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Abstract 

Denna uppsats åsyftar att utreda huruvida två spelfilmer, Schindler’s List och La vita é Bella kan agera 

undervisningsmaterial för årskurs nio på grundskolan utifrån tre teoretiska begrepp som starkt betonas i 

LGR11, nämligen historiemedvetande, historiebruk samt källkritik. Det medvetna valet att behandla temat 

Förintelsen baseras på dess relevans i kursplanens centrala innehåll. Utifrån en nära granskning av bland 

annat narrativ, scener, dialoger och porträttering av karaktärer har det i uppsatsen framkommit att båda 

spelfilmerna erbjuder ett stort tolkningsutrymme och fungerar därför väl i undervisningssyfte. 

Resultatet av studien är att spelfilmerna aktiverar och stimulerar åskådarens historiemedvetande genom 

att de ger uttryck för de olika historiebruken som handlar om hur historia brukas, av vem och i vilket syfte. 

Historiemedvetandet som kan ses som en dubbel tankeoperation, påverkar den information som inskaffas 

men blir samtidigt självt påverkat av den inhämtade kunskapen. Den inhämtade kunskapen behöver 

däremot granskas ur ett källkritiskt perspektiv för att historiska felaktigheter inte ska tolkas som korrekta. 

Källkritiken är viktig för att den sentida människan ska kunna tolkas och förstås utifrån hennes egna 

premisser. Detta i förlängning påverkar elevens historiemedvetande, då tolkning av det förflutna påverkar 

förståelsen av samtiden och uppfattningen om framtiden.  

 

 

Nyckelord: 

Historiemedvetande, historiebruk, källkritik, Förintelsen, Schindler’s List, La vita é Bella, LGR11 
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1. Inledning 

I 2000-talets samhälle är det audiovisuella mediet ett inkorporerat inslag i folks liv och vardag. Det är svårt 

att föreställa sig ett hushåll där det inte finns tillgång till antingen en TV, dator, smartphone eller surfplatta. 

På samma sätt är det numera otänkbart att en skola inte skulle förfoga över samma 

kommunikationsredskap. Dessa elektroniska framsteg erbjuder eleven en unik inblick till såväl hela världen 

som på världshistorien på ett sätt som traditionella läromedel inte alltid kan. Genom den rörliga bilden och 

auditiva mediet får eleven uppleva en svunnen tid på ett lite mer lättförståeligt sätt.  

I början av 1900-talet presenterades de första televisionsapparaterna och sedan tog det inte lång tid för 

filmmediet att utablera sig.1 Knappt ett par decennier senare kom filmmediet att genomgå en avancerat 

teknisk och konstnärlig utveckling för att göra sig som en del av vardagen. Idag är USA och specifikt 

Hollywood det mest ekonomiskt dominerande produktionslandet för film. 2  

Jag tillhör den generation av elever som vid ett fåtal tillfällen fick se film i undervisningen; allt som 

oftast var det en kortare dokumentärfilm som spelades, men två gånger på året, inför jullovet och 

sommarlovet, fick klassen se en spelfilm, och det var alltid mycket uppskattat. I mitt yrkesliv (som 

obehörig lärare än så länge) har jag, liksom min grundskollärare, haft filmvisning vid vissa väl utvalda 

tillfällen. Gehöret från filmvisningarna har alltid yttrat sig i elevernas positiva engagemang över att få se på 

film, vare sig det är av det dokumentära inslaget eller om det har handlat om ett kort klipp från en spelfilm.  

Det personliga intresset för film och min ambition att bli lärare har i många anseenden varit anledningen 

till varför denna uppsats har författats. I detta arbete ska det därför söka utredas hur en lärare kan gå 

tillväga när hen vill använda sig av spelfilm i sin undervisningen med speciellt fokus på Förintelsen.  

Det problematiska med filmvisning i historieundervisning kan visa sig i elevernas reflektioner kring den 

information de erhåller, hur de använder nämnd information och om/hur deras historiemedvetande 

påverkas av filmens budskap. Då detta ämne är så pass vitt och brett, har en medveten avgränsning gjorts 

till att omfatta enbart två spelfilmer som behandlar andra världskriget och specifikt Förintelsen. Valet av 

arbetsområde baseras på det centrala innehållet i grundskolans kursplan för årskurs 9.  

 

 

2. Syfte och problemformulering 

Denna uppsats åsyftar att undersöka huruvida spelfilmerna Schindler’s List och La vita é Bella kan 

användas som undervisningsmaterial i historieundervisningen för att utveckla och stimulera elevers 

historiemedvetande, historiebruk samt källkritiska hållning. Föreliggande undersökning kommer således att 

baseras på de tre nämnda aspekternas rolltagande i skolans historieundervisning samt sättas i relation till de 

kunskapskrav som återfinns i  LGR 11 för specifikt årskurs 9. För att snäva ner uppsatsen har 

                                                
1 Nationalencyklopedin, Television 
https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/television (Hämtad 2018-06-
27) (hädanefter anges Nationalencyklopedin som NE i källhänvisningen) 
2 NE, Film 
 https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/film (Hämtad 2018-06-27)  

https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/television
https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/film
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arbetsområdet ‘Förintelsen’ i det centrala innehållet valts ut. Uppsatsen kommer att ta sin utgångspunkt 

från följande frågeställningar: 

 

1. Hur framträder historiemedvetande i spelfilmerna? 

2. Vilken typ av historiebruk går att urskilja i spelfilmerna? 

3. Hur kan spelfilmerna användas som undervisningsmaterial vid arbete med källkritik? 

 

 

3. Bakgrund 

Under 1980-talet hade historieämnet i det svenska utbildningssystemet fått sig en törn då folks intresse för 

ämnet hade avtagit. Den samhälleliga och politiska föreställningen var att historieämnet inte var 

meningsfullt nog för att förstå samhället och det resulterade i att diskussionen om en eventuell nedläggning 

blev alltmer påtaglig. Historieämnet marginaliserades då bl.a. skoladministratörer, politiker och 

inflytelserika fackpedagoger uppfattade ämnet som “tämligen meningslöst”.3 Trots marginaliseringen hann 

inte nedläggningen realiseras då 1990-talet förde med sig stora samhälleliga förändringar - allt från 

Sovjetunionens sammanbrott och Berlinmurens fall till Sveriges egna inställning till medlemskap i den 

Europeiska Unionen.4  Historikern Peter Aronsson menar att det nya globaliserade och omstrukturerade 

erfarenhetsrummet fordrade ny historisk förståelse för att kunna möta de nya och snabba svängarna. 5 

Det tidigare homogena Sverige byttes sakta ut mot ett mer multietniskt samhälle som förde med sig 

såväl språkliga som kulturella vändningar. Dessa samhälleliga förändringar medförde så ett nyfunnet 

intresse för historiedidaktiken.6 Behovet av att sätta in sin lilla berättelse i det stora hela blev allt mer 

markant i det nya samhälle som tidigare hade kommit att kännetecknas av en individualism som inte 

lämnade stort utrymme för en gemesam historisk förankring.7  Nya begrepp som historiemedvetande, 

historiebruk och historiekultur kom att lägga grunden för en ny förståelse för den historiska dimensionen då 

folk önskade finna sin identitet, ett historiskt sammanhang samt moraliska kompasser för sina dagliga liv.8 

Det förnyade intresset för historia påverkade inte bara den svenska skolan utan hela samhället i stort, 

varför historiedidaktiken kom att förflyttas från att enbart vara ett skolaktuellt ämne till att inbegripa en 

bredare samhällelig tolkning, representation och överlag bruk av historia. Det tidigare ointresset och 

                                                
3 Karlsson, Klas-Göran. Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv I Historien är 
närvarande - Historiedidaktik som teori och tillämpning. Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) 1:2 uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2014, 21 
4 Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Inledning. I Historien är närvarande - Historiedidaktik som teori och 

tillämpning. Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) 1:2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, 8-15 
5 Aronsson, Peter. Historiebruk - att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur, 2004, 23-24 
6 Ibid, 8 
7 Karlsson, K-G. 2014, 15 
8 Karlsson, K-G & Zander. 2014, 8, 15 
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likgiltigheten inför historiska frågor hade bytts ut mot entusiasm och engagemang, vilket i sin tur ledde till 

att historieämnets läge omplacerades från periferin till centrum.9 

Historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson menar att historia är en stabiliserande dimension som numera 

används i positiv anda för att bibringa förankring, identitet, mening och minne, så till den grad att skolans 

kursplaner uttryckligen manar elever till att lära sig mer än bara historia; de ska även lära sig att värdera 

och bruka historia för att sedan kunna bidra till “det goda samhället”10.  

Då historia tagit ett allt bredare samhälleligt utrymme de senaste femtio åren har det naturligtvis även 

satt sin prägel på skolan. Samtidigt har samhället genomgått en betydande teknisk utveckling med stor  

påverkan på skolundervisningen, som då har fått anpassa sig efter nya metoder och material. 11 

Karlsson och historikerkollegan Ulf Zander menar att historieintresset banade vägen för att “[F]ilm, 

monument och fiktionslitteratur blev minst lika viktiga historiedidaktiska källmaterial som kursplaner i 

historia och historieböcker”12. I Historien är nu proklamerar Zander dessutom: “att film är viktigt för hur vi 

ser på historia och samtid står bortom allt tvivel […]”13 

En enkel Google-sökning14 med sökorden ”historieförmedling” och ”film” ger ett resultat på flertalet 

examensarbeten som behandlar just historieundervisning med film som undervisningsmaterial. Det ter sig 

kanske inte helt osannolikt då att allt fler lärare och lärarstudenter väljer att inkorporera filmvisning i sin 

undervisning. Detta tillvägagångssätt går för övrigt att hitta belägg för i Zanders påstående om att “filmen 

är den mest inflytelserika förmedlaren av historia”15.  

Även didaktikern Magnus Hermansson Adler ansluter sig till detta påstående och menar att film och 

musik har en förmåga att skänka snabba associationer till åhörarna.16 Filmens snabba kunskapsförmedling 

kan vara en av orsakerna till att den allt mer blivit ett integrerat material att använda i historieämnet. 

Filmmediet förfogar över en mängd resurser i återskapandet av en historia, något som få lärare har tillgång 

till. Genom ljud och bild kan historien som framställts bli färgrik och fascinera på ett sätt som en lärobok 

eller oral berättelse inte alltid förmår.17 Essäisten Gore Vidal har framhållit att böcker, som haft sin 

storhetstid, borde utgallras ur skolsystemet och istället borde de unga snarare få det förflutna presenterat för 

dem genom filmmediet.18 Där Vidal är positivt inställd till spelfilm, riktar den amerikanska kulturkritikern 

Daniel J. Boorstin istället kritik mot filmmediets roll i dagens samhälle. Han menar att filmen bidrar med 

                                                
9 Ibid, 8, 17 
10 Karlsson, K-G. 2014, 19 
11 Ibid, 15 
12 Karlsson K-G & Zander. 2014, 8 
13 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.)  Historien är nu: en introduktion till historiedidaktik. 2:1 uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2009, 150 
14 Sökningen gjordes i april 2018 
15 Zander, Ulf. Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. Lund: Historiska Media 2006, 14 
16 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik. Stockholm: Liber AB, 2004, 143 
17 Dahl, Steven. Folkmord som film: gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda - en receptionsstudie. Lic.-
avh., Lunds universitet, 2013, 52 
18 Carnes, Mark C. (red). Past Imperfect: History According to the Movies. New York: Henry Holt Company, 
1995, 9 
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en känsla av overklighet där idealen ersätta med bilder. Om filmmediet ska vara en naturlig del av 

vardagslivet krävs det att befolkningen skaffar och lär sig hantera en förmåga som närmst kan liknas vid en 

ljud- och bildgrammatikalisk kunskap.19  

 

 

4. Tidigare forskning 

I licentiatavhandlingen Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken är 

forskarskolan Historiska Mediers mål att nå kunskap om den praktik där lärare i främst ämnet historia 

använder sig av såväl digitala som konventionella medier i deras dagliga verksamhet. Forskningen, som 

utfördes av 15 yrkesverksamma historielärare, utgår ifrån ett medieekologiskt perspektiv. Detta innebär att 

olika medier förstås som “miljöer eller strukturer som ger olika förutsättningar för både tänkande och 

handling, i individuella och sociala processer”20. Syftet med avhandlingen, menar redaktören Anna 

Larsson, är att studien ska bidra med kunskap om historiska mediers roll, villkor, funktion och användning 

i undervisningen. Vidare finns det även en förhoppning om att forskningsresultatet ska vara relevant och 

betydelsefullt för inte enbart lärare utan även lärarstudenter och lärarutbildare.21 Då flertalet av 

undersökningarna i avhandlingen behandlar just relationen mellan spelfilm, historiemedvetande och 

historiebruk har den inspirerat till författandet av föreliggande uppsats. 

En av avhandlingens skribenter är Catharina Hultkrantz som fört en studie över spelfilmen som 

hjälpreda i undervisningen. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka spelfilmer historielärare 

använder i sin undervisning samt hur dessa används och till vilken nytta. Hultkrantz menar att studien är 

viktig då spelfilmen kommit att bli ett allt mer betydelsefullt medium i den nutida människans historiesyn. 

22 Genom studien erfor Hultkrantz att lärare överlag värderar spelfilmer som en positiv del av 

undervisningen. De lärare som deltagit i undersökningen menar att spelfilmerna bidrar med att skapa 

identifikation till den historia som framställs.23 Trots de positiva aspekterna av spelfilm i undervisningen 

betonar samtliga lärare även de påfrestningar som tillkommer. De menar att det tillkommer extraarbete då 

lärarna måste leta fram relevant film och utarbeta lämpligt arbetsmaterial till eleverna. Lärarna är, trots 

tidsbristen och extraarbetet, ändå positivt inställda till att använda filmmediet i undervisningen.  

En framhållande aspekt som påpekas i studien är att spelfilmen tillåter undervisningen att komma ifrån 

det traditionella läroboksorienterade användandet i historieämnet.24  Filmmediet kan även fungera 

flerperspektivistiskt då olika tidseror behandlas, vilket lärarna i avhandlingen menar gynnar elevernas 

                                                
19 Jönsson. 2004a, 38-39 
20 Larsson, Anna (red). Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken. Lic.-avh., 
Umeå universitet, 2016, 8 
21 Ibid 
22 Hultkrantz, Catharina. Med vita duken som hjälpreda i historieundervisningen. I Medier i 
historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken. Larsson, Anna (red.) Lic.-avh., Umeå 
universitet, 2016, 158 
23 Ibid, 165 
24 Ibid, 168 
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historiemedvetande samt i arbetet med historiebruk. Vissa av lärarna använde dessutom filmerna som ett 

redskap för källkritiska metodstudier. Eleverna ombads då att jämföra historien som framställdes på filmen 

med läroböckernas framställning. Filmmediet användes i dessa fall som sekundärkällor i undervisningen.25 

Resultatet av studien är att lärare överlag värderar filmmediet som en positiv del av undervisningen trots 

den utökade arbetsbördan, bristen på kollegialt samarbete samt tidsbrist. Det framgår även att spelfilm 

föredras över dokumentärfilmer, fastän användandet av dokumentärfilm är mer allmänt accepterat att 

använda i skolsammanhang då innehållets trovärdighet traditionellt sett anses mindre problematiskt.26 

Maria Deldén, även hon medverkande i avhandlingen, har utfört en fenomenologisk studie över 

filmvisning i undervisningen där hon undersöker hur elever upplever och erfar sin livsvärld. 27 Utifrån en 

teoretiskt historisk-empatisk ståndpunkt har Deldén undersökt om eleverna kan se, känna och förstå olika 

perspektiv från det förflutna. Studien fokuserar på elevintervjuer från tre olika gymnasieklasser som alla 

har fått se - och arbeta med - historiska spelfilmer i undervisningen.28 Resultatet av studien visar bl.a. att 

undersökningens eleverna känner en länk mellan sina känslor och karaktärernas vilket leder till tankar om 

rätt och fel såväl ur individperspektiv som ur ett samhällsperspektiv. Andra elever menar att spelfilmens 

visualisering av historiska händelser underlättar det känslosamma samhörigheten.29  

Deldén menar att empatin som eleverna erfar uttrycker sig på två vis; kroppsligt och kognitivt. Den 

kroppsliga handlar om ett känslomässigt engagemang med karaktärerna medan den kognitiva handlar om 

reflektion kring karaktärerna, som i sin tur leder till en djupare förståelse för mänskligt agerande överlag.30 

Denna empati skiljer Deldén från den historiska empatin som snarare fokuserar på elevernas förmåga att 

förstå karaktärerna utifrån det förflutnas premisser. Trots att den historiska empatin kan vara svårare för 

eleverna att begripa är den inte oöverkomlig. Utöver detta kunde Deldén även urskilja en tredje upplevelse: 

antipati. Vissa elever uttryckte stark oförståelse och negativa känslor inför den skildrade händelsen och 

dessutom sökte de förklara komplicerade händelser utifrån simpla förklaringar som att var ”galna eller 

dumma i huvudet”.31 

Deldén menar att det är komplext och delvis problematiskt att använda spelfilm i 

historieundervisningen. Spelfilmen kan nämligen förenkla och bagatellisera ett historisk skeende eller på 

annat sätt styra elevens empati på så vis att förståelsen för den förmedlade historien blir vinklad. Här pekar 

Deldén på vikten av lärarens kunskap och kompetens inför att bruka spelfilm i sin undervisning. Såvida 

inte läraren är väl medveten om vilka slags tankar och känslor en film kan väcka hos elever, eller hur 

spelfilmen ska brukas på ett gynnsamt vis i undervisningen kan det istället riskera att stjälpa snarare än 

                                                
25 Ibid, 169 
26 Ibid, 175-176 
27 Deldén, Maria. Det räcker inte att bara visa en film: historisk spelfilm i undervisningen. I Medier i 
historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken. Larsson, Anna (red.) Lic.-avh., Umeå 
universitet, 2016, 181-182 
28 Ibid, 183 
29 Ibid, 185-186 
30 Ibid, 187 
31 Ibid, 189-190 



9 

hjälpa elevernas förståelse för det förgångna. Däremot visar studiens slutresultat att eleverna själva 

uppfattar att de lär sig något av att se film och därmed kan det sägas att deras historiska horisont vidgas. 32 

I avhandlingen Folkmord som film utför Steven Dahl en receptionsstudie kring spelfilm i 

historieundervisningen med speciellt fokus på historiemedvetandets roll som en bärande del i analysen. 

Studiens empiriska material är baserat på 124 gymnasieelevers deltagande i arbetet med spelfilmen Hotell 

Rwanda.33 Utgångspunkten för studien är att individens historiemedvetande påverkar mottagandet av en 

spelfilm samtidigt som historiemedvetandet i sin tur påverkas i mötet med spelfilmen.34 Studiens analytiska 

redskap grundas på historiekulturens tre meningsskapande dimensioner; den estetiska, den politiska och 

den kognitiva som representerar känsla, vilja och förstånd, respektive. 35 

Dahls forskningsdeltagare var uppdelade i två grupper; huvudgruppen hade på förhand fått en 

föreläsning om folkmordet i Rwanda innan filmvisningen. Kontrollgruppen hade däremot inte fått ta del av 

samma information.36 Studien visade bl.a. att eleverna i kontrollgruppen hade svårare att göra kopplingar 

till andra folkmord än eleverna i huvudgruppen och att de även tenderade att ha en mer regressiv än 

progressiv syn på framtiden och människan. Eleverna uppfattar således att historien upprepar sig med 

jämna mellanrum, varför de känner en hopplöshet och maktlöshet inför människans framtid. 37 Dahl kunde 

däremot urskilja ett gemensamt drag hos majoriteten av eleverna, nämligen deras oförmåga att kunna 

problematisera sina historiska jämförelser, som nästan enbart gjordes utifrån likheter och inte skillnader. 

Dahl menar att det är beaktansvärt att enbart en tredjedel av eleverna kunde resonera och dra paralleller till 

andra gränssättande händelser utifrån skillnader såväl som likheter. 38  

Resultatet av forskningen visade att en stor andel av eleverna visade på ett funktionsdugligt 

historiemedvetande medan andra var mer motståndskraftiga för nya perspektiv på folkmord. En mindre 

grupp, som förhöll sig källkritisk, utmanade  filmens budskap genom att dels applicera olika perspektiv på 

historien och dels hålla sig till sakhistoriska kunskaper.39 Dahls slutsats av forskningen visar att majoriteten 

av eleverna blev påverkade av spelfilmen, främst på den emotiva och politiska dimensionen. Dahl kunde 

även visa på att filmvisningen skapade ett forum för eleverna att beröra moraliska och existentiella frågor 

på. Därmed kunde Dahl påvisa spelfilmens betydelse i igångsättandet av elevernas historiemedvetande och 

meningsskapande process i undervisningen.40  

 

 

 

                                                
32 Ibid, 191ff 
33 Dahl, 18 
34 Ibid, 13 
35 Ibid, 27 
36 Ibid, 80 
37 Ibid, 163-165 
38 Ibid, 158, 243-244 
39 Ibid, 235-236 
40 Ibid, 248-250 
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5. Metod och material 

Dahl fastställer i sin avhandling att det saknas tillräcklig kunskap kring vilka spelfilmer lärare använder i 

sin undervisning, hur och dessutom i vilket syfte spefilmerna brukas. Han menar att det saknas tillräckliga 

undersökningar, inte enbart i Sverige, utan även i andra länder såsom USA, där flest studier kring just film i 

undervisning skett. Dahls uttalande utgår främst från undersökningar i amerikanska skolor om filmens 

betydelse för elevers lärande och förståelse för historia.41  

Med Dahls uttalande om bristande undersökningsmaterial kring spelfilm i historieundervisningen söker 

denna uppsats göra ett litet bidrag till det skrala men växande utbud av forskning om spelfilmens roll i 

skolan. Det empiriska materialet för föreliggande studie kommer således att baseras på ett urval av två 

spelfilmer från AV-medias utbud. I AV-medias arkiv finns det sammanlagt åtta spelfilmer som behandlar 

temat Förintelsen, med inriktning mot grundskolans senare del. Av dessa åtta spelfilmer har två av dem 

valts ut baserat på deras popularitet och rankning på filmdatabasen IMDB, som är världens största 

filmdatabas på Internet.42 Urvalet av filmer har således inte handplockats av uppsatsförfattaren, utan deras 

medverkan är uteslutet grundat på deras höga betygsättning på ovan nämnda hemsida samt att de finns 

tillgängliga på AV-media. Det medvetna valet av antal spelfilmer är däremot grundat på uppsatsens 

omfång; det ter sig inte realistiskt att undersöka och analysera alla åtta filmer. 

