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fakta og fiktion
- faglitteratur og Star Wars

Børn og unge læser mindre og mindre. Det viser den
seneste læsevaneundersøgelse, og der er noget,
der tyder på, at børn og unge har travlt med mange
andre ting.
Det er vi kede af på Randers Bibliotek. Vi synes, at
læsning giver ro, fordybelse og gode oplevelser.
Med projektet ”Lyst til faglitteratur” arbejder vi
med at styrke børn og unges læselyst i forbindelse
med læsning af faglitteratur. Her prøver vi mange
forskellige ting: dette undervisningsforløb er en af
de ting, som vi eksperimenterer med. For hvad sker
der, hvis vi stedet for hele tiden at fokusere på forskellene på faglitteratur og skønlitteratur, arbejder
med forholdet - eller det man kan kalde synergien
- mellem dem? Kan vi bruge faglitteraturen til at
udfolde et fiktivt univers? Kan fag- og skønlitteratur
berige hinanden?
I dette forløb arbejder I med det område, hvor faglitteratur og skønlitteratur – fakta og fiktion – mødes.
I modellen symboliserer den sorte stjerne dette
område.

FAKTA
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Som I måske ved, er Randers ”en by i galaksen”.
Der er mange folk i byen, der er passionerede Star
Wars-fans, og derfor har vi i april nogle spændende
”galaksedage”, hvor der er Sci-Fi-Con i Arena Randers, events på biblioteket og meget, meget mere.
I arbejdet med faglitteratur og Star Wars skal I
igennem fem trin. Hele forløbet ender med, at I skal
producere jeres egen faglitteratur, som Randers
Bibliotek udgiver på vores hjemmeside, det vises på
skærmene i biblioteket og på vores sociale medier.
Det er jeres lærer, der bestemmer, om I skal arbejde
individuelt eller i grupper.
I kommer både til at komme i biografen, på biblioteket, men I kommer også til at fordybe jer i
læsning, research og i produktion af jeres egen
faglitteratur hjemme på skolen. Det er fedt, hvis I
er Star Wars-nørder, men det behøver I slet ikke at
være. Det vigtigste er, at I fordyber jer i nogle faglige
emner, som I er optagede af og kobler dette til det
galaktiske univers, når I selv producerer faglitteratur.
Det hele slutter af med en fernisering på biblioteket,
hvor jeres egen faglitteratur bliver udgivet.

FIKTION

I løbet af forløbet kommer I igennem fem trin - som I kan se herunder. Dette kompendie er inddelt
efter disse fem trin, og på den måde bliver det forhåbentligt overskueligt, at få lavet jeres egen artikel
eller dokumentarfilm.

1. INTRODUKTION
foredrag
film

2. VÆLG OPGAVETYPE

4. PRODUKTION
AF FAGLITTERATUR
Arbejde individuelt
eller i grupper
Feedback

3. BESØG BIBLIOTEKET
Information om opgavetyper
Litteratursøgning
Research
Kildekritik

5. UDGIVELSE
Udgivelse på hjemmeside,
skærme og sociale medier
Fernisering på biblioteket

Når I ser dette tegn i kompendiet, betyder det, at I skal
løse nogle opgaver.
Vi glæder os til at komme i gang – og vi glæder os meget til at se
hvilke former for faglitteratur, I får lavet. Og så håber vi, at arbejdet
med Star Wars og faglitteratur giver jer lyst til at få flere gode læseoplevelser.

may the force be with you!
Jacob Holm Krogsøe, Bettina Boddum og Signe Winther Brinkmann
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1. introduktion
til star wars
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1. introduktion
til star wars

I skal snart ind og se ”The Force Awakens”. Her vil
Jacob Krogsøe, der er cand. Mag i Filmvidenskab,
holde et foredrag om Star Wars-universet og konceptet ”En by i galaksen”. I foredraget hører I lidt
om hvordan det gik for sig, da den første film havde
præmiere og om filmenes komplicerede kronologi.
Star Wars handler om temaer som kampen mellem
det gode og det onde, og om at gå fra at være barn
til at blive voksen: det er store fortællinger om kærlighed og loyalitet. I vil nok også finde ud af, at Star

Wars-universet ikke ville være så overbevisende,
hvis ikke filmskaberne havde lavet research og fået
en masse viden om fagområder som eksempelvis
biologi, dyreliv, astronomi, psykologi og samfundsforhold. Dette betyder, at der er mange, der betragter Star Wars-universet som værende forholdsvist
troværdigt indenfor for fiktionens rammer.
For at forberede jer på filmen ”The Force Awakens”,
skal I svare på spørgsmålene nedenfor.

før i ser ”the force awakens”

Spørgsmål om dig og star wars
Hvad betyder Star Wars for dig?

Nævn nogle af de personer og karakterer, du kender fra Star Wars:

LYST TIL FAGLITTERATUR

Nu har I været i biografen, hvor I har hørt Jacob fortælle om Star Wars og projektet ”En by i galaksen”.
Og så har I set ”The Force Awakens”, der kan siges
at være den syvende rigtige Star Wars-film.
I denne del af kompendiet skal I arbejde med nogle

opgaver, som er med til at give jer et indblik i universet. Først skal I skrive et kort resumé af filmen,
så skal I arbejde med kronologien i Star Wars og
derefter skal I have en lille quiz. Måske afslører den,
om I hørte efter, hvad Jacob fortalte?

efter i har set ”the force awakens”

Skriv et kort resumé af ”The Force Awakens”
Skriv et kort resumé, på 30 ord, af ”The Force Awakens”, i feltet nedenfor:
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kronologien
i star wars

Som Jacob var inde på, er Star Wars-universet baseret på tre trilogier, der er bundet sammen.
Den første trilogi: episode I, ”Den usynlige fjende”, episode II ”Klonernes angreb” og episode III
”Sith-fyrsternes hævn” handler på sin vis om hvordan Anakin Skywalker bliver til Dart Vader.
Den anden trilogi: Episode IV ”Et nyt håb”, Episode
V ”Imperiet slår igen” og episode VI ”Jediridderen

vender tilbage” handler om Luke Skywalker, der
finder ud af, hvem han er – og hvem hans far er!
Her er det værd at bemærke, at trilogien om Luke er
indspillet først.
Den tredje trilogi: episode VII ”The Force Awakens”,
episode VIII ”The Last Jedi” og episode IX ”The Rise
of Skywalker” handler om Rey og hendes mystiske
baggrund.

Opgave: Her er en sætning om hver af de otte eksisterende film,
men de står ikke i den rigtige rækkefølge.
Sæt de korte resuméer i den rigtige rækkefølge i feltet
nedenfor, så sætningerne står kronologisk

A. Luke træner Rey på en mystisk ø.
Luke dør, men oprøret lever videre.
B. Anakin er nu en ung mand, der forelsker
sig i Padmé. Vi finder ud af, hvor klonerne
kommer fra.
C. Luke Skywalker finder ud af, hvem hans far
i virkeligheden er.
D. Anakin Skywalker er en dreng, der kører
pod-racer.
E. Luke og Anakin Skywalker besejrer i
fællesskab den mørke side.
F. Vi møder Rey; men hvor stammer hendes
mystiske kræfter fra – og hvem er Kylo Ren?
G. I forsøget på at redde sin elskede Padmé,
forføres Anakin af den mørke side.
H. Luke Skywalker møder Obi-Wan Kenobi,
Han Solo og prinsesse Leia.
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test dig selv
hvad ved du om star wars

Inden du skal i gang med det andet trin, skal du teste din viden om Star Wars-universet. Det er mest for
sjov, men måske kan din viden om universet være med til at afgøre, hvilket fagligt område du vil beskæftige dig med?

Opgave: Hvad ved du om Star Wars?

