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fiktion og fakta i skøn forening
- lyst til faglitteratur
Der er mange datoer, som har sat sig fast i vores kollektive bevidsthed. Den
20. juli 1969 landede vi på Månen. Den 26. juni 1992 vandt vi EM i fodbold, og
for mange er den 25. maj 1977 mejslet ind i hukommelsen: Her fik den første
Star Wars-film, A New Hope, verdenspremiere. De fleste Star Wars-fans dyrker
filmene som ren underholdning. Men det kan også bruges til meget andet. Det
handler denne bog om.
Med projektet ”Lyst til faglitteratur” undersøger Randers Bibliotek forskellige
måder hvorpå faglitteratur kan styrke børns og unges læselyst.
I skolerne arbejder man med faglig læsning, der handler om brug af læsning til
at ”åbne” og anvende tekster i fagene. Dette projekt er noget andet. Det sigter
på lyst og vil afprøve antagelsen: At faglitteratur (også) kan vække læselyst.
Star Wars og spændingsfeltet mellem fiktion og fakta
Vi mener, at kombinationen af fiktion og fakta har et stort potentiale. Kan vi,
blandt andet med afsæt i Star Wars, få flere børn og unge til at læse faglitteratur? Og kan læsningen af faglitteratur give fiktionsværker en ekstra dimension?
Den grundlæggende ide er nemlig, at vi tror på, at dette projekt ikke alene kan
give et bedre fokus på faglitteratur, men at faglitteraturen netop også kan være
med til at gøre den skønlitterære oplevelse, fiktionen, mere nuanceret.
Målet med projektet er blandt andet at udvikle en undervisningsprototype,
der sætter forholdet mellem fiktion og fakta i spil sammen. Eleverne fra 8.I fra
Nørrevangsskolen er den tredje klasse, der afprøver dette undervisningskoncept, og det er tydeligt, at eleverne bliver optaget af forskellige faglige temaer i
arbejdet med Star Wars. Vi har mødt elever, der er blevet optaget af kærlighed,
væsener, fartøjer, sport og meget mere.
Denne bogudgivelse indeholder ”galaktiske fagtekster”, som de dygtige elever
fra 8.I har skrevet efter at have arbejdet med Star Wars-universet.
I kan godt glæde jer til at læse elevernes tekster. Vi håber, at I vil nyde rejsen.
Vi er meget stolte af de dygtige elever fra 8.I.
God læselyst og May the Force be with you!
Bettina Boddum, Jacob Krogsøe og Signe Winther Brinkmann
Projektgruppe, ”Lyst til faglitteratur”
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Star Wars i fodboldens verden
Af Terkel Langåsdalen og Simon Palmkvist
Umiddelbart er det svært at se lighederne mellem fodboldens verden
og George Lucas’ fiktionsunivers Star Wars, men Star Wars er inspireret af mange forskellige ting fra virkeligheden - også fodbold og sport.

Toronto FC fans med et banner af Master Yoda
http://talesfromthemoseisleycarinderia.blogspot.com

Hvordan er Star Wars
inspireret af fodbold, og
hvorfor har man valgt at
implementere ting, der
forekommer i fodboldens
verden i Star Wars?

sten ligesom en sport, når det enten er de gode, eller de onde, der
er i teten. Det onde kan i en periode være øverst i hierarkiet, men
det skifter altid, og man kan være
sikker på, at man aldrig helt kan
udrydde de onde eller de gode.
Det er et meget godt billede på
sådan, som fodboldklubber skiftes til at dominere. Ligesom i Star
Wars er der altid nogen, der finder
på noget nyt, som kan give én en
fordel mod de andre. Uanset om

Mange mennesker i vores verden
går ekstremt meget op i fodbold
og ser på nogle folk som gode
eller onde baseret på, hvem de
supporter. I Star Wars er det næ7

et hold rykker ned i fjerde division,
har de altid mulighed for at rejse
sig ved at blive ved med at tro på
det, og det er i grove træk det,
som alle Star Wars filmene handler om. Hvis man dykker længere
ned i Star Wars universet, opdager man, at der forskellige steder
også er blevet brugt det direkte
konkurrence element og ikke kun
indirekte i kampen mellem det
gode og det onde.

