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Abstract 
This study purpose is to examine the attitudes about ethnicity by the use of history in 

the movie Race. The movie is about track and field star Jesse Owens who wins four 

gold medals in the 1936 Berlin Olympics. The method used in this study is a discourse 

analysis. I will use a deconstruction method to break down the discourse to analyse it 

deeper. The result that this method produced is that the film does not break free from 

the current discourse about afro-americans in historical sport films. The film puts Jesses 

coach, Larry Snyder and his training in the front seat and not Jesse Owens. Snyder 

becomes a prerequisite for Jesse to succeed. Jesse however is made an American hero 

for standing up to Nazi Germany. Therefore, Jesse embraces the collective American 

identity despite the racism he is has to endure every day in his own homeland.  

 

Alternative title: Attitudes about ethnicity true the use of history in the movie “race” 
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1 Inledning 

”Ja, men det är ju rasism” utbröt en elev i årskurs åtta. Detta inträffade när jag på min 

VFU visade ett klipp ur filmen Race på hur Adolf Hitler vägrade skaka hand och 

fotograferas med den afroamerikanske Jesse Owens efter den sist nämndes bedrifter. 

Dessa bedrifter som Jesse Owens lyckades med var att vinna fyra stycken OS guld i 

friidrott. Vi reflekterade sedan i klassen hur nazisterna såg på mörkhyade och judar. Jag 

kände att mitt mål med att visa klippet från filmen Race var vunnet. När jag sedan kom 

hem och reflekterade över den lektionen kom jag på mig själv att jag så att säga hade 

”historiebrukat”. Jag hade valt ut att en del av historiekulturen och visat för eleverna. 

Det jag inte hade visat från filmen var hur illa Jesse Owens och andra mörkhyade blev 

behandlade i USA, deras eget hemland under 1930-talet. När Owens kom hem från 

Berlin OS 1936 blev han inte ens inbjuden till president Roosevelt, presidenten tog bara 

emot de vita OS deltagarna. Ett annat exempel är att Owens var tvungen att gå in 

bakvägen på hotellet som skulle hålla en bankett i hans ära på grund av hans hudfärg. 

Som tur var det inte min sista lektion och jag visade sedan en annan del av 

historiekulturen för eleverna och den delen var hur illa de mörkhyade blev behandlade i 

USA. 

När detta arbete skrivs har jag ungefär ett och helt år kvar tills jag är utexaminerad 

ämneslärare i ämnena historia och idrott och hälsa. I detta arbete vill jag förena dessa 

två intressen med ett tredje intresse som är film. Historiska filmer har jag tittat på sedan 

min morfar visade mig Saving Private Ryan i alldeles för tidig ålder. 

Att återskapa det förflutna i bildform genom tv-serier, filmer och dokumentärer är ett 

inflytelserikt samtida historiebruk. Via detta sätt att återskapa det förflutna präglas 

allmänhetens syn på historien.1 

Mitt ämnesval bygger på mitt intresse för historiska filmer men också på grund av min 

b-uppsats, där Berlinolympiaden utifrån svensk press granskades. Den 29 juli 2016, 

bara ett par veckor efter att min b-uppsats lämnades in, släpptes det en film om Jesse 

Owens. Jesse Owens vann fyra guldmedaljer i friidrott framför näsan på Adolf Hitler 

under Berlinolympiaden 1936. Denna film som handlar om Jesse Owens heter Race, 

och det är den filmen som ska analyseras i föreliggande arbete.  

                                                 
1 Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia. Det förflutna som film och vice versa. Studentlitteratur. 2004. S. 8-9 
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För att återkoppla till mina inledande meningar i denna inledning är det attityderna 

utifrån historiebruket som ska granskas i filmen Race. Syftet med att analysera filmen är 

att se hur filmen förhåller sig till den nuvarande diskursen om afroamerikaner i 

populärkulturen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med mitt arbete är att granska attityderna om etnicitet genom historiebruket i 

filmen Race. Syftet är att se vilka attityder de vita i USA och nazisterna i Tyskland 

förmedlar om afroamerikaner. Detta för att se om filmen förhåller sig till den nuvarande 

diskursen om afroamerikaner i populärkultur eller om den bryter sig loss från diskursen.  

Varför är då historiebruk viktigt, är det viktigast att glömma eller minnas? 

Kombinationen av att komma ihåg och att glömma är viktigt för att förstå historiebruket 

funktion. Tar vi exemplet med afroamerikaners kollektiva minne, är historien från 

slaveriet full av traumatiska upplevelser som till en början förträngts. Genom 

populärkulturens viktiga gestaltningar har det blivit enklare att förmedla dessa 

förträngda minnen och luckra upp minnena.2 

   

Mina huvudfrågeställningar i detta självständiga arbete är:  

- Vilka attityder om etnicitet förmedlar historiebruket i filmen?  

- Hur förhåller sig filmen genom historiebruket till den dominerande diskursen 

om afroamerikaner? 

För att besvara huvudfrågeställningen finns det två stycken stödfrågeställningar. Den 

första stödfrågeställningen är, vilka troper finns det i filmen och hur framställs troperna? 

Exempel på troper är när helheten blir utbytt mot delen och en person får representera 

en hel grupp människor. Det kan också innebära vilka metaforiska uttryck använder sig 

filmens karaktärer sig när de exempelvis uttrycker sig rasistiskt.  

Den andra stödfrågeställningen lyder, förändras attityden om etnicitet i filmen. Detta 

ska genomföras genom en diakron analys, vilket innebär att jag ska undersöka dessa 

ovanstående frågor över tid. Till exempel om en stereotyp utvecklas eller förändras 

under filmen gång.3 

 

 

                                                 
2 Aronsson, Peter. Historiebruk – att använda det förflutna. Studentlitteratur, Lund. 2004. s. 72-73 
3 Lindgren, Simon. Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Liber. 2009. s. 94-96  
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1.2 Avgränsningar 

En avgränsning jag har gjort är att inte granska den historiska korrektheten. Mitt syfte är 

att se vilka attityder om etnicitet som historiebruket förmedlar. I detta arbete passar den 

historiska korrektheten inte in att granska tack vare mitt syfte samt metodval. Den 

metodologiska poäng jag vill vinna genom att använda mig av diskursanalys är att förstå 

maktrelationerna med etnicitet i centrum. Genom att analysera filmen utifrån en 

diskursanalys kan jag se om filmen rättar sig in i diskursen eller bryter sig loss från 

diskursen. Det är detta som blir väsentligt i mitt arbete och på så vis går det att se vad 

diskursen säger om dagens samhälle.  

 

En andra avgränsning som har gjorts är att jag valt att endast använda mig av en diakron 

analys och inte en synkron analys. Detta därför att jag hellre vill följa både Jesse och 

tränare Snyders förhållande genom hela filmen. Genom att följa dem genom hela filmen 

ger det mig en djupare förståelse för hur diskursen ser ut.  

 

En tredje avgränsning som har gjorts är att detta arbete fokuserar på en analys av själva 

filmen. Arbetet ska inte syfta till att undersöka själva receptionen eller vad publiken 

tycker om liknande filmer.  

 

En fjärde avgränsning som har gjorts är att jag valt ut en film att analysera. Detta för att 

kunna gå in på djupet i dekonstruktionen av diskursen. Genom att analysera en film går 

det också på så vis att jämföra filmen med den rådande diskursen.  
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2 Bakgrund  

2.1 Filmens produktion  

Race är en biografi baserad på huvudkaraktären Jesse Owens och filmen är regisserad 

av Stephen Hopkins och Stephan James spelar Jesse Owens. Jeremy Irons och Jason 

Sudeikis är två andra kända skådespelare som har biroller i filmen och filmen är 134 

minuter lång. Filmen stöddes även av Owens familj samt Jesse Owens stiftelsen. 

Produktionsbolagen som producerade filmen var Forecast pictures, Solofilms och 

Trinity films där Focus features var de som distribuerade filmen. Filmen släpptes i 

Sverige den 29 juli 2016.4 

Att göra en film om Jesse Owens har länge varit aktuellt i USA och Hollywood. 

Anthony Mackie känd från Captain America och Avengers hade länge önskat göra en 

film om Jesse Owens. Så var också tanken, dock gick Relativity Media som hade 

rättigheterna till att göra en film om Owens i konkurs. Mackie som hade samarbetat 

med Relativity Media gick miste om sin drömroll.5 

Även Disney hade planer på att göra en film om Jesse Owens, varken Disney eller 

Relativity Media hade stöd av Jesse Owens stiftelsen, Jesse Owens familj eller the 

Luminary Group. Race var däremot projektet som fick stöd av både stiftelsen och 

familjen och var till synes det projekt som drog det längsta strået att producera filmen.6 

 

Filmen mottogs väl av Svenska Dagbladet som beskrev filmen med följande begrepp, 

stiligt, drivet, välspelat, tämligen historiskt korrekt och lagom fyrkantigt. Intressant nog 

skriver de också att filmen absolut kunde visas i skolorna runt om i världen.7 The 

Guardian är inte helt på samma linje som Svenska Dagbladet. De anser framförallt att 

filmen brister i sin framställning av nazisterna som de anser framställs på ett bättre sätt 

än de vita i USA som framställs på ett väldigt rasistiskt sätt.8 

                                                 
4 IMDB. Race. 2016. Hämtad 2017,01,20 http://www.imdb.com/title/tt3499096/  
5 Slocum, Dante.  Anthony Mackie’s Dream Project on Jesse Owens Crashes After Relativity Bankruptcy. 
2015, 08, 03. Hämtad 2017,01,20  

http://atlantablackstar.com/2015/08/03/anthony-mackies-dream-project-on-jesse-
owens-crashes-after-relativity-bankruptcy/  
6 Box office flops. Race. 2016. Hämtad 2017,01,20  

http://www.boxofficeflops.com/yearly-breakdowns/2016-2/race/ 
7 Lumholdt, Jan. Race Löparen som förstörde OS för Hitler. 2016,07,28. Hämtad 2017,01,20 

http://www.svd.se/loparen-som-forstorde-os-for-hitler 
8 Hoffman, Jordan. Race review – Jesse Owens drama finishes out of the medals. 2016,02,19. Hämtad 

2017,01,20 https://www.theguardian.com/film/2016/feb/19/race-review-jesse-owens-
drama-berlin-olympics 

http://www.imdb.com/title/tt3499096/
http://atlantablackstar.com/2015/08/03/anthony-mackies-dream-project-on-jesse-owens-crashes-after-relativity-bankruptcy/
http://atlantablackstar.com/2015/08/03/anthony-mackies-dream-project-on-jesse-owens-crashes-after-relativity-bankruptcy/
http://www.boxofficeflops.com/yearly-breakdowns/2016-2/race/
http://www.svd.se/loparen-som-forstorde-os-for-hitler
https://www.theguardian.com/film/2016/feb/19/race-review-jesse-owens-drama-berlin-olympics
https://www.theguardian.com/film/2016/feb/19/race-review-jesse-owens-drama-berlin-olympics
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Även The New York Times är inne på samma linje som The Guardian. De båda 

tidningarna anser att rasismen i USA under 1930-talet är väl framställd. Gemensamt 

också för de båda tidningarna är att de anser att filmen inte sticker ut från sin genre.9 

 

2.2 Filmens handling  

Filmen tar sin start med att Jesse Owens är ute och springer i Cleveland Ohio under 

hösten 1933. I denna inledande scen ges tittaren en bild av hur USA såg ut under den 

stora depressionen. När Jesse kommer hem från sin löprunda har hans mor gjort en 

kavaj åt honom som han ska på sig när han nu ska börja på Ohio State University. Jesse 

och Dave Albritton som också är en afroamerikansk friidrottare kommer att följas åt 

genom hela filmen och de börjar också på Ohio State tillsammans. 