Spørgsmål

A

B

C

1. Hvem har hovedrollen i
”The Force Awakens”?

Anakin
Skywalker

Rey

Jabba
the Hutt

2. Hvad hedder den nuttede
droide, som følger Rey?

BB-8

C-3PO

R2-D2

3. Hvem bliver
Anakin Skywalker til?

Darth Sidious

Chewbacca

Darth Vader

4. Hvad sker der med Han Solo
i ”The Force Awakens”?

Han bliver spist
af en rancor

Han bliver
stukket ned,
falder i en
skakt og dør

Han bliver
jedi-mester

5. Hvem er Yoda?

En wookiee

En ewok

En ældgammel
jedi-mester

6. Hvad hedder Han Solos
legendariske rumskib?

Det sorte lyn

Tusindårsfalken

Apollo 13

Fortsætter på næste side
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7. Hvad hedder manden som
skabte Star Wars og som har
instrueret flere af filmene?

George Lucas

Steven
Spielberg

George Locus

8. Hvad hedder droide-makkerparret, som er gennemgående
figurer i Star Wars?

BB-8 og BB-9E

Chip og Chap

C-3PO og
R2-D2

9. Hvilken race tilhører
Chewbacca?

Wookiee

Ewok

Sandfolket

10. Hvad hedder den planet
hvorpå Luke voksede op?

Alderaan

Dagobah

Tatooine

11. Hvem har komponeret
musikken til de originale
Star Wars-film?

Hans Zimmer

John Williams

Danne Elfman

12. Hvad er Luke og Leia i
forhold til hinanden?

De er kærester

Søskende,
tvillinger

Luke er far til
Leia

13. Hvilket job har Finn da vi
møder ham første gang?

Stormtrooper

Skrotsamler

Dusørjæger

14. Hvad er det første, der står ”Once upon a
når en Star Wars-film
time in a galaxy
begynder?
far, far away…..”

“A long time
"A long time
ago in a solar
ago in a galaxy
system far, far
far, far away...."
away…”

15. Hvilket år havde den første
Star Wars-film premiere?

1977

1975

1987

16. Hvad hed Star Wars
oprindeligt på dansk?

Galaksekrigen

Stjernekrigen

Krig på
mælkevejen

17. Hvem er Kylo Rens mor?

Amidala

Jamila the
Hutt

Leia

18. Hvad hedder den mystiske
”ting” der gennemstrømmer ”The force” eller ”The Power”
hele universet og hvor jedi-rid”kraften”
eller ”styrken”
derne henter deres styrke?
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”The Energy”
eller ”energien”

Testresultat
hvordan klarede du dig?

0-6 rigtige: PADAWAN
Du ved ikke særlig meget om Star
Wars-universet, men du er på
vej og har evnerne til at blive en
dygtig padawan. Vi fornemmer, at
kraften er stærk i dig, så se nogle
af filmene og lad dig forføre af det
fascinerende, galaktiske univers.

7-13 rigtige: JEDI
Du ved meget om Star Wars og
er en kompetent jedi. Men du
kan opnå endnu mere viden om
kraftens veje. Lån en masse bøger
om Star Wars, og læs nogle af de
spændende temaer om det fiktive
univers.

14-18 rigtige: JEDIMESTER
Du har set alle Star Warsfilm flere gange og låner ofte
bøger i Star Wars-samlingen
på Randers Bibliotek. Det er
tydeligt, at du er en usædvanlig stærk jedimester, der
kan drive det vidt. Men for at
komme på niveau med Yoda,
må du opnå mere viden om
alt liv i universet.

Nu har i fået kendskab til Star Wars-universet, og i er klar til det
andet trin: Vælg opgavetype.
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2. vælg opgavetype
film, musik, tekst og meget mere
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2. vælg opgavetype
film, musik, tekst og meget mere

På dette trin skal I beslutte jer for, hvilket fagområde I vil dykke ned i. Som tidligere nævnt har skaberne af Star Wars-universet lavet meget research for
at opbygge et troværdigt univers.
Nu skal I se de otte inspirationsfilm, hvor lokale eksperter fortæller om hvordan deres fagområder kan
kædes sammen med Star Wars. Filmene kan ses på
lysttilfaglitteratur.dk – udskoling eller på MinUddannelse.dk. Og på www.randersbib.dk/uddannelse.

Her kan I se og høre psykologen Svend Brinkmann,
illustratoren Peter Nielsen, dirigenten David Riddell,
teologen Anne Assenholt, historikeren Frede Jensen, filmeksperten Jacob Holm Krogsøe, merchandise-samleren Benny Ray og museumsinspektør for
håndværksmuseet Inger Marie Hyldgaard.
Men I ser filmene, skal I skrive fem nøgleord, som
hver af de faglige eksperter nævner.

inspirationsfilm
Opgave: Skriv nøgleord fra de otte inspirationsfilm i ordskyerne
PSYKOLOGI: Svend Brinkmann

BILLEDKUNST: Peter Nielsen
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MUSIK: David Riddell

FILMVIDENSKAB: Jacob Krogsøe

HISTORIE: Frede Jensen
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HÅNDVÆRK: Inger Marie Hyldgaard

TEOLOGI: Anne Assenholt

MERCHANDISE: Benny Ray
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opgavetyper
hvad vælger du?

Nu har I hørt og set en række lokale eksperter udtale sig om, hvordan de kan se deres fagområde r
epræsenteret i Star Wars-universet.
Nu skal I til at vælge mellem forskellige typer af opgaver indenfor hvert fagområde.
I kan vælge mellem følgende:

• Psykologi: Skriv et debatindlæg
• Kunst: Lav en plakatanalyse
• Musik: Lav en podcast
• Filmvidenskab: Lav en filmanmeldelse
• Historie: Lav et Wikipedia-opslag
• Håndværk: Lav en tutorial
• Teologi: Skriv en baggrundsartikel
• Merchandise: Lav en fotomontage
På de følgende sider kan I læse mere om de enkelte fagområder og de forskellige opgavetyper, som I kan
vælge imellem.
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psykologi
skriv et debatindlæg

”For at forstå os selv som mennesker, er det vigtigt, at vi har
nogle store fortællinger at spejle os i. De kommer fra religionen, filosofien, litteraturen, og så kommer de jo selvfølgelig
også fra episke dramaer som Star Wars, som har igangsat en
global diskussion om godt og ondt. De gode kræfter og de
onde kræfter. Om menneskelig udvikling på forskellig vis.
Så det har givet en form for sammenhold på tværs af forskellige lande, på tværs af køn, på tværs af aldre, og det er vigtigt,
at vi har sådan nogle fælles fortællinger, vi kan forstå os selv
og hinanden igennem”
Svend Brinkmann, lysttilfaglitteratur.dk
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Psykologi er læren om det
mentale liv, som det kommer til
udtryk i vores tanker, følelser,
behov og handlinger. Psykologi
handler desuden om, hvordan
det mentale liv er forbundet
med vores biologiske grundlag
og kulturelle, samfundsmæssige og sociale vilkår og betingelser.
Denstoredanske.dk

opgaveformulering
Lav et debatindlæg, hvor I skriver om børn og film. I
skal diskutere, om film kan være skadelige for børn
under 15 år.

Se evt. mere om aldersmærkerne her:
https://www.medieraadet.dk/medieradet/film/aldersmaerkerne

Skal der være grænser for, hvad børn må se?

Når I skriver et debatindlæg, skal I:

I må gerne referere til både film fra Star Wars-universet og til Brinkmanns pointer fra inspirationsfilmen.
Debatindlægget skal bringes i en trykt avis. I
skal give debatindlægget en spændende rubrik/
overskrift, der giver læserne lyst til at dykke ned i
teksten.