ter indenfor fodbold, og derfor
tror de, at de er sikre på at tjene
penge på fodboldresultater. Men
virkeligheden er (ligesom Star
Wars viser med Anakin), at alt
kan ske i sport, og det slet ikke er
hver gang, at favoritten løber med
sejren, selvom det kan ligne let
tjente penge. Det fører også til det
stadie, hvor dem, der har problemer med gambling, er kommet
til. Hvis man tror, man er sikker
på at vinde, men man taber, kan
man få den tro, at man bare har
været uheldig, og man vil derfor
fortsætte med at smide penge
væk. Nogle gange vil man selvfølgelig vinde, og det er det, der gør,
at man fortsætter - selvom man
samlet set taber penge.

Sportsgrene
i Star Wars

Der er ekstremt mange forskellige
sportsgrene i Star Wars. Der er
både farlige og harmløse sportsgrene. Nogle af dem er lokale, der
kun bliver udøvet af en bestemt
art eller på en bestemt planet,
mens andre bliver fulgt i hele
galaksen.

Hvordan og i hvilken
retning udvikler fodbold sig, og er der
ligheder i forhold til
Star Wars?

En anden parallel til fodboldverdenen er det aspekt i Star Wars,
der omhandler gambling. I Star
Wars går stort set alle op i gambling på tværs af planeterne,
uanset om det er kasino, eller om
man spiller penge på sport. Den
mest kendte sport er nok Podracing, hvor Anakin Skywalker
bygger sin egen flyvemaskine og
vinder. Her kan man blive rig, hvis
man forudser, hvem, der vinder
og spiller penge på det. I den
rigtige verden er der også rigtig
mange, der tror de er eksper-

Man kan bruge Podracing, som
eksempel på den udvikling, der
også er i fodbold. Man starter
med at bruge dyr til at trække
sig, og det bliver kun udøvet på
en enkelt planet. Det udvikler sig
og bliver større og større, indtil
de flyver i maskiner, der når 800
km/t, og folk fra hele galaksen
følger med og spiller penge på
det. Fodbold har fulgt samme
udvikling og især inden for de se-
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neste år er det gået rigtig stærkt.
For 100 år siden kunne man ikke
engang leve af det, og i dag bliver
der investeret milliarder i fodbold.
De bedste fodboldspillere er nogle af verdens rigeste personer.

Bog: The Club af Joshua Robinson,
Spillet om milliarderne af Poul Funder
Larsen, Den mentale kriger af Kim
Boye.
Hjemmesider: www.starwars.com

Noget af det, der fylder allermest
i fodbold, er ære og prestige.
Næsten alle hold har et eller flere
hold, som de for alt i verden ikke
vil lade vinde over dem. Ærkefjender. Det fungerer lidt ligesom
forholdet mellem Jedi-ordenen
og Sith-ordenen. I fodbold henter
man hvert år nye forstærkninger
til klubben, og hvis en spiller
bliver lokket og skifter til rivalerne, bliver han direkte set som en
skurk, uanset hvad han har gjort
for klubben førhen. I Star Wars
har man de gode og de onde, der
repræsenterer hver sin side af
“kraften”, men selvom du er jedi,
kan du blive omvendt og lokket
af den mørke side, som der sker
med Anakin Skywalker og Ben
Solo. Derefter bliver de så betragtet som rent igennem onde og
forrædere.
Man kan sige, at George Lucas
- måske ikke direkte har haft
fodbold i hovedet - da han lavede
Star Wars; men fodbold har fulgt
en udvikling, der minder en del
om Star Wars-universet. Og fodbold, som er den største sport på
planeten, har nogen tydelige spor
og elementer, som vi finder i Star
Wars. Det er der ingen tvivl om.
9
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musikken i Star Wars
Af Sara-Louise Støvring

Musikken er en form for kunst, som er udbredt i alle kulturer. Mere end
cirka 1,1 milliarder teenagere og unge voksne hører musik mindst en
gang om dagen.
lelse med personer i filmen. Man
oplever deres følelser gennem
musikken. I de dramatiske Star
Wars-film ville det eksempelvis
være kedeligt, hvis der ikke var
noget dramatisk musik ind over.
Det er komponisten John Williams, som har lavet musikken til
Star Wars. Han har brugt sange,
som han havde komponeret i
starten af hans musikkarriere.