Jesse och Dave får utstå rasismen i USA på 1930-talet under deras bussfärd till skolan 

samt under deras skolgång på Ohio State. När Jesse kommit fram till skolan presenteras 

han för sin nya tränare Larry Snyder som är en friidrottstränare på Ohio State. Snyder 

med sina ovanliga träningsmetoder gör Jesse till en guldmedaljsaspirant till 

Berlinolympiaden men Jesse får utstå en hel del rasism under vägens gång.  

Under tiden pågår det demonstrationer i USA angående om landet ska delta i 

Nazitysklands olympiad eller inte. Avery Brundage som är ordförande för USA 

olympiska kommitté blir kallad för nazist älskare när han anländer för att diskutera 

bojkottsfrågan. Avery blir sedan utsedd av kommittén för att resa till Berlin och se om 

ryktena om nazisterna är sanna. Avery får se hur judarna blir behandlade och 

nazisternas verkliga ansikte blottas. Avery anser dock att sport och politik inte ska 

blandas samman och uppmanar nazisterna att vara mer rumsrena under spelen. Joseph 

Goebbels och Avery kommer överens och Avery lovar att verka för att USA inte ska 

bojkotta spelen.   

Jesse som nu är ett stort guldmedaljshopp inför spelen efter att ha krossat allt motstånd i 

uttagningarna till USA OS trupp blir påverkad av den tidiga medborgarrättsrörelsen. De 

besöker Jesses föräldrar och förklarar att de inte tycker att Jesse ska åka till Berlin på 

grund av hur situationen ser ut i USA för afroamerikaner. Jesse bråkar med Snyder om 

han ska åka eller inte men tillslut bestämmer han sig för att åka.  

                                                 
9 Holden, Stephen. Review: ‘Race’ Chronicles Jesse Owens’s Rise to Olympic Glory. 2016, 02, 18. Hämtad 

2017,01,20 http://www.nytimes.com/2016/02/19/movies/review-race-chronicles-jesse-
owenss-rise-to-olympic-glory.html?_r=0 

http://www.nytimes.com/2016/02/19/movies/review-race-chronicles-jesse-owenss-rise-to-olympic-glory.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/02/19/movies/review-race-chronicles-jesse-owenss-rise-to-olympic-glory.html?_r=0
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Väl på plats i Berlin chockas Dave och Jesse över hur väl behandlade de blir av 

nazisterna. De får exempelvis sova och äta tillsammans med de andra vita i USA OS 

trupp. Nazisterna har lyssnat på Avery och har förvandlat Berlin till en stad fylld med 

flaggor med den olympiska logotypen på istället för svastikan. Judeförföljelserna syns 

inte till förens Snyder går vilse i Berlin i sin jakt efter skohandlaren Adi Dassler, Snyder 

ser då hur nazisterna för bort judar bakom kulisserna.  

Vidare till tävlingarna där Jesse vinner med sina nya skor från Adi Dassler, märket som 

senare är känt som Adidas. Jesse tar hem 100meters finalen och ska därefter få bli 

gratulerad av Hitler. Hitler vägrar och skyller på att han var tvungen att åka tidigare från 

arenan. Goebbels förklarar för Avery och Owens att Hitler aldrig skulle kunna skaka 

hand med ”det” och pekar på Owens.  

Jesse fortsätter att vinna och blir också kompis med den tyska längdhopparen Luz Long. 

Long springer till och med ärovarv med Jesse, hjälper honom med tekniska tips och 

förklarar sitt förakt för den nazistiska regimen. Jesse fortsätter att ta guldmedaljer och 

tar sammanlagt guld i längdhopp, 100m, 200m och 400m stafett.  

Slutscenen i filmen utspelar sig när Jesse och Snyder vänder hemåt till USA. De ska på 

en bankett i Jesses ära men väl där blir Jesse och hans fru tvungna att gå in bakvägen på 

hotellet medan Snyder får gå in vid huvudentrén.  

 

2.3 Filmen i sin historiska kontext 

Utifrån precis ovanstående text går det att tyda att filmen utspelar sig i USA och sedan 

mera också i Tyskland när det är dags för olympiaden att genomföras. Som det går att 

utläsa från handlingen förekom det rasism i dessa två länder och detta stycke är till för 

att bena ut vad det var för rasism som förekom.  

George Fredrickson skriver i sin bok Rasism en historisk översikt att under 1900-talet 

dominerade två typer av rasism. Dessa former av rasism var hudfärgsrasismen och 

antisemitismen. Hudfärgsrasismen hade sin pik i USA under perioden 1890-1950 och 

antisemitismen hade sin pik i Tyskland, 1933-1945. Det var framförallt i södra USA 

som denna hudfärgs baserade rasism fanns i och med exempelvis Jim Crow lagarna.10 

Vad var det då som gjorde USA och Tyskland till öppet rasistiska regimer? Fredrickson 

beskriver att ett öppet rasistiskt land grundas i fem punkter. Punkt ett är att landet måste 

ha en tydlig ideologi som är rasistisk där de styrande hela tiden påpekar för allmänheten 

                                                 
10 Fredrickson, George. Rasism. Historisk media. 2005. s. 91 
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att den gruppen som förtrycks är mindre värd. De som inte håller med de styrande vågar 

inte heller uttrycka sig kritiskt till regimen. Den andra punkten innebär att andra grupper 

än den styrande är annorlunda och där äktenskap mellan olika grupper är förbjudet. Den 

tredje punkten innebär en segregation mellan olika grupper i samhället med hjälp av 

lagar. Den fjärde punkten är att människor från den förtryckta gruppen inte tillåts att 

inneha vissa jobb eller att rösta. Den sista punkten innebär att den förtryckta gruppen 

inte tillåts att ha tillgång till ekonomiska medel och sätts därmed i oändlig fattigdom. 

Dessa punkter menar Fredrickson passar in på både vissa stater i USA samt 

Nazityskland. Genom lagar såsom Jim Crow lagarna som fanns i USA samt Nürnberg 

lagarna i Tyskland, kunde rasismen lagstadgas.11 

 

2.4 Afroamerikaner i populärkultur: den dominerande diskursen  

Det var efter miniserien Roots (1977, Chomsky, Erman, Greene & Moses) som 

afroamerikaner började se sig själva som afroamerikaner och inte som mörkhyade 

menar Alison Landsberg. Landsberg har skrivit prosthetic memory – the memory of the 

transformation of american remembrance in the age of mass culture. I boken tar 

Landsberg upp serien Roots. I serien Roots får tittaren följa den afrikanska krigaren 

Kunta Kinte som blir tillfångatagen i nuvarande Gambia och såld som slav i USA. 

Kunta Kinte blev som en symbol för både de vita och mörkhyade medborgarna i USA 

kunde relatera till. I boken kommer Landsberg också fram till att Roots var startpunkten 

för både de vita och mörkhyade i USA att börja söka efter sin historia. Vilket har lett till 

en ökad framställning av afroamerikaner i populärkultur. Med andra ord, behovet av att 

återberätta afroamerikanernas historia ökade efter denna serie.12 Race som är 

källmaterialet i detta arbete är en del av denna filmkultur som började framställas i och 

med serien Roots. Race är en del av filmkulturen som både behandlar slaveriets 

konsekvenser men också minnena från själva slaveriet. Filmer som behandlar minnena 

från slaveriet har det gjorts en mängd produktioner om i nutid. Såsom Django 

Unchained (2012, Tarantino) som behandlar slaveriet i USA åren innan inbördeskriget. 

Lincoln (2012, Spielberg) som behandlar den amerikanska presidentens sista månader 

där Lincoln försöker ena landet och avskaffa slaveriet. 12 years a slave (2013, 

Mcqueen) behandlar Solomon Northup som blir kidnappad och såld som slav under 

1840-talet. Roots (2016, Beresford, Carter, Noyce & Peebles) är en miniserie som följer 

                                                 
11 Fredrickson, 2005. s. 92-93 
12 Landsberg, Alison (2004) Prosthetic memory – the memory of the transformation of american 
remembrance in the age of mass culture. New York: Columbia University Press 
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den afrikanska krigaren Kunta Kinte som blir såld som slav. Filmen följer sedan Kintes 

efterföljande generationer som lever under det amerikanska slaveriet. The legend of 

Tarzan (2016, Yates) behandlar Tarzan som kämpar mot slaveriet i Belgiska Kongo.  

 

Det finns också en mängd biografier som behandlar afroamerikanska sportstjärnor som 

bekämpar rasismen i USA under deras karriärer. Filmer såsom Glory Road (2006, 

Gartner) behandlar ett college basket lag i Texas där tränaren rekryterar spelare 

beroende på deras talang istället för hudfärg under 1960-talet. Tränaren trotsar därmed 

alla rådande normer och når sin pik när laget bara ställer upp med afroamerikanska 

spelare i den avgörande finalen. The Express (2008, Fleder) är ytterligare en film i raden 

som behandlar Ernie Davies den första afroamerikanska amerikanska fotbollsspelaren 

som vinner Heisman trofén. Sedan har vi Remember the Titans (2000, Yakin) som 

handlar om när segregationsreglerna försvinner i USA. Filmen behandlar det 

amerikanska fotbollslaget som slås ihop genom en skola med bara vita elever och en 

skola där bara mörkhyade har gått ska nu gå i samma skola.  