• Begynde med at præsentere et problem
• Tage udgangspunkt i et aktuelt emne
• Give udtryk for din mening
• Overbevise modtageren ved at bruge
		 saglige argumenter
• Slutte af med at komme med mulige
		løsningsforslag

Se et eksempel på en
filmanmeldelse i bilag

LYST TIL FAGLITTERATUR

billedkunst
lav en plakatanalyse

”Jeg ved, at da George Lucas (filminstruktør og ophavsmand
til Star Wars) havde skrevet manus til den første Star Warsfilm, så skulle han ud og sælge den idé til potentielle producere. Til det hyrede han en amerikansk kunstner ved navn Ralph
McQuarrie, som skulle lave nogle konceptmalerier, der skulle
skildre nogle af de scener, som George Lucas ville tage med
ind til eventuelle producenter…… Jamen, selvfølgelig. Den film
skal laves. Hvis det på billederne kan komme op på lærredet,
så har du en succes. Og det fik han jo”.
Peter Nielsen, lysttilfaglitteratur.dk
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Billedkunst, fællesbetegnelse
for maleri, skulptur, tegning,
grafik m.m., til forskel fra bl.a.
arkitektur og kunsthåndværk.
Denstoredanske.dk

opgaveformulering
I skal bruge en god analysemodel. Eksempelvis
denne:
http://subsites.skive.netmester.dk/media/2877/1-haandbog-paletten-rundt-i-billedanalyse-elevmateriale-faglige-grundelementer.pdf
Læs mere om billedanalyse her:
https://faktalink.dk/titelliste/billedanalyse

Lav en billedanalyse af en Star Wars-filmplakat.
I vælger selv hvilken plakat.
I skal blandt andet komme ind på følgende:
• Gøre rede for plakatens indhold
• Materialevalg
• Hvordan passer billede og tekst
		 med plakatens indhold?
• Komposition. Opbygning og blikfang
• Afsender, modtager
		 – hvem er målgruppen?
• Budskab

LYST TIL FAGLITTERATUR

Se et eksempel på en
plakatanalyse i bilag

musik

lav en podcast

”John Williams musik er meget storslået og flot. En gang i
mellem er der små intimøjeblikke, men generelt er det meget
storslået. Det er selvfølgelig Hollywood-præget, men man kan
godt høre, at det er en amerikansk komponist. Man kan også
høre, at der er et stort symfonisk element i musikken. Der er
masser af messing, hurtigløbende strygere osv. John Williams
musik er 100% klassisk musik. Han bruger ingen elektroniske
effekter eller instrumenter, det er alt sammen symfonisk. Det
gør det på en måde en smule traditionelt i forhold til andre aktive filmkomponister, der skriver til science fiction. Men på den
anden side, så gør det det enormt flot og spændende”
David Riddell, lysttilfaglitteratur.dk
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Filmmusik er den musik, der
anvendes i film (dokumentarfilm) eller tv (reality programmer) til at støtte filmens forløb.
Musikken er en integreret del
af filmens lydside, der i øvrigt
omfatter reallyd (lyd fra den
scene, der optages, herunder
personers tale) og lydeffekter
(efterfølgende tilsat lyd, herunder eventuelle speakeres tale).
Wikipidea.dk

opgaveformulering
Lav en podcast, hvor I i en gruppe på to-tre diskuterer musikkens betydning i Star Wars.

Når I skriver en podcast, skal I:

I kan komme ind på emner som: Filmmusikkens
betydning, hvordan det ville være, hvis der ikke var
musik i film, John Williams som filmkomponist, berømte filmkomponister, bedste og værste filmmusik
og meget mere. I må meget gerne komme ind på
David Riddells pointer fra inspirationsfilmen.

		 når I diskuterer

• Undgå at stille ja- og nej-spørgsmål,
• Nøjes med at nikke og smile som
respons til svarene (det lyder ikke godt,
hvis I sidder og siger ja og nej)
• Brug lyde som intro og inde i
podcasten, hvis det giver mening (husk
		 at tjekke, det er lovligt at bruge lydene.
		 Hent evt. lyde her:
		
https://www.soundeffectsplus.com/
• Brug appen ’Audacity’ til at redigere

Hør et eksempel på en podcast:
https://filmsnak.dk/tag/soundtrack/
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filmvidenskab
lav en filmanmeldelse

”Da Star Wars kommer frem i 1977 er det et amerikansk
samfund i dyb krise. Vi har Vietnamkrigen, og vi har set rigtig
mange dystre film fra den periode. Nogle af de bedste er fra
70’erne. Men det man havde brug for, var en film, hvor man
kunne flygte lidt fra den her dystre tid. Så der kommer Star
Wars frem på det helt rigtige tidspunkt. Man skal huske på, at
der ikke var nogen, som ville tro på, at det ville blive en succes.
George Lucas kunne slet ikke få solgt filmen. Da de så endelig
går i gang, gik der rygter om, at de bare går rundt på et filmset,
hvor der er en, der er klædt ud som hund. Altså Chewbacca.
Folk de grinte bare.
Jacob Holm Krogsøe lysttilfaglitteratur.dk
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Filmvidenskab, udforskning
af filmmediets udtryksmidler,
teknik, produktionsvilkår og
historie.
Denstoredanske.dk

opgaveformulering
Lav en anmeldelse af en af Star Wars-filmene.
I bestemmer selv, hvilken Star Wars-film, I vil
anmelde.

Når I laver en filmanmeldelse, skal I være opmærksomme på, at en anmeldelse har flere delelementer.
En skabelon kunne være:

I bestemmer selv, om det anmeldelsen skal være på
skrift, eller om den skal filmes.
Målgruppen er unge på jeres egen alder.

1: En teaser, hvor man helt kort skriver vurderingen, det læseren kan forvente af anmeldelsen
og den tekstbid man kan bruge som en kort
formidling af anmeldelsen.

En anmeldelse tilhører genren ”meningsjournalistik”. Det er altså vigtigt, at skribenten ”mener
noget”. Det er ikke bare en beskrivelse.

2: Et kort handlingsreferat. Det må endelig ikke
blive for langt men det er godt til at skabe kontekst for både læseren og for jer som skribenter.

Det er altid en god ide at holde en sober tone, ikke
at være nedladende men man må gerne, og skal
faktisk, være kritisk, at være ”kritisk” kan i denne
sammenhæng også betyde at være positiv.

3: Vurdering af delelementer. Det kan være
filmens stil, virker den i forhold til den måde
filmen gerne vil fremstå på? Det kan også være
musikken, skuespillet og manuskriptet, har
filmen gode replikker osv.
4: Sætte filmen i en kontekst. Det kan være i
forhold til genre og filmhistorie.
5: Den endelige vurdering tilføjet 1-6 stjerner.

Se et eksempel på en
filmanmeldelse i bilag side
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historie

skriv et wikipedia-opslag

”Måden hvor jeg kan se Star Wars i mit fag er for eksempel
sammenligningen med middelalderens riddere. Det er en
meget åbenlys sammenligning med Star Wars-jediridderne. De
middelalderlige riddere har jo nogle af de samme idealer. Især
i 1300-tallet kommer den høviske kultur, hvor ridderen skal
beskytte de svage, være uselvisk, retfærdig og bakke op om
kongen og landet. Så på den måde har de også lidt jedi-ridder
over sig”
Frede Nielsen, lysttilfaglitteratur.dk
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Historie, dels viden og
fortælling om menneskers
fortid, dels selve fortiden.
Ordet historie kommer af
græsk historia, oprindelig
’undersøgelse, viden’, siden
også ’fremstilling, fortælling’, af
histor ’vidne, vidende, kyndig’.
Denstoredanske.dk

opgaveformulering
Skriv et opslag til Wikipedia om historiske elementer og Star Wars. I må meget gerne tage udgangspunkt i de eksempler, som Frede Nielsen kommer
ind på:
• Middelalderriddere versus jediriddere
• Legenden om Arthur og Merlin versus
		 historien om Luke og Yoda
• Riddernes sværd sammenlignet med
		 jediernes lyssværd
Men I kan også komme ind på andre historiske
aspekter. Det kan eksempelvis være, at du kan se
elementer fra Star Wars-universet, der minder om
genstande fra anden verdenskrig eller fra Romerriget.

