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Christer Fällman 

Video - skräp eller tillgång i 
historieundervisningen? 

Historieläraren försöker berätta om franska revolutionen. Några elever 
lyssnar förstrött, andra knuffar varandra, spelar luffarschack eller tittar 
rakt fram och låtsas se intresserade ut. 

Läraren, i det här fallet skådespelaren Anders Linder, blir desperat och går 
ut ur klassrummet. Efter en stund kommer han tillbaka med en TV-apparat 
utan bildrör. Han kryper in i lådan och börjar berätta livfullt och 
dramatiskt. Miraklet sker. Klassen lyssnar passionerat med vidgade 
pupiller. 

Sketchen, som jag typiskt nog såg på TV, kan utlösa olika reaktioner. Man 
kan förbanna de elektroniska massmedierna som ett intellektuellt och 
emotionellt miljöhot. Ungdomen har blivit förstörd och kan inte lyssna på 
en vanlig, muntlig redogörelse etc. 

Den andra attityden är mera pragmatisk och utgår från den dagliga realitet 
som existerar. Liksom lokomotiven och telefonen har de elektroniska 
medierna kommit för att stanna. Det gäller att göra det bästa möjliga av 
situationen och rent av utnyttja den till sin fördel. · 

Videofilmens möjligheter 

TV, video, data och synthmusik kan vara utmärkta hjälpmedel i undervis
ningen. Som lärare behöver man bara nämna ordet videofilm, så tänds 
lustfyllda glimtar i elevernas ögon. Videofilmer är de vana vid. Unga 
människor är den verkligt stora videofilmspubliken. Bra, jag har dem med 
mig! Pedagogikens första lag. 

Rätt använd, vid rätt tidpunkt och med rätt filmtitel är videon en förträffligt 
sätt att konkretisera och göra historieundervisnignen mycket spännande. 
Överdosering är som i alla sammanhang dödligt skadlig. Ingenting kan 
ersätta en kunnig och engagerad lärare. Den levande kontakten mellan 
människa och människa är grundläggande. 

Videofilmsdjungeln 

Nog om detta, eftersom det är självklarheter. Det första och största 
problemet är den kaotiska videofilmsmarknaden. Det går inte att gå in i en 
videobutik och be om en lista på filmer som gestaltar historiska händelser. 
Hundratals nya titlar kommer ut varje månad. Däremot kan man fråga om 
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de har "Okänd soldat". Via datorn kontrollerar personalen och ger ett 
snabbt svar: - Jodå, den har vi. 

De flesta lärare tillhör inte den vanliga besökskategorin i videobutiker. 
Därför vet de lite om vad som finns. Många har också stora fördomar och 
sätter likhetstecken mellan videofilm och våld, porr, skräpkultur. Viss1, del 
finns massor med urdåliga filmer, men i varje videobutik går det att plocka 
ut 15-20 titlar som är mycket bra t ex "Utvandrarna", "RAN", "Moa'', 
"Plutonen", "Rosens namn", "Orions bälte", "Mephisto", "The Mission", 
"Natten i Varennes" etc. 

Rosens namn och medeltiden 

För varje historisk period finns en lämplig videofilm, som ökar elevernas 
intresse för historia, ger doft och tidsatmosfär samt skapar underlag för 
kritiska diskussioner. Visa mig den elev som tycker att medeltiden verkar 
urtrist efter an sett "Rosens namn" av fransmannen Jean-Jaques Annaud. 
Där finns dramatik och ångande miljöskildringar från ett benediktiner
kloster anno 1327. Inkvistionen, böckers sprängkraft, kunskapslabyrinten, 
visdom, mordgåtor, häxbränneri och åsiktsförtryck är andra teman som 
lämpar sig för klassrumsdiskussioner. 

Givetvis är det omöjligt att göra en film lika tät och komplicerad som 
Umberto Ecos bok med sanuna namn. Den lämpar sig för eftergymnasiala 
studier. För gymnasiet vill jag istället rekommendera hans 85-sidiga lilla 
efterskrift "PS till Rosens namn" som jämförande studium. 

Andra komparativa studier kan uppstå genom bitvis läsning och 
diskussioner kring nutidssymtomatiska titlar som "Den ljusa medeltiden". 
Dagens medeltidsforskning har kastat nytt ljus över den renässanspräglade 
och eftersläpande uppfattningen om medeltiden som en mörk tid. Är 
filmaren Annauds historiesyn förlegad? Eller är året 1327 viktigt i 
sammanhanget.? 

Apropå inkvisitionen och jesuitorden, så kan filmen "The Mission" ge 
underlag för problemorienterad tankeverksamhet. Den utspelas i 1700-
talets Lat~amerika och jesuitorden framställs positivt. Munkarna ställer sig 
på ursprungsbefolkningens sida i kampen mot de spanska och portugisiska 
imperialisetema. Kan det vara så, att jesuitorden utvecklades till något annat 
därborta i djungeln än i det gamla Europa? 

Detta är bara några få exempel på hur videofilmer kan göra historia till det 
mest intressanta ämnet på skolschemat. Starka och välgjorda filmer 
glömmer inte eleverna i första taget. 
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Tekniska möjligheter 

En annan fördel som är unik för videotekniken är möjligheten att stanna, 
frysa en bild eller att gå tillbaka och spela om ett par scener. När det gäller 
filmer som sträcker sig över två lektioner är det inte nödvändigt att köra 
hela rullen. Nyinspelningen av "Okänd soldat" ärt ex 188 minuter, vilket 
kan ställa till problem. Läraren bör givetvis titta på filmen i förväg och kan 
därigenom spela upp valda avsnitt och muntligt sanunanfatta innehållet 
mellan sekvenserna. 

På de flesta skolor finns video-apparater och de lärare som inte har video 
hemma, kan ju låta en vaktmästare med hjälp av förhandsprogrammering 
spela in en lämplig film från TV. (Det skulle föra för långt att här gå in på 
upphovsrättsprinciper, men dessa måste man givtvis hållas sig informerad 
om.) 

Rätt använd ger det stora utbudet av vedoefilmer med historisk innehåll en 
extra krydda åt all undervisning. Tekniken och möjligheterna finns. Det är 
bara att ta för sig, sovra hårt och välja ut godbitarna. 
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