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Dyret i mennesket og 
mennesket i dyret 
 

Af Marie Elmegaard, Dansklærerforeningen

 

 
Fra Æsops Fabler  

På øverste hylde 

Da din lærer var barn, læste man børnebøger, 
når man ville hygge sig. Den gang havde de 
voksne også travlt, og hvis de ikke havde tid til 
at læse højt for en, så kunne man måske 
trække en stol hen til reolen og strække sig 
mod øverste hylde og lige så stille og roligt liste 
bøgerne ud af reolen selv. Så kunne man finde 
et hemmeligt sted, hvor man i fred og ro kunne 
se i bøger som Mis med de blå øjne, Klatremus 
og de andre dyr i Hakkebakkeskoven eller Den 
gode gamle rævebog.  
 
 
 

 

Det er bøger, som du måske også kender? Hvis 
man ikke kunne læse selv, kunne man nøjes 
med at se på alle de fantastiske tegninger af 
Bagermester Harepus, Mikkel Ræv, Klatremus 
Lillemand, Kong Løve og Mis med de blå øjne.  
 
Andre gange kunne man få en voksen til at 
læse højt for sig. Det var for det meste også 
hyggeligt, men nogle gange var historierne så 
sørgelige, at man kom til at græde. Især når 
Mikkel Ræv stjal af Bagermester Harepus’ 
kager, når kattene med de gule øjne drillede 
Mis med de blå øjne, og når Hr. Bruns 
forlabber blev revet til blods på grund af Mikkel 
Rævs narrestreger.  
 
Fabler – fortællinger om dyr, der har menne-
skelige egenskaber – har altid fascineret, men 
også pirret på skræmmende og uhyggelig vis, 
fordi dyret i sin egenskab af at opføre sig som 
menneske, træder tættere på menneskelivet og 
gør situationer mellem mennesker tydeligere 
og mere levende.  
 
I dette undervisningsforløb skal du lære om det 
at være en del af et fællesskab, som uanset 
modstand, kæmper for sin ret til frihed. Det 
skal du gøre ved at læse uddrag af fabler skre-
vet omkring 2. Verdenskrig.  
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 Om alsang
 
Måske er det første gang, du hører ordet ’al-
sang’. Du kender helt sikkert til morgensang el-
ler fællessang på din skole. Alsang er et ord 
hentet fra norsk og svensk og betyder fælles-
sang. Alsang er betegnelsen for en række fæl-
lessangsstævner, som fandt sted i de første år 
af den tyske besættelse af Danmark (1940-
45).  
 
Til disse stævner sang tusindvis af deltagere 
sange om deres fædreland og gav herigennem 
udtryk for fællesskab, sammenhold og stor 
kærlighed til Danmark. Stævnerne begyndte i 
Nordjylland i juli 1940, og allerede i septem-
ber 1940 blev der afholdt fællessangsstævner 
med flere tusinde deltagere.  

 

Opgave 1 

Gå sammen fire og fire og søg på følgende 
hjemmesider:  
 

• ALSANG 2020 
• Alsang DR Skole 
• Alsang i Aalborg, 1940 

 
I skal bagefter producere et mindmap, som kan 
hænges op i klassen. Brug arbejdsark 1 til det. 
På mindmappet noterer I al den viden, I har om 
alsang, også i kraft af jeres research.  
 
Efterfølgende fremlægger I jeres mindmap for 
klassen.  
 

Imens har læreren skrevet følgende ord op på 
tavlen:  
 
Frihed og fællesskab 
 
 

Opgave 2 

Lyt til følgende radiotransmission fra et alsang-
stævne i Ålborg i 1940. Imens du lytter, over-
vejer du, hvordan ordene frihed og fællesskab 
kommer til udtryk.  
 
Link til radiotransmission: 

Alsang Aalborg 1940  
 
I 1943 indførte tyskerne mødeforbud i Dan-
mark, og det betød, at alsangsstævnerne ikke 
længere kunne afholdes.  

 

Opgave 3 

I skal på klassen diskutere, hvordan frihed og 
fællesskab kom til udtryk i forbindelse med al-
sangsstævner under 2. Verdenskrig. Diskutér 
også, hvorfor alsangsstævner efter 1943 ikke 
længere var en mulighed.  
 
I 2020 er det 75-årsdagen for Danmarks Be-
frielse. I den forbindelse afholdes der særligt 4. 
maj en række alsangsstævner rundt om i Dan-
mark. Diskutér i klassen grunden til, at disse 
stævner afholdes, og om I tror, der vil være 
stor opbakning til arrangementerne. 
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 I dette øjeblik 
 meddeles det... 
 