Når I laver et Wikipedia-opslag, skal I:
• Lave en velskrevet tekst med fokus på
		 stavning og tegnsætning
• Være objektive
• Have henvisninger og referencer mindst
		 en gang for hvert afsnit
• Lave kategorier, som passer til
		Wikipedia-strukturen
Se mere om hvordan man laver et godt
Wikipedia-opslag:
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hvad_er_
en_god_artikel

Se et eksempel på et
Wikipedia-opslag i bilag
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håndværk
lav et tutorial

”Håndværk i Star Wars-filmene indgår både indirekte og direkte. Indirekte er det man ikke ser dem udøve, men som alligevel
ligger bag figurernes fremtræden. Det gælder for eksempel
frisørfaget. De kvindelige hovedpersoner har altid langt hår og
nogle fantastiske frisurer, der som regel er sat op. En andet indirekte fag er skræddere. Der er nogle flotte uniformer og helt
fantastiske kostumer i bred forstand. Man bruger helt klart
beklædningen til at fortælle noget om personernes status.
Der er også de direkte håndværk, som vi ser dem udøve. Et af
de vigtigste er smedefaget og mekanikerfaget. Vi ser dem i
nogle film udøve det her. F.eks på oprørernes isplanet i ”The
Empire strikes Back”. Der ser man de svejser og lodder. Selv
Chewie og Leia er i gang med loddekolberne”.

Håndværk, udførelse med
håndkraft af et arbejde, hvorved råstoffer bearbejdes til
færdige produkter. Håndværk
adskiller sig fra industri, ved
at produktionen og reparationsarbejderne foregår efter
kundens bestilling. I industrien
produceres til salg fra et lager.
Håndværket udføres af faguddannede håndværkere, der kan
være enten håndværksmestre
og dermed indehavere eller
ledere af mindre håndværksmæssigt drevne virksomheder,
eller håndværkssvende.

Inger Marie Hyldgaard, lysttilfaglitteratur.dk

Denstoredanske.dk
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opgaveformulering
Lav en tutorial, hvor du viser, hvordan man laver en
ting, som kunne være med i Star Wars-universet.
Det kan være, at I bygger et lyssværd, laver en flot
frisure eller konstruerer en robot.
Videoen må ikke vare mere end tre minutter.
I bestemmer selv, om filmen skal være tilgængelig
på YouTube.
Brug iMovie til at redigere jeres film.

Når I laver en tutorial, skal I:
• Huske at filme på ”langs”.
Mobilen skal filme i det brede format.
• Huske at tale tydeligt.

Se et eksempel på en tutorial her:
https://youtu.be/cqZQZ-YX9H4
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teologi

skriv en baggrundsartikel

”Jeg synes, at der er meget religion i Star Wars-filmene.
Jeg beskæftiger mig til dagligt med kristendom og etik. I Star
Wars-filmene er der mange eksempler på at man skal vælge side mellem godt og ondt, sandhed og løgn, tilgivelse og
hævn. Der er ideer fra mange forskellige religioner. Der er ideer
fra kristendom, fra buddhisme og fra taoisme”
Anne Assenholt, lysttilfaglitteratur.dk
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Teologi, læren om en guddom;
især læren om den kristne
Gud. I klassisk græsk litteratur
er ordet kun brugt i filosofisk
sammenhæng.
Ordet teologi kommer af græsk
theos ’gud’ og -logi.
Denstoredanske.dk

opgaveformulering
Skriv en baggrundsartikel, hvor I skriver om religion
i Star Wars-universet. Du kan tage udgangspunkt
i Assenholts pointe om heltens rejse, men du kan
også skrive om kampen mellem det gode og det
onde, jedisme eller noget fjerde.
Baggrundsartiklen skal bringes i en trykt avis.

Når I skriver en baggrundsartikel, skal I
skrive den, så den består af fem dele:
1. En rubrik/overskrift, der er dækkende
for emnet
2. En indledning, hvor emnet præsenteres.
Her nævnes det hvilke evt. problemstillinger
I ønsker at fokusere på. I indledningen er der

En baggrundsartikel er en informerende tekst, hvor
man skal give læseren viden om et emne. Dette
kræver, at man som skribent undersøger sagen til
bunds og prøver at nå frem til sammenhænge og
konklusioner.

3. En hoveddel, hvor I uddyber emnet og

I en baggrundsartikel kan du bruge citater, faktabokse, og I må gerne beskrive miljø og stemning.

4. En afslutning, hvor påstande/argumenter/

påstande, argumenter og/eller udsagn
problemstillinger. Denne del af fagteksten
er den længste
udsagn fra indledningen opsummeres.
Der skal være en konklusion om de ting,
I fandt frem til i hoveddelen.
5. Litteraturliste
Læs mere om baggrundsartikler her:
https://indidansk.dk/baggrundsartikel-genretraek

Læs mere om baggrundsartikler her:
https://indidansk.dk/baggrundsartikel
-genretraek og se eksempel i bilag
I må også gerne tænke på Illustrationer i form af
tabeller, billeder og andet. Fotos skal være uden
ophavsrettigheder. Se eksempelvis Pixabay eller
Colorbox.
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merchandise
fotomontage

”Merchandise-delen er en stor del af Star Wars-universet og
legetøjet fylder rigtigt meget. Dengang George Lucas lavede
filmen tilbage i ’77, skulle han have finansieret de næste film,
og det blev gjort via merchandise-rettigheder. Han fik en ret
stor procentdel af de penge, der kom ud af merchandise. Alle
børn blev fuldstændig vilde med det. Den dag i dag bliver der
produceret rigtig meget Star Wars-legetøj. Samlerne går mest
efter klassiske figurer, men man kan få alt fra underbukser,
strømper, shampoo og alt derimellem. Merchandise-delen har
udviklet sig meget indenfor de sidste mange år”.
Benny Ray, lysttilfaglitteratur.dk

Merchandise, (engelsk: handle
med), produkter, som benyttes
under markedsføringen (merchandising) af fx en film, et
tv-program eller en sportsklub.
Det kan fx være de produkter,
der blev solgt under lancering
af Harry Potter-bøgerne og
-filmene, eller det kan være de
produkter med klubbens logo
på, som sælges i forbindelse
med en sportsbegivenhed, fx
trøjer, flag, halstørklæder, huer
eller kasketter.
Denstoredanske.dk
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opgaveformulering
Lav en fotomontage af samlerobjekter – det kan
være Star Wars-legetøj, men det må også gerne
være andre genstande, der har med Star Wars at
gøre.
Fotomontage (eller fotocollage) er et billede som
er opbygget af flere fotografier eller dele af fotografier. Tidligere blev fotomontager lavet ved at klippe
fotografier i stykker og herefter sætte dem sammen
på en ny måde. I dag bruger mange digitale billedredigeringsprogrammer til at lave fotomontager.

Når I laver en fotomontage, skal I:
• Selv bestemme, om I bruger et billedredige		 ringsprogram eller saks, lim og papir.
• Huske, at hvis fotomontagen skal
		 offentliggøres, skal de benyttede billeder
		 være uden ophavsrettigheder, eksempelvis
Pixabay eller Colorbox.

Læs mere om fotomontage her:
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Fotografi/Fotografiske_genrer_m.m./fotomontage
https://www.reddit.com/r/StarWars/comments/9l5dql/star_wars_collage_by_mr_garcin/

Se et eksempel på en
filmanmeldelse i bilag side

Se et eksempel på en fotomontage i bilag

Når I ved, hvilken opgavetype, I vil arbejde videre med, er I klar til
det tredje trin: Besøg biblioteket.
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3. besøg et bibliotek
i galaksen
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3. besøg et bibliotek
i galaksen

Når I besøger biblioteket, kommer I til at lære om:
• Kildekritik
• Litteratursøgning og research
I kommer på en rundvisning i biblioteket og får
mulighed for at låne bøger. Her er det vigtigt, at
I medbringer indmeldingsseddelen og jeres gule
sygesikringsbevis.