Musik i film får dig bedre til at forstå filmens handling, og er med til
at understrege de følelser, der udtrykkes i filmen. Det er rigtig svært
at forstå en film, hvor der ikke er
musik. Den kommer til at føles
længere og kedeligere. Film med
musik bliver mere spændende,
og man kommer til at få medfø-
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Musikkens historie

Nogle mener, at det var dyrene, der opfandt lydene fordi de
laver lyde til at komikere med
hinanden. Andre mener, det var
en stenaldermand, der slog to
sten sammen og opfandt det der
igennem.
I middelalderen begyndte man
begyndte at skrive musikken ned
på noder. Da man var begyndt at
skrive noder ned på papir med liner, var symfoniorkestret slet ikke
opfundet endnu. På landet har
man formentlig spillet folkemusik
på fløjte eller lut, og i kirkerne var
man begyndt at synge gregorianske sange.

Ludwig Van Beethoven var en af
de største komponister i musikhistorien. Beethoven blev en vigtig
overgangsfigur mellem wienerklassikken og romantikken.

12

er i dag. Men der er altid nogle
der har den samme smag i musik.
Dette ses på streamingtjenesternes hitlister.

Middelalderen
I år 1000 blev nodesystemet
på linjer opfundet.
Opera
Operaen blev opstod i slutningen af 1500-tallet
Barok
I år 1600-1750 havde Barokken fået færdigudviklet
strygerfamilien, basuner,
trompeter og pauker.
Foråret 2011
Hver eneste dag udforsker
komponister det musikalske
univers på hver deres måde.
De søger nye veje, nye klangidealer og mange søger at
integrere forskellige genrer i
en ny og anderledes form.

Man reagerer forskelligt på musik:
Hvis man er ked af det, kan trist
musik hjælpe. Andre reagerer ikke
på musikken. Nogle mennesker
har en kunstner, der kan gøre
dem glade.
I dag bruger man streamingtjenester som Spotify, iTunes eller
YouTube til at høre musik på. Førhen brugte man brugte en radio til
at høre musik på. Nogle få havde
klaver derhjemme, og der var
nogle få koncerter rundt omkring.