Alla dessa filmer om afroamerikaner har gemensamt att de utspelar sig i ett rasistisk 

USA. Dessa historiska sportfilmer tjänar som en faktor i byggandet av det historiska 

medvetandet. Detta historiska medvetande leder i sin tur till att samhället får ett 

kollektivt minne. Gemensamt förutom själva handlingen i ovanstående filmer är att de 

målar upp rasism som något i det förflutna, där idrotten får en osedvanligt stor del i att 

rasismen inte existerar i dagens samhälle.13 Utöver de tre filmerna som nämndes ovan så 

finns det liknande historiska sportfilmer såsom 42 (2013, Helgeland) som behandlar 

Jackie Robinson. Robinson blev den första afroamerikanen att spela i högsta ligan i 

Baseboll. Det finns även andra filmer såsom Coach Carter (2005, Carter), där en 

baskettränare försöker få ordning på ett väldigt stökigt basketlag i en fattigstadsdel vid 

namn Richmond. Alla dessa filmer ingår också i begreppet populärkultur. Populärkultur 

är något som finns överallt omkring oss i vår vardag och är inte bara filmer utan är 

alltifrån bilder, reklam, musik, film och det vi läser.14 

 

Behovet av att minnas vad dessa afroamerikaner uträttade i USA under denna rasistiska 

tid är stark och är en stor anledning till att det har utkommit så många filmer under 

senare år. Klas-Göran Karlsson har skrivit boken historien är nu en introduktion till 

                                                 
13 Schultz, Jamie. (2014) The truth about historical sport films Vol 41 (1) s. 29-31 https://muse-jhu-
edu.proxy.lnu.se/article/544505 Hämtad 2017,02,05 
14 Lindgren, Simon (2005) Populärkultur Liber s. 17-18 

https://muse-jhu-edu.proxy.lnu.se/article/544505
https://muse-jhu-edu.proxy.lnu.se/article/544505
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historiedidaktiken. Karlsson presenterar i boken en modell över bruket av historia. 

Syftet med modellen är att fungera som ett redskap i historieforskning. Genom att visa 

på hur historia brukas av olika grupper i samhället med olika intressen är tanken att 

modellen kan användas på olika tidsperioder och samhällen. Modellen ser ut på följande 

vis.  

Behov Bruk Brukare  Funktion 

Upptäcka, 

rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker, 

Historielärare 

Verifikation, 

tolkning  

Minnas, glömma  Existentiellt Alla människor Orientering, 

förankring 

Återupptäck Moraliskt Välutbildade skikt, 

intellektuella 

Rehabilitering, 

restaurering, 

försoning  

Uppfinna, 

konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

politiska eliter 

Legitimering, 

rationalisering 

 

Glömma, utplåna Icke-bruk Intellektuella 

politiska eliter 

Legitimering, 

rationalisering  

Illustrera, 

offentliggöra, 

debattera 

Politiskt-

pedagogisk 

Intellektuella 

politiska eliter, 

pedagoger  

Politisering, 

Instrumentalisterna 

Öka historiens 

värde, göra 

ekonomiska vinster 

Kommersiellt Verksamma inom 

reklam och 

ekonomi 

Kommersialisering  

15 

De olika bruken av historia kan överlappa varandra och fungera ihop utan 

komplikationer menar Karlsson. I vissa fall kan de olika bruken av historia utesluta 

varandra och på så vis inte fungera tillsammans.  

Behovet av att minnas eller för den delen att glömma kallas för ett existentiellt 

historiebruk. Ett existentiellt historiebruk innebär om ett samhälle ska minnas eller 

glömma ett historiskt skeende. Det existentiella bruket av historia brukar vara aktivt i ett 

samhälle satt under starkt tryck eller i snabb förändring. I ett samhälle med ett stort 

                                                 
15 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken.  
Studentlitteratur. 2009. s. 59.  
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minnesbehov är det existentiella bruket vanligt där samhället hålls samman genom 

traumatiska historiska händelser. Detta innebär alltså vilka värderingar som håller 

samman ett samhälle och gör på så vis att samhället har ett gemensamt kollektivt minne.  

Karlsson presenterar även det pedagogpolitiska historiebruket. Det pedagogpolitiska 

historiebruket kännetecknas av att vara symboliskt, metaforiskt och jämförande. Det 

politiska bruket av historia kännetecknas av att försöka hitta likheter i jämförelsefasen. 

Genom att ställa relevanta politiska frågor i vår nutid genom att hänvisa till det förflutna 

vill den som använder ett politisk-pedagogiskt historiebruk skapa debatt. Tanken är att 

försöka hitta relevanta politiska poäng i historien för att stödja en politisk tes. Det är 

vanligt att använda sig av de mest negativa och hemskaste historiska skeendena.16 

Det är framförallt dessa två historiebruk som förekommer i Race och det är därför dessa 

två bruk av historia har presenterats här ovan. Min uppgift är att se om Race lever upp 

till detta historiebruk eller om rådande diskurs bara förstärks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Karlsson, Klas-Göran Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken (2009) Lund: 
Studentlitteratur Oxford s.60-61 
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3 Metod 

Metoden som ska användas i detta självständiga arbete är av kvalitativ art där 

historiebruket i källmaterialet, som är filmen Race ska analyseras. För att nå ett resultat 

ska analysen utgå från begrepp som finns i Simon Lindgrens bok populärkultur. Det är 

filmens troper och stereotyper som kommer att analyseras samt kommer det att göras en 

diakron analys. För att knyta samman dessa olika begrepp till ett och samma blir min 

metod alltså en diskursanalys.  

 

Den metod som används i detta arbete är en kvalitativ metod och en kvalitativ metod 

innehåller tolkande moment vilket passar väl in i mitt arbete.17 Genom att använda en 

kvalitativmetod fokuserar detta arbete på att bryta ner filmen i små delar för att 

analysera och plocka ut historiebruket. Det som precis beskrevs kallas för 

dekonstruktion. Med dekonstruktion innebär alltså att diskursen plockas isär och bryts 

ner i mindre delar. Det viktiga i en sådan dekonstruktion är således inte att se om 

diskursen överensstämmer med verkligheten, utan hur de olika delarna i diskursen är 

ihop flätade samt vilket maktinnehåll det finns i själva diskursen.18 

 

Troperna metaforer, metonymi, synekdoke och ironi är de som ska appliceras på filmen 

och här nedan kommer dessa att förklaras. Paul Ricoeur som var en fransk filosof, 

menade att metaforer är ord som betyder mer än vad ord brukar göra. Detta för att öka 

betydelsen i sammanhanget och skapa en större mening. Metaforer behöver inte bara 

vara ord utan kan också avse det sätt på vilket scenerna i en film är uppbyggda. Om 

exempelvis en scen innehåller ett flygplan och i nästa sekund visas en fågel som flyger 

betyder det att flygplanet är som en fågel.19 I mitt exempel kan metaforer vara 

användbara att analysera genom att exempelvis titta på vilka metaforer som används för 

att beskriva en specifik grupp eller en människa. Om metaforen möjligtvis används för 

att skapa en identitet eller för att skapa en skillnad mellan vi och dem.  

Ironi begreppet innebär exempelvis att säga, att det är fint väder ute men menar att det 

är regnigt. Ironi innebär alltså en slags motsats till det som sägs.20 Ironin kan användas i 

mitt arbete genom att se hur vissa grupper exempelvis skämtar ironiskt om andra 

etniciteter och på så vis skapar ett vi och dem tänk.  

                                                 
17 Floren. 2006. s. 55-56 
18 Floren. 2006. s. 139 
19 Lindgren, (2005)  s. 89-90 
20 Lindgren, 2005. s. 92  
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Med synekdoke menas när delen ersätter det hela exempelvis när ett ord beskriver 

helheten samt om ordet är underordnat eller överordnat.21 Genom att analysera 

synekdoken i filmen går det att utläsa när en individ eller företeelse får representera en 

helhet. Möjligtvis kanske en mörkhyad person får representera alla afroamerikaner eller 

en nazist får representera hela det tyska folket.  

Med metonymi menas när ett tecken får länkas samman med ett annat tecken. Där 

tecknet beskriver en del av det hela, en av dess funktioner eller attribut eller t.om 

helheten. Inom metonymin finns även begreppet stereotyp. Genom att utgå från attribut 

eller egenskaper hos en enskild individ och gör dem till egenskaper för en hel grupp är 

en stereotyp. Det går att känna igen på sättet att tala, kläder, etnisk tillhörighet och 

kroppshållning. Genom att använda stereotyper förminskas skillnaderna hos en grupp 

för att framhäva likheterna trots att gruppen inte har de nämnda attributen. En stereotyp 

innebär alltså en väldigt förenklad framställning av en grupp individer.22 Stereotyper 

kan användas i mitt arbete för att undersöka om alla mörkhyade framställs som 

stereotypa eller tillskrivs de vissa attityder och egenskaper. Det blir också relevant att 

undersöka om alla tyskar i filmen tillskrivs egenskaper som främlingsfientliga och 

nazister. Ett annat exempel att undersöka inom stereotyp kategorin är om alla vita i 

USA framställs som rasister. Alla dessa metoder knyts samman med vad Lindgren 

skriver om populärkultur. Där han menar på att de som har skapat en film ofta har 

lokaliserat vad samhället har för behov. I mitt fall blir det intressant att undersöka 

historiebruket i filmen för att se vilka behov dagens samhälle har. Framförallt vilket 

behov afroamerikanerna har i dagens samhälle och vad de vill se i filmen.  

Det kommer också att göras en diakron analys, en diakron analys innebär att ett teckens 

utveckling analyseras under tid.23 Genom att göra en sådan här analys går det att 

exempelvis se hur eller om olika stereotyper förändras i filmen. Det går därmed tydligt 

också att se hur dessa stereotyper möjligtvis bryts eller förändras.  

I resultatdelen kommer filmens scener att refereras till i en fotnot efter att en scen har 

presenterats.  