Her er linket til indmeldelsesblanketten:
https://randersbib.dk/sites/default/files/indmeldelseblanket_laaner_under_18_v8.pdf
Når I besøger biblioteket, får I en masse vigtige
informationer. For at I ikke skal glemme det, når I
kommer hjem, har vi nedenfor skrevet om kildekritik, litteratursøgning og søge- og læsestrategier.

kildekritik
Det er vigtigt at være kildekritisk, når man læser om
sit emne, uanset om det drejer sig om bøger, film,
internettekster, YouTube-klip eller meget andet.
Enhver kan skrive en tekst på nettet – eksempelvis
på Wikipedia. Og gennem historien har der været
mange eksempler på, at mennesker har fordrejet
sandheden for egen vindings skyld. Det er ikke kun
enkeltpersoner, der har gjort det. I tidens løb har forskellige magthavere også været interesserede i at
manipulere med sandheden. Kildekritik er vigtigere
end nogensinde.

Kildekritikkens syv grundregler

Bibliotekerne i Danmark har opstillet syv kildekritiske grundregler, som er gode at bruge, når man skal
anvende kilder på nettet. Det vil være en god idé at
anvende disse grundregler på de kilder, I gerne vil
bruge til at få viden til jeres artikel eller dokumentarfilm.

I kan se en film om de syv
kildekritiske grundregler på
https://youtu.be/7x7gLxmAicI

1. Hvem har skrevet kilden?
Hvem er forfatteren? Hvilket arbejde har
forfatteren og hvem arbejder forfatteren
for?
2. Hvad er kildens formål?
Vil kilden informere, uddanne, underholde
eller påvirke?
3. Hvornår er kilden opdateret?
Tjek datoen for, hvornår hjemmesiden sidst
er opdateret.
4. Hvilke andre kilder bygger kilden på?
Tjek om kilden henviser til andre kilder og
gennemgå også dem med kildekritik.
5. Troværdighed
Tjek om der er stavefejl. Ser forfatteren
emnet fra flere vinkler?
6. Hvor objektiv er kilden?
Hvad er forfatterens mål og hensigt med
kilden? Er der skjulte hensigter og/eller er
der beviser?
7. Hvem er kildens målgruppe?
Hvem er modtageren af kilden? Er I selv en
del af målgruppen? Er det til voksne eller
børn? Er det til forskere?
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Troværdige hjemmesider
Det vil være brugbart at lave en oversigt over
troværdige og brugbare faktuelle websider,
som I har tillid til og kan bruge til at få viden
om jeres faglige fordybelsesemne. Nedenfor
har vi opstillet en række websider, som vi
som bibliotek gerne vil stå inde for:

Opgave: Lav en liste med
hjemmesider, som du synes er
troværdige og brugbare.

denstoredanske.dk
Den Store Danske er et onlineleksikon, der
indeholder mere end 160.000 artikler, der er
redigeret af danske fageksperter. Leksikonet
er dog ikke blevet opdateret siden 2017.
dr.dk
Her finder du nyheder fra DR og her kan man
se og høre udsendelser fra alle DR’s TV- og
radiokanaler.
videnskab.dk
Videnskab.dk er et nyhedsmedie, der formidler nyheder om dansk og udenlandsk forskning.
faktalink.dk
Faktalink er bibliotekernes samling af artikler
om aktuelle og samfundsrelevante temaer.
Her kan du finde mere end 700 artikler og
mere end 1000 links om alt fra sport, kultur,
historie, politik, IT og meget mere. Her bliver
alt faktatjekket, så I kan roligt bruge artikler
fra faktalink som kilder.

Når I har lavet et udkast, som kan ses af andre, er i klar til det
4. trin: Produktion af faglitteratur

LYST TIL FAGLITTERATUR

4. produktion
af faglitteratur
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4. produktion
af faglitteratur

Nu har I været igennem de første faser og er godt
på vej til at lave jeres egen faglitteratur. På dette
tidspunkt har I været i biografen, I har været på biblioteket og I har valgt, hvilken opgave, I vil arbejde
med.
Det er jeres lærer, der bestemmer, om I skal arbejde
individuelt, eller om I skal samarbejde med andre.
Læs den valgte opgaveformulering godt igennem
og se/læs/hør gerne eksempler på opgavetypen
flere gange.

De tre K’er
Det er svært at give feedback, og det kan
også være svært at modtage feed back.
Ofte er det en meget følsom proces, og
man skal undgå at gøre kritikken personlig.
Man skal holde sig til sagen, og for at bruge
en metafor fra sportens verden skal man
”gå efter bolden – ikke efter manden”.
At give feedback kræver omtanke.

Hvis I eller jeres lærere har spørgsmål undervejs, er
I altid velkomne til at kontakte os.

Inden for feedback taler man ofte om ”de
tre K’er”:

Feedback
Når I har udarbejdet et første udkast til jeres egen
faglitteratur, er I ikke færdige endnu. Hverken erfarne forfattere eller filmmagere bliver færdige med en
produktion ved første udkast.

Kærlig kritik

En god måde at forbedre sit produkt på, er ved at få
respons af andre. Fremmede øjne ser og læser ofte
noget andet end dét, forfatteren eller filmmageren
gør. Ofte kan det være svært at se ”fejl og mangler”
i ens produkt.

Man udviser respekt for det arbejde,
der er gjort.

Konkret kritik

Man skal komme med konkrete
eksempler fra teksten/filmen.

Konstruktiv kritik

Man må meget gerne komme med
forslag til forbedringsmuligheder.

Forslag til feedback-forløb
Alt efter hvor meget tid I har, kan det være en fordel
at få feedback flere gange. På den måde kan man
få bearbejdet artiklen/dokumentarfilmen flere gange. Når I har givet hinanden feedback, går I hver til
sit og overvejer, om I kan bruge de ideer, forslag og
tanker, som I har modtaget. Generelt er det sådan,
at jo flere gange, du læser en tekst, jo bedre bliver
den.
Et feed back forløb kan se sådan ud:

1.
udkast

1.
feedback

2.
udkast

2.
feedback

Når I synes, at jeres faglitteratur er så færdig, som
den kan blive (og jeres lærer også synes det), sender eller deler I den med sb@randersbib.dk senest
den 20. april klokken 12.00.

Når jeres faglitteratur er sendt eller delt, er I klar til det
femte og sidste trin: Udgivelse
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endelig
version

5. udgivelse
af faglitteratur
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5. udgivelse
af faglitteratur

Nu har I været igennem de første fire trin og forhåbentlig ved I meget mere om det fagområde, som I har
arbejdet med. I ved sikkert også meget mere om det galaktiske univers Star Wars end I gjorde, før I gik i
gang.
I har været i biografen, på biblioteket. I ved en del om kildekritik og litteratursøgning og I har produceret
jeres egen faglitteratur ud fra Star Wars-universet.
Vi glæder os meget til at kunne udgive jeres faglitteratur på vores hjemmeside, vores skærme og på
diverse sociale medier.
Og I har gjort det – ikke kun forsøgt. Det er godt gået!
Vi glæder os meget til at se jer til fernisering den 24. april 2020 kl. 12.45 på Randers Bibliotek.
Jacob Holm Krogsøe, Bettina Boddum og Signe Winther Brinkmann
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“DO OR DO NOT.
THERE IS NO TRY”

bilag
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bilag
Eksempel på debatindlæg - Psykologi

Kære forældre, stop med at bekymre jer om
Fortnite og spil det med jeres børn i stedet
I stedet for at omgås computerspillet som djævlens værk, bør bekymrede forældre prøve at forstå deres
børns interesser. Her er fem gode råd til, hvordan man som forælder kan håndtere sine børns spilvaner

Du skal naturligvis sætte rammer for dine børns spil. Men sæt rammerne i forhold til deres verden og ikke i forhold til din, er
kronikørens råd til computerspilsbekymrede forældre.
Linda Kastrup

18. januar 2019
Kommentarer (10)

Hver generation af børn har sin dille, og hver dille har en gruppe af voksne, som enten synes, at dillen er
noget pjat – eller decideret farlig. For øjeblikket hedder dillen Fortnite, og i nærværende avis kunne man
i lørdags læse psykolog David Madsens udlægning af, hvordan Fortnite spiser børnenes virkelighed og
fanger dem i et fængsel af dopaminafhængighed.
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Det, der dog slog mig mest, da jeg læste indlægget var imidlertid, hvor lidt David Madsen tilsyneladende
forstår mekanismerne i Fortnite – og hvor meget af budskabet der handler om at dæmonisere frem for at
rådgive.