Mange unge hører musik i dag, da
det gøre vi bedre forstår os selv
bedre og hinanden. Det er ikke
alle der har den samme musiksmag nogle elsker det klassiske
musik andre elsker den musik der
13
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https://da.wikipedia.org/wiki/ITunes_
Store
http://www.tonepoet.dk/da/artikler/
om-musik
https://www.starwars.com/news/howsource-music-deepens-the-worlds-ofstar-wars
https://da.wikipedia.org/wiki/John_Williams
https://www.imdb.com/name/
nm0002354/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
http://www.planetpulp.dk/star-warsepisode-iv-a-new-hope
https://videnskab.dk/krop-sundhed/
derfor-kan-musik-gore-dig-glad-i-laget
https://www.google.com/search?q=John+Williams&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjck7ea2fzhAhVMCewKHbqiDn4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgdii=jUmQ_ZnODiyLVM:&imgrc=vI7SPqQ5EZfaHM:
https://illvid.dk/kultur/musik-opstod-foer-mennesket
http://www.chopingo.dk/media/Musikhistorien_kort_fortalt_pdf_-_Adobe_Acroba.pdf?rev1
https://www.bt.dk/sundhed/chok-talfra-who-red-dit-barns-hoerelse
https://www.google.com/search?q=Ludwig+van+Beethoven&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVqau7vP3hAhUMrxoKHU91DFQQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgrc=RRwJmGnbjh6qQM:
http://jakobmjensen.dk/musikkurser/
historie/klassisk/Klassisk%20musikhistorie.pdf
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Kærligheden i Star Wars
Af Cecilie Foged og Sarah Thomsen 02-05-2019
I Star Wars filmene er der mange eksempler på forskellige kærlighedsforhold. I denne artikel bliver der sat fokus på problemstillingerne:
Hvordan passer kærligheden i Star Wars, i forhold til i virkeligheden?
Hvordan er kærligheden beskrevet i filmene, og er det realistisk?
fællesskab, loyalitet, tryghed og
tilknytning til en gruppe, hvor man
har sin faste plads. Denne form
for kærlighed er meget tydeligt
mellem Han Solo, Leia og Kylo
Ren. Det passer meget godt på
virkeligheden, da de fleste familier har stor familie kærlighed til
hinanden og en vis betingelsesløs
kærlighed. Venskabelig kærlighed
bygger ofte på at dele liv, tanker
og følelser. Venskabelig kærlighed
skaber ofte stor tillid. I Star Wars
er der gode eksempler på venskabelig kærlighed. Finn og Rey har
i “The Force Awakens” et rigtig
godt venskab, og der er masser
af venskabelig kærlighed mellem
dem. R2 D2 og C-3PO har også
et rigtig stærkt venskab, der har
varet længere tid, mellem dem er
der tydelig venskabelig kærlighed.
Den betingelsesløse kærlighed
er vedvarende, evig og dyb. Den
slags kærlighed er tydelig i R2 D2
og C-3PO’s venskab men også
i Han Solo, Leia og Kylo Ren’s
familie.

Kærlighed er et komplekst begreb, men forstås som en varm
inderlig følelse og en respekt
overfor en anden person.

1700-tallet: Forelskelse og
bryllup hang ikke sammen.
Forældrene bestemte, hvem
ens kommende partner skulle
være.
Ca. år 1770: Kærlighed og
bryllup begyndte at forbindes
med forelskelse.
Kilde: Videnskab.dk

Der findes mange forskellige
former for kærlighed: Kærlighed mellem familiemedlemme,
venskabelig kærlighed, den
betingelsesløse kærlighed osv. I
Star Wars findes der næsten alle
former for kærlighed. Hvad angår
kærlighed mellem familiemedlemmer, så handler kærligheden om
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Rey og Finn

I “The Force Awakens” er det meget tydeligt at se, at Rey og Finn
har et helt specielt forhold. Da de
først møder hinanden, tager Finn
Rey’s hånd, men hun river sig fri
flere gange. Til sidst i filmen kan
man mærke, at de efter at have
flygtet og forsøgt at redde sig selv
og andre fra Den Første Orden,
har fået et helt specielt forhold og
virker som bedste venner efter
bare få dage sammen.
I slutningen kan man mærke, at
der er opstået lidt kærlighed mellem Finn og Rey.

Han Solo og Kylo Rey
Han solo er Kylo Ren’s far. Kylo
blev som lille taget af Snoke og
er draget af den mørke side. Han
Solo vil have det mørke ud af
Kylo, så de kan blive en familie
igen - men Kylo nægter. Det viser
også, at Han Solo elsker sin søn
så meget, og at han gerne vil
have sin søn tilbage og væk fra
det onde. Han Solo forsøger få
Kylo omvendt, men Kylo ender
med at dræbe sin far.
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Han og Leia

Han Solo og Leia er gift og har et
barn sammen, som er Kylo Ren.
Deres forhold var langt fra stabilt,
og det kunne være måske være
på grund af deres enorme personligheder og forskellige interesser,
men også fordi de har fået taget
deres søn fra dem. Men uanset hvor
meget det er gået nedad bakke
for dem, forbliver deres kærlighed
til hinanden konstant. De kan ikke
være sammen, da de ofte er oppe
og skændes, men de elsker stadig
hinanden. Det er et godt eksempel
på kærlighed mellem familiemedlemmer, men også på betingelsesløs
kærlighed.