 

 

 

 

                                                 
21 Lindgren, 2005. s. 90 
22 Lindgren, 2005. s. 91 
23 Lindgren, 2009. s. 94-95 
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4 Teori 

4.1 Diskurs och maktperspektiv  

 

I den teori som detta självständiga arbete tar sin utgångspunkt i, är att det finns en 

diskurs om afroamerikanernas sociala minne och det är denna diskurs som ska 

undersökas i filmen. Jag kommer inledningsvis diskutera Michel Foucault och hans 

maktteori. Sedan kommer diskursteorin med fokus på identitet och gruppbildning att tas 

upp.  

Det var Michel Foucault som spelade en betydelsefull roll i utvecklandet av begreppet 

diskurs. En diskurs är ett slags språkligt system där regler och praktiker gör viktiga 

utlåtanden möjliga. Jag väljer här att citera Lindgren som sammanfattar diskursen på ett 

bra sätt ”diskursen kan därför sägas handla om att sammanföra texten med 

kontexten”.24 

Diskursen menade Foucault hade ett större syfte än att det fanns en språklig ordning, 

Foucault menade att det också fanns ett maktperspektiv inom diskursen. Med 

maktperspektivet menas vem som får säga vad och vem som får skriva vad eller mer 

korrekt, vad som kunde skrivas och sägas. Att använda en diskursanalys som jag ska 

göra i detta arbete innebär alltså en undersökning av att förstå denna språkliga ordning 

utifrån ett maktperspektiv.  

Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips utvecklar Foucaults maktperspektiv i 

boken diskursanalys som teori och metod. Där beskriver författarna att för Foucault var 

maktperspektivet viktigare än strukturerna. Makten tillhör däremot inte bestämda 

personer med ett specifikt intresse utan makten finns i olika sociala praktiker. Makten 

har dubbla funktioner. Makten både utesluter möjligheter att uttrycka sig om den sociala 

praktiken och men talar också om hur och på vilket sätt det är möjligt att uttrycka sig.25 

 

4.2 Diskursteori  

Jörgensen och Philips diskuterar även forskarens roll som använder sig av en 

diskursteori. De skriver att forskarens roll inte är att undersöka om verkligheten 

stämmer överens med det som undersöks. Det som är forskarens roll är att undersöka 

vad som sägs för att kunna utröna mönster i diskursen. Forskarens roll är också att se 

vilka sociala konsekvenser som diskursiva framställningar kan åstadkomma.26  

                                                 
24 Lindgren, 2009. s. 112.  
25 Jörgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. 2000. s. 20  
26 Jörgensen & Philips. 2000. s. 28 
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För att koppla ihop diskursteori med mitt arbete ännu mera kommer nästa del nu att 

handla om identitet i diskursteori. Mitt arbete handlar om historiebruk utifrån ett 

etnictetsperspektiv, alltså hur olika grupper i samhället framställs i filmen. Jörgensen 

och Philips skriver om identitet kopplat till diskursteori. Diskursteorin har skiljt sig från 

historiematerialismen genom att säga att identiteten är föränderlig medan 

historiematerialismen påpekar att identiteten är förutbestämd. Diskursteorin innebär 

också att genom att tecken knyts ihop med flera andra tecken som sedan bildar 

ekvivalenskedjor där dessa sammanslagningar leder till hur individen är och inte är.27 

 

Genom att individer slås samman till en grupp människor är tack vare att vissa 

identiteter lyfts fram medan andra ignoreras, detta kallas för kollektiv identitet. Tar vi 

exemplet mörkhyade i Storbritannien efter andra världskriget identifierade de sig själva 

som ex Jamaicaner eller Indier. Det var sedan den vita delen av befolkningen som 

buntade ihop dem till en kollektiv grupp som kallades för mörkhyade. Den identiteten 

som lyftes fram var alltså att deras hudfärg var mörk och därmed fick de en kollektiv 

identitet. Den identiteten som ignoreras är till exempel att mörkhyade kvinnor 

möjligtvis har mer gemensamt med vita kvinnor än med mörkhyade män. Precis som all 

annan diskurs fungerar en kollektiv identitet bara om vissa identiteter utesluts och vissa 

accepteras.28 

Representation är ett annat viktigt begrepp inom den kollektiva identitet och 

gruppbildning detta genom att en person exempelvis får representera en hel grupp. Det 

blir först när denna person uttrycker sig som personen representerar hela gruppen. 

Representanten ska alltså agera och uttrycka sig för hela gruppen vilja. Inom 

diskursteorin finns det inga förutbestämda grupper utan gruppen bildas efter 

representanten har uttryckt sin talan för sin grupp. Då har en kollektiv identitet, en 

kollektiv grupp skapats.29 

Begreppet antagonism är också relevant för min studie. Antagonism är diskursteorins 

begrepp för konflikt. Jörgensen och Philips beskriver begreppet, i och med att inom 

diskursteorin går det att ha fler än en identitet kan dessa identiteter hamna i konflikt 

med varandra. Exempelvis om din identitet som arbetare hindrar dig från att gå i krig för 

                                                 
27 Jörgensen & Philips. 2000. s. 51 
28 Jörgensen & Philips. 2000. s. 51-52 
29 Jörgensen & Philips. 2000. s. 53 
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ditt land mot andra arbetare. Därmed uppstår ett antagonistiskt förhållande mellan de 

båda identiteterna där den ena diskursen står i stort sett mot den andra diskursen.30 

Avslutningsvis i detta teorikapitel vill jag styrka min tanke om att använda en 

diskursteori i detta arbete. Jörgensen och Philips skriver att en diskursteori lämpas att 

använda när olika grupper, identiteter och representation ska analyseras i ett arbete. 

Genom att kartlägga vilken identitet som framhävs och vilken som ignoreras går det att 

se vad diskursen stänger ute och beskriver som vi och dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Jörgensen & Philips. 2000. s. 54-55 
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5 Tidigare forskning  

5.1 Historiebruk  

Filmen Race som ska granskas i detta arbete är en del av ett större begrepp som är text. 

Texten är inte bara bokstäver utan kan vara alltifrån ljud, bilder och meningar. Den 

brittiska sociologen Stuart Hall sammanfattar text begreppet som en sorts kodning, där 

sändaren kodar ett innehåll som överförs i form av en text för att till slut nå en 

mottagare som avkodar texten. Den amerikanska sociologen Herbert Gans menar att 

populärkultur ger uttryck för folks behov. Texten säger något om de som exempelvis 

tittar på en film. Om vi tar film som exempel så har de som skapat filmen ofta samma 

behov som de som tittar på filmen. De har ofta samma gemensamma språk och kultur. 

Detta genom att de som skapat filmen har tänkt ut vad som tittaren har för behov och 

vill se i en film.31 

Genom att analysera filmen genom en diskursanalys som ska ske i detta arbete går det 

att se vilket historiebruk som görs i filmen. Precis som Gans menar, vilket behov finns i 

samhället idag hos människor som kommer att titta på denna film. Jag har precis nämnt 

historiebruk, men vad är det för begrepp egentligen? Peter Aronsson skriver i sin bok 

historiebruk – att använda det förflutna att historiebruk är den delen av historiekulturen 

som används för att skapa mening och en helhet. Då kommer vi in på ett annat begrepp, 

nämligen historiekultur. Historiekultur är de källor, artefakter, sedvänjor och ritualer 

som har en koppling till det förflutna. När ett visst urval av exempelvis källor har gjort 

har ett historiebruk uppstått. Det som skapas efter historiebruket kallas för 

historiemedvetande. Med historiemedvetande menas alltså det medvetande och kunskap 

som finns efter ett visst urval av historiekulturen som satts igång i ett historiebruk.32 

 

5.2 Afroamerikaner i historiska sportfilmer – den dominerande diskursen  

Matthew Kobach och Robert Potter som har skrivit the role of mediated sports 

programming on implicit racial stereotypes får inleda detta stycke. Dessa herrar har 

gjort en studie om stereotyper om vita och afroamerikanska idrottsmän i USA och hur 

de framställs på TV och filmer. De kom fram till att afroamerikanska idrottares 

framgångar oftast tolkas som ren talang. Medan vita idrottares framgångar tolkas som 

tecken på hårt jobb och intelligens. Författarna kommer också fram till att 

afroamerikaner ofta får spela roller som inte kräver intelligens till skillnad från vita. I 

                                                 
31 Hall, Stuart & Gans, Herbert är refererad i Lindgren, 2009. s. 14-15 
32 Aronsson, 2004. s. 17-18 



 

20 

 

amerikanska fotbollsfilmer till exempel får de ofta spela rollen som mottagare,  

mottagaren är den spelaren i laget som har till uppgift att springa och ta emot bollen av 

quarterbacken. Quarterbacken i sig får ofta spelas av en vit person och är den som står 

för intelligensen i spelet.33 

Jamie Schultz har skrivit Glory Road and the White Savior Historical Sport Film. 

Schultz går igenom hur den amerikanska filmproduktionen har sett ut i förhållande till 

etnicitet. Filmer om historiska sporthändelser menar Schults har blivit till en vanlig 

undersökningsform inom historia. Forskare anser numera att filmer om sporthistoria 

innehåller samhälleliga problem som exempelvis könsroller, sexualitet, nationalism och  

etnicitet. Vilket har gjort det populärt att forska om dessa filmer. Det passar sig också 

väl att använda dessa filmer i undervisningen menar Schultz kring diskussioner om 

rasism. Trots dessa inledande lovord menar Schultz på att det finns ett problem i 

amerikanska sportfilmer. Det är att, ofta framställs den vite mannen som en vit räddare. 

Jag citerar Schultz som i sin tur hänvisar till Kyle Kusz, ” Sociologist Kyle Kusz argues 

that sport films are a key cultural site offering images of white people that reproduce the 

idea of whiteness as the normative way of being in American society”. Ett exempel på 

detta är filmen The Blind Side (2009, Hancock)  som Sandra Bullock fick en Oscar för. 

I filmen spelar hon Leigh-Ann Touhy som ser en hemlös mörkhyad tonåring på gatan. 

Hon låter Michael bo hos hennes familj och hjälper honom med utbildning och att börja 

spela amerikansk fotboll. Michael blev sedan så bra att han blev draftad och fick spela i 

den högsta ligan i amerikansk fotboll. Schultz menar att Leigh-Ann är en typisk vit 

räddare. En typisk vit räddare innebär att en vit människa räddar en mörkhyad människa 

för att de mörkhyade inte kan rädda sig själva. En vit räddare framställs inte som en 

förtryckare av andra folk utan som en räddare och de mörkhyade framställs som väldigt 

passiva och hjälplösa. Schultz kopplar ihop detta sätt att framställa vita och mörkhyade i 

film med den vite mannens börda. Den vite mannens börda innebar att det var det vite 

mannens uppgift att kolonisera världen på 1800-talet.  