"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery 
har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nord-
vesttyskland og i Danmark har overgivet sig. 
Her er London. Vi gentager: Montgomery har i 
dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Hol-
land, Nordvesttyskland og Danmark har over-
givet sig.” 
 
Den 4. maj 1945 kl. 20:36 blev det meddelt 
over radioen, at den tyske besættelsesmagt 
havde overgivet sig. Som du kan læse i citatet, 
så er det Montgomery, der meddeler, at ty-
skerne har overgivet sig. Feltmarskal Sir Ber-
nard Law Montgomery var officer i den britiske 
hær og mest kendt for sin indsats i 2. Verdens-
krig. Et par dage efter befrielsen kørte Mont-
gomery igennem København og fejrede den 
danske og europæiske frihed i fællesskab med 
en masse danskere.  
 
Så snart du hører ordene frihed og fællesskab, 
så melder der sig sikkert en række billeder i dit 
hoved og en masse andre, nye ord. Herunder 
står en række ord, som du skal forholde dig til, 
før du skal arbejde videre med frihed og fæl-
lesskab.  

Opgave 4 

Find arbejdsark 2. I skal bruge flere kopier af 
siden. Gå sammen to og to og udfyld spira-
lerne. I midten af hver spiral skriver I et af de 
nedenstående ord. Derpå skriver I alle de ord 
ned i spiralen, som I kommer til at tænke på, 
når I læser ordet i midten højt for hinanden.  
 
Lav en spiral for hver af de følgende ord:  
 
Frihed 
Menneske 
Samfund 
Overlevelse 
Fjende 
Rettighed 
Ansvar 

 

Opgave 5 

I skal nu udvælge én af jeres spiraler og hænge 
op i klassen sammen med jeres mindmaps.  
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 Børnelitteratur under  
 og efter 2.Verdenskrig 
 
Under 2. Verdenskrig blev der udgivet meget 
børnelitteratur. Og blandt andet børnelittera-
tur, som skjult kritiserede besættelsesmagten, 
tyskerne. I 1945 skulle Den lille Æsop være 
blevet udgivet. Det blev den ikke. Muligvis fordi 
der var tilføjet en masse overskrifter til de for-
skellige fabler, som kritiserede besættelses-
magten.  
 
Der udkom ikke kun børnelitteratur under 2. 
Verdenskrig, som kritiserede besættelsesmag-
ten. Der kom også masser af litteratur til børn, 
som fortalte om det skønne, dejlige Danmark, 
om danskerne, kongen og landets historie.  
 
Efter 2. Verdenskrig udkom en række fabler. 
Flere af dem udkom i nye versioner af fabler, 
der var skrevet lang tid før 2. Verdenskrig: 
 
 
 

 
Den lille Æsop 
Mis med de blå øjne 
Den gode gamle rævebog 
Klatremus og de andre dyr i Hakkebakkesko-
ven 
 
Særligt Rævebogen har en lang historie bag sig 
i forhold til at kritisere samfundet og gøre op-
rør. I Den lille Æsop handler det om at flygte 
eller tage kampen op mod en ydre fjende. Op-
røret finder du ikke i Mis med de blå øjne, men 
derimod en kat, som er meget anderledes end 
de andre katte, fordi den har blå øjne. Kattene 
med de gule øjne har ikke megen fidus til katten 
med de blå øjne, og alligevel vinder den de an-
dres tillid. Mis med de blå øjne fortæller om, at 
vi skal være gode ved hinanden. Vi skal over-
holde menneskerettighederne.  
 

Fra Æsops Fabler 
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Fabler giver forskellige bud på, hvordan et fæl-
lesskab/et samfund bør være. Et samfund, hvor 
mennesket opdrages til at leve. Og her bliver 
fablerne en måde at opdrage læseren - bliver 
du klogere på din egen plads i samfundet, når 
du læser fablerne? 

 

Opgave 6 

Din lærer uddeler nu nogle af forsidebillederne 
til flere af fablerne nævnt ovenfor. Kig på for-
sidebillederne og beskriv, hvordan du ser dyret 
og mennesket i billederne.  

 

Opgave 7 

I kristendomskundskab har du måske arbejdet 
med ordet etik. Etik handler om, hvordan man 
bør opføre sig over for og sammen med andre 
mennesker.  
 
Se på forsidebillederne og undersøg, hvilken 
etik der kommer til udtryk. Kan du se ud fra 

billederne, hvordan du bør opføre dig over for 
andre mennesker? Diskuter dette i klassen.  
 