I Filmanalys - en introduktion skriver Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling att det inte är rimligt att 

skapa en universalmodell för hur filmanalys ska bedrivas då den rörliga bilden har gett upphov till otaliga 

genrer och former. Detta har i sin tur resulterat i att en uppsjö av metoder och teorier vuxit fram. Trots 

detta, menar de, kan filmanalytikern, i detta fall uppsatsförfattaren, göra en lista över vissa övergripande 

punkter eller moment som är oundvikliga för den aktuella studien. Det är viktigt, hävdar de, att det klargörs 

vad som önskas uppnå med analysen och i vilket sammanhang analysen ska ingå.43 

 Andersson och Hedling understryker att det väsentliga med noggranna analyser är att de inte gör 

anspråk på att visa upp en total bild eller definition utan att den snarare söker nå fram till ny kunskap.44 

Föreliggande uppsats kommer därför att göra en ansats att applicera de tre historiedidaktiska begreppen 

historiemedvetande, historiebruk och källkritik  på spelfilmernas innehåll och analysera filmerna därefter. 

Som tidigare nämnts, finns det inga tydliga allmängiltiga mallar för filmanalys, däremot finns det vissa 

gemensamma nämnare där t.ex. scener, dialoger och karaktärer samt regissörens syfte med produktionen 

granskas och analyseras.45 Vad gäller begreppet historiemedvetande behöver det operationaliseras för att 

kunna användas som ett analysredskap; detta innebär att begreppet fungerar som en dubbel tankeoperation; 

att människan ses som såväl skapad som skapare av historia. Med andra ord betyder det att människan 

utgår från sig själv och sin egen livssituation för att kunna bruka och tolka historia. 

                                                
41 Ibid, 53 
42 NE, Amazon  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amazon-(2) (hämtad 2018-04-09) 
43 Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik. Filmanalys - en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 1999, 7-8 
44 Ibid, 10 
45 Ibid, 16ff 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amazon-(2
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5.1 Spelfilmerna 

5.1.1 Schindler’s List 

Spelfilmen Schindler’s List är en amerikansk produktion som delvis är baserad på Thomas Keneallys 

dokumentärroman Schindler’s Ark. Steven Spielbergs filmatisering utgår partiellt från bokens innehåll och 

kantas med autentiska händelser och personer. Det bör redan nu poängteras att spelfilmen gjorts i ett 

kommersiellt syfte och är således präglad av Spielbergs fria tolkning av såväl romanen som de faktiska 

händelserna, vilket innebär att Schindler’s List främst bör betraktas som en fiktiv berättelse. På den 

internationella filmdatabasen IMDB46 har Schindler’s List erhållit ett betyg på 8.9 av totalt 10 stjärnor.47 

Schindler’s List har dessutom nominerats till totalt tolv Oscarstatyetter och vunnit sju av dessa 

nomineringar.48 Zander menar att Schindler’s List skulle kunna mätas på Richterskalan, då dess 

kommersiella genomslagskraft i offentligheten varit så upplysande gällande det nazistiska folkmordet på 

judarna och hade kunnat jämföras med den genomslagskraft som Birth of a Nation hade på inställningen till 

slaveriet och det amerikanska inbördeskriget på det tidiga 1900-talet.49 

Filmens handling kretsar kring affärsmannen och opportunisten Oskar Schindler som mitt under 

brinnande krig försöker starta upp ett nytt företag med syfte att sälja bland annat köksreskap av emaljerat 

stål till den tyska armén. Schindler anställer Itzhak Stern, en judiskt bokhållare, som ska ansvara för 

företagets affärer medan Schindler själv ämnar fokusera på att såväl skapa kontakter som att muta rätt 

personer för att snabbt etablera sitt företag. Tillsammans lyckas Schindler och Stern skapa en vinstdrivande 

emaljfabrik som enbart anställer oavlönade judar från gettot i Krakow. Under tiden lyckas Schindler forma 

en vänskap med filmens antagonist tillika koncentrationslägerkommendant Amon Göth, en vänskap som 

senare kommer till nytta när Schindler senare försöker rädda sina anställdas liv undan förintelselägret 

Auschwitz.  

Till en början verkar Schindler inte lida några samvetskval över sina ständiga otrohetsaffärer, sitt 

medlemskapet i nazistpartiet eller profiteringen av judarnas situation i Polen; hans extravaganta livsstil 

kontrasteras mot judarnas inhumana levnadsförhållanden i gettot. Schindlers ditintills rena samvete rubbas 

sakteligen allteftersom hans vänskap med Stern växer, något som öppnar hans ögon för hur judarnas 

livssituation de facto ser ut. Det är däremot först i samband med order om judarnas deportation till 

Auschwitz som Schindlers engagemang och räddningsaktion på allvar påbörjas.  

I en kamp mot tiden och nazismen kämpar Schindler och Stern tillsammans för att rädda så många 

anställdas liv som möjligt. Schindler tvingas utnyttja alla sina kontakter, muta högt uppsatta och spenderar 

                                                
46 IMDB. About IMDB. Filmdatabasen har ungefär 250 miljoner unika besökare/månad och medlemsantalet 

uppgår till över 8 miljoner. 
https://www.imdb.com/pressroom/about/?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=c1695c53-c70f-429d-
859f-647489ac83de&pf_rd_r=VJEY34RVQQ117X0A2BFV&pf_rd_s=right-
1&pf_rd_t=60601&pf_rd_i=pressroom.stats&ref_=fea_pr_pr_lk2 (Hämtad 2018-05-20) 
47 IMDB. Schindler’s List. Betyget är baserat på över en miljon unika betygsättare.  
https://www.imdb.com/title/tt0108052/?ref_=nv_sr_1 (Hämtad 2018-05-20) 
48 IMDB. Schindler’s List 
49 Zander. 2006, 197 

https://www.imdb.com/pressroom/about/?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=c1695c53-c70f-429d-859f-647489ac83de&pf_rd_r=VJEY34RVQQ117X0A2BFV&pf_rd_s=right-1&pf_rd_t=60601&pf_rd_i=pressroom.stats&ref_=fea_pr_pr_lk2
https://www.imdb.com/pressroom/about/?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=c1695c53-c70f-429d-859f-647489ac83de&pf_rd_r=VJEY34RVQQ117X0A2BFV&pf_rd_s=right-1&pf_rd_t=60601&pf_rd_i=pressroom.stats&ref_=fea_pr_pr_lk2
https://www.imdb.com/pressroom/about/?pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=c1695c53-c70f-429d-859f-647489ac83de&pf_rd_r=VJEY34RVQQ117X0A2BFV&pf_rd_s=right-1&pf_rd_t=60601&pf_rd_i=pressroom.stats&ref_=fea_pr_pr_lk2
https://www.imdb.com/title/tt0108052/?ref_=nv_sr_1
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så småningom hela sin förmögenhet på att köpslå om cirka tusen judars liv. Inför SS-officerarna söker 

Schindler visa på att han enbart vill ha gratis arbetskraft men bakom ridåerna handlar det om liv och död 

för fabrikens anställda. Vid krigets slut tvingas så Schindler till landsflykt, då han i det publika fortfarande 

är anhängare av nazismen och direktör för ett företag byggt på slavarbete. Schindlers sista monolog 

behandlar hans nyfunna moraliska grundprinciper som bland annat visar sig i att han inte längre bedrar sin 

hustru och han numera anser att ett människoliv är mer värdefullt än pengar och status. 

 

5.1.2 La vita é Bella 

Likt Schindler’s List kan även den italienska produktionen La vita é Bella titulera sig som vinnare av det 

prestigefyllda filmpriset Oscar, med sammanlagt tre vinster av sex nomineringar50. Roberto Benignis verk 

har fått 8.6 stjärnor på IMDB och detta från över en halv miljoner unika röster, 51 vilket visar på filmens 

popularitet. Skillnaden mellan Schindler’s List och La vita é Bella är den senares komiska inslag samt att 

den skildrar fascismen såväl som nazismen. La vita é Bella skiljer sig från många produktioner om 

Förintelsen då den är en blandning mellan drama och komedi. 

La vita é Bella utspelar sig i Italien innan och under krigstiden. Filmen skildrar ett äkta par, Dora och 

Guido, samt deras femårige son Giosué. Maken, som har judisk härkomst, skickas tillsammans med sonen 

till ett koncentrationsläger och frun, som vägrar lämna sin man och son, följer efter och blir placerad på 

samma koncentrationsläger. Guidos komiska och positiva personlighetsdrag utgör en väsentlig del av 

filmen då dess handling bygger på Guidos förmåga att skapa en alternativ verklighet för sitt barn på 

koncentrationslägret. För att söka skydda sin son undan den hemska vardag som de nu befinner sig i skapar 

Guido en hittepå-lek. Leken går ut på att alla spelarna, d.v.s. judarna på lägret, ska försöka samla 1000 

poäng för att bli belönade med en riktig stridsvagn (som är Giosués favoritleksak). Guido utsätter sig själv 

för stor fara i sitt desperata försök att upprätthålla skenet av att lägret är en del av leken. 

Den bistra verkligheten når snart i kapp familjen när kriget lider mot sitt slut och de allierade segrar över 

Axelmakterna. Guido har mot alla odds lyckats hålla sin son gömd, däremot mister han sitt eget liv samma 

dag som räddningen kommer. Filmens slutscen visar Giosué komma ut från sitt gömställe för att bli hittad 

av en amerikansk soldat som sitter i en stridsvagn, vilket får pojken att tro att han vunnit leken och 

belöningen som ju var en stridsvagn, just som hans far hade lovat. Scenen förverkligar den absurda leken 

och  bibehåller samtidigt den lilla pojkens oskuldsfullhet. 

 

 

5.2 Litteratur 

För de teoretiska begreppen har flertalet böcker och avhandlingar använts för att få fram en någorlunda klar 

och entydig bild av begreppens definitioner som är applicerbar på uppsatsens syfte. I antologin 

                                                
50 Ibid 
51 IMDB. La vita é Bella 
https://www.imdb.com/title/tt0118799/?ref_=nv_sr_1 (Hämtad 2018-05-20) 

https://www.imdb.com/title/tt0118799/?ref_=nv_sr_1
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Historiedidaktik av Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson skriver bland annat Bernard Eric Jensen, 

lektor i historia och historiedidaktik. Jensen har en självklar position inom diskursen för 

historiemedvetande och har själv skapat en egen definition av begreppet som tar avstånd från Karl Ernst 

Jeismanns definition. Ett flertal didaktiker samt historikers olika definitioner och tolkningar kommer att 

presenteras så som de är framställda i Historien är nu och Historien är närvarande, både med Klas-Göran 

Karlsson och Ulf Zander som redaktörer. Utöver dessa böcker figurerar även Mattias Karlssons Att 

projicera det förflutna och Magnus Hermansson Adlers Historieundervisningens byggsternar i uppsatsen. 

Från dessa böcker presenteras bl.a. den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann som ses som 

begreppets officiella skapare. Tätt i hälarna på Jeismann följer Jörn Rüsen som presenterat sin egen 

typologi över historiemedvetande och narrration. Även den svenska historiedidaktikern Klas-Göran 

Karlssons tolkning av begreppet historiemedvetande ges en introduktion.  

Gällande begreppet historiebruk kommer denna studie att främst utgå från Klas-Göran Karlssons 

tolkning av begreppet och delvis kompletteras av Peter Aronssons definition i  Historiebruk - att använda 

historia i det förflutna. Karlsson definitioner är hämtade ur bl.a. Historien är närvarande och Historien är 

nu. Både Aronsson och Karlsson har en gedigen forskarbakgrund i såväl historiedidaktik som historiebruk.  

Källkritiken, som är det minst svårtydliga begreppet av de tre, kommer att presenteras utifrån Torsten 

Thuréns bok Källkritik samt artiklar framtagna av Nationalencyklopedin och Skolverket.  

 

 

5.3 Historieundervisningens uppdrag i LGR 11 

Föreliggande studie ter sig otydligt om inte kunskapskraven för grundskolans senare del synliggörs. I detta 

avsnitt presenteras de krav som skolstyrelsen och regeringen har satt på svensk grundskoleundervisning i 

allmänhet och på ämnet historia i synnerhet. Till skillnad från föregående kursplan är den senaste mycket 

tydligare i sitt ämnesinnehåll, skriver Per Eliasson, professor i historiedidaktik. Han menar att LGR11 

kännetecknas av en ambition att bygga en kunskapsprogression i grundskolans olika ämnen som ämnar 

göra övergången till gymnasiet smidigare.52 

Redan under LGR11s inledningsrubrik “skolans värdegrund och uppdrag” betonas källkritikens 

betydelse och skolans ansvar för att eleverna “utvecklar sin förmåga att källkritiskt granska fakta och 

förhållanden [...]”53. Det “kritiska tänkandet” belyses igen under rubriken “övergripande mål och 

riktlinjer”.54 Vikten av källkritik i skolan är följaktligen inte enbart fokuserad till historieundervisningen 

utan är ett av de övergripande målen med elevens utbildning. I Historien är närvarande skriver Eliasson att 

det främst är tre förmågor55 som understryks i kursplanen för grundskolans historieundervisning och menar 

                                                
52 Eliasson, Per. Historieämnet i de nya läroplanerna. I Historien är närvarande - Historiedidaktik som teori 

och tillämpning. 1:2 uppl. Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) Lund: Studentlitteratur, 2014, 255 
53 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (hädanefter benämns som 

LGR11 i fotnoterna), 9 
54 Ibid, 13 
55 Se de tre förmågorna på s.15 
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att kunskap om hur historia skapas via tolkningar av historiska källor betonas som en av dessa förmågor. 

Han menar vidare att synen på historia som kunskap inte är given utan ska snarare ses som skapad, varför 

kravet på källkritik är tydligt uttryckt i kursplanen.56 

Källkritikens roll i elevens skolning påpekas flertalet gånger i kursplanen och lyfts fram igen under det 

centrala innehållet för årskurs 7-9. Skolverket menar i LGR11 att undervisningen ska stimulera elevens 

nyfikenhet på historia och hjälpa eleven att kritiskt granska, tolka och värdera de källor som ligger till 

grund för skapa historisk kunskap.57 Eleven ska även lära sig vad historiska källor “berättar om människor 

eller gruppers strävan att påverka och förbättra sin egen och andras levnadsstandard”58. Enligt Eliasson är 

möjligheterna för självreflektion som tydligast när eleven får orientera sig i inte bara sin situation utan även 

andras situationer såväl i gången tid som i elevens egen nutid.59 Eleven förväntas även lära sig tolka och 

värdera källor från olika högkulturer och hur olika människors historia speglar de övergripande 

förändringarna i människans levnadsvillkor.60 

Förutom källkritiken framhålls, om så indirekt, även värdet av ett historiemedvetande i skolans uppdrag. 

Eleverna ska lära sig skapa en “en förförståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden”61. Detta 

förstärks givetvis vidare under kursplanen för historia där den allra första meningen behandlar just 

historiemedvetande. Skolverket skriver att “människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes 

föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden” och menar att detta påverkar det sätt som det 

förflutna inverkar på “våra liv idag och våra val inför framtiden”62.  

Själva begreppet historiemedvetande står uttalat först under rubriken “syfte” där det för första gången 

definieras som en “insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om 

framtiden.63 Detta kan ses som en förenkling av ett, som Karlsson benämner det, “analytiskt och empiriskt 

svårfångat begrepp”64. Skolverket har till synes valt att använda historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismanns65 

andra definition och därmed eliminerat utrymme för andra tolkningar. Hermansson Adler menar att det är 

problematiskt att använda sig av begreppet historiemedvetande i kursplanen på grund av dess mångtydighet 

och diffusa natur. Han menar sig tvivla på om begreppet ens har någon praktisk eller medveten användning 

i undervisningen. Han anser istället att det i undervisningen omedvetet förekommer situationer där elevens 

olika tankesätt bearbetas, oavhängigt på begreppets närvaro eller ej.66 

                                                
56 Eliasson, 256-260 
57 LGR11, 172 
58 Ibid, 176 
59 Eliasson, 260 
60 LGR11, 177 
61 Ibid, 9 
62 Ibid, 172 
63 Ibid 
64 Karlsson, K-G. 2014, 57 
65Jeismanns fyra definitioner av begreppet historiemedvetande kommer att presenteras under avsnittet 
“teoretiska begrepp”.  
66 Hermansson Adler, 78-79 



15 

Eliasson menar att vikten av historiemedvetande utgör en distinkt skillnad från tidigare kursplaner, då 

begreppet nu binder ihop hela kursplanen.67 Historiemedvetandet, menar Eliasson, är syftet med 

kursplanens tre främsta förmågor; att eleven ska skapa en historisk referensram för en fördjupad förståelse 

för nutiden, att eleven ska lära sig tolka källmaterial samt hur historiska berättelser används i samhället och 

vardagslivet genom människors reflektion över sin och andras historiebruk.68 Eliasson väljer att införa en 

fjärde förmåga som han anser spela stor roll för hur eleven lär sig att historia skapas, ordnas och brukas, 

nämligen vetskapen om hur historiska begrepp ska användas. Dessa fyra förmågor, menar han, leder alla 

till att elevens historiemedvetande synliggörs och utvecklas.69 

Tätt sammanvävt med historiemedvetande och källkritik är bruket av historia. Även detta framkommer 

som ett av historieämnets målsättningar för eleverna i grundskolan. Under flera punkter i kursplanen lyfts 

vikten av att söka utveckla elevers kompetens i hur historia ska användas. Skolverket skriver att 

undervisningen ska ge eleverna förutsättningar till att utveckla kunskaper om “metoder och om hur historia 

ska användas för olika syften”70. Att veta hur historia brukas kan hjälpa eleven skapa en förståelse för hur 

historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Bruket av historia kan även fungera som ett 

redskap då eleven lär sig att reflektera över inte bara sin, utan även över andras användning av historia i 

olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.71 Vidare kan historiebruket även användas för att söka 

förstå “hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar”72. Detta för tankarna 

tillbaka till historiemedvetande och därmed går begreppen hand i hand.  

De tre ovanstående begreppen utgör en stor del av både läro- och kursplanernas  centrala innehåll. Detta 

innebär såväl riktlinjer som restriktioner för historieämnet där filmvisning agerar undervisningsmaterial. 

Uppsatsens senare del söker förena de olika teoretiska begreppen och ge exempel på hur en lärare bäst kan 

nyttja film som ett redskap för att utveckla elevers historiemedvetande, historiebruk samt utveckla deras 

källkritiska hållning.  

 

 

6. Teoretiska begrepp 

I detta avsnitt ska de teoretiska begreppen historiemedvetande, historiebruk samt källkritik presenteras 

enligt den nämnda ordningen. Dessa begrepp och deras definitioner ska utgöra de teoretiska redskap enligt 

vilken föreliggande uppsats ska diskuteras och analyseras utifrån.  

 

 

 

                                                
67 Eliasson, 256 
68 Ibid, 256, 260 
69 Ibid, 256 
70 LGR11, 172 
71 Ibid 
72 Ibid, 177 
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6.1 Historiemedvetande 

Historiemedvetande är ett ibland mycket diffust och abstrakt begrepp, varav det finns flertalet historiker 

som sökt reda ut och definiera det. För att begreppet historiemedvetande ska kunna definieras krävs först 

och främst en viss förståelse för den arena där det kommer till uttryck; nämligen historiekulturen73. På 

grund av begreppets relevans för historiemedvetande kommer härmed en definition av ett brett ämne att 

presenteras. Detta kommer dock att göras i korta drag då historiekultur som begrepp inte inryms inom 

uppsatsens omfång.  

NE definierar historiekultur som en “benämning på kommunikationskedjor som är baserade på 

historia”.74 Karlsson menar att en historiedidaktisk kommunikationskedja innefattar såväl aktörer som är 

avsändare och förmedlare som mottagare av historia. Dessa kedjor handlar om olika medier och kanaler där 

historia förmedlas och hur dessa förmedlingskanaler ständigt förändras över tid.75 Karlsson menar att det 

finns två sätt på vilka historiekulturen kan analyseras; ett procentuellt och ett strukturellt perspektiv. I det 

förra handlar det om att förmedlingens förändrade karaktär skiftat i sätt och anledning över tid - 

historieförmedlingen har således inte alltid sett likadan ut som den gör idag.76 Det senare perspektivet rör 

historieförmedling i olika samhällen och kulturer. Karlsson menar att olika länder eller regioners 

historieförmedling har olika karaktär beroende på den politiska maktens syn på historiebruk77 eller på 

grund av den traditionella historiekultur som är rådande i ett samhälle. 78 

På 300-talet skrev Augustinus att de tre tempusformerna det förflutna, nuet och framtiden borde 

benämnas som “det närvarande som rymmer det förflutna, det närvarande som rymmer den närvarande och 

närvarande som rymmer den tillkommande.”79 Detta, menar han, överensstämmer bättre med den tredelade 

uppdelning som går att återfinna i människans själ då “[D]et förflutnas samtidighet är minnet, det 

närvarandes samtidighet är iakttagelsen och det tillkommandes samtidighet är hoppet”80.  