Liknande filmer som precis som The Blind Side har en tydlig vit räddare är 42, the 

Express (2008, Fiedler) , Remember the Titans (2000, Yakin) och Glory Road 2006, 

Gartner)  menar Schultz. Schultz menar att dessa filmer har ett bra syfte men tyvärr blir 

det den vite mannen som står i centrum och inte den afroamerikanska atleten. Under 

                                                 
33 Kobach, Matthew & Potter, Robert. The role of mediated sports programming on implicit racial 

stereotypes. Vol 16, 2013. s. 1415-1416. http://www-tandfonline-
com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/17430437.2013.821254?scroll=top&needAcKcess=t
rue Hämtad 2016,02,05 

http://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/17430437.2013.821254?scroll=top&needAcKcess=true
http://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/17430437.2013.821254?scroll=top&needAcKcess=true
http://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/full/10.1080/17430437.2013.821254?scroll=top&needAcKcess=true
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2000-talet då ovanstående filmer utkom har amerikanska sportfilmer blivit till 

glädjelösa samhälls och historia lektioner. Där rasismen som den vite amerikanen 

utsatte afroamerikanerna för under 1900-talet beskrivs som diskreta parenteser i 

historien. Istället ställs de sociala reformer som genomfördes i det amerikanska 

samhället i centrum som ett bevis på de vitas godhet menar Schultz.34 

Till sist i detta kapitel så har Schultz också skrivit the truth about historical sport films. 

Där kommer Schultz fram till att rasismen i historiska sportfilmer är något som hör till 

det förflutna. Sporten tjänar där som en allt för stor del i att rasismen inte finns längre 

menar Schultz. Det historiska medvetandet och det kollektiva minnet präglas av denna 

populärkultur som strömmar ut från Hollywood. Det är därför det är viktigt att inte 

ignorera den utan istället försöka förstå den.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Schultz, Jamie. (2014) Glory Road and the white savior historical sport film. Vol 42.  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01956051.2014.913001 Hämtad 

2017,02,05 

 

 
35 Schultz (2014)  s. 30  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01956051.2014.913001
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6 Resultat 

6.1 Filmens troper  

I metodkapitlet redogörs det för begreppet troper och hur de ska användas i detta arbete. 

Inledningsvis i detta kapitel ska nu några av filmens troper redogöras för. Därefter 

redogörs det för filmens diakron och till sist redogörs det för filmens historiebruk. 

Scenens tidsintervall presenteras inom parantes.  

 

Metonymin syns tydligt i demonstrationsscenerna mot att USA ska deltaga i spelen. Här 

kopplas demonstrationerna ihop med att USA olympiska kommittén har möten för att 

diskutera bojkottsfrågan. I diskussionen som följer diskuterar kommittén nazisternas 

syn på judar och afroamerikaner. Det bildas två läger, där Avery Brundage leder lägret 

som är för ett deltagande och Jeremiah Mahoney leder lägret för en bojkott. Mahoney 

menar på att de inte ska deltaga därför att nazisterna ”samlar ihop romer och de vill inte 

att judar eller mörkhyade ska deltaga”. Brundage skrattar bort detta och säger ”ha 

romer” och fortsätter ”när var senast du spelade golf med en jude eller afroamerikan?”. 

Metonymin, alltså helheten blir här att det finns en dubbelmoral i att USA ska bojkotta 

spelen trots att de förekommer rasism i deras eget land.36 

Metonymin blir också tydlig i och med judeförföljelserna i Tyskland. Filmen visar hur 

Brundage åker runt i Berlin där han är på plats för att granska nazisterna. Där syns det 

hur judar lastas upp på lastbilar och hur körs iväg. Detta inledande tecken kopplas sedan 

ihop med vad Goebbels säger i scenen efteråt. Goebbels säger då ”du behöver inte oroa 

dig för judarna, de är ändå på väg bort”. Rasismen i Tyskland framställs här som mer 

våldsam än i USA där rasismen i USA ter sig mer verbalt. Trots att inga 

koncentrationsläger syns till, kopplas alltså scenen med att judar blir uppslängda på 

lastbilar samman med Goebbels fördömande ord om judar. Metonymin i detta fall 

innebär att rasismen i Tyskland är värre än den rasismen i USA, detta sammanslaget blir 

alltså tropen metonymi. INFOGA FOTNOT  

 

Synekdoken syns när Jesse och Dave ska ta bussen till Ohio State för att börja college 

där. Jesse och Dave möts här av nedsättande kommentarer och av lagstadgad rasism i 

form av segregationslagarna. Jesse och Dave blir tvungna att sätta sig längst bak i 

bussen och tittaren möts av en skylt direkt när de kliver in. På skylten står det ”colored 

sit at rear”. Genom att Jesse och Dave får representera, helheten, nämligen alla 

                                                 
36 Race, (2016). 1-59:09 – 1-58:09 & 1-16:42 – 1-14:50  
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förtryckta afroamerikaners känslor av att mötas av denna lagstadgade rasism. Innebär 

det tropen synekdoke. Även de två vita kvinnorna som uttalar sig rasistiskt om Jesse och 

Dave i bussen får representera hela den vita rasistiska befolkningen.37 

Synekdoken blir också tydlig i representationen av de som motsätter sig rasismen i både 

Tyskland och USA. Luz Long den tyska guldaspiranten i längdhopp. Uttrycker sitt 

förakt för den nazistiska regimen för Jesse. Detta efter att Long hjälpt Jesse med 

tekniska detaljer under finalen men också efter att ha sprungit ärevarvet med Jesse, efter 

att Jesse van finalen. Jesse säger bland annat ”jag kanske ska flytta till Tyskland” i ett 

samtal med Long. Long förklarar då sitt förakt för den nazistiska regimen. Long får 

representera helheten, synekdoken, angående alla tyskar som inte höll med den 

nazistiska ideologin.  

Den person som får representera opinionen mot rasism i USA är Snyder. Snyder säger 

bland annat att han inte bryr sig om hudfärg och han står upp för Jesse när Cromwell 

uttalar sig rasistiskt om Jesse. Snyder säger också att segregationslagarna som leder till 

att Jesse måste gå in bakvägen till banketten som är iordningsställd i hans ära är 

bullshit. Snyder får alltså representera, helheten, synekdoken av de som är emot 

rasismen i USA.38 

Ironin syns när det amerikanska fotbollslaget på skolan försöker att störa Jesse när han 

tränar. De skriker ”ååh den store Jesse Owens” i syfte att håna Jesse under tiden han 

tränar. Denna ironi kännetecknar den rasism som afroamerikaner utsattes för under 

1930-talet. Detta följs även upp med metaforer som presenteras under metafor 

rubriken.39  

 

Metaforerna syns också när Jesse tränar på Ohio State. Metaforerna används på ett 

rasistiskt sätt. I samma scen som när det amerikanska fotbollslaget hånade Jesse ironiskt 

fortsätter de att håna Jesse metaforiskt. Det amerikanska fotbollslaget på skolan bevakar 

Jesses träning och använder sig av metaforen ”ska du inte slinga dig i lianerna när du 

ändå håller på”. Genom att använda sig av detta bildliga uttryck anser de vita 

fotbollsspelarna att Jesse inte är lika mycket värd som de.40  

                                                 
37 Race (2016) 2-06:31 – 2-06:05 
38 Race (2016) 50:55 – 48:10, 34:00  – 27:05, 11:50 – 10:50 
39 Race (2016) 1-45:50 – 1-45:40 
40 Race (2016) 1-45:50 – 1:45:40 
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En annan metafor är den som Luz Long använder sig i sitt samtal med Jesse efter deras 

längdhoppsbatalj. Jesse frågar Long om det ens finns fula flickor i Tyskland. Long 

svarar då ”de gömmer undan dem, gömma undan folk är de bra på här i Tyskland”.41 

 

Den tydligaste stereotypen som finns i filmen är Dean Cromwell. Inom metonymin 

finns begreppet stereotyp. Det är just detta Cromwell representerar här. Cromwell får 

representera helheten av de rasistiska tankarna som fanns i USA. Det känns igen genom 

Cromwells sätt att tala. Genom att Cromwell använder rasistiska ord såsom ”boy” och 

”neger” när han tilltalar Jesse. Cromwell uttalar sig rasistisk mot Jesse och de andra 

afroamerikanska idrottarna. Genom att tillrätta visa dem när de försöker träna på det sätt 

som Snyder lärt dem, ”Tror ni att detta är Mardi Gras? Träna ordentligt”. Jesse och 

Dave tittar då argt på Cromwell. Cromwell går fram till dem och säger ”är det något du 

vill säga till mig, boy?” Sedan när Jesse stått upp mot Cromwell möts de allihopa 

tillsammans med Snyder. Där Jesse berättar att han sa till Cromwell att han inte duger 

som en tränare. Cromwell ser dem och skriker ”do you believe what this boy said?” 

Cromwell säger att han vill ha en ursäkt. Jesse säger att han vill träna som vanligt och 

ha Snyder som tränare. Cromwell och hans tränarkollega går inte med på detta. 

Cromwell säger då ”vill du sluta? Ingen neger talar till mig på det sättet”. Då säger 

Snyder vad har det med saken att göra? Cromwell säger ”det har allt med saken att 

göra”.42  

 

En annan stereotypisk bild som utmålar sig är den typiska Hollywood hjälten. Detta 

sker i scenen när Jesse samtalar med sin fru angående om han ska åka till Berlin eller 

inte. Jesse är orolig om han skulle förlora så innebär det att nazisterna har rätt. Ruth, 

Jesses fru, säger då till Jesse att ”sluta tänka så mycket, det är inte vad du är bra på. Du 

var satt på denna jord för att springa och inte för att tänka”. Jesse väljer efter samtalet 

med Ruth att åka. Här målas en stereotypisk bild upp av Jesses fru som peppar Jesse till 

att åka. Denna stereotypa bild gör att Jesse framställs här som den typiska hjälten som 

väljer att handla och vara aktiv.43  

 

 

 

                                                 
41 Race (2016) 29:35 – 27:20 
42 Race (2016) 50:00-47:50 
43 Race (2016) 59:00 – 58:00 
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6.2 Filmens diakron  

De karaktärer eller grupper som har valts ut för att genomgå en diakron analys är den 

vita civilbefolkningen i USA, nazisterna i Tyskland samt förhållandet mellan Jesse och 

Snyder.  

