

utgångspunkten i undervisningen dämpades. En betoning på att människors olika villkor 

genom historien ska belysas såväl kvinnors, mäns, och barns villkor, som olika 

samhällsklassers och etniska gruppers tillkom även. Nya begrepp och uttryck tillkom i den 

reviderade upplagan av kursplanen, häribland begrepp som kulturell mångfald, mångkulturell, 

nationella minoriteter (jmf tidigare etniska minoriteter), folkmord och Förintelsen. Detta ger 

en bild av att historieundervisningen i högre grad än tidigare skulle verka flerdimensionellt, 

både vad gäller människors och kulturers historia.   

 

Historieämnet som under 1990-talet förvisso hade fått en egen kursplan delade dock en 

förutbestämt timplan med övriga samhällsorienterade ämnen. Detta kunde i praktiken 

innebära att historieundervisningen i årskurs sju och åtta var förlagd till ett lektionspass i 

veckan där undervisningstiden omfattade 40 minuter, medan två pass i veckan var förlagda till 

årskurs nio.133 Målsättningen med historieundervisningen var förvisso mer omfattande än den 

varit i tidigare kursplan, men med tanke på tidsaspekter är det frågan om hur pass 

sammanhängande undervisningen var i praktiken och hur fördjupade kunskaper och 

måluppfyllelser eleverna gavs förutsättningar till att nå i praktiken. I samband med den 

reviderade kursplanen år 2000 startades ett projekt att göra skolan fri från timplaner, vilket i 

praktiken innebar att det var upp till kommunerna och de lokala bestämmelserna hur 

tidfördelningen skulle ske i respektive ämne.134   

                                                 
131 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 28. 
132 Kursplaner för grundskolan, Historia, 2000.  
133 Ejelid-Häggström 2007, s. 27. 
134 Ejelid-Häggström 2007, s. 29.  
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5. Analys och resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat och analysen av det. Avsnittet är uppdelat 

i två huvuddelar där resultatet och analysen för de olika serierna presenteras var för sig. 

Resultatet och analysen av varje serie syftar inte till att ge en heltäckande bild av seriernas 

berättelser. Det återgivna innehållet är ett resultat av det reviderade, kodschemat där seriernas 

uttryck för normer och moraliska ståndpunkter blev synliga. Resultatet presenteras i form av 

utvalda och representativa nyckelscener. När resultatet är presenterat följer en analys av 

historiebruket i serien och avslutningsvis en analys rörande hur serien förhåller sig till då 

rådande styrdokument.  

5.1 Pip-Larssons 

Undersökningen av serien Pip-Larssons resulterade i att normer och moraliska ståndpunkter 

kring etnicitet och klassförhållanden samt könsroller och genusrelationer särskilt 

synliggjordes. Nedan följer av den anledningen resultatet av undersökningen i form av utvalda 

scener där dessa teman visualiseras och analyseras. 

 

Synliga normer och moraliska ståndpunkter gällande etnicitet och klassförhållanden  

Serien inleds med en presentation av familjen, gjord av sonen Lasse som berättarröst, medan 

kameran rör sig runt i familjens lägenhet bestående av ett rum och kök, där familjen ligger 

utspridda och sover. "Vi sover huller om buller", som Lasse själv uttrycker det.135 Lasse sover 

på en strykbräda vilket han har bestämt sig för att ändra på. Det framgår således direkt att 

familjen lever under knappa förhållanden, vilket också bekräftas när pappa Patrik i följande 

scen berättar att han senare under dagen ska be om kredit, vilken han dessvärre nekas.136   

 

Senare under dagen stjäl Lasse tomma apelsinlådor ute på innergården från en handlares 

förråd, som han bygger en säng av till sig själv. När handlaren får förstå att det är Lasse som 

har stulit från honom beger han sig, tillsammans med fru Palm, en nyfiken men kritisk granne, 

upp till familjens lägenhet för att kräva tillbaka sina lådor. Lasse är snabb nog att gömma 

lådorna i badkaret, täcka dem med kläder och låtsas att han tvättar. Handlaren genomsöker 

lägenheten, men Lasse lyckas dölja lådorna så väl att handlaren inte upptäcker att de ligger i 

badkaret. Handlaren vänder sig till fru Palm för att höra efter om det finns några andra 

utrymmen i lägenhetshuset, varpå hon svarar att alla lägenheter har ett tillhörande 

                                                 
135 Pip-Larssons, avsnitt 1, 0-5 min.  
136 Pip-Larssons, avsnitt 1, 0-5 min.  
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källarkontor. Handlaren och fru Palm ber om nyckeln men då tycker pappa Patrik att de ändå 

går över gränsen. Handlaren uttrycker då sin föreställning om familjen varpå mamma Maja 

får nog: 

 

Handlaren: "Hörni, bara för att ni lever som zigenare behöver ni ju inte uppföra er 

som sådana." 

Maja: "Vad menar ni med det?" 

Handlaren: "Ja det vet man väl hur sådana där är." 

Maja: "Nej, berätta..." 

Handlaren: "Ja det är ju sådana där som inte kan se skillnad på mitt och ditt och rätt 

och fel." 

Maja svarar med att citera Shakespeare: "Har icke en jude ögon? Har icke en jude 

händer, lemmar, kropp, sinne, tycken, passioner? Lever han inte av samma föda? 

Såras han icke av samma vapen? Hemsökes han icke av samma åkommor och botas 

han icke med samma läkemedel? Värmes han icke och kyles av samma vinter och 

sommar som en kristen?  

Patrik avbryter lite generat: "Min fru var vid Shakespearekompaniet som ung." 

Och Maja fortsätter: "Om ni sticker oss blöda vi icke? Om ni kittlar oss kiknar vi 

icke? Om ni förgiftar oss, dö vi icke? Och om ni förolämpar oss, skola vi icke 

hämnas? 

Handlaren: "Jaha, men nu är det så här att..." 

Maja: "Om inte ni ger er av härifrån inom två röda sekunder, då har ni en 

polisanmälan för hemfridsbrott på er! Ge er iväg!137 

 

Handlaren och fru Palm lämnar lägenheten och familjen samlas i köket där Maja förtvivlat 

uttrycker "Det har ju inte gått mer än några år sen kriget, då de människor som tänkte som de 

där ställde till det så jävligt. Men det är ju redan glömt!"138 Maja refererar till andra 

världskriget och Förintelsen och jämför det med handlarens syn på etniska grupper, i det här 

fallet zigenare (romer). Samtidigt poängterar hon att det "redan är glömt", vilket skulle kunna 

tolkas som producenternas indikation på vikten av att inte glömma vad som hänt i det 

förflutna: att erinra sig Förintelsens förödelser och därför inte upprepa liknande handlingar 

idag.  

 

Den nytillverkade kastrullen ger ifrån sig ett ordentligt pip, snarare tjut, när maten är tillagad, 

vilket väcker uppmärksamhet bland omgivning och grannar. Medan vissa blir nyfikna 

                                                 
137 Pip-Larssons, avsnitt 1, 5-15 min. 
138 Pip-Larssons, avsnitt 1, 5-15 min. 
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(häribland grannen Herr Fahlström) blir andra (grannen, fru Palm) uppgivna. Hon är redan 

trött på allt oväsen som familjen Larsson för och hon, tillsammans med handlaren, är högsta 

hönsen vad gäller att få familjen vräkt. Nu befinner hon sig i trapphuset medan kastrullen 

tjuter och Herr Fahlström går förbi: 

 

Fru Palm: ”Nu måste väl ändå Herr Fahlström hålla med om att måttet är rågat!?” 

Herr Fahlström: ”Det är säkert al right.” 

Konversationen fortsätter efter en annan scen. 

Fru Palm: ”Man kan aldrig veta vad de har för djävulska apparater där inne.” 