År 1979 namngav den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann det som Augustinus försökt ge 

uttryck för och definierade det då i fyra kategorier, där de vanligast slås samman och/eller förenklats som 

ett samspel mellan tolkningen av det förflutna, förståelse för nutiden samt ett perspektiv inför framtida 

situationer.81 Nedan presenteras Jeismanns fyra kategorier som definierar historiemedvetandet olika delar: 

 

1. Historiemedvetande är den ständiga närvarande vetskapen om att alla människor och i 

alla riktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga de har 

                                                
73 Karlsson, K-G. 2009, 47 
74 NE. Historiekultur 
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historiekultur (Hämtad 2018-04-20) 
75 Karlsson, K-G. 2009, 38 
76 Ibid, 40 
77 Begreppet historiebruk presenteras längre fram i uppsatsen 
78 Ibid, 40-41 
79 Aronsson, 11 
80 Ibid 
81 Karlsson, K-G. 2009, 4-48 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historiekultur
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en härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan 

förutsättningar. 

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 

förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden. 

3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning 

4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella 

upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet 

och upprätthållandet av mänskliga samhällen.82 

 

Den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen ställer sig kritisk till denna kategorisering och menar 

att det är viktigt att alla Jeismanns fyra definitioner redogörs för, speciellt då skillnaderna mellan dem blir 

betydande beroende på vilken definition som ämnas användas. Han menar vidare att definitionerna 

härstammar från olika teorier, där t.ex. nummer tre är kunskapsteoretisk och den fjärde snarare sociologiskt 

betingad. Även deras respektive innehåll kan ses som motstridiga, påtalar Jensen, och exemplifierar med att 

kärnan i de två första definitionerna behandlar dåtid, nutid och framtid medan den fjärde enbart berör dåtid 

och nutid.83 

Jensen kritiserar inte Jeismanns kategorisering utan att för den delen presentera en egen typologi över 

begreppet. Han menar att utgångspunkten för hans kategorisering baseras på dagens didaktiska utmaning; 

nämligen “etablerandet av ett fruktbart samspel mellan de tillgängliga medvetandeformer och 

förståelseformer som finns i livsvärlden respektive ämnesvärlden”84, alltså hur elevens eget 

livssammanhang ska förhållas till det världsliga sammanhanget.  

Jensen menar att det finns olika slags historiemedvetande, men där den allomfattande benämns som 

tidsmedvetande och inbegriper således alla former av historiemedvetande.85 Själva begreppet 

historiemedvetande menar han är de medvetandeformer som berör processförhållanden mellan dåtid, nutid 

och framtid. Dessa bör, enligt Jensen betraktas som betingade och framkallade av mänskligt handlande.86 

Jensen talar även om ett historiskt medvetande som innebär en medvetenhet över att den egna personen är 

en produkt av historien samt att historiska förändringar är oundvikliga. Jensens sista form är historiesynen 

som behandlar helhetssynen, det vill säga alla former av genomarbetat och genomstrukturerat 

historiemedvetande.87 

Jensen tar avstamp från just historiemedvetande och urskiljer där fem komplexa processer som sedan 

definieras. Dessa kategorier sammanförs sedan ytterligare till enbart tre då han menar att de implicit 

behandlar samma beröringspunkter. Hans första process är historiemedvetande som identitet och är tätt 

                                                
82 Ammert, Niklas. Finns då (och) nu (och) sedan? - uttryck för historiemedvetande i grundskolans 
historieböcker. I Historien är nu: en introduktion till historiedidaktik. 2:1 uppl. Klas-Göran Karlsson & 
Zander, Ulf (red.) Lund: Studentlitteratur, 2009, 300 
83 Jensen, Bernard Eric. Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, didaktik. I Historiedidaktik. 

Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran (red.) Lund: Studentlitteratur, 1997, 51-52 
84 Ibid, 58 
85 Ibid, 58-59 
86 Ibid, 59 
87 Ibid, 60 
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sammanvävd med hans andra process som han kallar historiemedvetande som mötet med det annorlunda.88 

Enligt nyss nämnda processer skapas identitet genom speglingar i samhället för att markera skillnader 

gentemot en föreställd “vi mot dem”-gemenskap.89 Jensen menar att dessa processer inte enbart ska tolkas 

som mentala utan de påverkar även uppbyggandet och nedbrytandet av människors känslor och antipatier 

gentemot såväl vänner som fiender - vilket i sin tur leder till en förståelse för andra för att erfara förståelse 

för ens egna person och vice versa. När det gäller undervisning krävs därför en kvalificerad utbildare som 

förmår hjälpa eleven att erhålla ett multidimensionellt perspektiv samt erbjuda en undervisning där elevens 

identitet ständigt blir bearbetad och utvecklad.90  

Liksom Jensens första och andra processer är även den tredje och fjärde hopflätade - historiemedvetande 

som socio-kulturell läroprocess och historiemedvetande som värde- och principförklaring. Dessa 

processer, menar Jensen, kan direkt sammanlänkas med den latinska devisen historia magistra vitae91 då de 

fordrar över att människan ska söka förena sin tolkning av det förflutna, sin förståelse för nuet samt sina 

förväntningar inför framtiden om hen vill komma till insikt om hur livet kan och bör levas. Det innebär 

med andra ord att lärdomar ska användas på ett fördelaktigt sätt i framtiden.92 Genom denna process 

utvecklar individen det som Jensen kallar scenariekompetens, en kompetens som är av vikt för att kunna 

leva och interagera med andra i samhället. Scenariekompetensen innebär i sig en förmåga att kunna ställa 

upp, genomföra samt värdera olika socio-kulturella scenarier. Det fordrar bl.a. inlevelsen att kunna se 

alternativa handlingar, förutsättningar och möjligheter för om en situation hade varit annorlunda än det 

faktiska - alltså en kontrafaktisk historiesyn. Därutöver innebär det även förmågan att kunna göra och förstå 

kopplingar mellan samtliga tre tempusformer i historiska skeenden.93 

Historiemedvetande som berättelse är Jensens femte och sista process och den berör individens förmåga 

att kunna förstå och framställa sin egen och andras liv som konkreta och specifika förlopp i tid och rum, 

dvs. att förloppet har en tydlig början där mer eller mindre “omfattande förändringar äger rum”, samt ett 

slut som antingen är “preliminärt eller definitivt”94. Utöver detta innebär denna process att en specifik 

händelse enbart kan förstås och tolkas fullständigt om den betraktas utifrån dess aktuella natur-och 

kulturbetingelser som var rådande då händelsen ägde rum.95  

Historiemedvetande som berättelse har en mycket betydande roll för hur individens bildnings- och 

läroprocess struktureras, argumenterar Jensen, och menar att det påverkar det historiska narrativet, något 

som traditionellt delats upp i två positioner. Den första positionen handlar om att människan retrospektivt 

skapar ett narrativ genom att förklara handlings- och händelseförlopp i en bestämd ordning. I den andra 

utgår det narrativa mot bakgrund av att människolivet, såväl individens som kollektivets, består av ett antal 

                                                
88 Ibid, 74 
89 Ibid, 74 
90 Ibid, 74-75 
91 “historia som livets läromästare” 
92 Jensen, 76 
93 Ibid, 76-77 
94 Ibid, 79 
95 Ibid 
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komplext levda berättelser. Med detta menar Jensen att människan, genom berättelsen, kommer till liv på 

samma sätt som berättelsen kommer till liv genom att människan återger dem. Häri menar han således att 

den narrativa kompetensen blir av vikt i skolsammanhang då eleven på samma gång lär sig att få insikt i 

människans historieskapande verksamhet samt utvecklar sin egen berättelseförmåga.  

Ett decennium senare träder historiedidaktikern Sven Sødring Jensen in på scenen och ansluter sig då till 

Jeismanns definitioner och menar precis som Jeismann att det inte enbart är det förgångna som står i fokus 

när det gäller historiemedvetande. Snarare är utgångspunkten den sentida människan och samhället som på 

olika sätt interagerar med dåtiden.96 

Enligt den tyske historikern Jörn Rüsen däremot, aktiveras människans historiemedvetande snarare av 

“borderline events” dvs av traumatiska händelser, kriser eller stora förändringar och  osäkerheter som har 

en betydande påverkan på människans tankar om gott och ont, liv och död.97 För att kunna skapa mening åt 

sitt liv försöker människan på ett sammanhängande vis återberätta sina upplevelser i kronologisk ordning. 

Denna idé är en del av det som Rüsen benämner som en narrativ kompetens98 och kan direkt jämföras med 

Jensens scenariekompetens. Styrkan i den historiska berättelsen, menar Rüsen, ligger i att historien 

tillskrivs en mening och riktning som är av stor betydelse för skapandet av personens identitet och i 

utvecklingen av hennes historiemedvetande.99 

Rüsen anser nämligen att historiemedvetande är fundamentalt för en individs identitet och moral då 

personens historiska narrativ bestämmer vilken typ av människa hen blir. Människans moraliska 

värdegrund är beroende av ett historiemedvetande eftersom det konstituerar en förståelse för det egna jaget 

samt dennes värld. En person som inte förstår att hen är en produkt av sitt förflutna och samtid kan heller 

inte besitta goda moraliska ståndpunkter eftersom hen inte kan förstå kommande moraliska 

handlingssituationer hon kan komma att ställas inför. Därmed är utvecklandet och bearbetandet av ett 

historiemedvetande av yttersta vikt för Rüsen.100 

För detta ändamål har Rüsen därför utarbetat tre principer samt ett genetiskt perspektiv101 som kan 

hjälpa såväl den historiska berättelsen som identitetens fortsätta utveckling i en produktiv riktning.102 Det 

första kriteriet benämner han som konkretion och innebär att historien bör anspela på individens egna 

erfarenheter och upplevelser av det förgångna, alltså minnet. Den andra principen kallar han kontinuitet och 

syftar till att samtliga tre tempusformer; dåtid, nutid och framtid samspelar i samma 

utvecklingssammanhang för att händelserna som utspelar ska upplevas som relevanta och icke-repetitiva. 

                                                
96 Karlsson, K-G. 2009, 49 
97 Ibid, 51 
98 Ibid, 53 
99 Ibid, 33 
100 Thorp, Robert. Vad är ett historiemedvetande och varför är det viktigt? I Kritiska perspektiv på historia. 

Ludvigsson, David (red) Eksjö: Historielärarnas förening, 2013, 102 
101 Samtliga terminologier är baserade på Klas-Göran Karlssons översättning av Rüsens originalbegrepp.  
102 Karlsson, K-G. 2009, 53 & Karlsson, Martin. Att projicera det förflutna - historiebruk och 
historieförmedling i svensk skolfilm 1970-2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud. Lund & Uppsala: 
Sisyfos förlag, 2011, 19 
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Det sista kriteriet - kontext - syftar till att det fordras av människan att relatera sin egna “lilla” historia till 

den “stora” för att kunna orientera sig i tid och rum.103 Hermansson Adler har reviderat denna definition 

något och anslutit den till klassrumsmiljön. Enligt honom utgörs denna narrativa historia i 

undervisningssammanhang av berättelser där elever upplever en historisk och meningsfull rekonstruktion - 

eleven får händelser förklarade till sig och lär sig därmed utveckla en förståelse kring dem. Dessutom 

tillhandahåller narrationen även en historisk sanning som dels tar avstånd från skönlitteratur och dels styrs 

utifrån en kronologisk framställning. 104 

Utöver narrationens tre principer har Rüsen även utvecklat sin egen typologi över begreppet 

historiemedvetande. I hans första kategori återfinns det traditionella historiemedvetandet som behandlar 

tiden som evig, cyklisk och repetitiv. Historiskt nytänkande hör därför inte till denna kategori men däremot 

illumineras de samhällsbevarande värdena.105  

I den andra kategorin behandlar han det exemplariska historiemedvetandet som konsekvent förknippar 

förändringar till moraliska levnadsregler som framställts som giltiga över tid. Händelser från förr används 

således för att legitimera rådande förändringar i samhället som sedan ska agera som lärdomar för 

eftervärlden. Det är på så vis ett historiemedvetande som är stadd i en förändring som är “styrd och vägledd 

av föredömen och exempel”, såväl goda som dåliga sådana.106  

Det kritiska historiemedvetandet utgör den tredje och står i motsatsförhållande till föregående två 

genom att det snarare utmanar de traditionella historierna och lyfter fram avvikelser från de exemplariska 

livsdeviserna. Den kritiska hållningen betonar mot-berättelser för att påvisa att det inte finns på förhand 

givna moraliska pekpinnar och lägger således tonvikt på ett systematiskt tvivel på om huruvida det 

existerar en relation mellan de olika tempusformerna eller inte. Historiemedvetandet innebär enligt detta 

synsätt att människan inte kan dra lärdom av det förgångna då hen inte är bunden till historiens normer 

samt att samhälleliga värderingar och levnadsregler relativiseras och underordnas historiska förändringar. 

Detta innebär i förlängning en tro på att historien inte påverkar den nutida orienteringen. 107 

Den sista historiemedvetandetypen benämner Rüsen som det genetiska och menar att förändringar är 

oundvikliga, då det är just förändringen som ger livet dess mening. Detta synsätt tar avstånd från att tiden 

skulle vara krampaktig eller destruktiv och istället framhävs de förändringar som tidigare varit negativt 

betingade som positiva. Dessa förändringar erbjuder nu valmöjligheter som ämnar öppna upp för mänsklig 

aktivitet och presenterar potentialen till att skapa en ny värld. 108 

En blandning mellan Jensens historiemedvetande och Rüsens narrativa teori har presenterats av 

historiefilosofen Agnes Heller. Hon argumenterar för att berättelsens värde ligger i förmedlingen av de 

överförda betydelserna. Detta fenomen har Heller namngett begreppsbildning och det innebär att 
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människan tar till sig något för dem okänt eller obekant och kategoriserar in det i en familjär situation. På 

så vis kan hen jämföra något från det förflutna till något ur hennes egen värld och således söka få en 

förståelse för berättelsen. En berättelse om det förflutna ges alltså en mening av mottagaren genom att hen 

applicerar berättelsens budskap och sensmoral på sitt eget liv.109 Hellers begreppsbildning kan 

sammankopplas med Jensens scenariekompetens i så måtto att båda poängterar berättelsens betydelse för 

hur historiemedvetandet formas.  

Hellers resonemang kan likaså förenas med Rüsens narrativa kompetens då båda hänsyftar till att 

historiemedvetandet påverkas av hur mottagarens egna erfarenheter relateras till den förmedlade 

berättelsen.110 Till sin idé inkluderar Heller även moderna medier såsom film, konst och skönlitteratur som 

betydande förmedlingsformer. Dessa ses som redskap genom vilket goda förutsättningar skapas, både för 

att föra fram och problematisera skiftande tempusperspektiv och överförda betydelser, som i detta 

sammanhang betyder att en berättelse som är hämtad ur det förflutna ges en mening av lyssnaren.111  

Inom den svenska historiedidaktiken är det främst Klas-Göran Karlsson som engagerat sig i diskursen 

och bidragit med en egen tolkning av begreppet som den “mentala process genom vilken den sentida 

människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntningar om en 

specifik framtida utveckling”112.  Historiemedvetande, menar Karlsson, är som en mental kompass som 

både hjälper individen att orientera sig i tiden samt bistår med att skapa en mening i tillvaron genom att det 

sätter in människan i ett tidssammanhang i den större historien.113 

Likt ovanstående historiker talar även Karlsson om relevansen av tempusformernas symbiotiska 

samspel med varandra. Det vidgar och fördjupar mötet med historien. Enligt Karlsson förändras 

föreställningar om sam- och framtiden i takt med att själva “nuet” förändras och likaså kan detta ses 

omvänt; nämligen att människans syn på det nutida samhället, dess möjligheter och begränsningar, är direkt 

påverkade av det som ägt rum. Därmed färgas individens framtidsförväntningar av både historietolkningen 

och nutidsförståelsen.114 Av bl.a. denna anledning argumenterar Karlsson för att ingen människa kan vara 

historielös då historiemedvetande oftast är en tyst, strukturlös mental process. När individen reflekterar 

över och interagerar med historien i sin egen identitetsbildning och det egna vetandet eller begrundar sina 

handlingar använder hon sig av sitt historiemedvetande. Det finns således lika många historiemedvetanden 

som det finns individer, då historiemedvetandet är baserat på individens egna upplevelser. Detta innebär 

däremot inte att alla historiemedvetanden är heterogena, tvärtom - deras innehåll och utveckling är 

synnerligen beroende av det samhälle och den historiekultur som de uppträder i.115  

                                                
109 Karlsson, M, 20 
110 Ibid 
111 Karlsson, K-G. 2009, 54 
112 Ibid, 49 
113 Karlsson, K-G. 2014, 58 
114 Karlsson, K-G. 2009, 50 & Karlsson, K-G. 2014, 58 
115 Karlsson, K-G. 2009, 48 & Karlsson, K-G. 2014, 55 
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Historieprofessorn Niklas Ammert menar att historiemedvetande är ett flitigt använt begrepp inom såväl 

skolmiljö som inom vetenskapen. Han menar att begreppet kan delas in i två funktioner där den ena agerar 

analytisk ram med vilken didaktiker undersöker hur historia har yttrat sig, brukats och mottagits i olika 

sammanhang. Den andra funktionen är att historiemedvetande i sig agerar undersökningsobjektet. Ammert 

menar att begreppets dualism både fungerar till dess fördel då det blir användbart i olika sammanhang men 

även till dess nackdel då det kan bli konturlöst om det innehåller alltför många åtskilda delar och 

betydelser.116 Den funktion som historiemedvetande kommer ha i föreliggande studie fokuserar på 

begreppet som analytisk ram med vilken spelfilmerna ska undersökas utifrån.  

 

 

6.2 Historiebruk 

Mot slutet av 1800-talet ställde filosofen Nietzsche historia som vetenskap mot historia som livsbehov. Han 

menar att historia inte enbart ska brukas av vetenskapsmän och akademiker utan historia ska aktivt brukas 

av den vanliga människan.117 Bruk av historia utanför akademins värld har oftast setts som ett missbruk, 

skriver Aronsson, något som är förenligt med den kritik som även Nietzdches ger uttryck för. 118 Nietzsche 

hävdar nämligen att det är livet som är i behov av historia för att fungera och att det vetenskapliga bruket 

snarare tenderar att isolera historien från det sammanhang som de facto ger historien existensberättigande. 

Han utarbetade därför tre idealtyper för historiebruk som han benämner som det monumentalistiska, det 

antikvariska och det kritiska historiebruket.119  

Den första typen vill genom föredömen och exempel söka trösta och påverka. Den vill uppmana till 

identifikation och engagemang genom livfulla och inspirerande personligheter. Denna typ kan däremot 

även användas på mindre positiva vis och då riskerar den att tas ur sitt historiska sammanhang eller på 

annat sätt resultera i grova generaliseringar. 120 

Nietzsches andra typ, det antikvariska, handlar om att skapa en vilja hos människan att uppskatta det 

enkla i livet - genom att samla och bevara ett kulturarv görs ett försöka till att lägga grunden för trygghet 

och förankring. Nackdelen med denna typ kan visa sig i att det förflutna inte får ta tillräcklig plats i nuet, 

vilket kan leda till en försummad lärdom av det förflutna.121 

                                                
116 Ammert, 293 
117 Karlsson, K-G. 2014, 71 & Karlsson, K-G. 2009, 56-57 
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120 Zander, Ulf, et al. ”Det är smart att använda historia i nya händelser”…  Historiebruk i skola och 
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Den sista och tredje idealtypen är det kritiska som vill frigöra sig från historiens bördor för att bygga 

upp en ny historia utifrån hur det borde ha varit. Det viktiga här är att ifrågasätta det förgångna. Dock är det 

ingen riskfri process, då den kräver en insikt om att den nuvarande situationen är ett resultat av den gångna 

historien. 122 

Likt Nietzsche har Klas-Göran Karlsson utarbetat en typologi över begreppet historiebruk. Till skillnad 

från Nietzsches tre typer, är Karlssons kategorisering uppdelad i sex olika typer och dessa bruk kan i 

verkligheten överlappa varandra och/eller utan problem existera sida vid sid.123 Karlsson menar  att allt 

bruk av historia i viss mening handlar om människans sökande efter mening och sammanhang i sin tillvaro. 