Succesfuldt spildesign
I indlægget skriver David Madsen blandt andet om, hvordan udviklerne af Fortnite har arbejdet med lyddesign for at stimulere belønningsfølelsen hos spillerne og bruger det som eksempel på, at Fortnite skulle
være særligt udviklet til netop af skabe afhængighed af dopamin – en neurotransmitter, som stimulerer
lykkefølelsen i hjernen. Really?
Alt fra computerspil til mobiltelefoner indeholder i dag lyddesign, som er designet til at give os en specifik
oplevelse. Prøv eksempelvis at genkalde dig ringetonen fra en Nokia-telefon, lyden af en SMS-besked eller
suset af et lyssværd, der bliver tændt i Star Wars.
Alle spiludviklere arbejder i dag med lyddesign for at skabe specifikke oplevelser i alle spil, og her er Fortnite hverken værre eller bedre end så mange andre.
Hvis man skal forstå Fortnites succes, skal man kigge nærmere på de forskellige spilsystemer, som er samlet i Fortnite. Det, udviklerne har haft held med i Fortnite, er at kombinere spilmekanismer, som traditionelt har været bærende i meget forskellige computerspil. Det man kunne kalde loot, shoot og build.
Loot er et bærende element i mere rollespilsbaserede spil som Diablo eller World of Warcraft og refererer
til, at man i løbet af spillet hele tiden kan vinde nyt og bedre udstyr. Det sker enten ved at plyndre eller ved
at overtage udstyret fra andre spillere eller monstre, som man overvinder på sin vej. På den måde bliver
man bedre og vinder mere – og ja, som alle andre sejre, så stimulerer det udløsningen af dopamin.
Loot er centralt i Fortnite, hvor man både kan finde nyt udstyr i kister på tværs af spillet, eller når man
vinder over en modstander.
Shoot refererer til det at vinde over en modstander. Shoot har traditionelt været en spilmekanisme, som
var central i spil som Counter-Strike eller Call of Duty, og pointen er, at man skal skyde så mange modstandere som muligt for både at vinde spillet og for at få flest kills. Også dét resulterer i en vinderfølelse.
Det sidste centrale spilelement i Fortnite er build, altså muligheden for at konstruere forskellige bygninger
som en del af spillets gameplay. Build er et centralt element i en lang række spil, fra de gamle Sim City-kloner og til Minecraft. Pointen er her, at man skaber noget konkret i spillet og bruger det til sin fordel.
Når Fortnite i dag går sin sejrsgang over hele verden, skyldes det primært, at det så at sige er en cocktail af
ovenstående belønningssystemer, og det udnytter udvikleren bag, Epic, naturligvis.
De fleste computerspil er nu engang en forretning, men derfor kan produktet godt være i orden – og
Fortnite er et godt produkt, hvis man skal udtrykke det sådan. Det betyder imidlertid ikke, at Fortnite er
specielt meget farligere end andre spil – men det betyder, at det har en langt bredere appel, og at mange
flere rent numerisk spiller spillet.
Jeg er sikker på, at det også betyder, at Fortnite skaber mere computerafhængighed målt i antal personer
alene af den årsag, at der er mange flere, der spiller det.

Spil det selv
Løsningen på det problem er imidlertid ikke at portrættere spillet som djævlens værk, som psykologen
David Madsen gør i sit indlæg, for det skaber blot større afstand mellem forældre og børn.
Løsningen er, at bekymrede forældre skal gøre det, bekymrede forældre altid bør gøre: Nemlig prøve at
forstå deres børns interesser og skabe ordentlige rammer for, at de kan dyrke dem. Fremfor at finde ræd-
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selsretorikken frem, så burde eksperterne hellere koncentrere sig om rent faktisk at rådgive forældrene.
Men siden det nu ikke er tilfældet, så lad mig her give alle forældre fem gode råd til, hvordan de skal forholde sig, hvis de er bekymrede over deres børns spilvaner. Og det gælder uanset om det er Fortnite eller
noget helt andet, de spiller:
1) Prøv at spille med børnene. Ja, det vil være vanskeligt for mange voksne at styre en controller eller en
mus, men du skal jo heller ikke vinde VM – du skal bare prøve det. Løb lidt omkring (og bliv skudt af de
andre), vær en noob, og bed dine børn hjælpe dig med, hvad du skal gøre.
Spørg dem, hvad de plejer at gøre. Hvis det er Fortnite, så spørg dem, hvor de bedst kan lide at lande,
hvilket våben de bedst kan lide, og hvad de synes om sæson syv. Eller endnu bedre: find et spil, I rent faktisk kan spille sammen. Det er ikke anderledes end at tage med til fodboldtræning – det er bare et mindre
kendt terræn for mange.
2) Sørg for, at dit barn træner, når det spiller. Skal de nu ligefrem trænes, spørger du måske? Ja, for systematisk træning er en forudsætning for at tilegne sig kompetencer på tværs af livet, og der er stor forskel på,
hvordan man spiller computerspil.
Ved at lære børnene at træne forskellige færdigheder og taktikker, så får børnene både et bedre udbytte
af spillet, og de får systematiseret deres dygtiggørelse på en måde, som også kan hjælpe dem offline. Og
hvis du har fulgt råd nummer et, så kan du ovenikøbet hjælpe dem med, hvad de skal træne. Og hvem ved,
måske bliver de en dag internationale e-sportsstjerner med strandvejsvilla og Ferrari i garagen.
3) Støt dine børns socialisering med spilvennerne IRL (in real life, red.), som det hedder nu til dags. Det
gælder både i forhold til at lave LAN-arrangementer, altså sammenkomster, hvor de spiller med hinanden,
men også i forhold til alle mulige andre aktiviteter.
Computerspil er en glimrende måde at socialisere på, men børnene får mest ud af det, hvis de også ser
deres spilvenner uden for banen. Det er en misforståelse, at computerspil skulle være en specielt ensom
hobby – det afhænger alene af, hvordan man dyrker den.
4) Anerkend én gang for alle, også over for dine børn, at computerspil ikke ’bare er noget pjat’. Computerspil er en industri, som i dag er større end filmindustrien, og den er kommet for at blive. For øjeblikket
er nogle af landets største internationale stjerner computerspillere, og de tjener millioner af kroner – du
kender dem bare ikke.
Hvis du anerkender det, så øger det både din forståelse for dine børn og dine børns respekt for dig. Børn
vil nu engang, som oftest og indtil en vis alder i hvert fald, helst foretage sig ting, deres forældre sætter pris
på.
5) Du skal naturligvis sætte rammer for dine børns spil. Men sæt rammerne i forhold til deres verden og
ikke i forhold til din. Der findes eksempelvis ikke noget mere irriterende at få sat en tidsgrænse på sit spil,
fordi spil som Fortnite bliver afgjort i runder og ikke i minutter.
Så hvis det handler om Fortnite, så aftal, at barnet må spille eksempelvis ti spil, og at det også skal bruge
en halv time på at træne i ’creative mode’ på de ting, I har aftalt. Det er langt nemmere at forholde sig til
for ungerne og samtidig øger det den gensidige forståelse omkring spillet.
God kamp!
Lasse Meldgaard Bloch er strategisk direktør og computerspiller