Den vita civilbefolkningen i USA framställs från början av filmen som väldigt 

rasistiska. De tittar snett på Jesse och Dave när de ska ta bussen till Ohio State och räds 

inte för att kalla dem nedsättande termer. Det syns tydliga exempel på 

segregationslagarna i filmen där afroamerikanerna exempelvis måste sitta på vissa 

ställen i bussarna. De tittar snett och säger nedsättande ord om Jesse när han ska till 

universitetet och när han går runt på universitetet. Den vita civilbefolkningen fortsätter 

att framställas som rasistisk. De skriker nedsättande ord om Jesses hudfärg när Jesse är 

runt och tävlar i USA innan OS. Även när Jesse kommer hem och det ska hållas en 

bankett i hans ära får Jesse inte gå in genom huvudentrén på hotellet. Detta visar på att 

den vita civilbefolkningen från filmens början till filmens slut är rasistisk. Den vita 

delen av befolkningen framställs alltså genom hela filmen som rasistisk och väldigt 

stereotyp. Den enda vita amerikanen som sticker ut och inte är rasistisk är Larry Snyder. 

Den diakrona analysen av den vita civilbefolkningen innebär alltså att de från början av 

filmen till slutet av filmen är rasistisk.44  

 

Nu vidare till diakron analys av nazisterna i filmen. Nazisterna syns för första gången i 

filmen när Brundage ska resa till Berlin för att inspektera och undersöka om det 

förekommer diskriminering av judar. I den inledande diakrona analysen av nazisterna 

ges en mörk bild av nazisterna. Det syns hur judarna blir uppslängda på lastbilar och hur 

deras hem blir vandaliserade. Det syns även stora affischer överallt på väggarna där det 

står ex ”handla in av judar” och ”tyskar skydda er”. När Brundage åker till sportcentret 

står det utanför ingången ”hundar och judar är förbjuda”. Den inledande bilden av 

tyskarna är alltså grov och mörk däremot syns det inte att någon dör eller spår av 

koncentrationsläger. På mötet Brundage ska ha på sportcentret med den tyska 

delegationen kommer Joseph Goebbels in i rummet. Brundage säger att USA kommer 

att bojkotta spelen om judar eller mörkhyade inte får delta i spelen. Goebbels svarar på 

tyska ”han behöver inte oroa sig för judarna, de är ändå på väg bort snart”. Till sist går 

Goebbels med på Brundage krav.45  

                                                 
44 Race (2016) 2-08:00 - 2-07:04, 2-06:02 – 2-05:30, 2-05:20 – 2-05:10, 1-59:09 – 1-58:09, 1-42:36 – 1-
37:50, 11:40 – 10:40 
45 Race (2016) 1-52:05 -1-47:28 
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Efter att Brundage fått tyskarna att lugna ner sig med judeförföljelserna framställs 

nazisterna på ett mycket bättre sätt. Det är fullt med olympiska flaggor överallt i Berlin 

och inga förföljelser syns till. Här har alltså den diakrona analysen av nazisterna 

förändrats. Trots att Goebbels fortfarande är lika obehaglig framställs inte nazisterna här 

som väldigt onda som i den inledande scenen.46  

När USA:s OS trupp anländer till Berlin fortsätter nazisterna att framställas på ett 

positivt sätt. Jesse och Dave möts av många glada tyskar som vill hälsa på dem. När de 

sedan ska hitta sina rum där de ska sova frågar Jesse en funktionär ”vart sover de 

mörkhyade?”. Funktionären säger då ”alla sover tillsammans”. Jesse och Dave blir 

chockade och väldigt glada över att få bo tillsammans med de andra i OS truppen. 

Samma situation uppstår när Jesse och Dave ska äta lunch. De blir lika glada när de 

förstår att de får sitta och äta tillsammans med de andra. Dave säger ”maten är också 

god, nazisterna måste nog bara ha dåligt rykte”. Nazisterna fortsätter här alltså att 

framställa Tyskland som ett bättre land att bo i för afro amerikanerna.47   

 Diakron analysen tar en vändning i scenen när Snyder ska leta efter Jesses nya skor. 

Snyder går då vilse och hamnar mitt i ett bortförande av judar. Här ändras den diakrona 

analysen av nazisterna igen. Från att det verkat som att de har slutat med 

judeförföljelserna pågår de fortfarande under spelens gång.48  

Den diakrona analysen av nazisterna når sin höjd när Hitler vägrar att skaka hand med 

Jesse efter hans vinst i 100meters finalen. Goebbels säger till Brundage att Hitler aldrig 

skulle tillåtas sig själv att skaka hand och bli fotograferad med ”det” och pekar på Jesse. 

Den diakrona analysen av nazisterna går både upp och ner. Nazisterna framställs först 

som väldigt onda sedan framställs det som att de förbättrar sig men deras sanna jag 

avslöjas under spelen och efter Jesses vinst.49 

Nu till den sista diakrona analysen över förhållandet mellan Snyder och Jesse.  

Jesse och Snyders första möte inträffar när Snyder kallar in Jesse till sitt kontor när 

Jesse precis börjat på Ohio State. Jesse är grymt nervös inför mötet och blir påmind av 

Snyder att titta Snyder i ögonen när han blir tilltalad. Snyder pressar Jesse om han har 

mer än bara talang och om han kan jobba hårt. Här står Jesse på sig och säger att han 

plockade 45 kilo bomull varje dag som barn och att han visst kan jobba hårt. Snyder 

nöjer sig med det svaret och avslutar scenen med att säga till Jesse att ”nu tillhör du 

                                                 
46 Race (2016) 1-31:50 – 1-29:36 
47 Race (2016) 53:02 
48 Race (2016) 48:18 – 46:43 
49 Race (2016 40:30 – 37:56 
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mig”. Den inledande diakrona analysen av förhållandet mellan dem är att Jesse har 

talangen men det är Snyder som har tekniken och kunnandet för att göra Jesse bättre.  

Nästa diakrona analys av förhållandet dem emellan tar sin utgångspunkt i när Snyder lär 

Jesse nya tekniker. Snyder lär Jesse en rad nya tekniker för att han ska kunna springa 

snabbare men också att stänga ute alla rasistiska påhopp som Jesse kommer att få utstå. 

Återigen så är det Snyders mentala träningsteknik som gör så att Jesse kan stänga ute 

alla ljud.50  

När det blir dags för tävling får Jesse utstå en rad rasistiska påhopp från läktarplats. 

Jesse hör då Snyders ord i huvudet om att stänga ute alla ljud. Jesse lyckas stänga ute 

ljuden och slår tre världsrekord under en förberedande tävling inför OS. Den diakrona 

analysen fortsätter och denna scen innebär återigen att tack vare Snyders mentala 

träning så lyckas Jesse vinna.51  

Efter tävlingen ändras den diakrona analysen i förhållandet mellan dem. Jesse börjar få 

mer självförtroende och säger till sin tränare att ”håll dig till mig så ska jag göra en bra 

tränare av dig”. Efter att Snyder fått stå i fokus genom sin mentala och fysiska träning är 

det nu Jesse som står i fokus.  

Den diakrona analysen fortsätter när Jesse har blivit ombedd av den tidiga 

medborgarrättsrörelsen att inte åka till Tyskland på grund av Hitler styre. När Jesse talar 

om detta för Snyder uppstår det bråk dem emellan. Jesse säger ”jag har folk som 

förväntar sig saker av mig” Snyder svar ” vad för folk? Menar du mörkhyade? Jag skiter 

i allt det där” Jesse svarar ”du är vit, du behöver inte bry dig”. Den diakrona analysen 

efter detta bråk symboliserar på något sätt hela filmens syfte. Jesse som får utstå rasism 

i USA och som dessutom är bland de största amerikanska guldhoppen inför OS, vill visa 

solidaritet med de förtryckta tyskarna. Snyder som definitivt inte har framställts som 

rasistisk innan gör det inte nu heller. Känslan ges däremot att Snyder inte heller gör 

något åt rasismen som pågår i USA.52  

Jesse bestämmer sig ändå för att åka, för att bevisa att nazisterna ideologi inte är rätt. 

Väl på båten träffas Jesse och Snyder. Snyder får inte följa med som Jesses tränare då 

han saknar rätt utbildning. Snyder bestämmer sig för att åka dit iallafall. Intressant från 

den förra diakrona analysen är att Snyder har bokat in sig i tredje klass där bara de 

mörkhyade i USA:s OS trupp bor. Medan alla de vita OS deltagarna bor i första klass. 

Den diakrona analysen spretar här. Detta går att tolka som att antingen är Jesse och 

                                                 
50 Race (2016) 1-45:43 – 1-43:30 
51 Race (2016) 1:41:00 – 1-36:50 
52 Race (2016) 1-10:39 – 1-07:30 
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Snyder verkligen jämlika här eller så åker Snyder med för att han tror att Jesse inte 

klarar av att vinna själv.53  

Väl på plats får Jesse inte träna på det sättet som Snyder lärt honom av den rasistiske 

tränaren Cromwell. Jesse säger då att han vägrar att tävla om inte Snyder får vara hans 

tränare. Detta lyckas. Snyder frågar sedan ”vad handlade det om?” Jesse svarar ”tänkte 

att du inte hade råd med en bra sittplats” Snyder svarar ”jag trodde detta var ditt sätt att 

tacka mig” Jesse svarar då ”jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig”. Snyder säger då 

avslutningsvis ”ge mig tre guldmedaljer så är det tack nog”. Den diakrona analysen 

slutar härmed att Snyder får stå i fokus genom att Jesse vägrar tävla om inte Snyder får 

vara hans tränare. Att Snyder säger att Jesse ska ge honom tre guldmedaljer gör att 

fokus dras från Jesse till Snyder.54  

 

6.3 Historiebruket i filmen 

Det historiebruk som syns i filmen består av flera olika bruk av historia. Det tydligaste 

och starkaste bruket av historia står det existentiella bruket för. Det existentiella bruket 

handlar om att minnas eller glömma ett historiskt skeende. Filmens syfte skulle jag säga 