R2-D2 og C-3PO

R2-D2 og C-3PO mødtes i den
første film ”The Phantom Menace”. R2-D2 og C-3PO er to
droider der har en helt særlig
forbindelse, selvom de er to
forskellige skabninger. De har haft
et langt venskab og har et stærkt
bånd til hinanden. Deres forhold
er et eksempel på kærlighed på et
venskabeligt plan.
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Hvordan passer kærligheden i Star Wars,
i forhold til i virkeligheden?

Litteraturliste
Billeder:
https://urlzs.com/Kv9U
https://urlzs.com/eFkp

I Star Wars er der meget kærlighed at finde i mange forskellige
former. Ligesom i virkeligheden
har kærligheden udfordringer,
som man også ser i Star Wars
filmene. B.la. i Han Solo og Leia’s
forhold, fordi de har fået taget
deres søn fra dem. Star Wars er
fiktion, men kærligheden i filmene
er meget realistisk.

https://urlzs.com/wpqd
https://urlzs.com/vH7k
Tekst:
clioonline.dk/historiefaget/udskoling/’
https://da.wikipedia.org/
wiki/K%C3%A6rlighed
https://videnskab.dk/kultur-samfund/
kaerligheden-er-blevet-romantisk

Det gør også, at man kommer til
at tro lidt mere på hvad der sker i
filmene, når der er nogle realistiske elementer.

Hvordan er kærligheden beskrevet i filmene, og er det realistisk?
Kærligheden i Star Wars er
beskrevet meget realistisk, og
ikke som en dans på roser.
I virkeligheden er der problemer
i kærlighed. Det viser de også i
Star Wars, hvilket er med til at
gøre universet troværdigt.
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bag om væsenerne i Star Wars
Af Marcus Knapp Andreasen og Aksel Bakmand
Der er masse af væsener i Star Wars, og denne artikel ville ikke komme ind på alle, men vi vil komme ind på et par stykker, som mange
synes er vigtige.

Unkar Plutt

Yoda

Unkar er en skrotgangster, som
giver mad ud, hvis han får noget
i bytte for det. Han bor ved Niima
udposten i Jakku, og han beskrives som et meget aggressivt
væsen. Unkar har en butik midt
i byen, og de lokale mennesker i
byen kalder det kantinen. Unkar er rigtig modbydelig, og det
passer godt til filmen, da han er
rigtig streng og ond mod menneskene. Han har rollen som et af de
onde væsener i filmen “The Force
Awakens”.

Yoda er en legendarisk jedi master og stærkere end de fleste på
grund af hans stærke forbindelse
med “the force”. Han er meget
lille, men meget kraftfuld. Han
træner jedis i over 800 år, og det
er ham, der træner Luke Skywalker og hjælper ham med at blive
et med kraften.

Chewbacca

Chewie er en såkaldt wookie og
er Han solos 2. pilot på fartøjet
“Tusindårsfalken”. Men Chewie
hjælper også Han Solo med
andre ting. Han Solo og Chewie
kommunikere fint sammen, da
Chewie forstår menneskesprog
og Han Solo har lært at tale Wookie-sprog.

Ewoks

Ewoks er født på månen ved
Endor, og de lever i skovområder.
Ewoks er meget nysgerrige, og de
er rigtig kloge og gode til håndtere svævefly og katapulter. Ewoks
kæmper og er dem, der ødelægger en generator i deres skove, og
de baner på den måde vej til sejr i
“Battle of Endor”

Rathtarer

Han Solo holder Ratharer fanget
i filmen “The force Awakens”.
Rathtarer er meget farlige. De ser
modbydelige ud, og de er i stand
til at sluge mennesker.
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Herunder sammenlignes de nævnte væsener
med dyr fra virkelighedens verden.
Ewoks

Ewoks har træk som en hund også har. De er cirka lige så store som
hunde, og de har begge to hår på hele kroppen.