LYST TIL FAGLITTERATUR

Eksempel på plakatanalyse - Billedkunst
Analyse af filmplakaten fra ”I am Legend”
Generelt
Plakaten er meget dekorativ, og skal fungere som blikfang. Den er ret overskuelig og meget simpel. Den
består af et stort billede, med skuespilleren Will Smith i højre side, gående i det der ligner en forladt, gammel og meget ødelagt storby. Man kan se biler som er vendt på hovedet, vinduer der er smadret og store
bandere med sygdomssymbol på. (se punkt #5)
Budskab og målgruppe
Plakaten har måske ikke et direkte budskab, men den skal også fungere som blikfang eller reklame.
Plakaten følger AIDA-modellen meget godt på nogle punkter, men ikke særligt godt på andre.
• Opmærksomhed: Selve billedet med den lidt postapokalyptiske verden fanger øjet, hvis altså man
		 er interesseret i den genre. Den har også Will Smith i billedet, og hans navn øverst, og ikke titlen som
		 man normalt ville sætte der.
• Interesse:
		 Man bliver interesseret af billedet og teksten. Især teksten ”the last man on earth is not alone”.
		 (se punkt #6)
• Ønske: Hos nogle skaber plakaten et ønske om at se filmen, men hos andre gør den ikke.
		 Hvis man skal generalisere; kvinder vil ikke se filmen, mænd vil gerne. Den appellerer ikke til det
		 publikum der ser film som, ”my little pony”; den appellerer mere til sci-fi og action elskere.
• Action: Her følger plakaten ikke AIDA, der er ikke noget, ”i biograferne d…” eller ”kommer i
		 en biograf…”.
Typografi
Overskriften er ikke så letlæselig, fordi den står som en pyramide, med ordene under hinanden (se
punkt#1). Det ser fangende ud og er anderledes, men de øverste ord er ikke tydelige, måske er det med
vilje.
Illustration
Billedet passer godt til titlen, fordi der er spændende, tankevækkende og meningsfyldt. Hvis man følger
det gyldne snit kan man se at Will Smiths ansigt ligger lige i et af dem. (se punkt #2) Billedet er bygget op
meget vertikalt, med højhusene og Will Smith som nærmest tårner op. Der er mange brune farver i billedet,
og en stor sol i baggrunden, som lyser meget op, og skaber et naturligt lys. (se punkt #3)
Billedet er meget dybt, der er brugt en perspektiveffekt, man kan se langt, selv en lille hjort i baggrunden.
(se punkt #4). Den virker ikke ”flad” plakaten. Perspektiveffekten er også med til at få tingene i forgrunden
til at stå mere ud og med til at vise at personen er ude på en rejse; han går langt.
https://foersteh.fandom.com/wiki/Et_eksempel_p%C3%A5_en_plakatanalyse
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Eksempel på filmanmeldelse - Filmvidenskab
Info om baggrundsartiklen.
Star Wars er tilbage med manér i The Force Awakens, og mangel på originalitet eller ej, er det mere end nok
for mig. Eventyret lever. Ånden er tilbage. (TEASER)
Handlingen udspiller sig 30 år efter handlingen i ”Star Wars Episode VI: Return of the Jedi” der udkom i 1983.
Luke Skywalker er forsvundet og den fæle The First Order-organisation har rejst sig fra Imperiets aske og er
ude efter Luke. Kortet, der kan føre modstandsbevægelsen på sporet af Luke Skywalker, bliver gemt af vejen
i droiden BB-8, der ved et tilfælde falder i hænderne på den unge Rey. Poe Dameron tages til fange af skurkene, men hjælpes til flugt af Finn. Finn og Rey mødes senere, og herfra går det over stok og sten på tværs af
galaksen. (HANDLINGSREFERAT)
Noget af det mest imponerende ved filmen er effekterne, lige fra rumskibe til de mange actionscener. Universet træder tydeligt frem og man tror på kampen mellem de gode og de onde. Noget andet der fungerer
fremragende er kemien mellem skuespillerne og det er herligt at se en stærk og sej kvindelig helt.
(VURDERING AF DELELEMENTER)
Humoren er også et vigtigt element i filmen og det var den også i de gamle Star Wars-film. Det er også de
samme tematikker der er på spil og filmen ligner, selvom effekterne er helt anderledes i nutidens filmsprog,
også de gamle film. Her er musikken også vigtig da det netop er John Williams, der også lavede musikken til
de gamle film, som har lavet musikken til den nye. Det giver fornemmelsen af fin rød tråd. (KONTEKST)
Jeg kan rigtig, rigtig godt lide The Force Awakens: Ånden er på plads, Eventyret lever (og ja, det store ’E’ er
tilsigtet) effekterne er fremragende og skuespillerne gør det godt. Kort sagt er det en ekstremt underholdende film. (ENDELIG VURDERING)
Fem ud af seks stjerner
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Eksempel på Wikipedia-opslag - Historie
Star Wars møder virkeligheden
Star Wars har ladet sig inspirere af historiske fakta der bruges i filmene.
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.

Middelalderens ridderes kontra Jediridderne.
Hitler kontra kansler Palpatine.
Jeanne d’Arc kontra prinsesse Leia
Religion fra Star Wars
Kildehenvisninger

Middelalderens riddere kontra jediriddere
Museumsinspektør Frede fortæller, at han kan se paralleller mellem middelalderens riddere og jedi Ridderne. Han nævner som eksempel, at en kendt middelalderridder, Kong Arthur, møder en troldmand, der skal
hjælpe ham til at nå sit potentiale og blive en dygtig ridder. 1
I Star Wars er det den unge Luke Skywalker, der skal hjælpes til at blive en dygtig ridder af Obi Wan.
I middelalderen blev ridderne betragtet som de gode, der kæmpede mod de onde. Der var en række krige
netop mellem de gode og de onde. 2 I Star Wars er der også fokus på kampen mellem de gode og de onde.
Hitler kontra kansler Palpatine
I Star Wars får Kansler Palpatine, den hemmelige sithfyrste og overordnede til Darth Vader, sine politiske
modstandere i Jedirådet likvideret.
Drabene udføres af stormtroppers, ikke ulig Hitlers enhed af SS-soldater, der begik en tilsvarende politisk
massakre i 1934.
I Star Wars overdrager Republikken al magt til Kejseren, der lover fred i universet. Det drager paralleller til
Hitler, der jo tilsvarende lavede et diktatur med folkets velsignelse. 3
Jeanne d’Arc kontra prinsesse Leia
Den franske nationalheltinde havde som bare 13-årig fået en åbenbaring om belejringen af Frankrig, og
hvordan hun skulle frelse landet. Hendes kald var så overbevisende, at den franske tronarving tildelte
hende en lille fransk hær, med hvilken hun befriede Orléans fra englænderne i 1429.Oprøret var hendes
drøm om at genoprette det franske monarki og gav fornyet kampmoral til den franske armé i kampen
mod det engelske imperium.
Den revolutionære heltinde prinsesse Leia står i spidsen for Rebellerne og ødelæggelsen af Dødstjernen,
Imperiets magtcentral. Med sit ukuelige mod leder hun den fragmenterede Alliance til sejr mod overherren,
Imperiet, i en højere sags tjeneste. 3
Der er altså mange paralleller mellem de to seje heltinder og deres kamp mod det onde.