Herr Fahlström: ”Då går vi in och ser efter. Kunskap är bästa bot mot tro!”139  

 

Sagt och gjort. Herr Fahlström och fru Palm går upp till lägenheten för att där bli erbjudna att 

äta den nylagade maten tillsammans med familjen, vilket de gör och fru Palm överraskas av 

hur mört köttet är. Hon mjuknar, och verkar ha det ganska trevligt. Det går att tänka sig att 

producenterna till serien, genom Herr Fahlström, vill förmedla en sensmoral som skulle kunna 

sammanfattas såhär: om vi möter det vi är skeptiska till, istället för att skapa oss 

föreställningar baserade på stereotyper, kan kunskapen, i form av den sanna verkligheten, 

överraska oss och ge oss nya synsätt. 

 

Efter måltiden åker alla barn iväg med hästarna och vagnarna för att lämna alla nytillverkade 

kastruller på bryggeriet. När barnen är hemma igen berättar Lasse att det kändes som att de 

var cowboys som åkte över prärien. Maja tycks få en idé av barnens upprymdhet och 

uttrycker frågande till Patrik: 

 

Maja: "Patrik, skulle man inte kunna snickra ihop de där vagnarna till några slags 

husvagnar?" 

Lasse: "Som nybyggarna på prärien?" 

Maja nickar instämmande. 

Patrik: "Husvagnar? Det är ju knappt ens några vagnar, det är ju bara flak." 

Maja: "Men vi får ju hjälpas åt allihop med det vi kan."140 

 

Scenen fortsätter med att familjen bestämmer sig för att bygga husvagnar av hästvagnarna och 

på så vis transportera sig till moster Bella. Pip-kastrullerna kan de sälja längs vägen tycker 

Maja. I denna scen finns referenser till nybyggarna som samlade ihop sina ägodelar och reste 

                                                 
139 Pip-Larssons, avsnitt 4, 5-10 min.  
140 Pip- Larssons, avsnitt 4, 10-15 min. 
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över prärien med målsättningen att hitta någonstans att slå sig till ro och bygga upp ett nytt 

liv.141  

 

Barnen har senare en auktion på gården för att sälja av det som de inte kommer att få plats 

med i vagnarna. Maja och Patrik är inne i lägenheten och packar ner det de ska ha med sig i 

vagnarna.  

Patrik: "Ja man förstår ju hur det måste känts för dem som sålde sina hemman och 

åkte över Atlanten till ett helt okänt land, och vi som bara ska till moster Bella.142 

 

Här förstärks ytterligare den historiska referensen till de svenska emigranterna och att 

familjen liksom de behöver söka lyckan och försörjning någon annanstans, om än fortfarande 

i Sverige. Det går även att tänka sig att referenserna till emigranterna anspelar på de rådande 

flyktingar som kom till Sverige under 1980- och 90-talen och som tvingades fly sitt hemland, 

och ge sig av till något nytt och främmande.143 

  

Familjen Larsson påbörjar så småningom sin resa och gör sitt första stopp för natten vid en 

sjö. På morgonen vaknar hela familjen tidigt och barnen springer ner till sjön för att ta ett 

morgondopp. Väl uppe från badet är det frukostdags men familjen har bara resterna från 

gårdagen att äta: kött och potatis. Det har under tiden samlats ett gäng nyfikna åskådare som 

på håll betraktar familjen Larsson och undrar vad det är för ett resande sällskap som har slagit 

läger vid sjön. Spekulationerna flödar: 

 

Kvinnlig person 1: "Pip-Larsson, vad är det för något?"  

Manlig person 1: "Ja det låter inte som zigenare." 

Manlig person 2: "Det är väl nasare av något slag."144  

Kvinnlig person 2: "Är det en cirkus?" 

Manlig person 2:"Nasare!" 

                                                 
141 En referens som dels kan kopplas till de svenska emigranterna som levde som nybyggare i Amerika: "person 

som bosätter sig på tidigare obebodd plats vanl. med tanke på uppodling av jord o.d.: nybyggaranda; 

nybyggarsamhälle; de småländska nybyggarna i Minnesota", Nationalencyklopedin ”nybyggare” (avläst 2019-

02-08).  

142 Pip-Larssons, avsnitt 5, 5-10 min. 
143 Se avsnitt 4.1. 
144 Nationalencyklopedin beskriver begreppet nasare: ”dörrknackare”, person som idkar mer eller mindre 

tillfällig försäljning av smärre varor vid dörren, en form av gårdfarihandel som ofta utgjort förtäckt tiggeri. 

”Nasare”(avläst 2019-01-15).  
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Kvinnlig person 2: " Det är nog en cirkus i varje fall." 

Pojke: "Nej, det är bara två vagnar, och de enda djuren där är hästar."145 

 

Maja tar tillfället i akt och plockar fram en Pip. Potatisen och köttet till frukosten ska ju ändå 

tillagas. "Kom gärna fram!" säger Maja och folksamlingen rör sig framåt mot vagnarna för att 

se vilka de är.146  

 

Ett vanligt yrke bland skandoromer var den typ av kringresande kulturarbete, tältcirkus och 

tivoli, som nämns i utdraget från ovan nämnda scen. Dessa typer av yrken minskade kraftigt 

under 1950- och 1960-talen i och med tevens genomslag, men kom under 1980-talet på nytt 

att locka publik och återetablerades då av flera skandoromska familjer.147 På grund av bland 

annat uppdrivna avgifter för vatten, plats och el samt regleringar gällande djurhantering blev 

det emellertid återigen svårt att försörja sig genom tivoli- och cirkusarrangemang och 

verksamheterna avtog således under 2000-talet. Även hantverksyrken, däribland förtenning av 

kastruller, och handel i olika former är och har varit en viktig inkomstkälla för flera romska 

grupper.148 Småhandel av många gånger importerade varor genom internet ökade under 1990-

talet, men har tillsammans med handel på marknader och genom dörrknackning sedan 

minskat på grund av svår konkurrens från stora varuhus.149 

 

Medan karaktärerna tycks identifiera och likna sig själva med hjälp av historiska referenser 

till nybyggarna och emigranterna framstår de av den kritiserande och ifrågasättande, 

”onda”150, omgivningen som normbrytande i negativ bemärkelse. Människornas reaktioner på 

familjen förefaller fördomsfulla.  Att familjen skulle vara zigenare (romer), eftersom de inte 

kan "skilja på mitt och ditt och rätt och fel", enligt handlaren uttrycks i direkt negativ 

bemärkelse och synliggör de fördomar som de flesta svenskar kan relatera till: att romer inte 

följer lagarna (lever i kriminalitet) för att de inte följer statens lag. I själva verket har romer 

sina egna lagar romaniya, som de självständigt verkställer inom ett system av egen hierarki, 

något som ständigt har bidragit till konfrontation med staters juridiska system.151  

                                                 
145 Pip-Larssons, avsnitt 6, 0-5 min.  
146 Pip-Larssons, avsnitt 6, 0-5 min. 
147 Carling et al. 2016, s. 28-29.  
148 Carling et al. 2016, s. 27. 
149 Carling et al. 2016, s. 29.  
150 Se resonemang kring ”goda” och ”onda” karaktärer i avsnitt 3.2.1; Bilaga 1.  
151

Romaniya utgörs av "legala sanktioner och bedömningar av hur sociala överskridelser ska bedömas och 

bestraffas", Svenska kelderash använder ett liknande system men som har ett annat namn. Det finns emellertid 
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Att de sedan av folksamlingen vid ett första ögonblick ses som zigenare (om det inte vore för 

namnet Larsson), nasare eller en cirkus för att de slagit läger vid sjön med sina vagnar och 

hästar, och verkar vara någon typ av försäljare, uttrycks inte explicit som något odugligt. 