Unkar Plutt

Unkar er meget svær at sammenligne med virkeligt dyr, men han har
mange træk tilfælles med en bænkebidder.
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Chewbacca

Chewbacca har træk som en bjørn, da han har meget hår, og han er
brun. Chewbacca minder lidt om en Ewok, men er dog lidt større. Han
ligner en blanding af en bjørn og en hund.

Yoda

Yoda har træk som en frø. Han er grøn og lille.

Rathtarer

Rathtarer har træk som en blæksprutte, da den har de samme slags
arme.
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Afsluttende kan man konkludere,
at virkeligheden og Star Wars har
meget til fælles. Georg Lucas er
uden tvivl blevet meget inspireret
af virkeligheden.

https://urlzs.com/He3m
Star Wars hjemmeside
The force awakens- Den illustrerede
guide

Hvilke film er
væsnerne med i?

https://urlzs.com/wHeU- Ewok billede
https://urlzs.com/trsh- Yoda billede

Yoda: The Phantom Menace,
Attack of the Clones, Revenge of
the Sith, The Empire Strikes Back,
Return of the Jedi, Rebels, The

https://urlzs.com/fze2- Rathtar billede
https://urlzs.com/6jZo

Clone Wars

Frø billede

Chewbacca: A new hope, The
Empire Strikes Back, Return of
the Jedi, Revenge of the Sith, The
force awakens, The last jedi, A
star wars story, The clone wars

https://urlzs.com/PFJq- Chewbacca
billede
https://urlzs.com/BcYG- Unkar Plutt
billede
https://urlzs.com/Vmjs

Ewok: Return of the jedi

bjørne billede

Rathtarer: The force Awakens

https://urlzs.com/h6SM

Unkar plutt: The Force Awakens

Blæksprut billede
https://urlzs.com/EkYi
Bænkebidder billede
https://urlzs.com/dy1c
Hund billede
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fartøjer i Star Wars
Af Asbjørn, Nesbjørn Bonde, Magnus og Tobias
I Star Wars er fly og flyvende fartøjer en stor del af filmens tema. Men
hvordan ligner fartøjerne i filmen dem fra den virkelig verden? Og er
det muligt at de kunne flyve i virkeligheden?

Reys fartøj

Resistance Sky
Speeder

Fartøjet, som Rey kører i, er til
fragt. Den er bygget med net på
siderne, så man kan have reservedele fra ødelagte robotter, fly
eller droider, med sig, da det er
livsvigtigt i Star Wars. I virkelighedens verden ville Rey’s Jakku
speeder være en Massey Ferguson, som er en gammel traktor
uden tag. Hvis en Massey Ferguson var flyvende, så ville den ligne
Reys fartøj på en prik.

Resistence Sky Speeder er en
slags omvendt, flyvende radiobil dog med den forskel, at de har en
stang som hjælper med balancen.
I Star Wars bliver denne type
fartøj mest brugt til at lave afledningsmanøvrer.
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U-wing
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https://www.starwars.com/databank/
resistance-ski-speeder
https://lysttilfaglitteratur.dk/haandvaerk
https://www.google.dk/search?q=radiobiler+tivoli&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOr7HA7_zhAhWNyqQKHSsPD2wQ_
AUIDigB&biw=1280&bih=603#imgrc=jtHRGPzA-oFYiM:
https://www.berlingske.dk/politik/
loekke-vi-vil-koebe-f-35-joint-strikefighter-fly-for-564-mia.-kr
https://www.berlingske.dk/internationalt/hercules-fly-styrtet-ned-i-marokko

U-wing er et kraftfuldt kampfly,
der kan flyve hurtig og kan holde
til meget. Det er et robust troppetransport og Gunship
Hercules flyet har lignende funktioner: Den kan fragte tropper og
våben til lande, hvor Danmark er
indgået i.

