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Forord

Kort og godt: Dette skrift handler om visualisering af filosofi og idéhistorie og filosofiske og idéhistoriske spørgsmål, eller anderledes sagt, filosofien og idéhistorien er på spil i alle film, billeder og
fotos m.v. Når disse to forskellige udtryksformer kombineres, skal det her hævdes, at der tillige skabes
hensigtsmæssige pædagogiske virkemidler. Desuden har levende billeder og stilbilleder (malerier og
fotos m.v.), den kendte fordel, at de kan udtrykke udsædvanlig meget i ét sekund, eller i 1 billede.
Her er materiale til nærmere undersøgelse af op imod et halvt hundrede film og et mindre antal
illustrationer og malerier. Derudover er bogen rigt illustreret. De fleste af eksemplerne har jeg
afprøvet i undervisning i filosofi og i idéhistorie (samt i det tidligere valgfag som hed filosofi og
teknologi), siden 2004/05. Indledningsvis vil jeg fortælle om et eksempel med en 2.g klasse, fra en
htx-sciencelinje på Sukkertoppen i Valby, der i en periode var lidt skoletrætte, efter igennem en
længere periode, at have været højbelagt med skolearbejde: jeg gav dem frit valg en dag, til efter
klasse-afstemning, at udvælge en film – uden tilknyttede krav overhovedet. Denne klasse som helhed
syntes så at det kunne være mægtig sjovt at vælge en zombiefilm, og dermed antog de samtidig, at de
rigtig havde taget røven på mig – men de blev klogere. Først tænkte jeg ganske vist: ”Åh nej, åh nej,
hvad har jeg dog indladt mig på ...” Som regel giver jeg altid stor elevindflydelse på en stor del af
filmudvalget, der skal dog være faglig relevans. Men efter at have sat mig ind i filmen, var der –
næsten som vanligt – et stort potentiale i at overskride filmen og dens egentlig noget forudsigelige
skabeloner. Og det endte med at blive et relativt omfattende opgavemateriale jeg fik udfærdiget, så
eleverne til gengæld fik noget at se til for at kunne besvare det. Dermed kunne man sige, at det blev
læreren, der egentlig på flere måder tog røven på eleverne. Lærermottoet til opgaven blev, det, vel
noget flabede udsagn: Sumper = Tumper. Konklusion: Dumper. Med zombiefilmen 28 dage efter
(2002), blev det i den klasse, til gengæld et mindre skift for flere noget inaktive elever, der efter at
have fået ”deres” film på programmet, kom langt mere i spil i undervisningen derefter og på længere
sigt. Sådan har pædagogikken og didaktikken jo også sine skjulte sider og strategier. Filmen og
regulær zombiefilosofi, kan man læse mere om nedenfor.
Film kan anspore, og de kan bestemt også stille grundspørgsmål til diskussion og ”evolution”,
måske endog mental revolution. I en anden scienceklasse (samme gymnasium, et andet år), var
samme skoletræthedsfænomen indtruffet. I den klasse var der et større antal elever med muslimsk
baggrund – og ikke et ondt ord om det, men her fandt jeg en referenceramme, efter mit valg, da jeg
en dag uden varsel smækkede Borat-filmen på. Det syntes eleverne var herligt, her talte flere elever
med, skal vi kalde det halvarabisk baggrund, inden vi begyndte på analysen, om at der var en
fortræffelig ”jødekritik” i filmen. Her endte det dog også med, at læreren tog røven på dem, for Boratfiguren (Sascha Cohen), som de alle strakte thumbs up i vejret for, har såmænd selv jødisk baggrund,
og ud over filmens generelle Amerikakritik, stiller filmen netop spørgsmål ved blandt andet
antisemitisme. Og sådan kunne man fortælle en lille dagligdagshistorie om hvorledes nogle af de
nævnte elevers perspektiver og holdninger rykkede sig, egentlig temmelig drastisk, hvor dramatisk
det så end kan lyde.
Spillefilm behøver ikke at være en tidsrøver, som mange for eksempel matematiklærere, ofte
antager – selv de har ellers også muligheden for at analysere matematiske film, som eksempelvis