Genom denna typologi hoppas Karlsson bidra med ett instrument med vilken historiedidaktiker kan 

använda sig av för att visa hur historia används av olika brukargrupper med olika behov och intressen.124 

Det vanligaste historiebruket, enligt Karlsson, är det han betecknar som det existentiella historiebruket 

som är nära knutet till minne och erfarenheter. Detta bruk kännetecknas bland annat av ett behov av att 

minnas eller glömma en viss händelse.  Det handlar även om att kunna orientera sig och hitta stabilitet i ett 

samhälle där snabba förändringar sker eller i ett samhället som blir utsatt för yttre påfrestningar och 

press.125  

Det existentiella historiebruket används främst av “vanliga” [Karlssons betoning] människor som 

intresserar sig för den “lilla historien” för att söka hitta sin plats i den “stora historien”, då i form av t.ex. 

släktforskning eller dagboksskrivning126. Då detta bruk oftast är av privat natur och är synonymt med 

närhet och intimitet, sätter det inte lika stora eller tydliga spår i det historiska källmaterialet.127 Det 

existentiella bruket, skriver Karlsson, är också välutvecklat i samhällen och hos grupper vars 

“minnesfunktion[er] förstärkts av ett stort yttre tryck” 128 då det kollektiva minnet har engagerats efter till 

exempel en konflikt, folkmord eller annan typ av katastrof.129  

Det andra historiebruket som ingår i Karlssons typologi är det moraliska historiebruket vars främsta 

representanter är den intellektuella- och kulturella eliten som eftersträvar upprättelse för tidigare utövade 

orättvisor i samhället samt söker återställa situationen till dess tidigare struktur.130 Detta bruk kännetecknas 

av att tidigare negligerad, orättfärdigt glömd eller förträngd historia uppmärksammas och förs upp på den 

kulturella agendan. Väl där får den en moralisk-politisk kraft som i sin tur leder till att historien återfår sin 

rättmätiga plats i historien och en rehabiliteringsprocess kan påbörjas.131 Denna typ av bruk är gynnsamt för 
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t.ex. minoritetsgrupper i olika samhällen vars historia blivit kuvade. Vederbörande grupp får via det 

moraliska bruket möjlighet att belysa en tidigare förtryckt historia till sin fördel.132 

Karlssons tredje kategori är det ideologiska historiebruket som används för att legitimera en 

maktposition eller den egna ideologin. Detta görs genom att “brukaren utvecklar ett pedagogiskt 

övertygande och övertalande historiskt meningssammanhang som vittnar om ett samhälles utveckling mot 

vad som beskrivs som ett nutida idealtillstånd och en ännu mer löftesrik framtid”133. Karlsson menar att 

denna typ av historiebruk oftast ses förekomma i den socialistiska/kommunistiska eller nationalistiska 

ideologin, där makthavaren gärna låter locka med idylliska framtidsbilder och gärna tonar ner, banaliserar 

eller rent av raderar misstag eller problem som finns i samhället. En konsekvens som detta bruk medför, 

menar Karlsson, är t.ex. när nationalister använder det till sin fördel för att göra anspråk på ett territorium 

som enligt deras mening rättmätigt tillhör dem.134 Försvaret för annekteringen av landsområdet blir att 

historien rationaliseras -  att historien läggs till rätta i efterhand - genom att förklara och försvara förtryck 

och våld som skett i det förflutna. Konsekvensen som Karlsson talar om drabbar i dessa fall 

minoritetsgrupper som anses sakna historisk rätt till nämnda territorium och blir därmed utsatta för 

eventuell etnisk rensning. 135 

Tätt sammanbunden med det ideologiska historiebruket är ett icke-bruk av historia som kännetecknas av 

ett aktivt avståndstagande från en viss period eller skeende i landets egna historia. Detta avståndstagandet 

kan yttra sig i form av tystnad, undvikande och förföljande och kan, som Karlsson påpekar, i några mer 

angelägna tillfällen handla om direkta lögner eller förnekande av historiska händelser. Han menar att icke-

bruket av historia är en förutsättning för att det ideologiska historiebruket ska verka funktionellt då det 

undanröjer samhälleliga problem och ersätter dem med lovord om framtiden. Det är ett sätt att leda 

blickarna från gångna svårigheter och därmed rationalisera historien, för att återkoppla till det ideologiska 

historiebruket. 136 Brukarna av denna typ av icke-bruk är främst  intellektuella och politiska grupper som 

har makt att tjäna genom att införliva en föreställning om ett meningslöst förflutet och en ljus framtid.137 

Det politisk-pedagogiska historiebruket är Karlssons fjärde och kännetecknas av dess bristande 

kunskapskrav och av dess vilja att väcka och mana människor till politiskt engagemang och 

ställningstagande.138 Det politisk-pedagogiska bruket kan delas in i dess två beståndsdelar, å ena sidan det 

politiska som fokuserar på att genom direkta jämförelser mellan historiska företeelser söka ställa aktuella 

politiska frågor på agendan och å andra sidan det pedagogiska genom vilket likheter i historien betonas 

samtidigt som skillnader åsidosätts.139  
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I det förstnämnda, det politiska, handlar det om att aktualisera en brännande fråga på den politiska 

arenan genom att nyttja medvetna emotionella, moraliska och politiska jämförelser, ofta med negativa 

undertoner. Dessa undertoner får bättre gehör hos folket, menar Karlsson, då brukarna av det politiska 

historiebruket tenderar att göra jämförelser mellan aktuella händelser med “moraliskt förkastliga 

företeelser”, snarare än att dra paralleller till en positiv händelse. 140  

Gällande det pedagogiska historiebruket påtalar Karlsson vikten av att den historia som brukas ska 

göras reflekterande när det förflutna levandegörs och överförs till nuet. Det vanliga pedagogiska bruket är 

att historia används som avskräckande eller uppmuntrande exempel medan reflektion och analys 

negligeras. Han menar att detta är särskilt viktigt i skolvärlden då historieundervisningen alltid inrymmer 

viss reduktionism där komplexa historiska företeelser förenklas och appliceras på en vardaglig situation. 

Det pedagogiska bruket kan däremot göras rätt om jämförelsen mellan den valda historia företeelsen och 

den nutida frågan belyser och analyserar både likheter och skillnader.141 

Till det politisk-pedagogiska historiebruket hör ännu en dimension; nämligen den ursäktande och 

bekännande delen där löften om botgöring och kompensation står som mål. Detta bruk, som även är 

moraliskt betingat, ses företrädesvis hos politiker som inte sällan vädjar om förlåtelse för ett tidigare brott i 

historien. Viktigt att anmärka här är att politikerna inte nödvändigtvis har haft en personlig inblandning i 

händelsen utan deras ursäkt agerar som representant för kollektivet. Äktheten i en sådan ursäkt kan 

debatteras då vissa skeenden i historien snarare ses som en börda som behöver åtgärdas för att en fruktsam 

och effektiv nutida politik och samhällsutveckling ska kunna uppnås.142 

Det femte elementet i Karlssons typologi är det kommersiella historiebruket som främst nyttjar 

historiska företeelser med stor moralisk eller emotionell slagkraft för att vädja till stor publik och därmed 

öka försäljningen för en viss produkt eller vara. Ett exempel på en sådan emotionellt knuten historia som 

Karlsson ger är Förintelsen och när den kommersialiseras i amerikansk media och blir motivet för diverse 

filmer. 143 Han menar att den kommersialiserade Förintelsen väcker en rad historiedidaktiska frågor kring 

gränsdragningar mellan vetenskapliga, konstnärliga och kommersiella värden då produktionen riskerar att 

förringa de historiska implikationerna när de anpassas till den amerikanska Hollywoodkulturen. Det är 

däremot väsentligt, menar Karlsson, att lyfta fram att all framgångsrik historieförmedling i viss mån måste 

anpassas till den rådande historiekulturella kontexten.144 

Zander värderar det kommersiella bruket som det mest betydelsefulla när det gäller förmedlingen av 

historia. Han menar att mediets storskalighet ger det möjlighet att nå framgångar hos olika typer av publik 

från olika historiekulturer. Det är på grund av detta som det kommersiella bruket även stöter på flest 

svårigheter, menar Zander. När det handlar om att skapa en produktion baserat på en historisk händelse 

som är förknippad med oro och lidelse blir processen än mer komplicerat och filmen riskerar därför att 
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floppa. Eftersom syftet för filmproduktion i mångt och mycket främst är att sälja, blir det svårt att skapa en 

historisk film vars huvudpersoner väcker intresse men ringa anstöt.145 

Zander menar att biobesökare ogärna vill ställas inför ett ställningstagande som motstrider deras 

principiella och etiska ståndpunkt eller att filmen blir alltför realistiskt och väcker obehag, något som kan 

leda till att filmen tappar underhållningsvärde. Detta ska däremot inte tolkas som att åskådarna är passiva 

och likgiltiga mottagare av filmen, tvärtom är tittarna inte sällan aktiva och skapar mening utifrån det de 

ser. 146  

Karlssons typologi innehåller så till sist det vetenskapliga historiebruket som till skillnad från 

ovannämnda bruk fordrar professionella kunskaper och kompetens av utövaren, något som de föregående 

inte kräver i samma utsträckning. Den historievetenskapliga verksamheten tenderar att förringa värdet av 

de övriga bruken, då de pga deras bristande tolkningsregelverk anses något otillförlitliga. 147 Det 

vetenskapliga bruket har däremot själv haft lång tid på sig att bygga upp och finputsa regler och metoder 

för att säkra dess professionella hållning, något de andra lite yngre bruken inte haft, varför de ses som 

mindre värdiga bruk av historia.148 Karlsson menar att det vetenskapliga bruket skiljer sig ytterligare från 

de övriga eftersom dess kritisk-analytiska och tolkande redskap vänder sig mot det egna 

vetenskapssamhälle medan de andra bruken snarare har samhället i stort som mål. 149 

Likt Karlsson menar Aronsson att vetenskaps- och skolvärlden inte längre kan göra anspråk på “legitim 

ensamrätt” på sanningsenlig historieåtergivning, då det numera finns flertalet arenor som brukar historia i 

större utsträckning än tidigare. Aronsson menar att historieanvändningen har fått en bredare publik som 

söker förstå sin plats och uppfattning om världen och hur de och deras historia passar in i den.150  

Då Nietzsche och Karlsson har tydliga gränsdragningar mellan typologins olika beståndsdelar, har 

Aronsson inte det. Han utgår snarare från sambanden mellan historiebruk och diverse områden som 

tillsammans genererar en slagkraft för en viss företeelse. Med detta menas att bruken och företeelser lever i 

symbios med varandra - att en företeelse får uppmärksamhet när privatpersoner, samhällen och politiker 

gemensamt minns det förflutna och gör det till en del av vardagen genom film, turismattraktion eller 

litteratur. 151 

Själva begreppet historiebruk har Aronsson definierat som de processer där “historiekulturen aktiveras 

för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter”152 och menar att bruket kan 

tjäna som ett ramverk för att studera t.ex. frågor om kön, etnicitet, klass och andra samhällsgrupper. Det 

kan även fungera som redskap för att utbilda och skapa rikare infallsvinklar i tidigare ensidiga frågor. 153 
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Aronsson har vidare delat upp begreppet i två separata delar, där suffixet “bruk” problematiseras och 

definieras. Han menar att ordet signalerar “enbart en medveten användning” eller att det ses i förhållande 

till dess antonym “missbruk”. Aronsson definierar “bruk som användning eller omsättning både i medveten 

historieåterbruk [sic] och i mindre medveten intentionell mening”154.  

Historieåterbruket som Aronsson istället talar om innebär en historia som redan dessförinnan 

sammanfogats i den samtida samhällshistorien då dess äkthet och relevans verifierats som en del av det 

förflutna. Som kontrast till historieåterbruket lyfter Aronsson fram historiebruk som en självklarhet 

(Aronssons kursivering). Det självklara historiebruket saknar historisk referens och har, enligt Aronsson, 

den största “mytpotentialen”, varför den är svår att säkerställa eller falsifiera.155 

Aronssons motsvarighet till Karlssons politisk-pedagogiska historiebruk benämner han som 

historiebruk som kommunikationsprocess. Denna process består av två delar; förmedlingsmodellen och 

dialogmodellen. I den förra, som närmst kan liknas vid Karlssons politisk-pedagogiska historiebruk, talar 

Aronsson om förmedlingsmodellen, vars utövare ämnar nå ett önskat resultat genom att sätta upp mål, 

skaffa medel för att uppnå dem samt implementera nämnda mål i samhällslivet. Aronsson menar att detta 

dels kan ses som en form av “politik som fostran” och dels som en del av den vetenskapliga modellen där 

populärvetenskap söker förmedla den riktiga kunskapen så sanningsenligt som möjligt. 156 

Kommunikationsprocessens andra del är dialogmodellen som kan jämföras med Karlssons existentiella 

historiebruk. Dialogmodellen förser individer eller grupper med medel och förutsättningar med vilka de 

kan söka få uttryck för sin historia. Aronsson menar att det är i dialogen som individen erfar kunskap om 

sig själv som hon sedan kan använda sig av och reflektera över för att uppnå självupptäckande. Denna  

dialog kan ske både aktivt eller passivt beroende på hur tilltalande den förmedlade informationen är för 

mottagaren. Här bör påpekas att producenten inte alltid avser att nå fram till en mottagare, vare sig det är 

medvetet eller omedvetet. Med det sagt sker dialogen först när informationen, hur den än har gestaltats, väl 

har en mottagare. Dialogmodellen, på grund av dess intima bruk är svårare att känna till, påtalar Aronsson 

och jämför det med det offentliga historiebruket som är mer lättillgänglig då det inte behandlar individens 

privata sfär. 157 På samma sätt är det enklare att erhålla kunskap om producentens intentioner med sitt bruk 

än om konsumentens informationsmottagande och återbruk.158 Detta är något som även Karlsson 

uppmärksammat i sitt existentiella historiebruk då han menar att det är av mer privat natur och inte utgör 

lika betydande genomslagskraft på den stora historien.159 
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6.3 Källkritik 

I dagens mediala samhälle är informationsflödet nästintill oändligt och i takt med att “fake news” alltmer 

etablerat sig i det vardagliga livet, i samhället och framför allt inom den politiska arenan, förefaller det 

naturligt att den källkritiska hållningen bör revideras, tränas och förstärkas, något som även starkt betonas i 

grundskolans kursplan. På skolverkets hemsida understryks förmågan att kritiskt kunna granska och 

värdera information som en förutsättning, dels för att eleven ska klara av sina studier i de olika skolämnena 

och dels som en nödvändig kompetens i det digitaliserade samhället160. 

Källkritik kan förvisso uppfattas som ett allmänt vedertaget ämne i samtiden, dock har det inte alltid sett 

ut så. I början av 1800-talet utarbetade historikern Leopold von Ranke de första grundläggande principerna 

för en källkritisk hållning inom vetenskapen. Trots att källkritik använts tidigare, gjordes det omedvetet och 

under bräckliga former, skriver Magnus Hermansson Adler.161 I samband med Rankes principer började 

historiker enas om de källkritiska verktygen och hur dessa skulle användas. Genom hans principer blev 

historieskrivningen empiriskt strängare då källorna skulle värderas, urkunder skulle få förtur över 

berättelser och sekundärkällans betydelse förpassades helt till primärkällan. 162 

I den svenska historieforskningen kom dessa nya principer inte att gälla förrän i början av 1900-talet, 

och då med bröderna Curt och Lauritz Weibull i spetsen. Hermansson Adler menar att historieskrivningen i 

skolböcker, som förr innehöll myter, legender och sagor, kom att bytas ut eller revideras enligt de nya 

källkritiska principerna. Vidare menar Hermansson Adler att denna revidering och det ständiga 

förbättringsarbetet inom historieskrivningen pågår än idag då historia inte är statiskt.163 Torsten Thurén, 

journalist och historiker, menar att historievetenskapen må ha blivit tråkigare efter revideringen, däremot 

blev den mer trovärdig och pålitlig. 164 

Nationalencyklopedin definierar begreppets syfte som att “genom kritisk prövning försöka fastställa om 

källans informativa innehåll är sant eller falskt, brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på, 

dvs. [sic] om den källan är trovärdig”165. Själva begreppet källa åsyftar ursprungligen till vår kunskap; en 

källa kan således vara i skriftlig, muntlig eller materiell form, menar Thurén, och hävdar att “[A]llt som vi 

bygger vår kunskap på är kunskapskällor”166. Däremot, understryker han, är detta inte helt oproblematiskt, 

då information inte är något som “man bara har att ösa upp”167. Källkritik fordrar en viss grundläggande 

rationalism, nämligen att det finns en verklighet utanför människan själv, men en verklighet som det de 

facto går att införskaffa kunskap om. Förutom rationalismen förutsätts även en kombination av intellektuell 
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kunskap och empati. Detta för att kritikern ska kunna erfara och utveckla en djupare förståelse och 

inlevelseförmåga. Dessa förmågor är till kritikerns fördel när människor i olika tider, samhällen och 

kulturer ska förstås i sin kontext. 168 

Thurén menar att de källkritiska villkoren kan, vid en första anblick, förefalla som tämligen enkla att 

följa, däremot är de påfallande komplexa att tillämpa i praktiken.169 Enligt Thurén är de källkritiska 

principerna uppdelade i fyra kriterier och en distinktion, medan Nationalencyklopedins tolkning av 

principerna snarare ter sig som tre kriterier med ett centralt moment som i förlängning har en tudelad 

distinktion. Trots olikheterna i presentationsform är innehållet i Thuréns och Nationalencyklopedins 

tolkningar jämbördiga. Nedan presenteras principerna enligt Nationalencyklopedins uppdelning, då den är 

aningen tydligare att urskilja och följa. Däremot kommer den informationen som återges att härstamma 

från båda ovannämda källor - detta för att söka ge en så bred och detaljerad redogörelse som möjligt.  

Nationalencyklopedins första centrala moment i den källkritiska granskningen är att söka reda på 

identifikation av källan, dvs upphovsmannen.170 Thurén presenterar detta som det första kriteriet under 

titeln äkthet. Här ska det alltså undersökas om källan är vad den utger sig för att vara.171 Enligt 

Nationalencyklopedins modell ska det redan här göras en distinktion mellan om källan å ena sidan är en 

kvarleva och å andra sidan en berättande källa. Denna distinktion nämner Thurén först efter att hans fyra 

kriterier har presenterats. Skillnaden mellan en kvarleva och en berättande källa är att den förra är en rest 

av något medan det senare snarare är en berättelse om något. En kvarleva kan vara ett fingeravtryck, 

byggnad eller krukskärvor.172 Thurén menar att kvarlevor kan anses som “mycket goda källor, betydligt 

bättre än berättande källor”173, då en kvarleva allt som oftast har direkta spår till det förflutna och om 

kvarlevan är äkta är den oftast mer trovärdig än alla berättande källor tillsammans.174 

Den berättande källan, som är mer diskutabel i sin äkthet, tudelas till en skriftlig och en muntlig sådan. 

Den skriftliga källan kan vara protokoll, dagböcker eller tidningar medan den muntliga snarare visar sig i 

form av intervjuer, offentliga tal och presskonferenser och så vidare.175 Det är i samband med de berättande 

källorna som Nationalencyklopedin presenterar sina tre kriterier. 

Det första kriteriet är tidskriteriet som innebär att en berättelse är mer trovärdig ju närmare samtiden den 

är.176 Samtidighetskravet blir viktigare ju mer detaljerad kunskap vi söker, menar Thurén, och fortsätter 

med att konstatera att människan glömmer mer ju längre tid som gått. Detta ingår i något han benämner 

som en glömskekurva där minnen först faller kraftigt för att sen planas ut. Detta innebär enligt Thurén att 
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människan glömmer mest alldeles strax efter att en händelse ägt rum för att sedan sakta men säkert fortsätta 

försvinna ut minnet allt med tidens gång.177 

Källkritikens andra kriterium benämns som oberoendekriteriet och handlar om samstämmiga källors 

oberoende av varandra. För att ett påstående ska anses legitimt, fordras att det ska bekräftas av minst två av 

varandra oberoende källor. Det innebär att källan ska kunna stå för sig självt och därmed inte vara påverkad 

av något annat, 178 något som kan ses som ett svårt uppdrag då minnesbilder förändras i takt med olika slags 

påverkan utifrån. Några sådana påverkansfaktorer som Thurén nämner är bl.a. att prata ihop sig med någon 

om den aktuella händelsen och därmed omedvetet “smitta” dem med sin iakttagelse.179 Han nämner även 

andra typer av påverkan, nämligen att minnesbilden kan ha blivit utsatt för antingen suggestion eller 

ledande frågor som gör att personen i fråga skapar sig “falska minnen”180. 

En annan typ av beroende som Thurén nämner är tradering - att en uppgift har gått i flera led. Tradering 

innebär en överföring av information; primärkällan är ursprunget till informationen och sekundärkällan blir 

därmed traderad. Ett ögonvittne räknas som en primärkälla medan en person vars berättelse bygger på 

någon annans vittnesutsaga är en sekundärkälla.181 Den sekundära källan är givetvis inte lika trovärdig som 

ursprungsinformatören.182 

Tendenskriteriet, som är det tredje och sista kriteriet handlar om källans partiskhet dvs. om källan är 

tendentiös. Detta kriterium söker reda ut upphovsmannens intresse av att påverka opinionen. En källa kan 

misstänkas för att återge en falsk eller skev bild av verkligheten om hen har bakomliggande politiska, 

personliga, ekonomiska eller ideologiska skäl. Det tendentiösa kan även uppenbara sig i utelämnande av 

fakta som strider mot det egna intresset. 183 

 

 

7. Analys 

I följande avsnitt ska Schindler’s List och La vita é Bella analyseras och ställas parallellt mot varandra för 

att deras likheter och skillnader ska urskönjas samt ställas i relation till arbetets teoretiska begrepp. Detta 

kommer att göras genom att belysa utvalda passager som illustrerar historiemedvetande och historiebruk. 