Diskutér fælles på klassen, om der er sammen-
hæng mellem de regler, I har i klassen for, 
hvordan man bør opføre sig over for hinanden, 
og reglerne for hvordan vi bør opføre os i sam-
fundet. Er det vigtigt, at vi ved, hvordan vi bør 
opføre os over for hinanden? Er det vigtigt, at 
der er plads til alle mennesker i et fælles-
skab/et samfund? Er det vigtigt, at vi har fælles 
regler for, hvordan vi er sammen? Og skal alle 
følge reglerne for at være med i fællesskabet? 

 
Opgave 8 

Efter jeres klassediskussion skal I lave hurtig-
skrivning først individuelt og derefter fælles på 
klassen. I skal skrive, hvad I kommer til at 
tænke på, når I hører ordet ’etik’.  
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 Dyret i mennesket 
 
”Hvad der er godt for børn, er også godt for 
dyr”. Sådan skrev den danske forfatter, Vagn 
Lundby, engang. På mange måder er der sam-
menhæng mellem dyrets og menneskets liv. 
Overvej i klassen, hvori den sammenhæng be-
står. Gør mennesket de samme ting, som dyr 
eller?  
 
I fablerne er dyrene billeder på mennesket. 
Menneskets karaktertræk træder måske tydeli-
gere frem ved at bruge dyret som hovedper-
son. Inden du går i gang med opgaverne her-
under, kan du sammen med klassen diskutere, 
hvilke menneskelige karaktertræk forskellige 
dyr kan have. Du kan bruge elefanten som ek-
sempel.   

 

Opgave 9 

Du skal arbejde alene i denne opgave. Herun-
der er der opsat forskellige tekststykker, som 
du skal bruge til små skriveøvelser. Måske skal 
du lave dem alle samtidig, måske tænker din 
lærer, at du skal lave én skriveøvelse ad gan-
gen. Alle skriveøvelserne handler om dyret i 
mennesket og mennesket i dyret. Du skal bruge 
arbejdsark 3. 
 
1. skriveøvelse 
“Det er halvtredje tusind år siden Æsop, som 
fablerne har navn efter, levede. Han fødtes som 
slave i det gamle Grækenland, hvor slaverne 
ikke behandledes anderledes end vore husdyr 
nu, derfor ved han, hvordan det er at være 
værgeløs; og han blev slået ihjel af folk, som 
selv syntes, at det måtte være dem, han havde 
tænkt på med fablernes æsler og ulve.” 
 
2. skriveøvelse 
Lille Morten Skovmus siger i Klatremus og de 
andre dyr i Hakkebakkeskoven: “Vi kunne ha’ 

det så godt her i skoven, hvis alle var venner og 
de store lod de små være i fred. Så kunne de 
store hjælpe de små, og de små kunne hjælpe 
de store, for der er meget vi små kan, som de 
store ikke kan.” 
 
3. skriveøvelse 
“Alle historierne handler i virkeligheden om dig 
og mig. Dyrene er jo vore brødre, og vi er i fa-
milie med blomster og træer. Når det kommer 
til stykket, er det ikke os, der har grund til at 
skamme os over familieskabet.” 

 

Opgave 10 

Gå sammen to og to og skriv stikord på post-
it-sedler, som hænges op sammen med mind-
map og spiraler. På disse sedler skriver I som 
stikord, hvad I kommer til at tænke på, når I 
hører sætningen: “Dyret i mennesket og men-
nesket i dyret”.  
 
Herefter drøfter I på klassen, hvad ordet ’be-
sættelsesmagt’ betyder. Dernæst skal du på 
klassen lave en sammenligning mellem, hvad 
besættelsesmagten under 2. Verdenskrig 
gjorde ved den danske befolkning og, hvorfor 
danskerne særligt i starten af besættelsestiden 
deltog i Alsangsstævner. 
 
Dyrene giver os meget tydelige billeder på, 
hvad der sker i et fællesskab, når en fjende 
truer, når et dyr kæmper for sin overlevelse og 
sin frihed. Disse billeder kunne meget vel være 
billeder på mennesket og det samfund, som vi 
har levet i og lever i. Undersøg på klassen, om I 
kan finde andre sammenhænge mellem dyre- 
og menneskelivet end kamp og overlevelse. I 
kan evt. bruge ordene fra opgaverne, “I øjeblik-
ket meddeles det”, som afsæt. 
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  Ind i teksten 

 Fablen som genre 
 
 
En fabel er en kort fortælling, hvor dyr oftest 
optræder som hovedpersoner. Fablen har tit 
en morale, der vil lære os noget om livet. Det 
kan være, at vi skal lære at opføre os på en be-
stemt måde eller prøve at se begivenheder, ud-
fordringer, livet fra en anden side.  
 