Ordet nasare användes emellertid vanligen i nedsättande beteckning fram till omkring 1950-

talet då denna form av försäljning, och således benämningen, avtog.152  

 

Som åskådare blir man ”vi” med familjen Larsson, samtidigt blir de betraktade som udda och 

utstickande av flera karaktärer i serien. För att nämna några: Handlaren, fru Palm, fröken 

Eternell och herr Sirius. Att familjen Larsson är en familj med många barn som reser runt utan 

fast boplats och försörjer sig på försäljning av mannens uppfinning är stereotypa 

beskrivningar som många gånger har förekommit bland föreställningar om och 

generaliseringar av romerna.153  

 

Det framgår att somliga karaktärer har en tydlig bild av vad som, enligt dem, är normen och 

att den som bryter mot den frångår det socialt accepterade. Om vi bortser från konkreta 

incidenter går det att avläsa en mer generell attityd hos dessa karaktärer. För att 

kontextualisera detta kan ett antal beslut och lagändringar som trädde i kraft under andra 

halvan av 1900-talet, i syfte att främja demokratin, presenteras: rätten att gå ur svenska 

kyrkan utan att nödvändigtvis ingå i annan religiös verksamhet i och med 

religionsfrihetslagen (1951), erkännandet av samerna som ursprungsbefolkning (1977), 

förbud mot alla former av barnaga (1979), införandet av förbud mot olaga diskriminering av 

homosexuella och likställandet av samkönade relationer med heterosexuella relationer (1987), 

alla barns rätt att, oavsett bakgrund, behandlas med respekt och få komma till tals i och med 

Sveriges anslutning till FN:s barnkonventioner (1990) för att nämna några exempel fram till 

och med 1990.154  

 

                                                                                                                                                         
andra variationer av system, så som fejd, och som tillämpas i olika stor utsträckning av bland annat skandoromer 

och kale. Det innefattar mer direkta, fysiska bestraffningar och baseras på en hederskultur. Carling et al. 2016, s 

20. 

152 Nationalencyklopedin, ”nasare” (avläst 2019-01-15). 

153 Bilders makt, https://bildersmakt.se/den-stereotypa-myten-om-romer-och-resande-som-sorglosa-

vagabonder/(hämtad 2019-02-08). 
154 Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/riksdagsvalet-i-undervisningen/demokratins-historia/ 

(hämtad 2019-02-11). 
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I och med Sveriges inträde i EU förändrades förhållandet till demokrati och synen på 

mänskliga rättigheter ytterligare, såväl i Sverige som i övriga medlemsländer. Det går att se 

tendenser i samhället där dess riksdag, regering och medborgare rannsakar sig själva och ser 

över rådande normer och lagar. Den "norm" som tidigare varit kutym utmanades således och 

stod i förändring under 1990-talet och gör måhända än idag. För att kort nämna ett par 

exempel utvecklades rätten att som homosexuellt par ingå legalt partnerskap (1995),155 och 

Nordens första Pridefestival hölls i Stockholm 1998.156 Beslutet att erkänna flertalet nationella 

minoriteter i Sverige (judar, samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer) fattades 1999 och 

diskrimineringslagen som tillkom 2009 förbjuder diskriminering som kränker eller 

missgynnar en person baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder.157 Dessa förändringar har givetvis påverkat den enskilda människan i olika 

utsträckning, på skilda sätt och i olika takt, men det finns en samhällelig och demokratisk idé 

om "allas lika värde" som aktualiseras i samhället och således präglar medborgarna. En 

tänkbar förskjutning i sättet att se svenskar som en homogen grupp till att se Sverige som ett 

mångkulturellt och flerdimensionellt land med enskilda individer kan urskiljas. Demokrati 

som livsform blir en riktlinje som förutsätter värden som jämlikhet och frihet samt förståelse, 

solidaritet, tolerans, tillit och ömsesidig respekt i det gemensamma samhället.158 

Motreaktioner mot en mer liberal demokrati kan givetvis uppstå och där organisationer och 

grupper uttrycker det genom till exempel våld och hot, se till exempel tidigare nämnda 

nynazister som omorganiserade sig i början av 1990-talet.159   

 

Pip-Larssons kan på så vis ge uttryck för en kritik gentemot dem som inte "hänger med" i 

förändringen och istället hänger sig kvar i den förlegade normen med tillhörande värderingar. 

Under 1990-talet kom säkerligen dessa värderingar till uttryck gentemot fler och andra 

grupper än just de som undersökningen visar är framträdande i de utvalda scenerna för denna 

serie: nationella minoriteter och flyktingar. Det finns en genomgående sensmoral i serien som 

utifrån ovan nämnda scener och resonemang skulle kunna tänkas vara att inte döma andra 

utifrån föråldrade normer, stereotypa bilder eller fördomar. Fröken Eternell är ett tydligt 

                                                 
155 Nationalencyklopedin, ”homosexualitet” (avläst 2019-02-11). 
156 Nationalencyklopedin, ”priderörelsen”(avläst 2019-02-11).  
157 Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/riksdagsvalet-i-undervisningen/demokratins-historia/ 

(hämtad 2019-02-11). 
158 Nationalencyklopedin, ”demokrati” (avläst 2019-02-11). 
159 Se avsnitt 4.1. 
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exempel på en karaktär i seren som genomgår denna sensmoraliska resa och utveckling 

genom berättelsen. Hon bär till en början attityder och fördomar om familjen, hur de lever och 

är, och som genom berättelsens gång förändras. Berättelsens upplösning leder tillslut till att 

hon väljer att bo med den bullriga familjen, som må vara många och "normbrytande", men 

obegränsat kärleksfulla.  

 

Synliga normer och moraliska ståndpunkter gällande genusrelationer  

Maja lyckas redan hemma i Stockholm sälja den första kastrullen då hon tröttnar på att Patrik 

inte lyckas få den såld. Hon ber istället att få tala med grosshandlarens fru och övertygar 

henne om att kastrullen är så enkel att sköta så till och med hennes man kommer att kunna 

laga middag med den, så nu behöver hon aldrig mer stå i köket. 

  

Patrik: ”Så kan du väl inte säga?” 

Maja: ”Inte? Du gjorde ju en fantastisk middag.” 

Patrik: ” Eh, ne, men det var ju ett experiment. Hur skulle det se ut om alla män 

började stå i köket?” 

Maja: ”Ja det tycker jag vore på tiden.” 

Patrik: ”Jaha, ska vi börja städa och tvätta också bara för att det finns dammsugare 

och tvättmaskin?” 

Maja nickar instämmande: ”Ja.” 

Patrik: ”Nu förstår inte jag någonting.” 

Maja: ”Nej jag märker det men du kanske har varit med och startat något mycket 

större än du tror.” 

Patrik: ”Eh, vad har jag gjort?! Alla män kommer ju att hata mig!”160 

 

Vid ett senare tillfälle får Maja ytterligare en chans att göra om denna framgång. Då stöter 

hon emellertid på en annan patrull:  

 

Grosshandlare: "Vad händer om alla kärringar i hela landet plötsligt får en massa tid 

över? Ja, juste, då ska de ut och arbeta. Vad betyder det? Arbetslöshet! Juste, 

arbetslöshet!" 

Patrik: "Men Maja, drar du inte lite väl stora växlar nu? Det är ju inte meningen att 

vi ska ändra på samhällsordningen."  

Maja: "Jo, Patrik, det är precis det, det är. Den där typen av bortskämda människor 

kommer alltid krypande när de ser att de kan tjäna pengar på något!"161 

                                                 
160 Pip-Larssons, avsnitt 5, 13-16 min. 
161 Pip-Larssons, avsnitt 5, 13-16 min. 
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Maja och Patrik lämnar grosshandlaren och Maja är fullt övertygad om att de kommer ses 

igen, när grosshandlaren har insett att "kastrullen är precis vad den moderna familjen 

behöver".162 

 

Normförskjutningen som aktualiseras är den gentemot huruvida kvinnor ska kunna arbeta 

eller ej, eller i en mer samtida kontext: hur jämställt Sverige egentligen är? Att detta lyfts i 

serien kan möjligtvis sättas i relation till 1990-talets jämställdhetsdebatter och utredningar 

gällande exempelvis synen på könsroller med avseende på föräldraledighet, hemarbete, höjda 

löner för kvinnor, samt att lika löner för arbete utfört av såväl en kvinna som en man ska 

realiseras.163  

 

Sedan mitten av 1900-talet har arbetsmarknadsdeltagandet blivit mer likartat och således har 