Beträffande källkritiken ska spelfilmerna behandlas i dess helhet; detta för att utreda hur de kan fungera 

som undervisningsmaterial vid arbetet med källkritik.  
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7.1 Historiemedvetande 

Spelfilmerna kommer att behandlas som ett narrativ i enlighet med Rüsens teori om narrativ kompetens - 

nämligen att det historiska tänkandet styrs av berättandet. Det är genom berättelsen som en historia ges en 

riktning och ett mål och därmed ges förändringen en mening. Om det inte förekommer förändring eller 

rörelse får historien således ingen mening, utan blir då till ett enda evigt tillstånd.184 Spelfilmernas narrativa 

drag utgör därmed ett väsentligt och användbart redskap för att väcka och stimulera tittarnas och i det här 

fallet elevernas historiemedvetande. 

Filmerna som helhet visar många och tydliga exempel på Rüsens borderline events. Enligt teorin kan 

historiemedvetande aktiveras av själva händelsen eller av en representation av händelses, dock handlar 

detta oftast om en tidsmässig förskjutning.185 Förintelsen samt dess representation är, enligt Rüsen, själva 

förkroppsligandet av borderline events, då dess gränssättande händelser rubbar åskådarnas traditionella 

föreställningar om tid, kontinuitet  och förändring. Denna händelse väcker även frågor kring liv och död, 

godhet och ondska. 186 

Zander menar att den långlivade fascinationen för medialiseringen av ett borderline event, såsom 

Förintelsen i detta fall,  är en stor bidragande faktor för aktiverandet av ett historiemedvetandet. Zander 

konstaterar även att borderline events kan framträda  på många olika sätt. En blandning mellan fakta och 

fiktion är ett förhållningssätt som han menar bör användas för att förklara och förstå det förflutna, något 

som spelfilmer visar tendenser på. 187 

I både Schindler’s List och La vita é Bella finns det scener där massgravar ställs i centrum och därmed 

även tittarnas historiemedvetande. La vita é Bella visar likhögarna som ett stilla porträtt bakom en tjock 

dimma188. I Schindler’s List däremot är scenen längre och full av rörelse; bl.a. filmas en SS-soldat som 

skrattar maniskt samtidigt som han vilt skjuter mot högen av brinnande lik. Scenen byter vinkel till en 

annan SS-soldat som ömsom hoppar och ömsom kliver över lik i vad som ser ut som en nyss påbörjad 

massgrav.189 Båda dessa scener är förenliga med teorin om borderline events då de visar traumatiska 

händelser som inte överensstämmer med människans egentliga natur. Filmsekvenserna visar på en 

absurditet i hur nazisterna hanterar och skändar de döda kropparna. Människokroppen, vare sig levande 

eller död, har ett värde i sig och den respektlösa vanskötseln av kropparna samt bristen på  rätt till värdig 

död attackerar således tittarnas grundvalsprinciper om en vördnadsfull begravningsceremoni som tillhör 

den naturliga traditionen vid dödsfall.  

                                                
184 Alm, Martin. Historiens ström och berättelsens fåra - historiemedvetande, identitet och narrativitet. I 
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktik. 2:1 uppl. Klas-Göran Karlsson & Zander, Ulf (red.) Lund: 
Studentlitteratur, 2009, 257 
185 Zander, Ulf. Historiekulturella manifestationer - historia i ord, bilder och musik. I Historien är 
närvarande - Historiedidaktik som teori och tillämpning.1:2 uppl. Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) 
Lund: Studentlitteratur, 2014, 172 
186 Karlsson, K-G. 2014, 63-64, Karlsson, K-G. 2009, 51 
187 Zander. 2014, 172-175 
188 La vita é Bella, 1h, 38m 
189 Schindler’s List, 2h, 15m 
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Ett borderline event kan även skymtas i Göths dialog med Schindler framför de brinnande likhögarna. 

Han är uppgiven över arbetsbelastningen med att undanröja allt som kan komma att användas som 

bevisföring på koncentrationslägrets existens och uttrycker samtidigt vemod över att han förlorar sitt jobb 

som kommendant eftersom alla judar ska skickas till Auschwitz.190 Göths bild av situationen kontrasteras 

starkt mot den verklighet som är judarnas liv och hans oro blir än mer banal i direkt jämförelse med 

Schindlers förtvivlan när han plötsligt skymtar den rödklädda flickans döda kropp på en skottkärra. Göths 

nonchalans inför judarnas livssituation rubbar därmed inte enbart Schindlers föreställning om gott och ont 

och rätt och fel, utan även tittarnas.  

Öppningsscenerna i respektive spelfilm etablerar genast en distinkt relation mellan det förflutna och 

nutiden. Medan La vita é Bellas Benigni väljer att klargöra att följande berättelse är en fabel med skönhet 

och sorg, väljer Spielberg snarare att betona vikten av de faktiska händelserna i Polen år 1939. 

Öppningsscenerna i båda dessa filmer etablerar så en korrelation till Jeismanns andra definition av 

historiemedvetande om ett samband mellan tolkningen av det förflutna och en förståelse för nutiden. 

Scenerna går även att kopplas till hans tredje definition om att dåtiden är närvarande i föreställning och 

uppfattning; något som bland annat demonstreras i Schindler’s List då tre SS-officerare samtalar om 

judeförföljelserna under Romarriket191. Sensmoralen i deras dialog är att det är människans natur att ta itu 

med ett stort problem (som i detta fall innebär judarna) och att SS till skillnad från romarna kan hantera och 

åtgärda problemet.  

Faktatexten192 i Schindler’s List är även den applicerbar enligt Jeismanns fjärde definition om en 

gemensam förståelse för en emotionell upplevelse. Texten berättar om en konkret tid och tragedi i 

mänsklighetens historia som för evigt kommit att påverka den samhälleliga debatten. Den fjärde 

definitionen förtäljer även att den gemensamma förståelsen är ett väsentlig element i bildandet och 

upprätthållandet av det mänskliga samhället, något som kan ses i bildandet av FN:s folkmordskonvention i 

direkt anslutning till krigsslutet. Sedan dess skapelse år 1949, har konventionen blivit en faktor i 

världspolitiken och spelat en viktig politisk- och medial roll, speciellt i frågor kring exempelvis folkmordet 

i Rwanda 1994, Srebrenicamassakern 1995 och återigen senast år 2016 då IS utförde folkmord på de 

kurdiska yazidierna i Irak.193 

Frånvaron av krigsscener i båda dessa spelfilmer möjliggör för regissörerna att istället rikta fokus på 

människorna som levde och verkade i två av de krigsaktiva länderna. Via denna metod får tittarna erfara 

hur det politiska klimatet förvandlas i Schindlers Polen och Guidos Italien och hur de antisemitistiska 

idéerna alltmer blir  en påtaglig och så småningom normaliserad del av vardagen. I La vita é Bella skildras 

den gradvis stigande antisemitismen genom hela filmen. De initialt smärre lagändringarna i samhället visar 

                                                
190 Schindler’s List, 0h, 08m 
191 Ibid 
192Schindler’s List, 0h, 01m 
193 Forum för levande historia, Folkmordskonventionen: 

https://www.levandehistoria.se/folkmordskonventionen-en-historisk-introduktion/langsamt-fran-ord-till-
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på ett exemplariskt historiemedvetande som Rüsen menar handlar om en förändringar som relateras till 

moraliska kategorier och levnadsregler som framställs som giltiga över tid. 194  

Förändringarna i staden Arezzo visar sig i förbud mot judar på vissa allmänna platser och butiker, 

klotter på vissa butiksdörrar som varnar för “judeaffär”, vandalisering av egendom samt trakasserier mot 

den judiska befolkningen. Dessa sekvenser vittnar om hur karaktärernas historiemedvetande ändras i takt 

med samhället; deras historiemedvetande “verkar i och för en värld som  [är] stadd i förändring” och denna 

förändring är vägledd av föredömen och exempel som enligt Rüsen kan vara både bra eller dåliga.195 Att 

det är negativa föredömen blir påtagligt under ett samtal mellan Guido och Oresto196 om det politiska läget 

i Italien. Orestos påstående om att det är “hard times” för tankarna till det politiska klimatets komplexitet, 

dock tydliggörs hans ståndpunkt omedelbart när han tillrättavisar sina tvillingsöner Benito och Adolf.197 

Dessa föredömen kopplar ihop karaktärernas värld till det värdesystem som det fascistiska Italien 

önskade skulle vara norm i framtiden. Det förändrade värdesystemet och de nya lagstiftningarna är även 

uppenbara i Schindler’s List, dock är de mer framskridena än i Benignis skildring. I Spielbergs tappning har 

nazismen redan starka rötter i Tyskland, därav de tyska karaktärernas barskare ton mot judarna. I 

Schindlers Krakow skapas och förändras antisemitiska lagar “from day to day”, som en byråkrat säger till 

en förtvivlad jude vars hem nyss blivit konfiskerat av SS-officerare198.  

Även Jensens första och andra processer; historiemedvetande som identitet samt historiemedvetande 

som mötet med det andra, kan liknas vid Rüsens exemplariska historiemedvetande. I flertalet scener 

tydliggörs en skillnad mellan nazisterna/fascisterna och den judiska befolkningen. Göth håller till exempel 

ett tal till sina underofficerare där han förkunnar judarnas utnyttjande av det tyska och polska samhället. 

Han proklamerar att sedan judarnas intåg i “hans” land för sex sekler sedan har de härskat och florerat inom 

det kulturella livet, vetenskapen och ekonomin, dock utan att ge något tillbaka till samhället. Göth avslutar 

talet med “today is history”199 och menar att det är dags för judarna att försvinna från Krakow. 

I en annan lika ohygglig scen erkänner Göth sin attraktion till sitt judiska hembiträde Helen i en “stream 

of consciousness”:  

 

I would like so much to reach out to you and touch you in your loneliness. What would it 

be like, I wonder? What would be wrong with that? I realize that you are not a person in 

the strictest sense of the word, but, um, maybe you´re right about that too. Maybe what’s 

wrong, it’s not us, it’s this… I mean, when they compare you to vermin, to rodents and to 

lice. I just, uh, you make a good point. You make a very good point. Is this the face of a 

                                                
194 Karlsson, K-G. 2014, 61 
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196 Ägaren av tygaffären där Ferrucio arbetar 
197 La vita é Bella, 0h, 8m 
198 Schindler’s List, 0h, 22m 
199 Ibid, 0h, 55m 



34 

rat? Are these eyes of a rat? Hath not a Jew eyes? I feel for you Helen [...] No, I don’t 

think so. You’re a Jewish bitch! You nearly talked me into it, didn’t you.200 

 

Scenen vittnar om en inre konflikt i Göth, där hans ambivalenta känslor för Helen krockar med hans åsikter 

om judar i allmänhet. I monologen citerar han Shylock från Shakespeares Köpmannen i Venedig. Den 

kända frasen “hath not a Jew eyes” kommer från Shylocks försvarstal till Antonio, där den förra kräver ett 

skålpund kött i gengäld för pengar som inte blivit återbetalda. Replikens innebörd är delvis till för att 

förstärka fördomen om judens gnidenhet och hämndlystenhet och delvis belysa den orättvisa behandling 

som judar tvingats genomlida. Shylocks enträgna krav på Antonios kött och bristen på empati förstärks 

senare i pjäsen då den kristne domaren och Antonio själv visar Shylock den barmhärtighet Shylock inte 

visade genom att fria honom från åtal om att vilja åsamka skada på annan människa.201 Parallellen till 

Shakespeares pjäs illustrerar följaktligen judarnas långa kamp mot förtryck och orättvisa som ett globalt 

och historiskt problem.  

I La vita é Bella utmärker sig en dialog mellan Guido och doktor Lessing på SS-vakternas fest. Denna 

dialog, liksom Göths monolog, demonstrerar tyskarnas likgiltighet inför judarnas livsöden. I samband med 

Lessings entré på lägret byggs det upp ett hopp om Guidos och Giosués eventuella undsättande och detta 

förstärks ytterligare när Lessing söker kontakt med Guido. Lessings något nervösa uppsyn tillsammans med 

hans desperata försök att tala med Guido om något “very important”202 befäster så hoppet om frihet. Dock 

rämnar alla förhoppningar när Lessings agenda framträder - han behöver hjälp med att lösa en gåta. 

Lessings förtvivlan över gåtan vittnar om en besynnerlig verklighetsbild och ett historiemedvetande som är 

frånskilt judarnas öden. Hans antipati gentemot “de andra” överensstämmer med en omskapad identitet 

som speglar det samhälle där han verkar, ett samhälle där antisemitism är norm och tidigare vänskap inte 

har betydelse.  

Dialogen på festscenen och Göths monolog vittnar om hur djupt rotad känslan av “vi mot dem” är i 

Nazityskland. Jensens teori förtäljer nämligen att ett historiemedvetande enligt ovanstående två processer 

historiemedvetande som identitet samt historiemedvetande som mötet med det andra handlar om ett 

“uppbyggande eller nedbrytande av vän- och fiendebilder liksom av skapandet och ombildningen av 

lojaliteter och aversioner”203. I både Schindler’s List och La vita é Bella har det redan vid filmens start 

etablerats en individuell och kollektiv skillnad gentemot judarna; den nazistiska respektive fascistiska 

befolkningens identiteter ger således gehör för rådande politiska läge och därmed har även 

identitetsskapandet getts ett sammanhang i tid och rum. Jensen understryker att formandet av en kollektiv 

identitet inte enbart handlar om det intellektuella. Han menar att det handlar till lika stor del om olika 
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processer som formar och ändrar människors känslor och åsikter, något som är klart märkbart i det sätt SS-

officerarna interagerar med den judiska befolkningen i respektive spelfilm. 204 

Då historiemedvetande spelar en stor roll i människans etiska och politiska ställningstagande blir 

Schindlers värderelativism ett uttryck för den mångsidighet som är människans natur. Detta exemplifieras 

med Schindlers initialt indifferenta inställning till judarna som successivt kommer förändras i samband 

med hans florerande vänskap med Itzhak. Schindlers personlighetsdaning kan analyseras utifrån både 

Karlssons definition om ett historiemedvetande samt Jensens historiska medvetande. Enligt Karlsson 

handlar det om att personens föreställningar förändras i takt med att själva “nuet” förändras eller vice versa, 

nämligen att personens syn på samhället är direkt påverkade av det som ägt rum. 205 Även Jensens 

historiska medvetande handlar om just människans medvetenhet om att hon själv är en produkt av historien 

och att historiska förändringar är oundvikliga. 206 Dessa två definitioner går att skåda genom hela filmen i 

takt med att Schindlers karaktärsdrag förändras. 

Den lättsinnige Schindler hyser initialt till synes inga samvetskval över de livsval han har gjort, tvärtom 

glädjer han sig över att vara en kvinnotjusare, att kunna leva extravagant samt att kunna utnyttja den billiga 

arbetskraften i Krakow. Schindler, som själv inte är förföljd eller på annat vis punktmarkerad, har inte haft 

skäl till att se samhället ur judarnas perspektiv. Det är först i samband med hans vänskap med Itzhak som 

verkligheten öppnar upp sig för honom och i en talande scen med den rödklädda flickan blir det uppenbart 

för Schindler vad som försiggår.207 Flickans sökande efter trygghet representerar Schindlers förvirring och 

desperata sökande efter logiken bakom judeförföljelsen. Denna scen visar hur Schindler plötsligt kommer 

till insikt om sin egen existens och dess mening. Både hans nutidsorientering och syn på samhället 

förändras till synes abrupt . Nästa gång flickan dyker upp i filmen ligger hon död på en skottkärra. Hennes 

död illustrerar således Schindlers känslor av hopplöshet inför judarnas befrielse och därmed etableras 

filmens vändpunkt. 

I samband med att Schindler erfar verklighetens Nazityskland, börjar hans egen resa mot försoning. Han 

försöker reparerar sitt förhållande med sin fru och dedikerar all sin tid åt att försöka rädda sina anställda 

undan Auschwitz. Karlsson menar att historiemedvetande fungerar som en mental kompass som hjälper 

vederbörande att orientera sig i tid och rum208, något som Schindlers förändrade syfte i livet vittnar om. 

Dock är moralrelativismen fortsatt skenbar i Schindlers agerande då han fortfarande lever ett flott liv; det är 

trots allt inte förrän kriget är slut och Schindler tvingas till landsflykt som han inser att han de facto kunde 

ha gjort mer för sina anställda. Hans ledsamhet över denna insikt illustrerar så människans arbiträra natur 

som förmår henne att göra såväl goda som sämre livsval. 

Denna typ av personlighetsförändring illustreras även i La vita é Bella, dock i mer diskreta drag då Dora 

redan från början har en någorlunda ambivalent inställning gentemot regimen och dess idéer om 
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rasskillnader. Doras ifrågasättande av sin egen existens gör sig tillkänna genom hennes beslut att lämna ett 

stabilt och säkert liv med en högt uppsatt statsman för en oviss framtid med Guido som är jude. Hennes val 

går att koppla till i Jensens sammanvävda tredje och fjärde processer historiemedvetande som socio-och 

kulturell läroprocess samt värderings- och principförklaring. Enligt Jensen handlar dessa processer om 

personens förmåga att kunna sammankoppla sin förståelse av nutiden med sin tolkning av det förflutna och 

sina framtidsförväntningar för att kunna skapa sig en uppfattning om hur livet ska och/eller bör levas.209 

Dora visar prov på detta genom de drastiska livsval hon gör - lämna sin trygghet för sin tro på kärleken och 

Guido samt genom att överge en säker frihet för en dödsdömd resa till koncentrationslägret. Dessa val 

vittnar om hennes förståelse för vad som faktiskt är möjligt att åstadkomma, speciellt under rådande 

kulturförhållanden, något som enligt Jensen handlar om att kunna värdera vad som är önskvärt, förnuftigt 

och bra.210 I Doras fall handlar det önskvärda om att återförenas med sin familj, oavsett konsekvenserna. 

Slutscenerna på respektive spelfilm karaktäriseras av en positiv framtidsförväntan, både för karaktärerna 

som för tittarna. Schindler’s List avslutas på 90-talet med ett besök till den riktiga Oskar Schindlers 

gravplats. Besökarna, som ses lägga stenar över graven, är skådespelarna tillsammans med de faktiska 

personerna vars historia de agerat ut i spelfilmen. I samband med detta dyker den sista faktarutan upp som 

berättar att det idag finns ca sex tusen ättlingar till de judar som räddades av Schindler211. Detta jämförs 

med det torftiga antal judar som lever kvar i Polen idag och fungerar som en väckarklocka med syfte att 

påminna tittarna om hur Förintelsen nästan eliminerade en hel generation av judar. I positiv anda avslutas 

även La vita é Bella, där Giosué hittar sin mamma efter att ha fått åka med på den amerikanska 

stridsvagnen som han tror sig ha vunnit. Giosués hejarop “we won, we won”212 till den skrattande Dora 

anspelar på en ljus framtid för dem. 

Båda dessa scener kan ses som en representation av Rüsens genetiska historiemedvetande. Faktatexten i 

Schindler’s List knyter ett konkret band mellan den skildrade historien till nutiden genom att påtala att det 

än idag finns levande ättlingar till “Schindlers judar”. Likaledes gör även Giosués berättarröst det i La vita 

é Bella, då han berättar att hans liv är en gåva från Guidos uppoffring. Häri görs historien meningsfull och 

relevant för vårt samhälle då det har gjorts en direkt koppling mellan det förflutna och nutiden. Det är bland 

annat på detta vis som det genetiska historiemedvetandet utvecklas, menar Rüsen. Genom att historiska 

värderingar ställs i relation till människans egna, kan människan börja förstå historiemedvetandet som både 

tidsbundet och föränderligt; det är således inte ett krampaktigt fasthållet historiemedvetande, utan snarare 

att ingen och inget kan undgå förändring. 213 

Rüsen menar att historien på ett komplext sätt orienterar sig i tid och rum och att denna komplexitet inte 

enbart gäller för en historieproduktion, utan den gäller för både den historiekulturellt bestämda 

förmedlingen som för mottagandet av historia. Förändringar förlorar över tid sin hotfulla aspekt och ersätts 
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så småningom med möjligheter vars syfte är  att skapa en ny och bättre värld.214 De positiva inslagen i 

slutscenerna vittnar om just en sådan positiv förändring där de överlevande människorna fått leva och 

berätta om sina personliga erfarenheter. Deras historia har, enligt flertalet filmkritiker, i själva verket 

bidragit till att påvisa att Förintelsen och dess implikationer fortfarande är högst aktuella i dagens samhälle 

där rasism och folkmord fortfarande förekommer. I bästa fall har dessa livsöden bidragit till en alltmer 

ökande medmänsklighet som motsätter sig rasism och intolerans215  

 

 

7.2 Historiebruk 

Nedan kommer valda scener ur spelfilmerna att analyseras utifrån Karlssons typologier över begreppet. För 

att söka ge en klar överblick över dessa, kommer kategorierna att även här presenteras under individuella 

underrubriker. Däremot kommer vissa av bruken att gästspela hos varandra då deras definitioner ibland 

överlappar. 