De ældste fabler er mere end 3000 år gamle. 
Og fabler er blevet fortalt fra mund til mund og 
skrevet ned i mange forskellige versioner. Fra 
begyndelsen var fabler samfundskritiske - hen-
vendt til eliten. Senere udviklede de sig til en 
fortælling henvendt til den brede befolkning. 
 
I tidligere fabler beskrives eksotiske og vilde 
dyr, og med tiden bliver husdyr hovedpersoner 
i fablerne. I fablerne ophæves forskellen mel-
lem et dyr og et menneske. Og dyret bliver et 
billede på, hvad mennesket tænker, gør eller 
kunne finde på at gøre. Heri blev fabler også 
opdragende. Formålet med fablerne var sand-
synligvis, at tilhøreren eller læseren skulle blive 
klogere på sig selv som menneske skjult i en 
fortælling om dyr.  

 
Opgave 11 

Find arbejdsark 4. I 1751 udgiver Ludvig 
Holberg en samling fabler med titlen Moralske 
Fabler. Fra denne skal du sammen med klassen 
læse fablen om ørnen og ræveungerne. Du skal 
læse fablen og undersøge, hvad der kendeteg-
ner fablen som genre. Lav et mindmap over det 
der kendetegner teksten som en fabel. Lav 
flere pile, hvis der ikke er nok.  

Opgave 12 

I grupper får I udleveret arbejdsark 5. Det er 
et vendespil. I skal selv klippe brikkerne ud. Det 
gælder om at få to kort, som matcher. På kor-
tene finder I følgende genrer og teksttyper, 
som skal matches med et kort, der forklarer 
genrerne og teksttyperne: 
 

• Fabel 
• Opskrift 
• Wiki  
• Debatindlæg 
• Fortællende tekst 
• Instruerende tekst 
• Informerende tekst 
• Argumenterende tekst 

 

Opgave 13 

Diskutér fælles på klassen, hvorfor der særligt 
udgives fabler efter 2. Verdenskrig. Hvorfor 
udgav forfatterne ikke opskrifter, wiki’s, debat-
indlæg til børn, men derimod fortællinger om 
dyr, der havde menneskelige egenskaber? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	

 



Dyret i mennesket og mennesket i dyret ©	Spil Dansk/ALSANG 2020 10 

  
  Undervejs i teksten 

 Fire fabler 
 
 
Fælles på klassen og individuelt skal I læse og 
arbejde med fire eksempler på fabler skrevet 
under og efter 2. Verdenskrig. Herunder gives 
et kort indblik i de forskellige tekster: 

 

Den lille Æsop  

Genfortalt af Rudolf Broby Johansen 
Uddraget fra Den lille Æsop genfortalt af Ru-
dolf Broby Johansen handler om harerne, der 
flygter fra en ydre trussel. I harernes flugt 
skræmmer de en gruppe frøer, som tager flug-
ten først. Moralen i fablen kunne være, at på 
trods af ydre trusler mod individets og fælles-
skabets frihed, så er det afgørende at menne-
sket fortsætter sin kamp for frihed. Men også 
at frygt for en ydre trussel smitter og får alle 
harerne (mennesker) til at flygte.  

 

Den gode gamle Rævebog 

Genfortalt af Christian Dahlerup Koch 
Uddraget af Den gode gamle Rævebog genfor-
talt af Christian Dahlerup Koch handler om 
Mikkel Ræv, som på trods af alle sine skarns-
streger til sidst tages til nåde af Kong Løve og 
gøres til statsminister-ræv. Her kan man disku-
tere, hvorvidt Mikkel Ræv fremstår som en 
sympatisk kæmper eller ej.  

 

Mis med de blå øjne  

Af Egon Mathiesen 
Uddraget af “Mis med de blå øjne” handler om 
Mis, som på trods af sine blå øjne og derigen-
nem sin anderledeshed efterhånden møder an-
erkendelse hos de andre katte.  
 

Klatremus og de andre dyr i 
Hakkebakkeskoven  

Af Thorbjørn Egner, genfortalt af Halfdan 
Rasmussen 
Uddraget fra Klatremus og de andre dyr i Hak-
kebakkeskoven fortæller, hvordan Klatremus 
med snyde-godhed og en vuggevise må snyde 
ræven for at bevare sit liv. Dog passer Klatre-
mus kun på sig selv og ikke de andre dyr i Hak-
kebakkeskoven.  
 