LYST TIL FAGLITTERATUR

Religion fra Star Wars
Det er ikke kun Star Wars, der har lånt elementer fra historiske virkelige fakta. Virkeligheden har også taget
fra Star Wars. Det drejer sig om religionen Jediisme. ”The Church of Jediism” blev grundlagt i 2007 med
mere end 20.000 medlemmer ifølge stifteren, og den anses nu derfor som en religiøs bevægelse og mere
end bare et fanfænomen.
Jediismen er i dag en populær, alternativ religion, baseret på George Lucas ”Star Wars”-film og jediriddernes kontakt med Kraften. Det bærende princip er i jediismen 'the Force' ('Kraften'), og denne kraft binder
ifølge jediisterne universet og sammen i kosmisk orden. Jediismen er blevet et globalt udbredt fænomen,
og flere steder er oprettet internetfællesskaber og deciderede kirker for jediister. 4
Kilder:
1.
2.
3.
4.

https://lysttilfaglitteratur.dk/historie
https://www.faktalink.dk/middelalderen-faktalink-light
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/samuraier-og-naziflugt-her-har-star-wars-laant-fra-historien
https://www.religion.dk/viden/10-religioner-du-ikke-vidste-eksisterede

Eksempel på baggrundsartikel - Teologi
Når fantasien får inspiration fra realisme: Star Wars læner sig op ad virkelighedens religioner, der er tydeligvis brugt forskellige elementer fra virkelighedens religioner i Star Wars. Det kan være med til at forklare
Star Wars store popularitet, at vi kan nikke genkendende til flere fantasifyldte elementer. Den store altomsluttende ”Kraften” i Star Wars er måske ikke så forskellig fra kristendommens Helligånden.
Kraften og Helligånden
”Når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, ” siger Jesus i begyndelsen af Apostlenes Gerninger,
der skulle være skrevet af apostlen Lukas. Kraften er også i centrum i en anden Lucas-fortælling - nemlig
i George Lucas' Star Wars-film. ”Må kraften være med dig” er en gennemgående hilsen og velsignelse i
filmene. I Bibelen er de største oftest de mindste. Det samme er gældende i Star Wars, hvor Yoda er lille af
statur men stor af betydning. 1
”Star Wars” er grundkristen ifølge tv-vært og mangeårig ”Star Wars”-fan Clement Kjersgaard.
”Hvis Jesus havde vandret på ørkenplaneten Tatooine, havde han søgt sine disciple blandt smuglere og
eneboere i den smudsige havneby Mos Eisley. Og når Luke Skywalker træffer sit valg, vælger han ånden
over sværdet: Han tror på sine sanser og slår lasersigtet fra, ” skriver Kjersgaard i en kronik i dagbladet
Politiken.
Heltens rejse
Anne Assenholt fra Folkekirkens Skoletjeneste fortæller om heltens rejse. 2 Ifølge hende så er George
Lucas (skaberen af Star Wars universet) optaget af mono-myten, som er en teori fra forsker George Cambell.
Mono-myten, eller heltens rejse, arbejder med krydsningen mellem virkelighed og den særlige verden. En
helt vender tilbage fra den særlige verden til den almindelige verden. Der er fokus på godt og ondt og tilgivelse og hævn. En masse af de store modsætninger i livet.
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I Star Wars overtræder Luke Skywalker netop tærsklen til den særlige verden, hvor han skal læres op, så
han kan kæmpe mod det onde. På samme måde kan Jesus’ liv ses som heltens rejse. Jesus skal kæmpe
mod det onde for os mennesker. Det kræver, at han har mod til at krydse over og tro på den særlige verden,
som i det her tilfælde er den guddommelige verden.
Jediisme
I Star Wars opererede jediridderne med forholdet mellem lyset, repræsenteret i jediriddernes retfærdighed
og mørket, 'The Dark Side'. Det bærende princip i jediismen er 'the Force' ('Kraften', red.), og denne kraft
binder ifølge jediisterne universet og sammen i kosmisk orden. Jediismen er blevet et globalt fænomen,
og flere steder er der oprettet internetfællesskaber og deciderede kirker for jediister. ’The church of Jediism’ blev fx grundlagt af den unge Star Wars-fan, Daniel S. Jones i Wales i 2007.
Religionssociolog og ph.d.-forsker Markus Davidsen fra Aarhus Universitet:
"De fleste jediister ved godt, at Star Wars som helhed er fiktion. Men de opfatter læren om "Kraften" som en
sandhed indsat i den fiktive ramme. Jediisme ligner en fankultur, fordi mange iklæder sig kapper og lyssværd, men jediisterne er overbeviste om, at "Kraften" findes i den verden, som du og jeg lever i."
Internettet har haft stor betydning i forhold til udbredelsen af religionen. Jediismen er en såkaldt fiktionsbaseret religion. Der er ingen paver eller præster, men tilhængerne mødes i grupper og diskuterer Kraften. 4
Der er således klart, at den realistiske religion har spillet en stor rolle i George Lucas´ Star Wars. Vi kan
genkende kristendommens Helligånd i kraften. Heltens rejse er en velkendt mytologi, som findes både i
Biblen og i Star Wars, og endelig er der udsprunget en ny religion: Jediismen. Det er spændende, hvor længe religionen holder, og om den skifter indhold efter den nye Star Wars film.
Kilder:
1.
2.
3.
4.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/kraften-i-stars-wars-er-et-billede-paa-det-guddommelige
https://lysttilfaglitteratur.dk/teologi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey
https://videnskab.dk/kultur-samfund/star-wars-fans-tror-pa-kraften

Eksempel på fotomontage - Merchandise
Søg på google på ”fotomontage” eller
photomanipulation, så finder I mange
flere inspirerende resultater.
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star wars-konkurrence
for skoleelever i randers

Randers er en by, hvor kraften
raften er særlig stærk. Vi er bare helt vilde med Star Wars
W
i Randers!
Fredag den 24. april afholder Randers Bibliotek galaksefest. Fra 9.30-13.30 kommer der til at
ske mange ting for skolebørn: Man kan blandt andet lave lyssværd og andre kreative Star Warsting, høre professor og astronom Hans Kjeldsen holde foredrag om stjerner og møde forfatter
Malene Sølvsten.
Om Star Wars-konkurrencen
Der er mange dygtige og kreative skoleelever i Randers. Derfor inviterer Randers Bibliotek til en Star
Wars-konkurrence, hvor skoleeleverne kan lave produkter, der bliver udstillet i biblioteket.
Skoleeleverne kan vælge mellem at lave produkter i fire kategorier:

1. Star wars-kunst
Der kan laves Star Wars-kunst af stort set alle materialer som eksempelvis lærred,
papmaché, træ eller glas. Kun fantasien sætter grænser.
2. Star wars-historier
Eleverne kan skrive deres egne Star Wars-historier. Her kan skrives indenfor flere
genrer: blandt andet eventyr, science fiction, fan fiction, foldebøger eller graphic novels.
3. Star wars-film
Eleverne kan lave deres egne film. Her kan de vælge, om det er stop-motion-film med
LEGO - eller modellervoksfigurer, eller om det er en Star Wars-film med mennesker.
4. Star wars-musik
Her kan eleverne lave deres egen musik. Også her er der mange muligheder: man
kan lave en rap, en sang, et elektronisk nummer eller noget helt fjerde. Sangen skal
indspilles og sendes til os.
Vinderne afsløres den 24. april
Fredag den 24. april klokken 11 bliver det afsløret, hvem der har lavet det flotteste kunstværk, den
bedste historie og den sejeste film. Det bliver en spændende person fra Star Wars-universet, der
afslører vinderne. Der bliver kåret en vinder indenfor hver kategori for både indskoling, mellemtrin
og udskoling. Der er fede præmier til vinderne.
Produkterne skal afleveres på Hovedbiblioteket eller sendes til sb@randersbib.dk
senest
est den 17. april. Hver klasse kan aflevere flere produkter indenfor de forskellige kategorier.
r
Ved
d spørgsmål kontaktes Signe Winther Brinkmann
via sb@randersbib.dk eller 87106898.
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