 

7.2.1 Existentiellt historiebruk 

Karlsson menar att det existentiella bruket är den allra vanligaste bland alla historiebruk då den inte sällan 

används av “vanliga” människor till exempel i form av dagboksskrivning och släktforskning. Trots detta, är 

det likväl det bruk som är svårast att utforska på grund av dess personliga natur. Målet för brukarna är att 

söka inkorporera sin “lilla” historia i den officiella historieskrivningen för att delvis få klarhet i sina minnen 

och erfarenheter och delvis för att orientera och förankra sin plats i historien. Av denna anledning är det 

även detta bruk som ofta ses användas av samhällen som drabbats av traumatiska händelser  i det förflutna 

eftersom det engagerar det kollektiva minnet. 216 

Trots att bruket är svårt att spåra, finns det i spelfilmerna enstaka scener som visar på det existentiella 

historiebruket. Strax efter judarnas inkvartering i Krakows ghetto, skildras en vardaglig, men för kontexten 

barock dialog mellan några judiska personer. En av dem berättar om sin mardröm där han bor och lever 

med ett tiotal främling, för att sedan vakna upp och inse att han de facto lever mardrömmen.217 Dialogen 

visar på hur människan, trots den miserabla livssituation hen befinner sig i, försöker hitta en stabilitet i 

livet. Dialogen visar även på en desperat mans önskan tillbaka till sitt gamla liv, där humor är ett vanligt 

inslag i en konversation och inte en tragisk påminnelse om verkligheten. Genom humor försöker karaktären 

således orientera sig i det som numera är hans liv - det är ett sätt för honom att försöka hantera det trauma 

han och hans folk genomgår.  

Det är genom humorn som det existentiella historiebruket även bevittnas i La vita é Bella. Det blir som 

tydligast när Guido, i ett desperat försök att skona Giosué undan koncentrationslägrets grymma verklighet, 
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skapar en imaginär lek218. Precis som karaktären i Schindler’s List använder Guido en viss eskapism och 

optimism för att kunna handskas med rådande situation. Bertil Neuman, styrelseordförande för Judisk 

Krönika, skriver att den judiska humorn fundamentalt handlar om att låta skrattet förekomma ångesten för 

att hålla skräcken och gråten borta. Han menar att det inte rör sig om att skratta åt bekymren utan snarare är 

det ett försök att skratta bort dem för att “hålla verkligheten så långt borta att [vi] kan uthärda den”219. 

Guidos försök till humor och lek i koncentrationslägret kan enligt Neumans uttalande därför tolkas som att 

han, för Giosués skull, söker hålla den bistra sanningen ifrån dem i ett försök att uthärda och överleva. 

Genom att använda komiska inslag förmänskligas karaktärerna för tittarna. Det går att relatera till en 

imaginär lek eller en mardröm, desto svårare är det för gemene man att relatera till ett folkmord utan dess 

like. Häri kan det existentiella historiebruket sammankopplas till historiemedvetande - för trots att tittarna 

inte förmår att relatera till Förintelsens grymhet och brutalitet kan de ändock relatera till användandet av 

humor som en försvarsmekanism i en svår situation. 

Det är när filmerna granskas i dess helhet som det existentiella bruket visar sig som mest handgripligt. 

Genom skildringen av Förintelsen skapas ett kollektivt minne för semiter världen över och porträtteringen 

erbjuder en chans att sätta in hennes “lilla” historia i den stora. Det kollektiva minnet är nämligen det som 

håller samman en social grupp som identifierar sig med varandra och det är även genom det kollektiva som 

gruppen kan skapa sig de värderingar och traditioner som håller dem samman.220 

Slutscenen i Schindler’s List visar på just detta, då de verkliga personerna får vara en del av den 

filmiska processen, en process som förstärker både den individuella som den gemensamma identiteten. 

Karlsson menar att ett folk som drabbats av en traumatisk händelse såsom ett folkmord, inte sällan hålls 

samman på grund av deras delade minnen, något som hjälper människorna att skapa starka kulturella band 

till sina likar. Genom filmatiseringarnas stora framgångar delar regissörerna således med sig av ett fåtal 

judars minnen och erfarenheter till en bredare publik, något som kan göra minnet av de miljontals 

namnlösa och anonyma judar någon slags rättvisa. 

 

7.2.2 Moraliskt historiebruk 

Kännetecken för detta historiebruk är dess strävan efter rättvisa för en tidigare negligerad historia. 

Utövarna är inte sällan medlemmar av den välutbildade och intellektuella eliten som försöker påtala en 

totalitär regims  undanhållande av en historisk händelse som kan tänkas skada makten. Detta bruk tenderar 

att verka retrospektivt i syfte att rehabilitera en grupp eller minoritet som fått utstå diskriminering och 

övergrepp.221 

Tendenser för det moraliska historiebruket i de två spelfilmerna är få och svårupptäckta eftersom båda 

spelfilmer handlar om en oförrätt som är under pågående form. Då det moraliska bruket snarare är 
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tillbakablickande är det enbart en scen som någorlunda illustrerar detta - nämligen slutscenen i Schindler’s 

List där Schindler visar på en djuprotad ångest över sina livsval och vilka konsekvenser dessa val haft på 

hans anställdas liv. Schindler uttrycker sorg över att han inte offrade mer pengar och materialistiska ägor 

för att rädda fler liv och han påtalar sin gnidenhet som en orsak till att fler blivit skickade till dödsläger. 

Trots att hans bekännelser inte påverkar samhället eller regimen, påverkar de den grupp judar han lyckas 

rädda. I gensvar ger de honom en graverad ring med citat taget från Talmud om att “Whoever saves one 

life, saves the world entire”222. Citatet signalerar delvis en hoppfullhet inför framtiden och delvis att en 

enda person kan göra stor skillnad genom en enda god gärning.  

Likt föregående bruk, det existentiella, är det återigen enbart genom att rikta blicken mot spelfilmerna 

som helhet som det moraliska historiebruket verkligen framträder. Filmerna kan ses som representanter för 

det moraliska bruket i dess strävan efter att ge viss rättvisa för de människor som levde och dog i 

Nazityskland. Zander menar att den genomslagskraft som Schindler’s List haft gällande intresset för, och 

synen på, det nazistiska folkmordet, hade kunnat mätas med Richterskalan om en sådan hade funnits för en 

films framgångar, då den gjort seismologiska avtryck på såväl den amerikanska som den internationella 

historiekulturen.223 På samma vis har Benignis komiska  filmatisering av en tragisk händelse skapat stora 

och häftiga debatter samt fått stor medial uppmärksamhet i och utanför Italien, anmärker den italienska 

filmvetaren Leone Massimo.224 Häri kan regissörernas framgångar ses som ett lyckat moraliskt historiebruk 

då filmerna har nått ut till en mycket stor publik. På grund av filmernas genomslagskraft har ett nytt 

intresse för judarnas livsöden under naziregimen skapats. Filmerna kan således fungera som en 

rehabiliterande och läkande process för den judiska diasporan eftersom deras historia ånyo aktualiserats 

globalt och även kommit att bli föremål för debatter kring definitioner av andra folkmord i världen.  

 

7.2.3 Ideologiskt historiebruk och icke-bruk 

De bruk som är mest framträdande i både Schindler’s List och La vita é Bella är det ideologiska 

historiebruket intrikat sammanvävd med ett icke-bruk. Dessa två bruk samverkar då de båda syftar till att 

legitimera en maktposition, antingen genom att med hjälp av historien söka bygga upp ett relevant 

meningssammanhang eller genom att skapa och utveckla ett pedagogiskt övertygande och övertalande 

historiskt sammanhang.225 Det ideologiska historiebruket förekommer inte sällan i 

socialistiska/kommunistiska eller nationalistiska stater där makthavarna gärna tonar ner eller raderar 

historiska och samhälleliga problem samtidigt som de skapar en bild av ett nutida idealsamhälle med en 

mer “löftesrik framtid”226. Det handlar således om att rådande regim på ett systematiskt och kontinuerligt 
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vis förmedlar sin egen tolkning av historien tills deras alternativa historia ses som den ursprungliga och 

sanna.227 Både den nazistiska och den fascistiska ideologin, som demonstreras i respektive spelfilm, 

överensstämmer väl med definitionerna av dessa bruk. 

I Schindler’s List illustreras dessa bruk tydligast via två av Göths tal, båda som redan en gång figurerat i 

ovanstående analys av historiemedvetande. Det första citatet, Göths monolog till Helen228, genomsyras av 

nazisternas grymma definition av en judisk person; en definition som innebär en jämförelse mellan 

semiterna och gnagare, skadedjur och löss samt att en jude inte anses vara “a person in the strictest sense of 

the word”229. Scenen visar på hur naziregimens  propaganda lyckats slå rot i dess anhängare och Göth blir 

därmed ett bevis för denna framgångsrika och djuprotade indoktrinering. Hans känslomässiga kluvenhet 

resulterar i en inre strid då han å ena sidan känner en stark attraktion blossa upp i Helens närvaro samtidigt 

som han å andra sidan lever med ett starkt hat och förakt mot hennes ”ras”. Nazismens ideologi visar sig 

tydligt påverka människans känslor gentemot “de andra” på ett fundamentalt negativt sätt, trots den initialt 

upplevda känslan av attraktion då Göth väljer Helen till sin personliga hushållerska230. Förutom detta 

porträtteras Göth även som en man med makt och Helen framställs som underlägsen, inte enbart på grund 

av hennes judiska påbrå, utan även på grund av hennes kön. Denna idé är överhängande i såväl den 

nazistiska som den fascistiska ideologin som kantas av en stereotypisk syn på kvinnan som endast 

hemmafru eller moder.231 Således förstärks det ideologiska historiebruket tvåfaldigt i Göths interaktion 

med Helen.  

Göths andra utläggning är till SS-officerarna där han stolt kungör sin egen version av judarnas historia. I 

talet låter han påskina att judarna, som kom från ingenstans, tilläts bosätta sig i Krakow för sex hundra år 

sedan.232 Talet visar på en rekonstruktion av historien, där judarnas rätt till sin egen historia och identitet 

fråntagits dem och ersatts av den nazistiska propagandan. Med hjälp av talet söker Göth annektera ett 

landområde som han och nazisterna anser tillhöra dem. Ockupationen av Krakow rättfärdigas genom att 

historien rationaliserats och lagts tillrätta för att nazisternas förtryck av den judiska befolkningen ska ses 

som försvarbart. Enligt Zander såg nazisterna det som sin historiskt nödvändiga uppgift att utplåna alla spår 

av judarnas närvaro, då de bland annat ansågs vara av en mindervärdig ras. 233 

Icke-bruket av historia blir även påtagligt i en sekvens där judarnas respektive arbetsmeriter ska 

registreras i syfte att gallra ut de icke arbetsföra. SS-officerarna organiserar judarna efter tidigare erfarenhet 

med kroppsarbete eller enligt deras nuvarande fysiska form. Akademikerna, konstnärerna och musikerna 

anses umbärliga för den nazistiska agendan och stämplas som arbetsoförmögna. Samma gäller för de äldre 

och sjuka, något som specifikt framgår när Mr. Lowenstein får veta att han är “twice as useless” för att han 
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dels är jude och dels för att han saknar en arm, vilket omedelbart klassificerar honom som 

funktionshindrad.234 Scenerna vittnar om hur den nazistiska ideologin godtyckligt förbiser och eliminerar 

judarnas bidrag till samhället samt hur deras historia och kulturella spår raderas för att bana vägen för den 

judefria framtid som propagandamaskinen skapat. Idén hos den nationalistiska ideologin bygger nämligen, 

enligt icke-bruket, på att vissa politiska grupper och intellektuella medvetet ska ignorera och/eller förtränga 

den historiska dimensionen i landet för att ett befintligt samhälle eller folk inte ska kunna legitimeras med 

hjälp av dess historia och kulturarv.235 

I La vita é Bella, gör sig det ideologiska bruket som mest märkbar då Guido besöker Doras skola.236 

Framme på podiet i aulan står en stor bauta med det fascistiska citatet “ Libero e moschetto - Fascista 

perfetto”237. Mottot, tillhörande den fascistiska ungdomsorganisationen Opera Natzionale Balilla, hade som 

syfte att fysiskt och psykiskt träna ungdomar inför kommande militärtjänstgöring samt att indoktrinera 

ungdomarna om den fascistiska ideologins suveränitet.238 ONBs verksamhet kan likställas med 

Nazitysklands Hitlerjugend som hade liknande mål om att forma en inherent lojalitet i ungdomarna 

gentemot moderlandet och därmed skapa en trofast framtida soldat. Båda dessa organisation syftade till att 

åstadkomma detta genom sträng fysisk träning, eliminering av idén på klasskillnader samt en nedbrytning 

av de intellektuellas dominans.239  

I en talande scen mellan Doras kollega och dåvarande fästman förs en diskussions kring de italienska 

barnens skolning jämfört med den tyska undervisningen. För att exemplifiera använder kollegan ett 

matematikproblem där de tyska eleverna ska lösa hur mycket pengar staten hade kunnat spara om 300 000 

psykiskt sjuka, rörelsehindrade och epileptiker hade eliminerats.240 I en lika slående scen i Schindler’s List 

ses ett gäng barn kasta sten på de tvångsförflyttade judarna samtidigt som de ropar “goodbye Jews”241.  

Båda dessa scener visar på den nazistiska respektive fascistiska ideologins framgångsrika inflytande 

över sin befolkning, där en stark känsla av “vi” mot “de andra” inkorporerats i barnens tankesätt och 

beteende. Denna sekvens kan även ses ur Aronssons förmedlingsmodell som talar om en politisk fostran. 

Utövarna sätter inte sällan upp ett mål för samhället, skaffar medel för att uppnå dem och implementerar så 

småningom målen i det offentliga rummet för att därmed befästa sin övertygelse som regim.242 
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7.2.4 Politisk-pedagogiskt historiebruk 

Det politisk-pedagogiska historiebruket, med dess två beståndsdelar, åsyftar illustrera, offentliggöra och 

skapa debatt kring en brännande fråga i en strävan att föra upp den på den politiska arenan. Användare av 

dessa bruk tenderar inte sällan vara samhällets politiska och intellektuella elit samt pedagoger som söker 

mana till politisk engagemang och ställningstagande. 

Det är svårt att hitta uttryck för det politisk-pedagogiska historiebruket i såväl Schindler’s List som La 

vita é Bella. I den senare finns det inga specifika sekvenser där bruket illustreras, däremot förekommer det 

en scen i Schindler’s List där bruket vagt går att ana. Scenen i fråga utspelar sig kring ett middagsbord där 

ett par SS-officerare sinsemellan samtalar om judepogromerna under romariket. Officerarna drar paralleller 

mellan judarnas situation då och jämför det med dagens läge. Den ena SS-officeren proklamerar att 

nazisterna, likt romarna, eftersträvar att tillintetgöra semiterna. Skillnaden, påtalar han, är att nazisterna ska 

lyckas där romarna misslyckades.243 Diskussionen ger gehör för definitionen av det politisk-pedagogiska 

bruket då den använder historien som ett uppmuntrande exempel för att mana till politiskt engagemang hos 

sin middagspartner. Dialogen kan även tolkas utifrån ett ideologiskt historiebruk eftersom den nazistiska 

agendan tydliggörs och målet att utrota alla judar explicit uttalas. 

Uttryck för det politisk-pedagogiska historiebruket blir något enklare att tyda när fokus istället riktas 

mot regissörerna samt deras mål med skapandet av spelfilmerna. I en intervju med Steven Spielberg 

framträder hans ambition att skapa en skildring som inte enbart informerar om Förintelsen då han även 

uttrycker en förhoppning om att filmen ska hjälpa folk att utveckla sitt historiemedvetande:  

I don’t think there could ever be a film or a book, or a television presentation or documentary 

that can ever represent the true pure horror of the Shoah. Nothing can ever approximate or 

even get close, but if this film can at least give a musk from it, a sense of it, and if people 

suddenly looked back to say ´you know I can’t look forward until I look back at this244  

Citatet förtäljer även en önskan om att återskapa en del av en bild av ett väldigt traumatiskt skeende i 

historien i hopp om att beröra och påverka, dock utan att förringa förtrycket och misären. Spielberg, vars 

föräldrar lyckades fly från Nazityskland, menar att hans uppväxt varit präglad av historier om tiden kring 

Förintelsen och i samband med att han själv fick barn blev det väsentligt för honom att lära barnen om 

deras folks historia.245 Det var även av vikt för honom att skapa en produktion som ämnade fungera både 
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som varning och som lärdom, inte minst på grund av att han själv, under sin ungdom, blev utsatt för 

antisemitiska påhopp.246 

På grund av Spielbergs popularitet och inflytande är det lätt att kategorisera honom som en del av den 

amerikanska eliten, vilket därmed säkerställer hans position som en politisk-pedagogisk historiebrukare. 

Av bland annat detta skäl kan valet att skapa Schindler’s List ses som en politisk handling då en sådan film 

kan få betydande implikationer på rådande politiska arena, vilket det 25 år senare med säkerhet kan sägas 

ha gjort. Ett annat sätt att se Schindler’s List som en politisk handling är, enligt Zander, att Spielbergs 

karakteristiska stil är att skapa en bild av ett “vi” mot “de andra” i syfte att mana publiken till sympati för 

protagonisten, som i detta fall är den samlade judiska befolkningen,  samtidigt som ett avståndstagande tas 

till antagonisten, som porträtteras av nazisterna och SS-officerarna.247 

Gällande La vita é Bella är det politisk-pedagogiska bruket mer diskret då Benigni själv inte har en 

personlig relation till Förintelsen. Hans mål med filmen var snarare att söka framställa en familjs vilja att 

vara lycklig trots den omänsklighet som omger dem. Han menar att de komiska inslagen i filmen har 

relaterats till den judiska devisen “när skrattet springer fram ur gråt öppnar sig himmelens [sic] portar”. Det 

handlar om att skrattet räddar människan och ger henne ett frö av hopp som gör att hon kan motstå all form 

av förstörelse.248 Filmen adresserar således judarnas mer eller mindre medfödda känsla för “lachn fun 

tsores”, som närmst tolkas som ”skratta åt eländet”, något som i förlängning påverkade den allmänna synen 

på humor i koncentrations- och förintelselägren.249 

Då Spielberg intentioner kan tolkas utifrån det politiska bruket, är Benignis bruk snarare det 

pedagogiska. Filmens tragikomiska genre ska inte ses som en reduktionistisk produkt som förenklar eller 

banaliserar den judiska lidelsen, utan den levandegör istället det förflutna genom att judarnas vardagliga 

och allmänmänskliga sidor med tillhörande livsvitalitet framhävs, samtidigt som nazismen lyfts upp som ett 

avskräckande exempel. 

 

7.2.5 Kommersiellt historiebruk 

Det kommersiella historiebruket kännetecknas främst av dess förmåga att beröra och influera genom att 

nyttja historiska företeelser för deras stora emotionella slagkraft.250 Eftersom syftet med en kommersiell 

historiefilm är att nå fram till en stor publik med olika historiemedvetanden och från olika historiekulturer, 

är kraven för dess produktion omfattande.251 Detta ska däremot inte ses som en underminering av filmens 

publika genomslagskraft och inverkan på den historiekulturella arenan. Zander menar att publiken sällan är 
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passiv i sitt tittande, tvärtom är de ofta aktiva mottagare av den skildrade berättelsen. De skapar mening åt 

det de bevittnar, vilket både direkt och indirekt påverkar deras utformning och bedömning av filmen.252   

Spielbergs och Benignis produktioner svarar till många av de villkor som tillkommer en kommersiellt 

producerad spelfilm. Båda spelfilmerna följer den traditionella dramaturgin, som Hedling och Andersson 

menar utgörs av att berättelsen har en distinkt början och ett logiskt slut där lösa trådar knyts ihop. De 

innehåller även en rollista med välkända namn, kring vilka filmerna marknadsförs samt bär regissörernas 

typiska estetik som skapar en iögonfallande och intresseväckande miljö. 253 Både Spielberg och Benigni är 

redan innan dessa produktioner erkända regissörer med väl etablerade, typiskt stilistiska drag. Här kan det 

även argumenteras för att talspråket i Schindler’s List spelar roll för dess popularitet. I en intervju med 

Inside Film Magazine säger Spielberg att det var ett medvetet val att låta skådespelarna prata engelska 

snarare än polska och tyska. Han menar att valet av engelska berodde på att han ville att tittarna skulle 

fokusera på bilderna och inte på undertexterna. Då filmen är magstark, vill han inte ge folk ursäkter till att 

vända bort blicken från starka scener.254  

Handlingen i såväl Schindler’s List som La vita é Bella kretsar kring ett fåtal karaktärer som interagerar 

med varandra och vars liv följer en kronologisk ordnad berättelse som initialt presenteras av en faktatext 

respektive berättarröst - något som Andersson och Hedling menar är ett gammalt knep för att dels få 

styrfart på en film och dels för att underlätta för åskådaren att konstruera den filmiska tidramen.255 I den 

förre är det protagonisterna Schindler och Itzhak som står enade mot antagonisten Göth och i förlängning 

nazister och i den andre är det främst Guido allena som står mot fascismens och nazismens påtryckningar. 

Samtliga huvudrollsinnehavare är etablerade skådespelare i Hollywood, vilket givetvis är förenligt med en 

kommersialiserad produktion där skådespelarnas värde spelar roll för försäljningssiffrorna.  

Den amerikanska historikern Robert Rosenstone skrev 1995 att “‘Film creates a historical world with 

which books cannot compete, at least for popularity’”256, något som Snickars och Trenter också framhåller. 