även fördelningen av hushållsarbete jämnats ut. Under 1970- och 80 talet märktes en markant 

skillnad som å ena sidan berodde på mäns ökade hushållstid, men framförallt på att kvinnors 

hushållstid minskade.164 2010 var det ca 20 procent av förvärvsarbetande par som delade 

hushållsarbetstid lika. En genomsnittlig könsskillnad, vad gäller hushållsarbetstid om cirka 5 

timmar i veckan, utgjordes av övriga.165  

 

Ett ökat, eller snarare fortsatt, intresse för kvinnorörelsen och jämställdhet kan också hänga 

samman med föregående resonemang kring aktuell syn på demokrati och den enskilda 

människans rättigheter. Kvinnors rättigheter är en del av den, och somliga beskriver en tredje 

vågens feminism som utvecklades under 1980- och 90 talen och som "betonar [. . .] 

nödvändigheten av att ifrågasätta förgivettagna antaganden och att analysera hur vedertagna 

tankemönster hindrar förståelsen av oss själva och av politiska och sociala förhållanden".166 

Det vill säga fenomenet att problematisera kvinnors underordning i samhället.167 

 

                                                 
162 Pip-Larssons, avsnitt 5, 13-16 min. 
163 Kvinnomaktutredningen tillsattes genom direktiv 1994:102 då beslut om att tillsätta en särskild utredare för 

att kartlägga och analysera fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män 

fattades. Se bl.a. SOU 1997:139; SOU 1997:136; På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 1998, 

Statistiska centralbyrån (SCB) 1998, s. 7-8.   
164 SOU 2014:28, s, 13. 
165 SOU 2014:28, s, 13. 
166 Piuva & Karlsson 2012, s. 24.  
167 Piuva & Karlsson 2012, s. 26. 
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Man kan också nämna utvecklingen inom historiografin som har refererats till tidigare som ett 

viktigt upplysande element för jämställdhetsdiskussionen under 1990- och 2000-talet. Det 

interdisciplinära fältet genusvetenskap "har en emancipatorisk ansats genom sitt avstamp i 

feminismens önskan att upphäva de orättvisor som uppstått ur relationerna mellan könen", 

skriver Österberg.168  Kvinno- och genushistorisk forskning blev särskilt framträdande i 

Sverige från 1980-talet och var högaktuellt då, såväl som under 1990-talet och vidare. 

Kvinno- och genushistoriker tog avstamp i en mer allmän, nästintill outforskad historia 

rörande kvinnor och barn och forskningsresultaten kom sedan att belysa och undersöka bland 

annat kvinnors fackliga organisering, arbeten och yrken, utbildning, politiska rättigheter och 

utanförskap.169 Yvonne Hirdman är framträdande inom fältet och har bland annat drivit tesen 

att: ”uppdelningen mellan manligt och kvinnligt alltid skapat, inte bara olikheter, utan också 

hierarkisering".170 Att manusförfattare och producenter bakom Pip-Larsson väljer att gestalta 

en så pass tydlig normförskjutning där Maja ifrågasätter kvinnans roll som hemmafru och 

mannen som familjeförsörjare artikulerar och problematiserar i likhet med Hirdmans teori 

rådande genusrelationer och hierarkier i samhället.  

 

5.2 Historiebruk i Pip-Larssons 

Ett moraliskt historiebruk används genomgående i Pip-Larssons då stereotypa föreställningar 

av vissa grupper problematiseras eftersom de tenderar att alstra fördomar, grundade i 

okunskap eller en föråldrad syn på normer. Eftersom en del av ett moraliskt historiebruk är att 

kritisera historiska orättvisor för bland annat utsatta grupper i samhället går det att motivera 

bruket genom att de "onda" och "elaka" karaktärerna representerar den föråldrade och 

fördomsfulla synen som appliceras på familjen, medan åskådaren, som identifierar sig med 

och känner vördnad gentemot familjen, får en annan bild av dem och således istället kritiserar 

de elaka karaktärerna för deras fördomsfulla och negativa syn på dem.  

 

Karl-Olov Arnstberg framhäver emellertid att när icke-romer anlägger denna moraliska 

infallsvinkel på romernas situation hjälper det inte romerna per se, "Om romerna ville 

förbättra sina liv, om de absolut inte stod ut med att leva i denna misär, så gjorde de någonting 

åt det. Det har andra folkgrupper gjort."171 Att bygga resonemang kring att romerna utsätts för 

                                                 
168 Österberg 2012, s. 191.  
169 Österberg 2012, s. 192.  
170 Österberg 2012, s. 192.  
171 Arnstberg 2015, s. 201.  
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fördomar och diskrimineringar är således att ge uttryck för att de vore offer, vilket Arnstberg i 

flera avseenden vill förmedla att de i många avseenden inte är.172 Någon egentlig upprättelse 

får således inte romer genom att samhället anlägger ett moraliskt historiebruk för att beskriva 

deras situation, enligt Arnstberg.  

 

I anslutning till att karaktärerna identifierar sig med nybyggare och emigranter saknas helt en 

reflektion om de ursprungliga folken i Amerika eller om kolonisationsprocessen, något som 

visar hur nära det svenska folket förhåller sig till utvandrarna och hur levande minnen av detta 

fenomen, men inte om urfolkens öde, fortfarande var hos svenskarna. Denna konsekvens är 

utgångspunkten i det existentiella historiebruket som motarbetar att en viss historieskrivning 

överskuggar en annan och via det existentiella historiebruket kan ett moraliskt historiebruk 

växa fram som en reaktion mot att den dolda historieskrivningen inte uppmärksammats innan. 

 

De paralleller som går att finna i 1990-talets samtida problematik gällande fördomar är de 

gentemot utsatta grupper samt rasistiska yttranden. Det politisk-pedagogiska historiebruk 

fungerar som en jämförelse mellan 1940- och 50-talets syn på romer och andra etniskt utsatta 

grupper, och de rasistiska och nynazistiska uttryck som cirkulerade i samhället under 1990-

talet. Att direkt jämföra dessa förhållanden är naturligtvis en förenkling, vilket också är ett 

vanligt grepp i ett politisk-pedagogiskt användande av historia. Med det sagt är det inte uttalat 

att producenterna bakom Pip-Larssons medvetet har använd historia i detta jämförande syfte. 

 

Slutligen synliggörs en kombination av de två bruken när Maja refererar till folkmorden under 

andra världskriget och att det "redan är glömt". Det nämndes tidigare att det skulle kunna 

tolkas som producenternas indikation på vikten av att inte glömma vad som hänt i det 

förflutna: att erinra sig förintelsens förödelser och därför inte upprepa liknande handlingar 

idag. Detta är en moralisk reflektion och samtidigt ett sätt att använda historia som varning 

och lärdom, vilket är ett led i det politisk-pedagogiska bruket.173   

 

Utifrån analysen kan det konstateras att både ett moraliskt och ett politisk-pedagogiskt 

historiebruk används i Pip-Larssons.  

                                                 
172 Arnstberg 2015, s. 344-345.  
173 Se avsnitt 2.2. 
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5.3 Historia för barn och unga i Pip-Larssons kopplade till rådande styrdokument 

Eftersom Pip-Larsson är producerad 1998 kommer serien främst ställas i relation till den då 

rådande läroplanen, Lpo 94.  

 

I Lpo 94 står det att "historiens mörka och destruktiva sidor i form av etniska, religiösa och 

politiska förföljelser" ska uppmärksammas i historieundervisningen.174I arbetet med att söka 

efter och analysera de mörka och destruktiva skeendena går det att tänka sig att eleverna 

aktiverar ett moralist historiebruk, i likhet med det som används i Pip-Larssons. I Pip-

Larssons används det moraliska historiebruket emellertid för att uppmärksamma och kritisera 

normer och skilda villkor för människor. Något som explicit inte uttrycks i läroplanen.   

 

"Ett interkulturellt perspektiv kan belysa skillnader och likheter mellan olika kulturer",175står 

det i Lpo 94. Att jämföra skillnader och likheter hör till det vetenskapliga historiebruket, 

vilket undersökningen av Pip-Larsson inte har tagit utgångspunkt ifrån. Det moraliska 

historiebruket som aktualiserats i Pip-Larsson kan emellertid komma till uttryck i en 

jämförelse mellan skillnader och likheter eftersom det många gånger är då de orättvisa 

förhållandena blir synliga, vilket det moraliska bruket utgår ifrån i sin kritik.  