är att vi inte får glömma vad som hände under Berlinolympiaden. Vi får inte glömma att 

en afroamerikan tog fyra OS guld. När Hitler och Naziregimen hade hoppats på att få 

visa världen att utifrån den tidens tankar så skulle den ariska ”rasen” ta hem 

guldmedaljerna. Detta blir tydligt när Leni Riefenstahl som gjorde filmen Olympia om 

själva spelen, ber Jesse att hoppa om sina längdhopp så hon kan filma igen. Jesse säger 

till Riefenstahl att han tycker det är fusk att filma om hoppen, hon svarar då att hon gör 

det för att alla som inte var på plats och såg Jesse. Att världen aldrig får glömma vad 

han åstadkom under Berlinolympiaden 1936.55  

Förutom det historiska skeendet att Jesse Owens tog fyra OS guld så finns det 

ytterligare exempel på det existentiella historiebruket. Här syftar jag på hur illa 

behandlade afroamerikanerna blev i USA under 1930-talet. Jag har visat på exempel 

under diakron analysen av den vita civilbefolkningen längre upp i texten hur illa 

behandlade afroamerikanerna blev. De fick sitta på speciella säten i bussen och fick bo i 

tredje klass längst ner på båten när OS truppen ska åka till Berlin från USA. Det allra 

                                                 
53 Race (2016) 57:39 – 56:36 
54 Race (2016) 50:55 – 48:10. 
55 Race (2016) 13:56-13:00 
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tydligaste exemplet är vid hemkomsten till USA. Jesse och hans fru får inte gå in genom 

huvudingången till hotellet som ska hålla en bankett i hans ära.56  

Ytterligare exempel på det existentiella bruket är också judarnas situation. Att vi inte får 

glömma hur judarna hade det i Nazityskland. Det syns tydligt när Avery Brundage, 

representanten för USA olympiska kommitté besöker Tyskland innan spelen. Brundage 

ser hur judarna blir utkörda från sina hem och blir uppkastade på bussar. Filmen påvisar 

också att judeförföljelserna pågick även under spelen trots att nazisterna försökte dölja 

det.57  

Även det pedagogpolitiska bruket av historia framkommer i filmen. Framförallt i 

sluttexterna av filmen. Där det står att vita huset valde att inte gratulera Jesse. Inte 

förens Jesse hade gått bort fick han ett officiellt erkännande från vita huset, 1990. 

Postumt fick då Jesse kongressens guld medalj. För att han var en amerikansk hjälte 

genom hela sitt liv och var en olympisk hjälte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Race (2016)  2-08:00 - 2-07:04. 57:39 – 56:36 och 11:50 – 10:50 
57 Race (2016) 1-52:05 – 1-51:08, 1-31:50 – 1-29:36 och 48:18 – 46:43 



 

30 

 

 7. Analys  

Schultz skriver att den rådande diskursen om afroamerikaner i populärkultur utgår från 

att rasismen i historiska sportfilmer är en del av det förflutna. Den rådande diskursen är 

också att i historiska sportfilmer finns det också en vit räddare och att afroamerikaner 

ofta tillskrivs vissa egenskaper. Rättar sig filmen Race sig in i denna diskurs?  

För att besvara min frågeställning angående vilka attityder om etnicitet utifrån 

historiebruket ska det nu göras en analys.  

 

Det historiebruk som finns i filmen är ett existentiellt och ett pedagogpolitiskt 

historiebruk. Det är ett pedagogpolitiskt historiebruk därför att filmen trycker på 

likheterna mellan amerikanarna istället för skillnaderna. Detta går dock i duell med det 

existentiella bruket av historia. Det existentiella bruket av historia innebär att antingen 

historiekulturen minnes eller glömmas. Det existentiella bruket i filmen anser jag vara 

att vi aldrig får glömma hur illa behandlade afroamerikanerna blev i USA och även 

judarna i Tyskland. Även att vi aldrig får glömma att Jesse faktiskt vann fyra stycken 

OS guld och visade att nazisternas tankar om att den ariska rasen är överlägsen som 

felaktiga. Tack vare att Jesse framställs som den typiska amerikanska hjälten som väljer 

att åka till Berlinolympiaden, är det likheterna amerikanarna emellan som framställs. 

Genom att Jesse väljer identiteten som idrottsman och amerikan i första hand. Felet blir 

dock att i fallet Race skiftar fokus över, från Jesse till Snyder. De olika historiebruks 

kategorier går i denna film emot varandra. Filmen vill förmedla ett pedagogpolitiskt 

historiebruk av en gemensam amerikansk identitet. Trots att filmens budskap är att vi 

aldrig får glömma den rasism som afroamerikanerna fick utstå.  

 

Nu har historiebruket benats ut. Vad är det då som gör att den existerande diskursen om 

afroamerikaner inte bryts?  

I tidigare forskning framkom det genom Schultz att inom historiska sportfilmer med 

afroamerikaner i huvudrollen finns det ofta en så kallad vit räddare. Denna vita räddare 

hamnar i fokus istället för afroamerikanen. Där förändringar skapade av den vita 

personen kommer i fokus istället för afroamerikanens prestation. I resultatet 

framkommer det i diakron analysen mellan Snyder och Jesse att det finns tendenser till 

filmen hamnar i den vita räddaren kategorin. Det första exemplet som tyder på att det 

finns en tydlig vit räddare är vad Snyder säger till Jesse under deras första möte. Snyder 

är osäker på om Jesse bara är en talang eller om han också kan arbeta hårt. Tack vare att 
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Snyder är osäker på Jesses arbetskapacitet tillskrivs Jesse här vissa egenskaper och vissa 

han saknar. Snyder säger därefter att ”nu tillhör du mig”. Detta tolkar jag som att 

Snyder måste lägga till vissa egenskaper hos Jesse som han inte har blivit tillskriven i 

filmen.  

Den tydligaste egenskapen som Snyder lär Jesse är att vara mentalt stark. Genom att 

mentalt stänga ute alla rasistiska nedsättande kommentarer han får mot sig när han 

tävlar. Även Kobach och Potter är inne på samma linje att afroamerikaner ofta tillskrivs 

egenskapen, naturlig talang. Vilket jag anser är fallet här i denna film. Jesse framställs 

som en ren talang men där Snyder genom både den mentala träningen samt de nya 

teknikerna gör Jesse till en fyrfaldig guldmedaljör i OS 1936. Det blir också tydligt när 

Ruth säger till Jesse att han var född på denna jord för att springa och inte för att tänka. 

Just detta sista citat går att tolka på två sätt, antingen rättar sig språket in i diskursen att 

afroamerikaner tillskrivs vissa egenskaper. Den kan också fungera som en stereotyp av 

den typiska Hollywood hjälten. Nämligen att Ruth ger Jesse ett peptalk att vara aktiv 

och åka till Berlin och visa nazisterna att han är bättre än dem. Min tolkning är att Jesse 

här blir en sorts stereotyp för den typiska Hollywood hjälten och därmed sätter också 

Jesse i fokus. Därmed också bort från den vita räddaren begreppet som Schultz skriver 

om. Slutsatsen blir att det finns tydliga exempel på när det existerar en vit räddare i 

filmen men det finns också exempel på när Jesse själv står i centrum. Tyvärr väger 

tolkningen över, att attityden om etnicitet stämmer in på vad Schultz, Kobach och Potter 

kommer fram till. Att afroamerikaner tillskrivs vissa egenskaper och vita amerikaner 

tillskrivs andra egenskaper i filmen. Här blir också Foucaults maktperspektiv tydligt. 

Genom den rådande sociala praktiken görs det möjligt för Snyder att kunna säga en 

sådan sak som att Jesse nu tillhör honom. Makten har öppnat upp för möjligheten att 

Snyder kan uttrycka sig på detta vis. Den vite tränaren i detta fall Snyder, blir som en 

förutsättning för afroamerikanen Jesse, att lyckas. Vilket bidrar till att filmen rättar sig 

in i diskursen. Filmen Race bryter sig alltså inte loss från rådande diskurs om makt utan 

snarare så rättar den sig in i ledet.  

 

En annan intressant analys är att inom diskursteorin diskuterar Jörgensen och Winther 

att identiteter kan hamna på kollisionskurs. Det framkommer i resultatet att Jesse tvekar 

om han ska åka till Berlin eller inte där Jesse blir påverkad av den tidiga 

medborgarrättsrörelsen som inte vill att han ska åka. Snyder försöker också påverka 

Jesse genom att säga att han ska åka. Den tidiga medborgarrättsrörelsen menar att Jesses 
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identitet i första hand är att han är mörkhyad och därför ska han inte åka. Den tidiga 

medborgarrättsrörelsen vill också att han ska visa solidaritet med det förtryckta tyska 

folket. Snyder däremot försöker påpeka att Jesses identitet i första hand är att han är en 

idrottsman och att han därför ska åka. Jesses identitet som idrottsman och som en 

representant för USA är den identitet som går segrande ur duellen. Detta genom att 

Jesse framställs som en typisk amerikansk hjälte som väljer att åka till Berlin. Detta 

anser jag vara en del av filmens baktanke. Begreppet representativitet presenteras i 

teorikapitlet inom diskursteorin. Det innebär att vissa identiteter slås samman till en 

identitet. Detta kallas då för en kollektiv identitet. Det är detta filmen vill få fram genom 

att Jesse framställs som en typisk hjälte. Jesse blir här en del av den amerikanska 

kollektiva identiteten mot nazismen i Tyskland. Det är det som filmen vill få fram att 

amerikanerna är av samma identitet. Detta därför att det finns ett behov i samhället 

genom att afroamerikaner fortfarande känner sig diskriminerade i samhället. Det finns 

alltså en diskurs i dagens samhälle om afroamerikaner som filmen försöker att ändra på. 

Jesses identitet som förtryckt afroamerikan i och med segregationslagarna får stå åt 

sidan för likheten som amerikan och en kollektiv amerikansk identitet. Detta behov 

symboliserar sig väldigt tydligt inom de högsta ligorna i amerikansk fotboll och basket 

idag. Där väljer afroamerikanska stjärnor att sätta sig ner under nationalsången för att de 

anser att afroamerikaner fortfarande blir diskriminerade.  

