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Terror og film Carsten Bagge Laustsen Hent PDF Populærkulturens spillefilm er meget mere end blot
underholdning. I denne bog demonstrerer 10 yngre forskere, hvordan en række udvalgte spillefilm kan tjene
som ramme om en analyse og diskussion af væsentlige spørgsmål relateret til terror og terrorbekæmpelse:
Hvad er præventiv krig, og hvilke problemer er forbundet med denne form for krigsførelse - se Minority

Report! Hvad er argumenterne for og imod anvendelse af tortur i forsøget på at komme terroren i forkøbet - se
The Siege! Hvordan former den stigende overvågning vores adfærd - se The Truman Show! Hvordan kan vi

beskrive forholdet mellem medierne og terroristerne - se Mad City!

Filmmediet fungerer som en form for eksperimentarium i forhold til komplicerede moralske og politiske
spørgsmål. Derfor kan film anvendes som en pædagogisk løftestang i forståelsen og diskussionen af mulige

løsninger på udfordringerne for nutidens samfund.

Terror og film åbner for en anderledes og sjovere måde at lære på - og dermed for en mere varieret og
inspirerende undervisning i fx gymnasiet. Ved at tage udgangspunkt i, hvad vi allerede ved fra timerne foran
lærredet eller skærmen, men måske ikke har begreber for, letter bogen forståelsen af, hvad terror er, og hvilke

problem der der rejser sig i forsøget på at bekæmpe den.
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