 

Eftersom kursplanen uttrycker att interkulturella perspektiv ska studeras utifrån elevens egna 

historiska bakgrund och då ställas i relation mot den historia som människor "som kommer 

ifrån andra länder" har, går det att tänka sig att ett politisk-pedagogiskt bruk kan används 

eftersom den jämförande delen är den centrala. I Pip-Larssons syns det politisk-pedagogiska 

bruket snarare i jämförelser med den aktuella samtiden. De "jämförelser med den historiska 

utvecklingen i andra länder" som uttrycks i Lpo 94 ska bidra till en förståelse av den egna 

kulturkretsen, men även en förståelse för att män, kvinnor och barn från andra delar av 

världen har en annan historisk bakgrund".176 Även här ska undervisningen alltså utgå från en 

jämförelse. Det är den egna kulturen som ska jämföras med en annan. Syftet verkar således 

inte vara att hitta skillnader, som det skulle kunna göras om ett vetenskapligt eller ett 

moraliskt bruk användes.   

 

                                                 
174 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 28; 2000. 
175 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 28. 
176 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994 s. 26. 
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Utvecklingen av sociala och ekonomiska förhållanden som framhålls i kursplanen synliggörs 

till viss del i serien genom en gestaltning och kritik i form av normbrytande handlingar 

gällande könsrollerna och genusrelationerna. Skillnaden i att visa hur det såg ut och i att 

belysa villkoren för de olika grupperna i samhället är intressant. I serien belyser man till viss 

del villkoren, i syfte att problematisera dem med hjälp av normförskjutningar istället för att 

endast visa hur det kunde se ut. Mannen som familjeförsörjare, och hemmafrun som får stå 

tillbaka på arbetsmarknaden för att ta ett huvudansvar för hem och barn, aktualiseras, men 

samtidigt framhävs att Maja inte låter sig hindras av de föreställningarna. Denna förskjutning 

stämmer således mer väl överens med den reviderade kursplanen.   

 

Det moraliska historiebruk som aktualiseras i serien ligger i linje med det som uttrycks i 

kursplanen 1994:"Den kultur som etniska minoriteter i vårt eget land har [. . .] skall tas till 

vara i undervisningen så att den främjar tolerans och vidsynthet och motverkar ett 

etnocentriskt synsätt".177I undervisning rörande att främja tolerans går det att tänka sig att ett 

annat bruk än det vetenskapliga krävs, på så vis att etniska (nationella) minoriteter i det egna 

landet framhävs. I kursplanen ligger dock en framtidsbetoning där "deras kultur" ska "tas till 

vara på" för att främja tolerans och så vidare. Ökade kunskaper om de nationella 

minoriteternas historia, som en del av Sveriges historia, och för att öka förståelse och stöd i 

minoriteternas strävanden att bevara till exempel kultur, språk, religion med mera framhävs 

inte, utan det tycks snarare finnas en underton av ett "vi" och "dem"-perspektiv, eftersom det 

underförstått är de som inte tillhör de etniska (nationella) minoriteterna som ska främja sin 

tolerans och vidsynthet. Hur detta ska göras genom att "ta till vara på deras kultur" snarare än 

att få kunskaper och förståelse för den bakomliggande, och historiskt förankrade 

problematiken är emellertid oklart. Vad som ligger till grund för att detta behöver synliggöras 

gestaltas i serien i och med att den stereotypiska och fördomsfulla bilden problematiseras.    

 

5.4 En ö i havet 

Undersökningen av serien En ö i havet resulterade i att normer och moraliska ståndpunkter 

kring etnicitet och kultur särskilt synliggjordes. Med utgångspunkt i det följer nedan resultatet 

av undersökningen i form av utvalda scener där detta ledmotiv visualiseras och analyseras. 

 

 

                                                 
177 Kursplaner för grundskolan, Historia, 1994. 
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Synliga normer och moraliska ståndpunkter gällande etnicitet och kultur 

Serien inleds med att man genom text får direkt information om tid och rum, "WIEN 

AUGUSTI 1939" står det textat och i bakgrunden syns kulisserna av ett tåg och ljudet från en 

mullrande tågstation hörs. Systrarna Steffi och Nelli tar farväl av sina föräldrar genom 

tågfönstret och samtliga pratar tyska, som ytterligare ett sätt att placera åskådaren i rätt 

kontext. I följande scen förklarar Steffi, som berättarröst, att de var en vanlig familj fram till 

att de inte längre var det, för att de är judar. Samtidigt som Steffis berättarröst förklarar att 

familjen snart ska återförenas och flytta till Amerika syns tillbakablickande scener från när 

organisationen Schutzstaffel (SS) gjorde intrång i familjens hem och misshandlar och tar 

tillfånga familjens hund.178 Vidare får tittaren se att Steffi och Nelli sitter på en båt på väg ut 

från Göteborg mot en liten ö. 

 

Ett genomgående tema i berättelsen är hur normer kring religion och tro står emot varandra. 

För de två svenska fosterfamiljerna, som bland många andra, är medlemmar i Pingstkyrkan, är 

det viktigt att Steffi och Nelli också blir en del av kyrkan och den kristna tron. Det talas direkt 

vid ankomsten om att de ska få se Pingstkyrkan och de får direkt lära sig att be en kort 

middagsbön vid matbordet. För Märta är kyrkan minst lika viktig som skolan och när Evert, 

hennes man, konstaterar att Steffi efter bara några dagar redan är på god väg med det svenska 

språket och nog snart kan börja skolan, är Märta noga med att påminna: "Ja, och kyrkan. Vi 

får inte glömma kyrkan". "Kyrkan" upprepar Steffi och verkar inte riktigt ha förstått vad 

Märta menar med det.179 Lite senare i avsnittet, vilket kan tolkas som någon vecka därefter, 

blir Steffi och Nelli omedvetet frälsta. En dam i bänkraden bakom säger: "Nu är ni väl glada 

när ni funnit Jesus och blivit frälsta?" "Har vi funnit Jesus?, viskar Nelli till Steffi. "Jag vet 

inte", svarar Steffi. "Men hon sa ju det!" svarar Nelli tillbaka varpå Steffi slutligen svarar 

"Strunta i det. Vi åker ju snart." och syftar då på den tänkta Amerikaresan.180 

 

Veckorna går och flickorna tampas med de kulturella skillnaderna vad gäller såväl religion, 

som språk och kultur. Steffi går hem till tant Alma för att hälsa på Nelli som leker i 

trädgården med några kompisar. Steffi kallar på henne på tyska och Nelli svarar genom att 

säga "Jag pratar inte tyska. Jag bor i Sverige, jag pratar svenska nu." Steffi blir upprörd och 

                                                 
178 En ö i havet, avsnitt 1, 0-5 min.  
179 En ö i havet, avsnitt 1, 15-25 min. 
180 En ö i havet, avsnitt 1, 15-25 min. 
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utbrister "Är du inte riktigt klok? Tyska är ju ditt modersmål!"181För Nelli, som är yngre, är 

det antagligen lättare att välja, eller möjligen passivt tvingas, att fullständigt anpassa sig efter 

de rådande normerna för att passa in och samtidigt hitta en ny trygghetspunkt i tillvaron. Nelli 

lever i nuet och på grund av sin ringa ålder hamnar bakgrunden i glömska. Nelli glömmer ofta 

att skriva brev till sina föräldrar, och hon uttrycker längre fram i serien att hon har börjat 

glömma hur man formulerar sig på tyska. För Steffis del är det svårare. Hon påminns ständigt 

om sitt kulturarv och är nostalgisk och stolt över att vara den hon är. Medveten om sina 

föräldrars situation, och det krig som utspelar sig i Europa, tar hon aktivt ställning och kan 

inte begripa eller acceptera de rådande orättvisorna. Hon behåller även hoppet om att 

återförenas med föräldrarna, vilket åskådarna får följa genom Steffis brevväxling med både 

sin mamma och pappa.  