En tredje intressant analys är att det framkommer i tidigare forskning att idrotten ges allt 

för stor betydelse i kampen mot rasism. I Race fall känns det som att Jesse trots sina OS 

guld inte har en chans att motverka rasismen i varken USA eller Tyskland. När Jesse 

kommer hem och det ska anordnas en bankett i hans ära måste han fortfarande gå in 

bakvägen till hotellet. I eftertexterna i scenen efter kommer det också upp att tre år efter 

att Jesse har vunnit sina OS guld förklarar Tyskland krig mot Polen och andra 

världskriget är igång. Det framkommer i resultatet att den vita befolkningen i USA från 

början av filmen till slutet av filmen är rasistisk. Detta trots att Jesse vinner fyra OS 

guld när han representerar USA. Likadant är det med situationen i Tyskland. Trots att 

Jesse visar att nazisternas tankar om att den ariska rasen är överlägsen är felaktig, startar 

Tyskland ändå igång andra världskriget. Detta trots att diakron analysen av nazisterna 

visar tendenser på att verka mer vänliga mot mörkhyade än vad amerikanarna är. Till 

sist visar sig dock nazisternas verkliga ansikte när Hitler vägrar att skaka hand med 

Jesse bara på grund av hans hudfärg. Denna analys innebär alltså att Schultz tankar om 
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att sporten ges för stor betydelse angående motverkandet av rasism är felaktig i detta 

fall. 

 

För att återkoppla till mina frågeställningar som vilka attityder om etnicitet som 

historiebruket förmedlar samt om filmen bryter sig loss från den rådande diskursen ska 

slutsatserna nu presenteras.  

Filmen rättar sig in i denna rådande diskurs om afroamerikaner. Genom att Jesse 

tillskrivs begreppet naturlig talang och Snyder ser till att träna Jesse framförallt mentalt. 

Leder det till att Jesse kan utstå den rasism som han för möta och kan därför vinna fyra 

OS guld. Det finns tillfällen där filmen bryter sig loss från den rådande diskursen som 

när Jesse själv bestämmer sig för att åka till OS. Det som blir avgörande att filmen rättar 

sig in i diskursen är just att Jesses framgång är så beroende av Snyder som framförallt 

lär Jesse mental träning. Jesse säger också att han vägrar att springa om inte Snyder får 

träna honom under OS. Snyder blir den som hamnar i fokus eftersom han dessutom 

väljer att själv åka till OS. Väl på plats säger Jesse att han vägrar springa om inte 

Snyder får träna honom. Vilket betyder att Snyder blir som en sorts förutsättning för 

Jesse att lyckas. Jesse framställs som en amerikansk hjälte som står upp mot de onda 

nazisterna. Detta innebär att Jesse rättar sig in i den amerikanska kollektiva identiteten 

som Winther och Jörgensen tar upp i sin diskursteori. Trots den rasism som Jesse får 

utstå i USA så betonas likheterna i identiteten tack vare att Jesse framställs som en 

amerikansk hjälte, trots den rasism som pågick. Där filmen bryter sig loss från diskursen 

är om sporten tillskrivs för stor del i kampen mot rasism. I Race fall blir detta tydligt 

därför att trots fyra os guld så får Jesse fortfarande gå in bakvägen till hotellet vid hans 

hemkomst. Det visar sig att den vita befolkningen i USA fortfarande är rasistiskt trots 

Jesses bedrifter.  
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8 Didaktiskt perspektiv  

För att återknyta till min inledning kommer här det didaktiska perspektivet att 

presenteras. Vissa av exemplen som presenteras här har använts i en verklig 

undervisnings situation och har fungerat utmärkt. Därmed kan detta kapitel fungera som 

en inspirationskälla för andra lärare i historia.  

 Under min VFU på fem veckor som avslutades i början på december 2016 undervisade 

jag i perioden mellankrigstiden. Första lektionen under temat började med 

Versaillesfreden år 1919 och den sista lektionen innan provet avslutades med att 

Nazityskland invaderar Polen 1939. Det händer en hel del under dessa år bland annat 

tilldelades Weimarrepubliken i Tyskland 1936 års olympiska spel. Hitler som senare 

hade tagit makten bestämde sig för att göra spelen till propaganda åt Nazityskland. I de 

två åttorna jag undervisade i temat mellankrigstiden tittade vi närmare på hur Adolf 

Hitler kom till makten samt vilka konsekvenser det fick att han kom till makten. Här 

användes filmen Race för att visa upp hur exempelvis nazisterna i Tyskland använde sig 

av propaganda, hur de skapade statliga jobb genom byggandet av ex Olympiastadion, 

hur nazisterna förföljde judarna samt att förklara att Hitler hade ett tänk om att det fanns 

olika ”raser” i världen. Att använda verklighetsbaserade filmer såsom Race  i 

historieundervisningen anser jag vara bra på många sätt. Framförallt blir det konkret för 

eleverna när de får se med egna ögon hur det verkligen såg ut på exempelvis 

Olympiastadion i Berlin 1936. Det kan också väcka intresse hos eleverna för det temat 

vi pratar om och dessutom skapar det variation i undervisningen. Det står i 

syftesbeskrivningen i kursplanen för historia i år 7-9 att undervisningen ska stimulera 

elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan 

veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och 

människors berättelser.58 Jag använder mig av kursplanen för år 7-9 för att det var i de 

åldrarna jag hade min VFU. Filmen Race passar väl in i det som står i 

syftesbeskrivningen för historia i år 7-9. Det var flera elever som frågade vart det gick 

att köpa filmen eller att vart de kunde streama filmen. Då kändes det som att jag hade 

väckt ett intresse hos eleverna. Möten med platser och människors berättelser stämmer 

också väl in på vad filmen handlar om, platsen är Nazityskland under 1930-talet och 

människors berättelser är såklart Jesse Owens berättelse om hur han vinner fyra guld 

under spelen.  

                                                 
58 Skolverket (2011) Kursplan i historia för högstadiet Hämtad 2017,01,30  
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia 
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De scener som användes under i undervisningen var när Owens vinner 100 meters 

finalen medan Hitler ser på och vägrar skaka hand med Owens efteråt. Den andra 

scenen som visades var när Owens tränare går runt på gatorna i Berlin och ser hur 

judarna förföljdes samt när Avery Brundage var på besök i Berlin innan OS och får se 

hur judarna förföljdes. Alla dessa scener användes i ett större syfte som kopplas ihop 

med följande punkter i det centrala innehållet i historia där det står att undervisningen 

ska innehålla:  

- de båda världskrigen, deras orsaker och följder 

- förtryck, folkfördrivningar och folkmord samt förintelsen och Gulag 

- historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors 

upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär 

diktatur och motstånd mot detta59 

Det jag använde filmen Race till i undervisningen var alltså för att väcka ett intresse hos 

eleverna om perioden vi pratade om. Syftet var också att konkret kunna visa för 

eleverna om hur det kunde se ut i Nazityskland under mellankrigstiden. Vidare hade 

filmen Race  kunnat mynna ut i att eleverna exempelvis skulle undersöka historiebruket 

i filmen. Exempelvis hur framställs afroamerikaner eller hur framställs nazisterna i 

filmen. Det hade också gått att tillämpa de olika källkritiska kriterierna på filmen. Detta 

hade kunnat leda till en diskussion angående källkritik eller historiebruk.  

Det hade också gått bra att jobba ämnesöverskridande mellan mina båda ämnen som är 

historia och idrott och hälsa i en diskussion. Här hade eleverna kunnat få diskutera om 

sport och politik ska höra ihop. Vilket blir aktuellt i nutiden om OS borde få ha gått i 

exempelvis Kina 2008 eller Ryssland 2014.  

En nackdel med att visa filmer i undervisningen är såklart att filmerna har ett primärt 

syfte och det är att tjäna pengar. Vilket i sin tur kan leda till att den historiska 

korrektheten blir lidande. Detta måste jag som lärare vare medveten om och verkligen 

granska filmen eller olika klipp från filmen som jag gjorde. Det kan också vara svårt 

just tidsmässigt att visa en hel film men att ta olika klipp anser jag vara bra. Till sist 

anser jag att fördelarna väger upp nackdelarna och verklighetsbaserade filmer skapar en 

variation i undervisningen och förhoppningsvis har de en intresseväckande effekt.  

 

 

                                                 
59 Skolverket (2011) Kursplan i historia för högstadiet  
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9 Sammanfattning 

Mitt syfte med detta arbete är att se vilka attityder om etnicitet som historiebruket 

förmedlar. Genom att granska hur de vita i USA samt nazisterna i Tyskland såg på 

afroamerikaner ska detta syfte uppnås. Denna granskning ska ske genom en 

diskursanalys. Denna diskursanalys möjliggörs genom att analysera troperna i filmen 

samt så görs det en diakron analys. Denna process kallas för dekonstruktion. 

Dekonstruktion innebär att jag bryter ner diskursen i mindre delar för att gå in på djupet 

i diskursen. Teorin som använts i detta arbete är en diskursteori samt Foucaults 

maktteori.  

I resultatet kommer jag fram till att de vita i USA framställs som rasistiska genom hela 

filmen. Nazisterna framställs också som rasistiska där rasismen ter sig mer verbalt i 

USA medan den sker mer fysiskt i Tyskland. Nazisternas syn på mörkhyade är dock 

periodvis bättre än den i USA. I Tyskland får afroamerikanerna äta och sova 

tillsammans med deras vita lagkamrater. Nazisternas verkliga ansikte visas däremot när 

Hitler vägrar att skaka hand med Jesse Owens efter hans guld i 100 meters finalen på 

grund av Jesses hudfärg. När Jesse kommer hem från OS får han gå in bakvägen till 

hotellet som håller en bankett i hans ära. Detta visar att trots Jesses bedrifter pågår 

rasismen fortfarande. Det finns också tydliga karaktärer som bryter mot den rasistiska 

normen. I Tyskland är det Lus Long och i USA är det Jesses tränare Larry Snyder.  

Slutsatserna jag drar är att filmen rättar sig in i den diskurs som finns angående 

afroamerikaner i historiska sportfilmer. Den rådande diskursen är att det ofta finns en så 

kallad vit räddare som hamnar i fokus istället för afroamerikanen. Dessutom tillskrivs 

ofta afroamerikaner titeln som naturlig talang och att rasismen tillhör det förflutna.  

Filmen rättar sig in i denna diskurs tack vare att Jesses tränare ofta hamnar i centrum 

och är den som gör Jesse till en fyrfaldig OS medaljör. Jesse framställs som en ren 

talang men där Snyder framförallt tränar Jesses mentala styrka.  

För vidare forskning inom ämnet hade en komparation av en historisk sportfilm med en 

vit huvudperson kunnat jämföras med filmen Race. Vidare forskning inom ämnet hade 

också kunnat vara att göra en komparation med historiska sportfilmer med andra 

afroamerikaner i huvudrollerna.  
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