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Oxford-mordene. Her er medtaget et opgavesæt for scienceelever, med en mere matematisk tilgang
til billedanalyse. Men hvad angår tidsrammen, og her bør der naturligvis indimellem sættes rammer,
så kan der naturligvis veksles imellem kortfilm, korte sekvenser og længere film. I den korte sekvens,
som Monty Pythons 3,5 minutter om Filosoffernes fodboldkamp i Monty Pytons Fliegender Zirkus
(1972), er der tænkt så meget over de filosofiske repræsentanter, at der vil kunne arbejdes med et
længere analyseprojekt dermed (se nedenfor). En gang per klasse, kan man også eksperimentere med
ældre kortfilm = stumfilm, eventuelt med nyere indlagt musikledsagelse. Buñuels og Dalís Den
andalusiske hund (1929), på omtrent 15. minutter, er et glimrende eksempel. Stumfilm kan i hvert
fald anvendes én gang i en klasse. Det giver tillige en ufrivillig munter stemning når ældre filmmusik
og -teknik præsenteres – men nøgleordet er små doser, når det er for et publikum, der er tilvænnet
helaftensfilm i 3D og 3D HFR m.v. God erfaring havde jeg dog også en gang med en scienceklasse,
jeg skulle på studietur med til Grækenland, og hvor Sparta-filmen 300 (2007) var valgt, hvor jeg i
stedet smækkede den ældre udgave 300 spartanere (1962) på, som til gengæld giver et lidt mere
korrekt historisk billede af antikken.
Når film, græske filosoffer og idéhistorie er på programmet, bør det også fremhæves, at filmens og
erkendelsens medie ofte med god ret vil kunne karakteriseres som i grunden samme medie: der kan
kort refereres til Platons hulelignelse som eksempel: en gruppe mennesker befinder sig i en hule, skal
vi sige med ryggen til udgangen og over for et bål. Der er aktivitet, bevægelse (engelsk motion), bag
dem, men de er afskåret fra at se verden bag dem. Hos Platon udlagt som selve virkeligheden, de kan
blot se skyggebilleder på væggen, i lyset fra bålet. Sådan så man fjernsyn i ældre tid. De
erkendelsesmæssige betingelser er dog de samme i vor tid, filmen kan heller ikke afbilde virkeligheden som den ér, i sig selv, men den kan hjælpe med at stille skarpt på fokuspunkter (problemstillinger), det er dog filosofien, der anvendes, når disse grundspørgsmål, eller ethvert spørgsmål
og/eller problematik debatteres eller undersøges. Billedmediet har imidlertid den fordel, at den bjergtager og indfanger flertallet lettere – uden den filosofiske og idéhistoriske ballast, henlever billed- og
filmvoyeuren dog i blinde.
Til slut skal det her nævnes, at jeg for det meste har fået elevros for mine spørgsmål og opgavesæt
til film- og billedmediet i filosofi og idéhistorie – eller, måske er det igennem det medie, at de fleste
elever kan iværksættes, og det filosofiske mediemateriale dermed visionere filosofien og idéhistorien
fordelagtigt. – Så det er bare om at komme i gang.1
Skriftet retter sig fortrinsvis til undervisning i filosofi og i idéhistorie, og tværfagslignende projekter, samt generelt interesserede i de nævnte områder.
Hoveddelen kan groft skåret inddeles i følgende overordnede hovedemner (med kapitler sat i parentes i det følgende): filosofihistorie (3, 6), idéhistorie (1-11), videnskabshistorie (1, 6-9, 13, 22), etik
(5, 7-8, 10-11, 16, 22-23), samfundsfag (2, 5, 8, 11, 19), videnskab (1, 8-10, 12-13, 22-23), bevidsthed, teknik og teknologi (1, 13-15, 20, 22), ideer og testning (11, 22), kunst og symbolik (17, 21),
religion (4, 6, 12), pædagogik (16, 23), og sexologi (8, 17-19).
Afslutningsvis er medtaget en liste fortrinsvis over film om filosofi, og filosofi om film2.

Ulrik Huusom, København, vinter 2013/2014

1

En praktisk tilgang til pædagogisk-didaktisk anskueliggørelse af fagene filosofi og didaktik, har jeg gennemarbejdet i
mit skrift Filosofinæse, Liebhaverbøger, 2016.
2
Til praktisk orientering: eventuelt ældre ophørte websidelinks, vil i reglen kunne genfindes på www.archive.org/.