 

De två systrarnas olika sätt att hantera sin nya situation är talande för den aktualiserade frågan 

om "en skola för alla" under 1990-talet.182 Modersmålsundervisning skulle prioriteras och få 

en "helt ny ställning".183Det skulle jämställas med det svenska modersmålet och ge varje elev 

i skolan möjlighet att studera de stora invandrarspråken.184 Frågor om och arbetet med kön, 

klass och etnicitet avser att även fortsättningsvis genomsyra skolan, och ett förslag om stöd 

från europeiskt resurscentrum ska inrättas för att öka jämlikhet och jämställdhet för barn och 

ungdomar.185  

 

I det andra avsnittet har det blivit sommar och det kommer sommargäster till ön. Steffis 

fosterfamilj hyr ut huset till en doktorfamilj från Göteborg. Familjen har en son, några år äldre 

än Steffi, som hon direkt fattar tycke för, och även en hund som Steffi gärna går promenader 

med. Vid en promenad lämnar hon hunden, Putte, utanför handelsboden för att gå in och 

handla. Utanför står ett gäng ungdomar i Steffis ålder. Steffi och handlaren hör hur Putte 

skäller utanför och handlaren säger åt Steffi att få tyst på hunden varpå Steffi går ut för att se 

efter. Där kastar ungdomarna stenar på Putte för att han skäller: 

 

Steffi: "Låt bli!" 

Pojke 1: "Är det din byracka eller?" 

Steffi: "Putte har stamtavla." 

                                                 
181 En ö i havet, avsnitt 1, 20-30 min. 
182 SOU 1997:121, s, 12.  
183 SOU 1997:121, s, 12. 
184 SOU 1997:121, s, 12. 
185 SOU 1997:121, s, 12. 
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Pojke 2:" Å vad är han för ras då, Putte?" 

Pojke 1: "Vad är du för ras då?" 

Steffi: "Flytta på dig!" 

Pojke 2: "Vadå flytta på dig? Ska en sådan som hon komma hit och säga åt oss 

svenskar var vi ska stå eller? 

Flicka 1: "Flytta på dig själv. Du har inget här att göra." 

Pojke 2: "Komma hit till vårt land och gömma sig. Men det har ni inget för serru, för 

snart kommer tyskarna och tar er.” 

De börjar fäktas med armarna. 

Pojke 2: "Jävla judeunge!" 

Putte drar pojke 2 i byxbenet varpå han sparkar Putte som springer iväg.186   

 

Här synliggörs en kritik mot rådande normer gentemot judar som Steffi blir offer för. Dessa 

värderingar kan i serien vara en kritik såväl mot de rådande normerna mot judar under andra 

världskriget som mot dem i samhället under 1990-talet i Sverige. Medan de jämnåriga i 

gänget står för de onda och elaka värderingarna står Steffi, som åskådaren redan har byggt 

upp en identifikation med, för offret som ”vi” här lider med och tycker blir orättvist 

behandlad. Denna kritik av normer och värderingar gentemot andra etniciteter genomsyrar 

hela serien där denna scen får gestalta ett tydligt exempel. En förtydligande bild av 

ungdomsgänget som onda kommer i en senare scen då det kommer till Märtas kännedom vad 

som har hänt Steffi. Märta tar med henne till pojkarnas hem och låter föräldrarna bli 

informerade om orsaken till att Steffi slog pojke 2 och att hans byxor är trasiga. "Ingen ska få 

komma och säga sådant till min tös. Ingen!"187 markerar Märta. När en vuxen ingriper och 

håller Steffi om ryggen blir det extra tydligt för åskådaren att det gänget gjorde var fel och 

omoraliskt.  

 

Det går att tänka sig att producenterna bakom serien vill säga något ytterligare med denna 

scen. Märta har dessförinnan varit relativt likgiltig i sitt förhållande till Steffi, nu markerar 

hon däremot tydligt var hon står i den politiska frågan. Om vi projicerar bilden av staten på 

Märta går det här att se en skillnad i statens agerande under andra världskriget och under 

1990-talet. Under andra världskriget fattades få beslut till de judiska flyktingarnas fördel. 

Under 1990-talet fanns emellertid en annan medvetenhet. När det 1993 skulle fattas beslut 

rörande de bosniska flyktingarna beslutade den svenska regeringen att de permanent skulle få 

stanna i Sverige. Grannländerna, Norge och Danmark, fattade dock ett beslut med temporärt 

                                                 
186 En ö i havet, avsnitt 2, 5-15 min. 
187 En ö i havet, avsnitt 2, 15-25 min. 
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uppehållstillstånd, något som även den tidigare regeringen i Sverige hade beslutat att göra i 

fråga om nya potentiella flyktingar.188 Grannländerna och den tidigare regeringen hade fattat 

beslut i enighet med den europeiska debatten om ökade tillfälliga uppehållstillstånd till 

flyktingar.189 Sveriges sittande regering tog således ett omfattande och omhändertagande 

ansvar gentemot de kommande bosniska flyktingarna, något som hade saknats under 1930- 

och 40 talen, och som inte alla i samhället var eniga om att ta i det nutida Sverige. Märta tar i 

scenen ett liknande, omhändertagande och tydligt markerat ansvar för Steffis trygghet och 

hennes rättigheter, trots att ungdomarna och deras föräldrar (eller någon statlig myndighet) 

inte visar empati i frågan, och kanske i synnerhet just därför.  

 

Senare i serien när Steffi flyttat in hos doktorfamiljen i Göteborg för att studera på läroverket 

ställs hon inför nya utmaningar i vardagen. En av hennes lärare uttrycker uppenbart stöd för 

nazisterna och förklarar för eleverna med ett leende på läpparna att: "Europas karta håller på 

att ritas om. Nydaningen har bara börjat! [. . . ] och då kan ju Sverige knappast stå utanför."190 

Steffis nya kompis Maj är på väg att räcka upp handen för att antagligen säga emot magistern, 

men Steffi hejdar henne.   

 

De två ovan nämnda scenerna visar att nazism och rasism var, och kan vara, synlig inom alla 

skikt i samhället. Ett exempel som visar att även de som torde vara samhällets 

omhändertagande organ kan bryta mot de mänskliga rättigheterna uppmärksammar Daniel 

Silander. Under andra halvan av 1990-talet rapporterades kritik från FN, Europadomstolen 

och Amnesty International i rapporter om Sverige. Trots Sveriges goda anseende som skydd 

för de mänskliga rättigheterna visade rapporterna att brott mot förpliktelser i konventioner och 

direktiv upptäckts i Sverige.191 Anklagelserna rör polisbrutalitet, polisens bristande arbete och 

polisvåld i samband med händelser där invandrare, bland andra, hade varit inblandade. Poliser 

sågs således som ett hot mot demokratin och hade missbrukat sin befattning, menar 

Silander.192 Även andra, i samhället utspridda former av diskriminering, uppmärksammas i 

rapporter om Sverige.193 Häribland arbetsgivare som föreslagit namnbyte för invandrare för 

att lättare få jobb samt hatbrott mot homo- och bisexuella.194
 Detta kan ställas i relation till 

                                                 
188 Appelquist 2000.  
189 Appelquist 2000. 
190 En ö i havet, avsnitt 3, 0-5 min.  
191 Silander 2011, s. 95. 
192 Silander 2011, s. 95 
193 Silander 2011, s. 95-96. 
194 Silander 2011, s. 96.  
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den tidigare suveränitetsnorm som under 1980- och 90-talen kom att utmanas av mänskliga 

rättighetsnormen: "De mänskliga rättigheterna har kommit att bli en global angelägenhet med 

fler aktörer än just det enskilda landet som ansvarstagare och beskyddare", skriver Silander. 

195Den moraliska skyldighet att verka för rättigheter inom andra länder blev härigenom både 

en rättighet, och ett krav, och det ses som ett gemensamt ansvar att värna om de mänskliga 

rättigheterna.196  

 

Senare i berättelsen får tittaren se när Steffi följer med sin kompis Maj hem. Hemma hos Maj 

utrycker hennes mamma, Tyra, en förtvivlan över kriget och Steffis situation. "Den där 

Hitler!" säger hon och höjer näven. I följande scen sätter hon sig ner och ser vemodigt på 

Steffi.   

