1

Kære lærer
Tak fordi du og din klasse vil være med til at være en del af ”Faglitteratur i galaksen”. På Randers
Bibliotek har vi igennem længere tid fordybet os i forholdet mellem fiktion og fakta, og vi har
afprøvet nogle forskellige scenarier.
Vi har forsøgt at undersøge, hvad der sker, hvis vi stedet for hele tiden at fokusere på forskellene
mellem faglitteratur og skønlitteratur, arbejder med forholdet - eller det man kan kalde synergien
- mellem dem. Vi har observeret, at for nogle elever kan faglitteraturen bruges til at udfolde et
fiktivt univers.
Med dette undervisningsforløb kommer eleverne til at udfolde det fiktive Star Wars-universet ved
hjælp af faglitteratur – og de lærer forhåbentlig både en masse om Star Wars og om faglitteratur.
I arbejdet med faglitteratur og Star Wars skal dine elever igennem fem trin:

1. INTRODUKTION
Foredrag

2. VÆLG OPGAVETYPE

Film

4. PRODUKTION AF
FAGLITTERATUR

3. BESØG BIBLIOTEKET
Information om opgavetyper

Arbejde individuelt eller i
grupper

Litteratursøgning

Feedback

Research

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

LYST TIL FAGLITTERATUR

Kildekritik

2

I får altså både en tur i biografen, et oplæg og en rundvisning på biblioteket – og vi håber på, at
eleverne også kommer til at fordybe sig i læsning, research og i produktion af egen faglitteratur
hjemme på skolen. Hele forløbet ender med, at elevernes fagtekster udgives på bibliotekets
forskellige platforme. Det er helt op til jer som undervisere at bestemme, hvordan eleverne skal
arbejde og hvor meget tid I vil bruge på at producere fagtekster.
Der er dog tre datoer, der ligger fast: den 24. marts, 20. april og 24. april. Disse datoer er
henholdsvis startdato, deadline for aflevering af fagtekster og slutdato.
1. INTRODUKTION
Foredrag og film i Nordisk Film Biografer Randers. Tilmelding til sb@randersbib.dk
24. marts klokken 9.00

2. VÆLG OPGAVETYPE
Styres af lærer og foregår på skolen

3. BESØG BIBLIOTEKET
Bookes ved at skrive til sb@randersbib.dk

4. PRODUKTION AF FAGLITTERATUR
Styres af lærer og foregår på skolen. Deadline for indlevering af elevernes
faglitteratur er 20. april klokken 12.00. Sendes til sb@randersbib.dk

5. UDGIVELSE
Udgivelse og fernisering på Randers Bibliotek 24. april klokken 12.45
Vi ser frem til samarbejdet med jer i tiden op til galaksedagene. Giv endelig lyd, hvis du har
spørgsmål og kommentarer.

Jacob Holm Krogsøe, Bettina Boddum og Signe Winther Brinkmann, Randers Bibliotek
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RETTEVEJLEDNING:
Nedenfor ses de korrekte svar til opgaverne i den første del af kompendiet: ”Introduktion til Star
Wars”.

Kronologien i Star Wars
Herunder er den korrekte kronologi opstillet.
D. Anakin Skywalker er en dreng, der kører pod-racer.
B. Anakin er nu en ung mand, der forelsker sig i Padmé. Vi finder ud af, hvor klonerne kommer fra.
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.
C. Luke Skywalker finder ud af, hvem hans far i virkeligheden er.
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?
A: Luke træner Rey på en mystisk ø. Luke dør, men oprøret lever videre.

Test dig selv: Hvad ved du om Star Wars?
Det korrekte svar er markeret med grøn farve.
Spørgsmål
1. Hvem har
hovedrollen i ”The
Force Awakens”?
2. Hvad hedder den
nuttede droide, som
følger Rey?
3. Hvem bliver Anakin
Skywalker til?
4. Hvad sker der med
Han Solo i ”The Force
Awakens”?
5. Hvem er Yoda?

A
Anakin Skywalker

B
Rey

C
Jabba the Hutt

BB-8

C-3PO

R2-D2

Han Solo

Chewbacca

Darth Vader

Han bliver spist af en
rancor

Han bliver stukket
ned, falder i en skakt
og dør
En ewok

Han bliver jedi-mester

6. Hvad hedder Han
Solos legendariske
rumskib?

Det sorte lyn

En wookiee
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The Millennium
Falcon/
Tusindårsfalken

En ældgammel jedimaster
Apollo 13
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7. Hvad hedder
manden som skabte
Star Wars og som har
instrueret flere af
filmene?
8. Hvad hedder
droide-makkerparret,
som er
gennemgående
figurer i de fleste af
filmene?
9. Hvilken race
tilhører Chewbacca?
10. Hvad hedder den
planet hvorpå Luke
voksede op?
11. Hvem har
komponeret
musikken til alle Star
Wars-film (fraregnet
Rogue One)?
12. Hvad er Luke og
Leia i forhold til
hinanden?
13. Hvilket job har
Finn da vi møder ham
første gang?
14. Hvad er det første,
der står når en Star
Wars-film begynder?
15. Hvilket år havde
den første Star Warsfilm premiere?
16. Hvad hed Star
Wars oprindeligt på
dansk?
17. Hvem er Kylo Rens
mor?
18. Hvad hedder den
mystiske ”ting” der
gennemstrømmer
hele universet og hvor
jedi-ridderne henter
deres styrke?

George Lucas

Steven Spielberg

Tim Burton

BB-8 og BB-9E

Chip og Chap

C-3PO og R2-D2

Wookiee

Ewok

Sandfolket

Alderaan

Dagobah

Tatooine

Hans Zimmer

John Williams

Danny Elfman

De er kærester

Søskende. Ja, faktisk
er de tvillinger

Luke er far til Leia

Storm trooper

Skrotsamler

Dusørjæger

”Once upon a time in
a galaxy far, far
away…..”
1977

“A long time ago in a
solar system far, far
away…”
1975

"A long time ago in a
galaxy far, far
away...."
1987

Galaksekrigen

Stjernekrigen

Krig på mælkevejen

Amidala

Jamila the Hutt

Leia

”The force” eller
”kraften”

”The Power” eller
”styrken”

”The Energy” eller
”energien”
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