Håndværk

Håndværk i Star Wars indgår
både indirekte og direkte siger
Inger Marie fra håndværksmuseet
(lysttilfaglitteratur.dk). Indirekte er
det som man ikke ser: eksempelvis hvordan de sætter deres hår,
og hvordan deres beklædning er
lavet. Direkte ser man håndværk
udført i filmene - for eksempel ser
man, at smedefaget og mekanikerfaget udføres i “The Force
Awakens”, hvor der smedes og
loddes.
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ligestilling i Star Wars
Af Thea Brøndum, Iben Thejls og Lara Albayrak
Ligestillingen har udviklet sig
meget siden kvinder fik valgret i
1915. Den første Star Wars film
udkom i 1977 (A new Hope), og
det var også der, at ligestilling begyndte at udvikle sig meget. Det
var der rødstrømpebevægelsen
var på det højeste. I Star Wars har
ligestilling også udviklet sig meget
gennem filmene.

Rødstrømpebevægelsen

Rødstrømpebevægelsen var kvinder, som kæmpede for ligestilling
mellem mænd og kvinder og flere
rettigheder for kvinder. Rødstrømpebevægelsen udsprang fra den
amerikanske socialistiske kvindebevægelse "The Redstockings"
omkring 1970. Bevægelsen havde
sin storhedstid fra 1970-1985.
I 1970’erne var bevægelsen på
det højeste. De umiddelbare mål
for rødstrømpebevægelsen var
ligeløn og lige vilkår for mænd
og kvinder, og kvindekampen
skulle foregå overalt: I politik, på
arbejdspladsen og i familien. En
af højdepunkterne var da kvindeaktivist Karen Jespersen den 1.
maj 1970 snuppede talerstolen
foran daværende LO-formand
Thomas Nielsen og krævede, at
fagbevægelsen satte ligeløn på
dagsordenen.

I det følgende vil det blive undersøgt, hvordan kønsrollerne er
fordelt. Der vil også blive gravet
dybere ned i filmen “The Force
Awakens” og undersøge de mange temaer, der indgår i filmen som
ligestilling, magt, arbejdsfordeling
og økonomi.

Fakta

1970-1985:
I denne periode havde Rødstrømpebevægelsen sin storhedstid.

»Det er ikke nogen bøn,
kvinder kræver ligeløn«

1977:
Den første Star Wars film udkom
(A New Hope)

sagde Karen, inden hun nærmest
blev slæbt ned fra talerstolen
igen.

2005:
De offentlige ansatte mænd
tjente 8% mere end kvinderne, selvom de udførte samme
arbejde.
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Bevægelsens slogan var:

men der er stadig forskel. I Star
Wars filmen er kønsrollerne også
meget opdelt i starten. Rey var
for eksempel alene og havde
svært ved at tjene penge til mad,
da hun ikke fik ret meget løn for
sit arbejde. Først da hun mødte
Finn og fløj rumskibet, begyndte
kønsrollerne at ændre sig.

“Ingen kvindekamp uden
klassekamp, ingen klassekamp
uden kvindekamp!”
Rødstrømpernes kamp fik afgørende betydning for udviklingen af
kønnenes ligestilling.

Magt

“Den Første Orden” vil have
udryddet jedierne, fordi de ser
dem stærkere end dem selv. “Den
Første Orden” vil have, at det
er dem, der skal bestemme det
hele. Det er lidt det samme, som
diktatur i nogle lande. I diktatur
er det praktisk talt altid mænd,
der kan bestemme som i f.eks.
Eritrea, Nordkorea og Saudi-Arabien. I et diktatur er der kun én,
der bestemmer over hele landet.
I Nordkorea er det eksempelvis
Kim Jong-un, der bestemmer
over hele landet. Der er ingen
diktaturer, der er en del af EU, for
EU går mere ind for demokrati. I
et demokrati vil man hellere have,
at der er flere, der tager beslutninger. I Star Wars er det “Den Første
Orden”, der har magten over for
alle i Star Wars universet.