 

Tyra: "Måste vara svårt att vara så långt hemifrån." 

Steffi: "Aa." 

Tyra: "Aa" säger hon och slår näven i knät och fortsätter: "skilja barn från föräldrar 

på det där viset. Va? Det är stor synd och skam. Som om vi inte skulle ha rum för 

några till här i Sverige. När vi får plats sju personer här inne så kunde väl andra 

tränga ihop sig.197 

 

Majs mamma kan inte förstå hur Sverige kan separera barn från föräldrar, eller hur Sverige 

inte kan hjälpa fler. Det kan statuera ett exempel på en kritik mot samtida flyktingpolitik. En 

annan judisk flicka som Steffi träffar i Göteborg och som har fått hoppa runt mellan olika 

fosterfamiljer som har behandlat henne illa, kan statuera ett annat exempel på en kritik 

gentemot ensamkommande flyktingbarns tillvaro. Den moraliska kritiken förstärks genom de 

sympatier man får genom att kontinuerligt få följa brevväxlingen mellan Steffi och hennes 

föräldrar. Föräldrarna ber Steffi om hjälp, om hon kan fråga sin fosterfamilj om de kan vända 

sig till myndigheterna i hopp om att också få komma till Sverige. Märta vänder sig både till 

kyrkan och till myndigheterna. Det går emellertid inte att hjälpa föräldrarna och de får 

fortsätta vara separerade ifrån varandra. Den svenska kyrkan kom under 1990-talet att 

kritiseras i samhälleliga debatter för att inte ha delgivit den information som de fick om 

Förintelsen under krigets gång.198   

                                                 
195 Silander 2011, s. 82. 
196 Silander 2011, s. 82. 
197 En ö i havet, avsnitt 3, 20-30 min.  
198 Zander 2001, s. 453.  
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5.5 Historiebruk i En ö i havet 

Under 1990-talet kom, som tidigare nämnts, ett moraliskt historiebruk att aktualiseras, bland 

annat i kritik mot den etablerade bilden av Sveriges tillrättalagda neutralitetspolitik under 

andra världskriget. Neutralitetsbrott och en tyskvänlighet kom upp till ytan och kom att 

framhävas i undersökningar.199 Intresset för omtolkningar av samtida historier hör även 

samman med utvecklingen inom historiografin och ett upphöjt intresse för samtidshistoria.200 

I En ö i havet syns i likhet med utvecklingen under 1990-talets historiska debatter ett 

genomgående moraliskt historiebruk. Det kan tänkas finnas en önskan från producenternas 

sida att återupptäcka, synliggöra och kritisera å ena sidan Sveriges "neutralitet" och samtida 

flyktingpolitik, och å andra sidan Förintelsens förödelser. Det råder en genomgående kritik 

gentemot hur judar har blivit behandlade genom historien och i synnerhet under andra 

världskriget.  

 

Eftersom serien synliggör en strängt tilltagen invandrar- och flyktingpolitik som hindrade 

förföljda judar att söka skydd i Sverige och samtidigt problematiserar den genom uttryck från 

"onda" respektive "goda" sidor, går det att dra paralleller kring den nutida flyktingpolitiken 

som var i politisk och massmedial debatt såväl under 1990-talet som under 2010-talet.201 Att 

jämföra de olika flyktingpolitikerna är typexempel på ett politisk-pedagogiskt historiebruk 

eftersom de rent historiskt måste förstås utifrån sin samhälleliga och samtida kontext och inte 

som en direktöversatt sakfråga.202 Å andra sidan är den som moralisk och existentiell sakfråga 

utmärkt att filmatisera och problematisera eftersom människors flykt alltid kan sättas i 

relation till känslomässiga förhållanden och mottagarlandets förutsättningar.   

 

Ett led i det politisk-pedagogiska historiebruket, historia som varning och lärdom, 

aktualiseras i serien genom att det finns en underton som vill synliggöra och delge tittaren att 

detta har hänt på riktigt och det får inte hända igen. I serien finns mer "dokumentära” inslag, 

så som regelbundna tidanvisningar om hur åren och krigsförloppet fortskrider, 

radiosändningar där man får följa krigets utveckling, samt rörliga bilder från 

koncentrationslägren som Steffi ser på biograf. Serien är följaktligen väl integrerad i rådande 

                                                 
199 Häribland kan följande nämnas: Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete: Sverige och andra världskriget, 

Norstedt, Stockholm, 1992; Forskningsprojektet Sverige under andra världskriget (SUAV). 
200 Österberg 2012, s. 195. 
201 Den svenska flykting- och invandrarpolitiken sattes till exempel i en historisk kontext för att problematiseras i 

en omstridd artikelserie, "Svart på vitt", som publicerades i Expressen 1993. Se vidare Zander 2001, s. 445.    
202 Se bland annat Arpi, ”Jämför inte med balkaninvandringen”, SvD 7/9 2015, https://www.svd.se/jamfor-inte-

med-balkaninvandringen (hämtad 2019-02-09). 
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arbete med att sprida kunskap och problematisera dessa frågor kring tolerans och mänskliga 

rättigheter som aktualiseras politiskt under 1990- talet och som fortlöper i nutid.203  

  

Serien aktualiserar även det komplexa med att som invandrare komma till ett nytt land och 

mötas av en ny kultur och ett främmande språk. Något som direkt kan appliceras på ett nutida 

samhälle, såväl 1990-talets som det nuvarande. Det går således att motivera att ett 

pedagogiskt historiebruk används som jämförelse mellan nysvenskars utmaningar i 

integrationen med det svenska samhället under 1940-talet och integrationen under 1990- och 

2000-talen.   

 

Utifrån analysen kan det motiveras att både ett moraliskt och ett politisk-pedagogiskt 

historiebruk används i En ö i havet. 

 

5.6 Historia för barn och unga i En ö i havet kopplade till rådande styrdokument 

Den reviderade kursplanen från 2000 är aktuell när historiebruk i kursplanen för historia ska 

ställas i relation till historiebruket i En ö i havet, eftersom den är producerad 2003.  

 

I den reviderade kursplanen har, till skillnad från den förra, begreppen folkmord och 

Förintelsen tillkommit. Passande nog är det just dessa begrepp som aktualiseras i En ö i havet. 

Att alla elever ska "ha kunskap om" detta implicerar ett vetenskapligt historiebruk där orsaker 

och verkningar aktualiseras.204 I En ö i havet används både det moraliska och det politisk-

pedagogiska bruken för att problematisera folkmord, såsom Förintelsen. Serien aktualiserar 

Förintelsen som sådan, samt Sveriges relation till den. Vad läroplansförfattarna menar med att 

"ha kunskap om" är relativt otydligt. I informationssatsningen Levande historia framhävdes 

ett vetenskapligt historiebruk som skulle ge fakta och sprida information om Förintelsen.205 

Vid sidan om dessa fakta stod emellertid en tanke om att informationssatsningen skulle leda 

till frågor om tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter, vilka kan motivera ett politiskt 

historiebruk som sätter frågorna i relation till en nutida kontext.    

 

"Ett interkulturellt perspektiv kan belysa skillnader och likheter mellan olika kulturer och 

utveckla förståelse för kulturell mångfald. Insikter i olika länders historiska bakgrund och 

                                                 
203 Se till exempel Forum för levande historia avsnitt 4.1. 
204 Se avsnitt 2.2. 
205 Se avsnitt 4.1. 
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utveckling ger vid jämförelser med den egna kulturkretsen kunskap om och förståelse för vad 

som förenar och vad som skiljer",206 står det i kursplanen. Dessa kunskaper kan tänkas utgå 

ifrån ett vetenskapligt historiebruk där skillnader och likheter ska belysas i ett interkulturellt 

perspektiv. I efterföljande mening står det emellertid att "detta gäller även studier av det 

mångkulturella inom landet och situationen för de nationella minoriteter som finns i 

Sverige".207 Den historiska kontexten saknas dock, och därför synliggörs snarare ett politiskt 

historiebruk som utgår från samtiden. Ett jämförande historiebruk av nationella minoriteter i 

en historisk kontext görs emellertid i En ö i havet där en genomgående kritik gentemot hur 

judar har blivit behandlade genom historien synliggörs.  

