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Schindler’s list liksom andra filmer om 

historien är exempel på hur historia 

används.  

 

Din läxa till måndag är 

 
 Att leta rätt på några (minst två) 

exempel på hur historia används (t.ex. 

i filmer, böcker, tavlor mm).  

 

 Välj ett av dina exempel och fundera 

över följande 

 
 Ur vilket perspektiv skildras historien? 
 Vad är avsändarens syfte med tavlan, 

texten, filmen? 
 
Syftet med läxan är i förstahand att du bättre 
ska förstå vad denna förmåga innebär. 

 
Förmågan ”historiebruk” kan du läsa högst upp 
i detta dokument ”reflektera över sin egen …” 

”reflektera över sin egen och andras användning av 

historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv” 

(Historiebruk) 

Super Bra okej 

Du hittar fler än 4 
exempel på hur 
historia används. 
 
Något av dina exempel 
är inte en film, eller 
bild. Du hittar 
historieanvändning på 
ett oväntat ställe. 
 
Du berättar kort 
muntligt  om ett av 
dina exempel och kan 
identifiera ett flera  av 
avsändarens syften 
med att använda 
historien. 
 
Du kan urskilja ur 
vilket/vilka perspektiv 
historien berättas. 
 

Du hittar minst 4 
exempel på hur 
historia används. 
 
Du berättar kort 
muntligt  om ett av 
dina exempel och kan 
identifiera ett par, tre  
av avsändarens syften 
med att använda 
historien. 
 
Du kan urskilja ur 
vilket/vilka perspektiv 
historien berättas. 

Du hittar två, tre 
exempel på hur 
historia används. 
 
Du berättar kort 
muntligt om ett av 
dina exempel och kan 
identifiera ett av 
avsändarens syften 
med att använda 
historien. 
 
Du kan urskilja ur 
vilket/vilka perspektiv 
historien berättas. 
 

OBS! du ska inte skriva en lång text utan när 
du är klar med läxan kan det se ut såhär: 
Tips! 

Kan ett familjealbum med bilder vara historiebruk? 

Vad har ni för filmer, historiska romaner hemma? 
 
Emils so-läxa 
Exempel 1: Rädda menige Ryan (film) 
Exempel 2: Reklam med Gustav Vasa … (Vasa knäcke) 
Perspektiv exempel 1: amerikanskt, enskild soldat. Syfte: 

bli känd, tjäna pengar … 



”Valdemar Atterdag brandskattar Visby” (1881-2) Carl Gustaf Hellqvist, 15 december 1851 i 

Kungsör, död 19 november 1890 i München. 

Exempel nummer 1 på användning av historia  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Valdemar_Atterdag_brandskattar_Visby_(1882).jpg


http://www.youtube.com/watch?v=8g2xMuwVibw  

Exempel nummer 2 på användning av historia  

 

Om du klickar på länken nedan (eller på bilden) kan du se ett exempel på hur 

historiska händelser och personer används idag. Just de här klippen är reklam 

för företaget Poolia. Hur används historien i reklamen? Vad är syftet? 

 

 Syftet är bland annat att sälja Poolias tjänster. 
 Syftet är nog också att få oss att le och att vi (som tittar) 

ska förknippa Poolia med något bra och kul. 
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