De menar att filmmediet de senaste decennierna har blivit allt viktigare för allmänhetens uppfattning om 

och relation till det förflutna. Även inom den internationella filmindustrin har den mediala 

historieförmedlingen, med dess kommersiella koncept, länge dominerat marknaden.257 Även Zander 

instämmer med detta uttalande och menar vidare att historia på film inte sällan väcker frågor om vilka “vi” 

kontra “de andra” är samt hur samhörigheter och motsättningar uppstår, upprätthålls och förändras.258  

Både Schindler’s List och La vita é Bella visar en tydlig gränsdragning mellan ”vi mot dem”. I den förra 

är motsättningarna mellan grupperna mer distinkta då filmen skildrar en tidsepok där naziregimen redan är 
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en etablerad del av samhällsapparaten medan den andre istället visar en eskalerande samhällsförändring. 

Motsättningarna påvisas bland annat i en scen i Schindler’s List som skildrar judarnas evakuering från sina 

hem till Krakows getto. Denna scen, som även är ideologiskt betingad, har redan diskuterats utifrån dess 

illustration av den nazistiska raspolitikens slagkraft hos befolkningen. Åter ska denna scen analyseras, dock 

utifrån dess syfte att skapa empati för judarna.  

Sekvensen kantas av den förnedrande behandling som judarna fick uthärda och genomlida när de inte 

längre ansågs ha rätten till sina hem. Förnedringen blir än mer påtaglig när tyska barn kastar sten på 

judarna och skriker “goodbye Jews”259, varpå scenen skiftar fokus till Schindler som flyttar in i en lägenhet 

som nyss konfiskerats av SS. Genom att skildra den kränkande behandling som judarna tvingas utstå lyckas 

Spielberg skapa empati för dem, samtidigt som ett agg mot främst den nazistiska regimen bildas. Häri 

skapas även ett agg för Schindler, då han till synes bekymmerslöst flyttar in i lägenheten. Empatin i sin tur 

bildar ett emotionellt band mellan tittarna och karaktärerna, något som kan argumenteras stimulera tittarens 

tillika elevens historiemedvetande och därmed hjälpa påverka deras identitetsbildning. När det etablerats en 

tydlig bild av “vi” mot “de andra” kan åskådaren således söka förstå sig själv och sin plats i världen.  

Gällande de stilistiska dragen som utgör respektive spelfilms atmosfär, skiljer de sig markant åt. Det 

utmärkande draget i  Schindler’s List är dess svartvita filmatisering medan komiken i La vita é Bella 

onekligen gör sig märkbar. Zander menar att Spielbergs val att spela in filmen i svartvita toner dels berodde 

på en ovilja till att varken medvetet eller omedvetet försköna Förintelsen och dels för att det svartvita bättre 

kunde relateras till verkligheten och till de dokumentärfotografier från Förintelsen som producerades i 

samband med krigsslutet.260 

Den svartvita filmatiseringen banar väg för filmens kanske mest ikoniska drag; flickan i röd kappa. I en 

grå värld fylld av terror och förföljelser springer en ensam flicka runt i Krakows getto i jakt på gömställe261. 

Flickan går nazisoldaterna obemärkt förbi, dock förnimmer Schindler henne och hennes oskuldsfullhet. 

Valet av att utmärka flickan i en klar röd färg kan argumenteras vara ett konstnärligt knep, vilket 

överensstämmer med filmens kommersiella historiebruk. Flickan representerar en individualism som 

annars hade försvunnit i det grå myllret, något som är av största vikt när offer för Förintelsen ska sökas 

göras rättvisa. Hennes röda färg drar blickarna till sig och genom det förevigas hon i tittarnas minne långt 

efter att de andra karaktärerna bleknat eller glömts bort. Hennes röda färg skapar även en känsla av 

samhörighet och empati eftersom hon inte längre är en anonym person. Förutom de positiva känslorna hon 

bibringar, kan det även urskiljas en bitterhet och ilska nästa gång hon dyker upp i filmen, död på en 

skottkärra mot massgravarna. Därmed har Spielberg lyckats skapa en karaktär som stimulerar både tittarnas 

känslor och historiemedvetande enbart genom att färgsätta hennes existens i en annars färglös miljö.  
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Det är inte enbart det svartvita draget som utmärker sig som stilistiskt distinkt i Schindler’s List. Även 

användandet av det kollageliknande montaget under Göths “Today is history”262-tal skiljer sig från hur 

resten av filmen är inspelad. De svepande och uppsplittrade bilderna och sekvenserna, tillsammans med de 

överlappande ljuden och den icke-synkroniserade dialogen ger filmen ett intryck av en trovärdig om än 

kaotisk verklighet. Det är även via montagets påträngande närbilder och extrema utzoomningar som 

Spielberg lyckas pendla mellan detalj och helhet.263 Denna skiftning låter åskådaren på samma gång 

distansera sig till som delta i de händelser som skildras, något som historikern Mats Jönsson argumenterar 

visar på en historisk medvetenhet som går utöver den vanliga historiska filmatiseringen i Hollywood .264 

I La vita é Bella gör sig regissörens stilistiska drag inte lika tydliga som Schindler’s List, men filmens 

genre lyckas däremot dra markant uppmärksamhet till sig. Det hör inte till normen att Förintelsen 

sammankopplas med humor, menar Neuman och tillägger att det är just på grund av filmens komiska inslag 

som den fått så stor publik framgång, trots att den även fick motta en del negativ kritik. 265 Benignis val av 

att återskapa en traumatisk epok ur mänsklighetens historia på ett komiskt sätt kan analyseras efter Zanders 

idé om det kommersiella brukets funktion. Han menar att om en film uppfattas som alltför realistiskt eller 

om den väcker stort obehag hos åskådarna kan dess attraktion falla platt och dess underhållningsvärde 

minimeras.266 Komiken i filmen kan följaktligen ses som ett knep att fånga en stor publik trots dess tunga 

och tragiska handling. Filmens pluralism och mångtydighet - sorg blandat med humor, lek blandat med 

dödligt allvar - ger filmen ytterligare en dimension, något som Zander menar kan hjälpa tittarna att skapa 

sig en egen uppfattning om det som utspelas. 267  

Till sist kan även filmens produktionstillfälle och debut spela roll för dess framgång. Zander skriver att 

Schindler’s List hade premiär ett år då intresset för Förintelsen hade nått kulmen i USA. I samband med att 

det stora minnescentret The United States of Holocaust Memory Memorial Museum invigdes i Washington, 

släpptes även Schindler’s List på bio. Intresset för filmen blev ännu större efter att USA:s president 

lovordade den och påtalade dess relevans för hågkomsten av Förintelsens offer.268  Zander menar att 

filmpremiären och invigningen av minnescentret kan liknas vid ägget och hönan då det omöjligt går att 

avgöra vilket eller vilken som påverkade intresset för den andre. 269 

 

7.2.6 Vetenskapligt historiebruk 

Det vetenskapliga historiebruket skiljer sig avsevärt från ovannämnda bruk i det avseende att dess brukare 

uteslutande är professionella historiker och historielärare som nyttjar ett positivistiskt förhållningssätt i den 

empiriska undersökningen. På grund av brukets långlivade professionaliseringsprocess har dess teoretiska 
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medvetenhet och kraven för dess användningsområden förfinats och ett avståndstagande till de övriga 

historiebruken tagits, då de snarare anses vara missbruk än bruk av historia. 270 En skillnad som bör påtalas 

är de att olika historienbruken har olika stort behov av att verifiera eller falsifiera en historisk händelse med 

relevant källmaterial. För det vetenskapliga historiebruket är detta av yttersta vikt. 271  

Zander menar att det vetenskapliga historiebruket inte är förenligt med tolkning och analys av visuell 

media och historia då audiovisuella medier bör bedömas efter andra kriterier än de traditionella 

sanningssökande kraven som används för skriftlig historieförmedling.272 Föreliggande uppsats ämnar 

därmed inte att analysera sanningshalten i spelfilmerna, utan fokuserar istället på dess förmedlingspotential. 

Historikern Robert Toplin menar att det ter sig naturligt att en spelfilm innehåller vissa historiska 

felaktigheter och förenklingar, då dess mångmiljonbudget ställer andra krav än de på en empiriskt korrekt 

faktabok. Historikernas kritik mot filmens faktafel, dess historiska orimligheter eller förskjutning av 

tidsförlopp ser Toplin som någorlunda ignorant då det riskerar att förbise den historieförmedlande potential 

som spelfilmen i själva verket har. Filmen, menar Toplin, kan hjälpa till med att underlätta förståelsen för 

ett historiskt skeende och kan även skapa ett känslomässigt engagemang för det förflutna hos miljontals 

människor.273 

Utifrån Toplins idé om spelfilmens engagemang, kan Spielbergs Schindler’s List därför ses som en 

framgångsrik historieförmedlare. Jönsson skriver bland annat att Spielberg idag anses vara en av de mest 

inflytelserika historieförmedlarna och filmskaparna. Anledningen till Spielbergs popularitet, som både 

Jönsson och Zander ser det, är på grund av regissörens omfattande och utförliga källforskning inför de 

historiska filmer han producerar.274 Historien som utspelas ges en autentisk känsla inte enbart via 

narrationen utan även via det digitaliserade visuella och auditiva mediet, något som Jönsson menar har 

resulterat i att spelfilmer idag är mer sanningsenliga än någonsin tidigare. 275  

Även Benignis La vita é Bella bör ses som en framgångsrik historieförmedlare då den setts av miljontals 

åskådare samt belönats med den prestigefyllda Oscarstatyetten. Leone menar att det på grund av filmens 

annorlunda porträtt av Förintelsen försatt den och även regissören på världskartan. Benignis ryktbarhet var 

innan La vita é Bella främst befäst på den italienska kulturarenan. Efter filmens premiär blev han däremot 

en globalt erkänd regissör, något som i förlängningen resulterade i att filmen fick ännu mer uppmärksamhet 

och följaktligen fler tittare. 276  

Det finns grund för att motargumentera filmens korrekthet då en tragisk epok skildrats på ett 

humoristiskt sätt, däremot är det av vikt att se att Benignis skildring tampats med ett tabubelagt ämne; 
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nämligen humor i koncentrationslägerna. Neuman poängterar att det länge inte fick talas om humor bland 

judarna under Nazityskland och när det på 80-talet väl producerades verk om humorn, tog de nazismens 

och antisemitismens parti och skämtade på judarnas bekostnad. 277 Häri blir Benignis skildring en viktig 

faktor i det vetenskapliga historiebruket. Karlsson menar att det inte sällan är tack vare de andra bruken 

(här främst de ideologiska- och kommersiella historiebruken) som det frammanas ett intresse och behov för 

ett specifikt undersökningsområde i det vetenskapliga historiebruket.278  

Sociologen Frank Füredi menar att den traditionella historievetenskapen främst haft två inriktningar i 

dess historieförmedlande perspektiv. Det ena, det fatalistiska, ser på det förflutna som Historien med stort 

H som det förflutna med en ständig källa till lärdom. Den andra inriktningen, det historiska tänkandet, ser 

däremot på historien som en aktiv händelse där enskilda individers påverkan på händelsernas gång 

övervägs och analyseras. Jönsson menar att Historien med stort H inte söker förstå specifika förändringar 

utan vill snarare återta ett gemensamt förflutet för att skapa en gemensam identitetsbild.279 Utifrån Füredis 

teori går det således att finna belägg för att båda spelfilmerna uppfyller en del av de krav som ställs inom 

det vetenskapliga bruket. Filmerna tangerar flertalet individers livsöden som påverkat historiens gång och 

vars karakteristiska drag influerar åskådarna och skapar en känsla av gemenskap för deras lidande.  

Även filmvetaren Vivian Sobchack menar att det audiovisuella mediets historieförmedlande aspekter 

bör ses genom ett palimpsestiskt historiskt medvetande, då relationen mellan film och historia hittills enbart 

diskuterats ur ett motsatsförhållande mellan “mytologi och historia”.280 Det palimsestisk historiska 

medvetandet syntetiserar istället dessa motpoler och uppmärksammar filmmediets mångsidiga 

kunskapsförmedling. Sobchack menar att dagens historiska kunskaper erhålls ur  flerskiktade och 

heterogena medier som påverkar och präglar samhällets historiesyn mer än annan förmedlingsform tidigare 

gjort.281 Jönsson instämmer med detta uttalande och menar vidare på att dagens ungdomars inhämtade 

kunskaper om det förflutna främst sker genom den amerikanska filmindustrins utbud av historiska 

skildringar. 282 

Enligt argumenten ovan ter det sig ofruktsamt att söka analysera Schindler’s List och La vita é Bella ur 

det vetenskapliga historiebruket då de i många hänseenden är oförenliga med varandra. Däremot bör 

spelfilmernas möjligheter att förmedla historia inte förbises. Trots att spelfilmerna inte uppfyller samtliga 

krav för att bekräftas som historiska källmaterial enligt detta bruk, kan de ändock påverka och prägla 

ungdomars och tillika elevers kunskapsinhämtning samt historiemedvetande. Spelfilmerna tangerar även 

andra historiebruk som i förlängning påverkar det vetenskapliga historiebrukets analysområde.  
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7.3 Källkritik 

I uppsatsens tredje och avslutande analysdel ska spelfilmerna inte analyseras likt ovanstående teoretiska 

begrepp. Det är inte i uppsatsens syfte eller inom ramen för dess undersökning att verifiera eller falsifiera 

alla detaljer som skildras, snarare är utgångspunkten att presentera olika arbetsmetoder där källkritiska 

principer appliceras på spelfilmerna. Nationalencyklopedins definition av källkritik tar dels tillvara på 

källans informativa innehåll och dels på källans brukbarhet och användbarhet inför den aktuella 

frågeställning som brukaren söker svar för.283 Föreliggande studie  är således främst fokuserad på 

definitionens senare del.  

I LGR11 belyses skolans krav på att utveckla elevernas källkritiska hållning, något som Eliasson menar 

handlar om att kunskap om historia inte bör ses som given, utan snarare som skapad. Denna kunskap måste 

därför bearbetas med rätt verktyg för att eleverna ska lära sig hantera och bruka den kunskap de erhåller. 284 

Det är nämligen genom att eleverna lär sig tolka olika historiska källor som de kan börja påverka sin och 

andra människors levnadsstandard.285  

Det källkritiska arbetet ämnar till att vidare lära eleverna att gallra ut irrelevant och ibland skadlig 

information, något som kanske är än mer påtagligt idag då information är så lättillgänglig via exempelvis 

sociala medier. Denna nya typ av informationsdelning är inte alltid till det positiva, tvärtom sprids det allt 

som oftast felaktigheter som sedan delas vidare eftersom läsaren, i många fall unga personer, uppfattar det 

som korrekt eller trovärdig journalistik.286 Hultkrantz skriver att elever inte uteslutande möter historia i 

skolans värld, utan till stor del även utanför skolan väggar. Därför, menar hon, är det av vikt att elever lär 

sig hur de ska tolka den information de erfar i hemmet eller biosalongen.287 Att arbeta integrerat med 

spelfilm och källkritik i undervisningen kan således visa sig vara avgörande för elevernas framtida 

förhållningssätt till diverse informationskanaler. Utöver detta blir undervisningen även mer levande när 

eleverna får arbeta med denna typ av digitaliserade källa, skriver universitetsadjunkten Karin Sandberg 288 

Inför den källkritiska granskningen av Schindler’s List och La vita é Bella kan en inledande aspekt vara 

att söka utreda upphovsmännens syfte med filmproduktionen. Enligt det politisk-pedagogiska 

historiebruket kan syftet vara att påverka eller influera till en viss sinnesstämning eller åsikt genom att 

anspela på åskådarens känslor via karaktärernas livsöden. Detta överensstämmer med det som Thurén 
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benämner tendenskriteriet. Detta kan likt det politisk-pedagogiska historiebruket granskas för att utreda om 

upphovsmännen varit partiska i deras framställning och huruvida de ämnar påverka åskådarnas opinion.289 

Angående Schindler’s List har Spielberg sagt att hans syfte med att producera filmen var att skapa ett 

intresse för Förintelsen och en förhoppning om dess fortsatta hågkomst. Han önskade med sin produktion 

öka medvetenheten om judarnas utsatthet, något som han menar pågår än idag.290 Därmed kan det sägas att 

filmens syfte var att agera både varnande exempel och en händelse att dra lärdom av. 

Benigni, som snarare är komiker än dramatiker, menar att hans önskan med La vita é Bella var att skapa 

en lättsam skildring som förmådde åskådarna att enklare kunna ta till sig den utspelade historien. Han 

menar att skratt är bästa sättet att handskas med en svår situation, speciellt en sådan som Förintelsen. 

Benigni tillägger även att han anspelar på den mörka judiska humorn som i mångt och mycket handlar om 

att dels skämta på sin egen bekostnad och dels att skämta bort sina bekymmer i hopp om att bli kvitt de 

negativa känslorna förknippade med den bistra sanningen. Genom att blanda Förintelsen med komedi 

lyckades Benigni även skapa en diskurs kring judarnas användning av humor i koncentrationslägret, ett 

ämne som länge var tabubelagt. 291 

En annan källkritisk aspekt som bör undersökas är huruvida huvudpersonerna i respektive spelfilm visar 

på en dimensionerad personlighet eller om deras karakteristiska drag är platta och enformiga. I båda dessa 

spelfilmer förekommer karaktärer vars moralrelativism blir centrum för deras utveckling. I Schindler’s List 

handlar det om Schindlers resa från opportunist till humanitär och Göths tillfälliga eftertänksamhet i sitt 

meningslösa dödande. I La vita é Bella däremot är karaktärerna mer definierade utifrån deras statiska 

ståndpunkt, dock visar Doras mamma292 på en tendens till förändrade åsikter då hon sakta men säkert 

önskar skapa en relation till sitt barnbarn. Hennes tidigare fascistiska och elitistiska sida mjuknar något när 

hon möter Giosué för första gången och redan nästa dag besöker hon sin dotter och hennes judiske make.  

Att arbeta utifrån filmernas olika karaktärer kan stimulera eleverna till att ifrågasätta människans 

inherenta personlighetsdrag samt de val hon tvingas göra i livets olika skeenden. Det bidrar samtidigt till att 

öka elevens förståelse för människor i olika tider, samhällen och kulturer, något som är ett viktigt moment i 

arbetet med källkritik. Thurén menar att källkritik kräver en viss grundläggande rationalism som innebär en 

förståelse för huruvida det finns en annan verklighet bortom personens egna. Dessutom krävs det även viss 

intellektuell kunskap och empati för att få en djupare förståelse för en händelse, samt en förmåga att kunna 

leva sig in i den skildrade berättelsen. Dessa kriterier menar Thurén är väsentliga för ett fruktsamt arbete 

med källkritik.293  

Denna förförståelse som Thurén talar om handlar i mångt och mycket om människan, hennes villkor och 

drivkrafter, varför det blir väsentligt att elever bör få tillfälle att utifrån filmen arbeta med karaktärerna i 

fokus. Genom detta arbetssätt lär sig eleven att tolka människan utifrån hennes förutsättningar, hennes 
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kultur samt den gängse och rådande mentaliteten i hennes samhälle. Sandberg kallar detta för 

kontextualisering och menar att det är essentiellt att eleverna lär sig hantera detta redskap, annars riskerar 

de att döma dåtidens människor utifrån sina egna förutsättningar. Kontextualisering vilar därför på elevens 

tidigare historiska kunskaper om människans levnadsförhållanden i en viss kultur.294 Spelfilmer kan i 

sådana lägen presentera en levande bild av ett samhälle och dess människor, något som i förlängning 

förenklar det källkritiska arbetet med att förstå människan utifrån hennes egna förutsättningar och tid.  

Till sist bör tidskriterium tas i beaktelse i arbetet med källkritik. Thurén menar att en berättelse är mer 

trovärdig ju närmre samtiden den är. Detta kriterium utgår från glömskekurvan och innebär att människan 

glömmer specifika detaljer kring en händelse i takt med tidens gång.295 Då båda dessa spelfilmer skildrar 

Förintelsen är chansen till trovärdig representation god eftersom Förintelsen är en del av den moderna 

historieskrivningen. Dessutom finns det, enligt Zander, mängder med kvarlevor från Nazityskand som visar 

på att denna händelse verkligen ägt rum och till viss del även hur det såg ut då.  

Genom att replikera och efterlikna fotografier och dokumentärfilmer som tagits på 1930- och 40-talet 

har Spielberg lyckats skildra en händelse som känns autentiskt, dock utan att förringa “‘hur det egentligen 

var’”296. Filosofen Jean Baudrillard anser däremot att Hollywood och dess filmproduktion enbart är utgjort 

av kopior och repliker. Han kritiserar de historiska skildringarna för deras anspråk på en historia som inte 

är deras och ifrågasätter samtidigt om Hollywood-filmer verkligen bidrar med en upphöjning från eller 

snarare en nedsänkning i det förflutna, något han benämner “simulacrum”. Detta innebär att den skildrade 

historien allmer blir en rekonstruktion som i förlängning mer handlar om en simulation utan någon som 

helst relation till den verklighet den ska illustrera. 297  

Enligt detta synsätt kan Spielbergs och Benignis skildringar således uppfattas som filmer utan historisk 

förankring som inte bistår åskådarna med någon relevant eller brukbar information. Det vore felaktigt att 

påstå att dessa spelfilmer inte innehåller några spår av historisk förankring. Jönsson argumenterar för att 

spelfilmer utgör ett stort outnyttjat historisk källmaterial eftersom de alltid säger mer om sin 

produktionskontext än de gör om den period som de skildrar.298  Enligt detta sätt att se på spelfilmers 

rolltagande i undervisningen kommer det således alltid finnas något att analysera och diskutera, vare sig det 

handlar om den historiska representationen eller den samtida kulturella och samhälleliga präglingen. Om 

den aktuella spelfilmen är historiskt inkorrekt blir det följaktligen relevant att rikta blickarna mot 

filmproduktionens omgivning, samhälle och kultur.  