Rødstrømpebevægelsens logo.

Ligestilling

I Star Wars-universet ser man ofte
mænd portrætteret stærkere end
kvinder. Ligestilling er ofte forskellen på mand og kvinde, rig og
fattig, og hvordan man ser på de
forskellige etniciteter. For eksempel starter man med at se ned på
Rey i starten af Star Wars filmen
“The Force Awakens”. Man tror
ikke, at hun kan flyve et rumskib,
og at hun er for svag til at kunne
forsvare sig selv. Det er derfor, at
det overrasker både Finn og Han
Solo, da hun flyver rumskibet,
som om hun har prøvet det før.

Arbejdsfordeling

I den virkelige verden kan der
nogle steder være stor forskel
på arbejdsfordelingen - især for
ledere. Der er langt flere ledere på
arbejdspladserne, som er mænd
end kvinder. Mænd tjener også

Kønsforskelle

Forskellene mellem mænd og
kvinder er i dag blevet bedre,
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generelt mere end kvinder. De
offentligt ansatte mænd tjente for
eksempel 8% mere end kvinderne
i 2005, selvom de udførte samme
arbejde. Ligesom i filmen “The
Force Awakens”, hvor Rey har
fundet reservedele og vil bytte
det for mad, men får kun en kvart
portion. Det er en meget lav stilling i forhold til Unkar Plutt. Unkar
Plutt er ham, der bytter mad for
reservedele.

ikke engang har mulighed for at få
mad og drikke. I andre lande har
de råd til mad, vand og tøj, men
ikke andet. Danmark er jo et af de
rigeste lande, så her er der ikke
så mange problemer, men lande
som Zimbabwe, Mozambique
og Uganda er nogle af de lande,
hvor befolkningen har den laveste
indkomst.

Økonomi

Modstandsbevægelsen
I modstandsbevægelsen er ligestillingen bedre. Leia er leder og
tager de større beslutninger sammen med resten af modstandsbevægelsen. På den måde kan man
se, at forskellen mellem mænd og
kvinder har udviklet sig i filmene,
og at kvinderne også kan have
en højere stilling. I dag er der
flere kvindelige ledere, men der
er stadig flest mænd. I år 2007
var der betydeligt flere mænd end
kvinder, som var ledere.
I Star Wars filmen er der meget

Rey kommer fra den fattige by
Jakku. I filmen bliver der også
sagt flere gange, at byen bare er
en losseplads. Man kan se, at Rey
er vokset op i en fattig by - blandt
andet på grund af det lasede tøj,
hun går i. Det kunne godt ligne
nogle klude eller gamle tæpper.
Hun ser også lidt slidt ud i starten.
Man kan godt se, at hun kommer fra en fattig by, hvor de ikke
har muligheder til ret meget. Der
er mange steder i verden, hvor
befolkningen er meget fattige, og
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fokus på ligestilling, men det er
ikke noget man lægger mærke til,
når man ser filmene. Der er blevet
undersøgt en masse om, hvem
der har magten, hvordan arbejdsfordelingen er, og hvordan økonomien fungerer.

https://kvindersligestilling.wordpress.
com/statistik-og-diagrammer/
http://www.dst.dk/extranet/staticsites
https://www.popsugar.
co.uk/celebrity/Rey-Palpatine-Star-Wars-Theory-43152042?utm_
medium=redirect&utm_campaign=US:DK&utm_source=www.
google.com

Rødstrømpebevægelsen var på
det højeste da den første Star
Wars film “A New Hope” udkom.

/KvinderOgMaend/html/7a65ed2d-5f95-4a6e-a4b4-d95ad8bd2330.htm
https://da.wikipedia.org/wiki/Rødstrømpe
https://www.berlingske.dk/samfund/
hun-er-stadig-roedstroempe-medhud-og-haar
http://www.kvinfo.dk/side/1047/
Bog - Hvorfor er feminister så snerpede? Af Gretelise Holm
Bog - Min egen rødstrømpe abc Maria Marcus
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