 

Att kritisera villkoren för de judiska barnen som kom till Sverige under Förintelsen görs i 

serien i form av ett moraliskt historiebruk. Även i kursplanen ska villkoren för kvinnor, män, 

barn, samhällsklasser och etniska grupper belysas och hur de har påverkats av historiska 

skeenden.208 Det behöver inte utgå från ett kritiskt perspektiv, så som det moraliska, utan det 

kan utgå från det vetenskapliga historiebruket. Det går emellertid att tänka sig att det 

moraliska historiebruket tenderar att aktualiseras hos eleverna trots att inte undervisningen 

inte tar utgångspunkt i detta bruk, när de orättvisa förhållandena blir synliga för dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 Kursplaner för grundskolan, Historia, 2000. 
207 Kursplaner för grundskolan, Historia, 2000. 
208 Kursplaner för grundskolan, Historia, 2000.  
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6. Slutsatser 

6.1 Historiebruk i Pip-Larssons, En ö i havet och de rådande styrdokumenten 

Undersökningen visade att både ett moraliskt och ett politisk-pedagogiskt historiebruk 

användes i tv-serierna under 1990-talet och 2000-talet. 

 

Det moraliska historiebruket användes främst för att kritisera orättvisor som nationella 

minoriteter utsatts för samt för att problematisera historiska skeenden som tidigare inte har 

ifrågasatts eller kritiserats i särskilt hög grad, i synnerhet inte för barn och ungdomar.   

 

I Pip-Larssons användes det moraliska historiebruket för att synliggöra och problematisera 

stereotypa bilder av etniska grupper, häribland romer och judar.  

 

I En ö i havet användes det moraliska historiebruket för att kritisera flyktingpolitiken och den 

fragmentariska neutralitetspolitiken under Förintelsen. Flyktingströmmar och 

ensamkommande flyktingbarn kan sättas i relation till en nutida politik och därför användas 

politisk-pedagogiskt.  

 

Det politisk-pedagogiska historiebruket användes vidare för att jämföra flyktingpolitiken 

under andra världskriget med den nutida. Det går möjligtvis att tänka sig att historia användes 

politisk-pedagogiskt för att jämföra synen på nationella minoriteters orättvisa förhållanden 

under såväl 1950-tal som1990-talet i serien Pip-Larssons.  

 

Gemensamt för de två serierna är att historia används som varning och lärdom för att den inte 

ska upprepas igen, och syftar då till Förintelsen. 

 

I läroplanen nästintill saknas det moraliska historiebruket som i stor utsträckning användes i 

serierna. I de offentliga debatterna under 1990-talet och början av 2000-talet var det 

moraliska historiebruket också särskilt synligt för att kritisera tidigare outforskad eller för 

allmänheten dold samtidshistoria, det vill säga historia från och med andra världskriget. Även 

inom historiografin var ett moraliskt historiebruk särskilt framträdande, bland annat för att 

kritisera orättvisor gällande klass, kön, genus, etnicitet och samtida förhållanden.  
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I läroplanerna används historia snarare för att skaffa sig kunskap om historiska händelser och 

skeenden, samt för att jämföra den egna kulturen med andra kulturer, det vill säga ett 

vetenskapligt och ett pedagogiskt historiebruk. 
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7. Sammanfattning 

Under 1990- talet stod det svenska samhället inför ett flertal förändringar såväl politiska och 

ekonomiska som tekniska.  

 

Sverige befann sig i en ekonomisk kris med hög arbetslöshet och ett ökat våld i samhället. 

Jämsides med en fortsatt flyktinginvandring organiserade sig nynazistiska grupper. 

Demokratibegreppet omvärderades i och med ett EU-medlemskap och kom att resultera i en 

politik där individen sattes i det främsta rummet. De mänskliga rättigheterna kom att 

omvärderas och aktualiseras, och många tidigare undanträngda grupper kom nu att få ökade 

rättigheter, däribland de nationella minoriteterna och homosexuella. Skolan decentraliserades 

och styrdes på lokal nivå med ett ökat elevinflytande, men med ett i flera avseende oprecist 

innehåll. Skolans historieundervisning kom att hamna i kläm för andra, mer ansedda ämnen. 

 

Ett ökat intresse för historia kom emellertid att prägla samhällsdebatter och där aktualiserades 

tidigare bortträngda eller dolda skeenden, i synnerhet gällande andra världskriget och 

Förintelsen. Det framstod som viktigt att lyfta fram och kritisera den tidigare välfärdsstatens 

bristfällighet och illdåd. Ett moraliskt historiebruk var således särskilt framträdande i debatter 

om historia. Historia användes på nya sätt såväl inom historiografin som bland allmänheten. I 

och med den tekniska utvecklingen fick historiekulturella produkter ökad spridning.  

 

Teven var central i det svenska hemmet under 1990-talet och början av 2000-talet och i 

undersökningen har användningen av historia i tv-serierna Pip-Larssons och En ö i havet 

undersökts.    

 

Det visade sig att både ett moraliskt och ett politisk-pedagogiskt historiebruk användes i tv-

serierna under 1990-talet och 2000-talet. 

 

Genom att kritisera orättvisor som nationella minoriteter utsatts för, och problematisera 

historiska skeenden som tidigare inte har ifrågasatts eller kritiserats i särskilt hög grad, i 

synnerhet inte för barn och ungdomar användes ett moraliskt historiebruk. I Pip-Larssons 

synliggjordes och problematiserades stereotypa bilder av etniska grupper, häribland romer och 

judar, med användningen av ett moraliskt historiebruk. Genom att kritisera flyktingpolitiken 
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och den fragmentariska neutralitetspolitiken under Förintelsen användes ett moraliskt 

historiebruk i En ö i havet.  

 

Det politisk-pedagogiska historiebruket användes i jämförelse av flyktingpolitiken under 

andra världskriget med den nutida (1990-talets och 2000-talets). För att jämföra synen på 

nationella minoriteters orättvisa förhållanden under såväl 1950-tal som 1990-talet i serien Pip-

Larssons användes ett politisk-pedagogiskt historiebruk. Historia användes som varning och 

lärdom i de båda serierna och då i samband med referenser till Förintelsens förödelser.  

 

I läroplanen användes inte historia för att kritisera och problematisera. Det moraliska 

historiebruket är nästintill frånvarande i kursplanen för historia, medan det i serierna användes 

flitigt. För att få kunskap, och för att kunna jämföra, används främst historia i kursplanen. I 

synnerhet det vetenskapliga och politisk-pedagogiska historiebruket användes således i 

historieämnet.  
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Bilaga 1 

 

Kodschema Pip-Larssons En ö i havet 

1. Hur presenteras den historiska 

miljön?' 
  

2. Hur omnämns eller refereras 

historia? 
  

3. Vad sägs om historiska händelser?   

4. Hur värderas historiska 

händelser/incidenter/skeenden/ges

talter av producenterna (genom 

karaktärerna)? 

  

5. Sensmoral 

Vilken övergripande sensmoral syns i 

serien? 

  

6. Normer och moral 

a) Vilka olika uppfattningar om normer 

uttrycks?  

Gällande kön/genus/klass/etnicitet? 

b) Mellan vilka personer uttrycks dessa 

olika uppfattningar? Vem är 

"God"(modern/nutida) och vem är "Ond" 

(föråldrad/dåtida)? 

c) Vilka normförskjutningar 

synliggörs/gestaltas och mot vilka? 

Kvinnor/barn/etniciteter 

d) Vilka moraliska ståndpunkter uttrycks? 

Gällande politik? 

  

7. Vilka går från "fiender" till 

"vänner" och varför/hur? 

 

 

 

 

8. Vilka kulturella 

problem/skillnader synliggörs? 

               Religion/tro/språk/? 

 

 

 

 

 

 