Det er din lærer, der beslutter, om I læser fab-
lerne individuelt, parvis eller fælles på klassen. 
Når I har læst fablerne, skal I fortsætte med 
opgaverne på næste side.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Æsops Fabler  
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Opgave 14 

På arbejdsark 6 finder du en oversigt over ho-
vedpersonerne i de forskellige fabler. Beskriv 
gruppevis de forskellige hovedpersoner i for-
hold til det, som du får at vide om deres ydre 
og indre.  
 

• Harerne 
• Mikkel Ræv 
• Mis 
• Klatremus 

 
Efter personkarakteristikken diskuterer I føl-
gende på klassen: 
 

• Hvorfor kæmper de forskellige dyr i 
fablerne? Og hvordan foregår kampen? 

• Hvilke typer mennesker er de forskellige 
dyr billeder på? 

• Hvordan ser du frihed og fællesskab hos 
de forskellige dyr? 

• Hvad kan dyrene lære os om at være 
menneske i et samfund? 

 
 

Opgave 15 

På arbejdsark 7 finder du fire forskellige ske-
maer, hvor et uddrag af hver af de fire fabler er 
sat ind i et skema. Du skal sammen med en 
gruppe fra klassen forklare sætning for sæt-
ning, hvad der fortælles på linjen, mellem lin-
jerne og afslutningsvis bag om linjerne.  
 
Når I har udfyldt disse fire skemaer, gennem-
gås de fælles på klassen.  
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  Efter teksten 

 Fabel - lynteater - digt 
 
Du har forhåbentligvis set, at de forskellige dyr 
i fablerne repræsenterer forskellige måder at 
kæmpe på – kæmpe for at overleve, kæmpe for 
frihed til det enkelte menneske og kæmpe for 
et samfund, hvor intet menneske er underlagt 
en ydre trussel.  
 
Afslutningsvis skal du bruge din viden om al-
sang, besættelsestiden, ordet frihed og de for-
skellige fabler til selv at producere en tekst. På 
klassen vælges der blandt tre opgaver.  
Produktion af:  
 

• Fabel 
• Manuskript til lynteater 
• Digt 

 
Fabel 

Du skal skrive en fabel, hvor du bruger ord-
sproget, “Brændt barn skyr ilden”. Du skal 
bruge dette ordsprog, selvom det kan have en 
anden morale, end de fabler du har læst i forlø-
bet her. I ordsproget er et budskab om, at det 
vi “brænder” os på, afholder vi os fra at gøre 
en anden gang. Men måske er der forhold i li-
vet, hvor selvom vi brænder os på dem, så må 
vi stadig kæmpe en kamp - f.eks. for frihed - 
fordi det er vigtigt? Du skal bruge arbejdsark 
8. 
 
Du skal starte med at tænke fablens hoved-
punkter ud fra følgende:  
 

• Beskriv situationen, og nævn de dyr, der 
skal indgå i fablen.  

• Beskriv den konflikt, fablen skal handle 
om.  

• Beskriv, hvordan konflikten løses.  
• Skriv din fabel som tanketekst.  

Din tekst læses højt for en makker, og herefter 
skriver du teksten som en færdig tekst med ti-
tel, handling og morale afslutningsvis.  

 
Manuskript til lynteater 

Det er også muligt i stedet at skrive et manu-
skript med replikker og regibemærkning. Ma-
nuskriptet skal fortælle, hvad der videre skete 
med Mikkel Ræv i Den gode gamle Rævebog, 
og handlingen sættes op som en dialog mellem 
Mikkel Ræv og Kong Løve. Manuskriptet kan 
efterfølgende afprøves som lynteater, hvor I 
skiftes til at spille Mikkel Ræv og Kong Løve.  

 
Digt 

Endelig kan fablen med harerne fra Den lille 
Æsop omsættes til lyrik, hvor du skal få den i 
forvejen korte tekst komprimeret til et digt. Her 
vil du opleve den udvikling, som fablen som 
genre, netop har gennemgået over årene. Din 
lærer hjælper dig ved, at I fælles på klassen 
omsætter fablen til et digt.  
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 Fotos 
 
 
Side 3: 
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14799771813/ 
 
Side 6: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Page_11_illustration_from_The_Fables_of_%C3%86sop_(Jacobs).png  
 
Side 10: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aesop%27s_fables_(1912)_(14596163059).jpg  
 

De benyttede fotos er fundet på sites med frie fotos. Det er derfor helt og aldeles utilsigtet, hvis vi ved brug i dette materiale krænker no-
gens rettigheder. Skulle det alligevel være tilfældet, kontakt da venligst info@alsang.dk. 
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