Både Schindler’s List och La vita é Bella är kommersiellt producerade spelfilmer och varken Spielberg 

eller Benigni gör anspråk på att deras skildring är en fullkomligt sanningsenlig redogörelse för den 

verklighet de illustrerar. Filmerna kan däremot bistå med en bild eller känsla av hur judarnas situation såg 

ut i Nazityskland. Jönsson menar att historiska filmer utgår ifrån att åskådarna redan har förkunskaper om 

                                                
294 Sandberg, 46-47 
295 Thurén, 31 
296 Zander. 2006, 203 
297 Jönsson. 2004a, 37 
298 Ibid, 203 
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den skildrade berättelsen299. Därmed kan det argumenteras för att dessa spelfilmer kan utgöra såväl ett 

komplement till den traditionella läroboksundervisningen, som att vara det digitaliserade källmaterial kring 

vilken eleven lär sig att kritiskt granska en historieåtergivning.  

 

 

 

8. Diskussion 

Uppsatsens två valda spelfilmer härstammar från två olika genrer och porträtterar Förintelsen på två vitt 

skilda sätt. Trots detta innebär det inte att deras förmedlingspotential ska förminskas eller för den delen 

negligeras. Filmerna, oberoende av genre, lyckas engagera tittarnas intresse och historiemedvetande i sin 

skildring av en händelse förknippad med stark emotionell lyskraft. Porträtteringen av Förintelsen, som 

kantas av trauman och kriser, går att inordna i Rüsens borderline events. Historierna som berättas genom 

karaktärernas livsöden och perspektiv pockar på den åskådande individens moraliska och etiska 

grundprinciper samt väcker en rad frågor kring ondska och godhet, liv och död samt tankar kring ett ”vi” 

mot ”dem”.  

Göths inherent ondsinta natur ställs mot oskuldsfullhet i flickan med den röda kappan och Guidos något 

naiva personlighet kontrasteras mot doktor Lessings likgiltighet inför undanröjningen av den judiska 

befolkningen. Dessa motpoler tvingar tittarna att ställa sig obekväma frågor kring människans natur och 

moral, hennes val och kval i pressade situationer samt hennes sätt att agera gentemot en medmänniska. Det 

är just uppvaknandet av sådana existentiella frågor som rör borderline events.  

Borderline events handlar nämligen inte endast om att individen själv nödvändigtvis måste ha 

genomgått ett trauma, utan det kan likaledes handla om ett indirekt deltagande via till exempel filmvisning. 

Tack vare teknologiska framsteg förfogar det audiovisuella mediet över en rad tekniker och metoder som 

tillåter en verklighetstrogen representation av en gången händelse som skapar ett direkt samband mellan 

nuet och dåtiden. Genom att porträttera det förflutna på ett realistiskt vis och genom att skapa en känsla av 

närvaro är det inte svårt att se att ett historiemedvetande kan aktiveras och stimuleras. Tittarna placeras i 

händelsernas centrum och får erfara karaktärernas värld inifrån, snarare än ut- och uppifrån. Detta triggar 

igång ett indirekt deltagande, vilket är ett av kännetecknen för borderline events och därmed också den 

frågeställande tankeverksamheten där moralrelativism, sympati, empati och även antipati betonas. 

De existentiella frågor som väcks visar på mer än ett aktiverande av historiemedvetande då de även 

visar på ett samspel med det existentiella historiebruket. Scener som skildrar den vanliga människan, 

hennes vardag och relationer, tillåter tittaren att se samband mellan sitt eget liv och den skildrade 

karaktärens. Två exempel på sådana specifika scener är när en jude i Krakows getto skämtar om sin 

mardröm och när Guido försöker skämta bort SS-vaktens ordningsregler för koncentrationslägret. Genom 

att använda sådana dialoger synliggör regissörerna för tittarna en vardagssituation tagen ur en absurd 
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verklighet som är giltig över tid, kultur och samhälle. Humor eller humor som försvarsmekanism är ett 

universellt användbart medel gällande självbevarelsedriften och något som är lätt att relatera till, då de 

flesta människor i någon mån har använt sig av det i en pressad situation. 

 Enligt Rüsens sätt att se på människan är det först efter en insikt om människans egna påverkan på 

historien som hen  kan börja besitta goda moraliska ståndpunkter. Han menar att det är omöjligt att kunna 

ha en fungerande moralkompass om personen i fråga inte kan sätta sig in i någon annans livssituation. 

Därmed kan det sägas att de tekniska framstegen i Schindler’s List och La vita é Bella spelar en stor roll för 

historiemedvetandets utveckling, då den verklighetstrogna porträtteringen av människan möjliggör en 

enklare förståelse för dåtidens människor och handlande. Filmernas tekniska utveckling kan även i 

förlängning agera underlag för arbetet med källkritiskt arbete, då eleverna får möjlighet att erfara det 

förflutna på ett mer livfullt sätt än via den traditionella läromedelsbaserade historieförmedlingen och eleven 

kan således lära sig dra paralleller mellan sitt och andras liv. Filmvisningen ger även en inblick i det 

rådande samhället som porträtteras, vilket möjliggör för eleven att tolka och förstå människan utifrån 

hennes egen tid och samhälleliga standard. Enligt Deldén är det först när eleven har kunnat hantera och 

skapa en länk mellan sina och karaktärens känslor, samt när de lärt sig att förstå karaktärerna utifrån deras 

egna förutsättningar som elevernas historiska horisont verkligen kan bearbetas och vidgas. 

Rüsens antagande om en fungerande moralkompass kan bekräftas om Schindlers värderelativism sätts 

under mikroskop och granskas noga. I början av filmen innehar Schindler en nonchalant inställning till hur 

judarna i Polen behandlas och han verkar inte bekymrad över att deras lidande är anledningen till hans 

välstånd och framgångar. Det blir enbart klart för honom efter att han skapat personliga band till judarna, 

något som i förlängning gör att hans empatiska känslor blir mer framträdande än tidigare. Här kan det även 

göras en direkt koppling till Spielbergs politisk-pedagogiska historiebruk. Det är genom att beröra och 

påverka som en eventuell lärdom eller varning kan läras ut. Spielbergs varnande exempel blir väldigt 

tydligt när Schindlers moraliska ståndpunkt visualiseras och ställs i motvikt mot Göths halvhjärtade och 

kortlivade försök till att bli en bättre människa. Tittarna får göra samma etiska resa som Schindler, då 

narrativet främst utgår från hans liv.  

Häri blir det även tydligt att Hellers begreppsbildning också spelar roll för narrationens betydelse. 

Enligt detta sätt att se på historiemedvetande, som till viss mån överensstämmer med Rüsens teori om 

narrativet, handlar det om att tittarna tar till sig något för dem obekant, för att sedan kategorisera in det i en 

familjär situation där de förmår förstå det förmedlade. Människan behöver tillskriva historien en riktning 

och mening för att kunna dra lärdom av den och i förlängning kunna skapa och förbättra sin egen identitet, 

något som är essentiellt för elever i ungdomsåren där frågan om identitetsbildning är av stor betydelse. 

Förintelsen och all dess grymhet är för majoriteten en händelse där det inte går att dra paralleller till sitt 

eget liv, så tillvida inte personen i fråga är i stånd att kunna applicera berättelsens sensmoral på sin egen 

livsvärld och därmed komma till en förståelse om människans mångsidiga natur. Detta kan här ses 

illustreras via porträtteringen av främst Schindler men även till viss del Doras mamma som förvisso endast 

genomgår en ganska diskret förändring.  
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Det politisk-pedagogiska historiebruket i respektive film är mycket påtagligt då majoriteten av de 

spelfilmer som behandlar temat Förintelsen har till syfte att agera som ett varnande exempel. Både 

Schindler’s List och La vita é Bella visar på Förintelsens förödande konsekvenser för en hel generation 

judar. De visar på rasideologins stora spridning i världen och hur en sådan tanke kan förgifta en hel nation. 

Det politisk-pedagogiska historiebruket handlar således i grund och botten om att skapa debatt kring en 

brännande fråga och mana till politiskt engagemang för att skapa en bättre värld, något som kanske är mer 

aktuellt än någonsin då den internationella Alt-right-rörelse på kort tid fått stort fäste runt om i världen och 

fortsätter att stadigt växa.300 Att använda Schindler’s List och La vita é Bella i klassrummet blir på sätt och 

vis också ett politiskt-pedagogiskt historiebruk för pedagogen, då denna i ett medvetet val beslutat att 

behandla Förintelsen utifrån dessa två magstarka porträtteringar vars effekter på tittarna är absolut.  

I samband med det politisk-pedagogiska historiebruket blir det även väsentligt att se och tolka 

spelfilmen utifrån tendenskriteriet som ju ämnar utreda det bakomliggande syftet en upphovsman har för 

sin filmproduktion, då upphovsmän sällan är objektiva i sin audiovisuella framställning. I en 

klassrumssituation kan detta vara ett sätt för eleverna att få tillfälle att själv granska regissörerna samt 

omständigheterna kring filmproduktionen. Trots att historiska spelfilmer ger sig ut för att porträttera det 

förflutna är det, som Jönsson påpekar, att filmerna alltid säger mer om sin samtid än den tid de skildrar. 

Härmed kan det argumenteras att spelfilmen förfogar över mer än en dåtidsskildring, den visar även på hur 

den rådande kulturen och samhället ser ut, något som kan bestyrkas av Hultkrantz forskning. Hon 

framhåller nämligen att spelfilmen erbjuder en flerperspektivistisk syn på historien då flera tidseror 

behandlas samtidigt. Elevens källkritiska hållning utmanas då denne själv ska försöka se på vad sätt 

samtiden har präglat porträtteringen av dåtiden samt kunna dra paralleller mellan den skildrade händelsen 

till aktuella händelser. Elevens perspektiv på sambandet mellan det förflutna och nutiden påverkar således 

dennes tolkning av historien som i sin tur påverkar och formar den individuella identiteten och egna 

historiemedvetande. 

Att sammankoppla dagens rådande politiska klimat till spelfilmerna gör att det ideologiska 

historiebruket gör sig som mest framträdande. I Schindler’s List visas Tredje Rikets national-socialistiska 

ideologi medan det i La vita é Bella istället handlar om hur fascismen genomsyrat de italienska 

medborgarna. Detta bruk kan agera diskussionsmaterial i undervisning kring ideologier, deras uppkomst, 

verksamhet och fortlevnad. Genom spelfilm kan ideologier visuellt presenteras utifrån deras konkreta sida 

samt hur människor och samhällen påverkas och förändras under dess influenser. Utifrån ideologierna kan 

det även vara lämpligt att föra diskussioner kring makthavare och maktutövning. Det är via nazisternas 

enträget kränkande behandling, nedsvärtning och starka propagandamaskin som den gemene tyskens 

åsikter om judarna sakteligen förändras för att fördunklas av hat eller likgiltighet. Dessa känslor av agg 

används sedan som ett rättfärdigande av de judiska pogromerna, något som föranleder att judarna berövas 

                                                
300 SVT: Uppdrag granskning, 29-08-2018 

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/sa-forsoker-alt-rightrorelsen-forandra-sverige-med-rasistisk-
propaganda (Hämtad 2018-12-14) 

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/sa-forsoker-alt-rightrorelsen-forandra-sverige-med-rasistisk-propaganda
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sin identitet, historia och slutligen även sina liv. Ur ett långsiktigt perspektiv kan det även vara av vikt att 

diskutera Israel-Palestinakonflikten, då den är ett direkt resultat och konsekvens av Förintelsen och andra 

världskriget.  

I år (2018) släpptes Schindler’s List på nytt för att fira dess 25-årsdag och i samband med filmsläppet 

utförde reportern Lester Holt på NBC News en intervju med Spielberg. I intervjun framgår att Spielberg 

anser att Schindler’s List kanske är mer relevant idag än när den släpptes. Han menar att det är viktigt att 

påvisa hur strukturellt hat och främlingsfientlighet kan leda till katastrofala konsekvenser och önskar via 

sin film att på nytt inbjuda till en diskussion för att nya folkmord ska förhindras. 301 Detta blir högst aktuellt 

då två folkmord utförst enbart under de senaste åren; på de kurdiska Yazidierna samt på rohingyerna i 

Myanmar. Genom att Förintelsen filmatiseras ställs nazisternas hänsynslösa mördande på sin spets 

samtidigt som det ur ett existentiellt- och moraliskt historiebruk blir tillfälle för judarna att söka försonas 

med sin tragiska historia. 

Ur ett kommersiell historiebruk, vilket Schindler’s List och La vita é Bella onekligen bör inackorderas i, 

visar filmerna på en stor framgång, både sett ur antalet priser de vunnit och ur deras omfattande 

åskådarantal. Filmernas kommersiella tillhörighet bör däremot inte frånta dem deras historieförmedlande 

potential. Motargumentet mot Baudrillards anmärkning om spelfilmens simulation av en overklig 

verklighetsporträttering, är att spelfilm sällan utger sig för att vara ett historisk korrekt källmaterial.  

Spelfilmen, även dramadokumentärer som Schindler’s List, ska betraktas för vad den är, nämligen en 

kommersiell produkt med visst underhållningsvärde för en maximerad vinst. 

I enlighet med Baudrillards kritik mot historieförmedling på spelfilm är även det vetenskapliga 

historiebruket negativt inställt till filmens funktion som läromedel. Då det vetenskapliga bruket utgår från 

stränga regler ämnade för empirisk forskning som främst sker i skriven form, bör den inte ses som ett 

instrument med vilken spelfilm ska analyseras utifrån; spelfilmen kan till exempel inte påvisa den 

osäkerhet eller den tvivel som en skriven källa förmår göra. Det är av vikt att se att spelfilmens krav på 

historieskildring skiljer sig markant från de krav som ställs på det positivistiskt historiska källmaterialet för 

att filmens historiska förmedlingspotential inte ska försummas eller negligeras.  

Häri bör det även tilläggas att oavsett ståndpunkt inför spelfilmens sanningsenlighet till den historia den 

skildrar är filmmediet, enligt både Zander och Jönsson, den största förmedlaren av historia i dagens 

samhälle. Även Dahl är av denna uppfattning, varför han genomförde sin receptionsstudie om filmvisning i 

klassrummet. Han menar att populärkulturell historieförmedling i spelfilm inte ska ses i 

konkurrensförhållande till traditionell läroboksundervisning då lärare har mycket att vinna på filmvisning i 

undervisningen. Filmen, menar han, skapar ett forum för elever där de kan lyfta och beröra moraliska och 

existentiella frågor, vilket givetvis är till fördel för utvecklandet av deras historiemedvetande. Därmed kan 

                                                
301 Holt, Lester. Steven Spielberg on the Legacy of ‘Schindler’s List’ 25 Years Later. NBC Nightly News, 5 

dec, 2018 
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det argumenteras för att historiska filmer inte bör negligeras, utan istället bör de ses som en självklar resurs 

för historieundervisningen och således välkomnas.  

Trots att det utförs allt fler studier kring filmvisning i undervisningen, är de oftast mer fokuserade på 

gymnasieskolan än grundskolan. De tre avhandlingar som nyttjats i föreliggande uppsats behandlar 

historiemedvetande och filmvisning på gymnasial nivå. Fastän begreppet historiemedvetande inte skiljer 

sig i definition mellan gymnasieskolans och grundskolans kunskapskrav är det däremot skillnad i 

arbetsmetoder och fördjupningsuppgifter. Då denna uppsats utgår från kursplanen för årskurs nio, blir 

skillnaden mindre påtaglig än om yngre årskurser hade tagits i beaktelse. LGR11 är nämligen 

kunskapsprogressivt orienterat och ämnar göra övergången från grundskolan till gymnasiet smidigare, 

varför Hultkrantz, Deldén och Dahls avhandlingar även är relevanta att nyttja i denna studie.  

Det vore onekligen önskvärt om mer forskning kring spelfilmens påverkan på yngre barn bedrivs, då 

filmmediet sannerligen är en stor del av det kulturella och samhälleliga livet. Ett exempel på vidare 

forskning vore att en större studie likt denna uppsats utförs där samtliga åtta spelfilmer ur AV-Medias arkiv 

analyseras. Även en receptionsstudie kring AV-Medias filmutbud för grundskolan, med utgångspunkt på 

historiemedvetande, historiebruk och källkritik vore av största intresse.  

Historiemedvetande, i dess förenklade form som används i LGR11 gör gällande att en “insikt om det 

förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden”. I dagens rådande politiska 

klimatet, där allt fler främlingsfientliga partier får ökat inflytande, ter sig sådana spelfilmer vara av yttersta 

vikt i en skolmiljö. Spelfilmen är ett lättåtkomligt medium som kan och bör agera underlag för arbete med 

historiemedvetande, historiebruk samt källkritik. Med hjälp av en utvecklad källkritisk hållning blir det 

enklare för ungdomar och elever att se vilken typ av historiebruk som används samt varför ett specifikt 

bruk används i ett specifikt sammanhang. Studier i källkritik lär även eleverna att tolka olika historiska 

källor och förbereder dem på att tampas med falsk historieförmedling, vare sig det är på film, i tidningen 

eller på sociala medier. Filmens visualisering av andra människors livsöden, tankar och känslor hjälper 

elevens historiemedvetande att utvecklas, något som i sin tur påverkar identitetsbildningen. För trots att 

ingen människa egentligen är historielös, måste hennes historiemedvetande ständigt bearbetas och 

utvecklas för att tjäna sitt syfte. 

 

 

Sammanfattning 

Historia på spelfilm har länge varit ett faktum inom den amerikanska Hollywoodkulturen och de senaste 

decennierna har detta även varit en naturlig del av det svenska samhället och den kulturella sfären. 

Ungdomar möter historiska tappningar till stor del utanför skolans ramar, varför spelfilm borde ha en säker 

roll i undervisningen. Det är oundvikligt att elever ser spelfilm baserat på historiska händelser eller 

personer, speciellt med det stora utbud som för skrivande stund erbjuds på landets biografer. En snabb visit 

på Filmstadens hemsida www.sf.se förtäljer att det i skrivande stund finns totalt sex spelfilmer baserat på 

historiska personer eller händelser.  

http://www.sf.se/
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Syftet med föreliggande studie har varit att utreda huruvida spelfilmer kan agera underlag i 

historieundervisningen utifrån tre teoretiska begrepp - historiemedvetande, historiebruk och källkritik. 

Frågorna som agerat underlag för uppsatsen är hur historiemedvetande framträder i spelfilmerna, vilka 

historiebruk som går att urskilja samt hur de kan fungera i arbete med källkritik. På grund av uppsatsens 

omfång har fokus legat på att utreda hur spelfilmerna Schindler’s List och La vita é Bella porträtterar 

Förintelsen. Temat Förintelsen har valts ut medvetet av uppsatsförfattaren då dess betydelse betonas i 

kursplanen för årskurs nio. 

Utifrån Andersson och Hedlings konstaterande att det inte finns en specifik metod att analysera film 

utifrån, har ett medvetet val gjorts att skärskåda filmerna utifrån uppsatsens tre teoretiska begrepp. Scener, 

dialoger, regissörerna och produktionerna i sina helheter har granskats för att forska i uppsatsens 

frågeställningar.  

Av analysen framkommer det att uppsatsens två valda spelfilmer, Schindler’s List och La vita é Bella är 

mångdimensionerade och erbjuder ett flerperspektivistiskt sätt att se, bruka och tolka dem på. Analysen 

visar även på att uppsatsens teoretiska begrepp inte uteslutande ska förstås som separata moment utan mer 

ofta än sällan är teorierna kompatibla med varandra i tolkning av scener, dialoger och karaktärsanalyser.  

I resultatet framgår det att spelfilmerna erbjuder en rad tolkningsmöjligheter beroende på tittarens 

historiemedvetande, historiska förförståelse och kompetens. Det framgår även att historiebrukens olika 

delar samspelar för att på så vis skapa en helhetsförståelse. Elevens förståelse av den skildrade historien 

påverkar hennes historiemedvetande och samtidigt blir hennes historiemedvetande påverkad av det hon just 

fått bevittna. Filmvisning i undervisningen kan därför ses som arbete i dubbel tankeoperation där filmen 

påverkar historiemedvetandet samtidigt som historiemedvetandet påverkar hur filmen uppfattas.  

Det framgår även att Schindler’s List och La vita é Bella är adekvat material att nyttja i klassrummet för 

att arbeta med historiebruk. Båda filmerna erbjuder stort utrymme för olika tolkningar och serverar tittarna 

med flertalet scener, dialoger och monologer där ett specifikt (eller ibland flera) historiebruk enkelt går att 

urskönja. Att kunna granska vilken typ av historiebruk som förmedlas är väsentligt för elevens förståelse 

kring hur historia kan brukas av olika aktörer och/eller i olika sammanhang.  

Spelfilmerna utgör dessutom ett användbart redskap för det källkritiska arbetet, då de skildrar en 

historisk händelse med stor emotionell lyskraft. Spelfilmernas produktionstillfällen och regissörernas syften 

med skapandet av filmerna blir två avgörande moment för eleven att beröra och analysera, då film alltid 

berättar mer om sin samtidskontext än den tid de skildrar. Utifrån de källkritiska perspektiven kommer 

även karaktärernas personligheter fram som något diskussionsvärdigt i fråga om människans 

mångfacetterade natur, något som även är starkt förknippat med ett utvecklat historiemedvetande.  
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