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Dyret i mennesket 
og mennesket i dyret  
 
 

Af Marie Elmegaard, Dansklærerforeningen 
 

Indledning 

2020 er 75-året for Danmarks befrielse. 
Befrielsesbudskabet lød i radioen den 4. maj 
1945 om aftenen kl. 20.36. Men hvad vil det 
sige at leve i et frit samfund? Og hvordan 
tænkte man, efter at befrielsesrusen havde lagt 
sig i forhold til, hvad der skaber grundlag for et 
frit samfund? Hvad tænker vi i dag? 
 
Undervisningsmaterialet, Dyret i mennesket og 
mennesket i dyret, har fokus på dyret som 
symbol på menneskets kamp for overlevelse, 
for frihed og for at være menneske. Der arbej-
des med en nuanceret forståelse af, hvad men-
nesket er for et væsen og hvordan mennesker 
er tæt forbundne med hinanden. Eleverne skal 
fokusere på dyr i litteraturen og hvordan dyret 
bliver et symbol på menneskets kamp for at 
leve i et samfund med frihed til alle mennesker.  
 
Undervisningsmaterialet lægger op til en delta-
gelse i det landsdækkende projekt ALSANG 
2020, som markerer 75-året for Danmarks 
befrielse. Materialet kan fungere med eller 
uden deltagelse i disse arrangementer og læg-
ger også op til den åbne skole, hvor eleverne 
møder mennesker og et samfund, der forholder 
sig til besættelsestiden og tiden efter Dan-
marks befrielse fra den tyske besættelsesmagt i 
1945.  
 
 

 
 
 
 

 
Fra Æsops Fabler  

 
Der er med dette undervisningsforløb lagt op til 
et skønlitterært arbejde på mellemtrinnet, men 
også et indsigtsfuldt møde med ord som frihed 
og fællesskab.  
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 Om materialet 
 

Formål 

Undervisningsmaterialet Dyret i mennesket og 
mennesket i dyret består af: 
 

• En lærervejledning med forløbsbeskri-
velse 

• Opgavehæfte til mellemtrinnets elever 
• Arbejdsark 

 
Eleverne skal i forløbet Dyret i mennesket og 
mennesket i dyret sætte fokus på besættelsen 
og befrielsen gennem et arbejde med litteratur 
– særligt fabler – for at opleve og få dybere ind-
sigt i begrebet frihed, og dermed også i egne 
muligheder i et samfund baseret på et grund-
læggende princip om frihed til den enkelte og 
frihed til at være i et fællesskab.  
 
Eleverne skal i forløbet særligt læse fabler og 
forholde sig til dyret som symbolet på menne-
skets kamp for frihed. I fablerne er der over-
ensstemmelse mellem mennesket og dyret. Dy-
ret bruges som figur (symbol) på menneskets 
karaktertræk. Og på den måde sættes menne-
skets personlighed i spil på nye måder, der ap-
pellerer til en yngre læser.  
 
I forløbet præsenteres eleverne for forskellige 
typer dyr og dermed også forskellige måder, 
hvorpå mennesker udlever og kæmper for sin 
frihed. Formålet med forløbet er, at eleverne 
opnår glæde ved det digteriske og æstetiske 
sprog og øger deres viden om litteratur og de 
sammenhænge, som litteraturen er en del af. 
Ligeledes skal eleverne i forløbet også gennem 

særligt et fortolkende arbejde med fablerne 
udvikle deres indsigt i tiden under og efter be-
sættelsestiden samt tage stilling til, hvilken rolle 
de har i et samfund med frihed til det enkelte 
menneske. Frihed forpligter – og eleverne skal 
forholde sig til, hvad den forpligtelse består i.  
 
Materialet knytter an til ALSANG 2020 en 
række fællessangsstævner (alsang), som i for-
bindelse med fejring af 75-året for Danmarks 
befrielse afholdes forskellige steder i land.  
 
Som det ofte er tilfældet i danskfaget, vil man i 
kraft af arbejdet med forløbet komme til at be-
røre en lang række af de færdigheds- og vi-
densmål, som Fælles Mål for faget dansk op-
stiller. Kort fortalt arbejder eleverne i største-
delen af forløbet særligt med fortolkning, ana-
lyse og vurdering. Og i sidste del er der fokus 
på fremstilling. Med udgangspunkt i Fælles Mål 
kan man pege på følgende kompetenceområ-
der: 
 

• Kompetencemålet for fortolkning på 5.- 
6. klassetrin. Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem systematisk un-
dersøgelse af litteratur og andre æsteti-
ske tekster. 

• Kompetencemålet for fremstilling på 5.-
6. klassetrin. Eleven kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i formelle situa-
tioner. 
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Stofvalg 

I undervisningsmaterialet bruges nedenstående 
links, illustrationer samt tekstuddrag. Indholdet 
er udvalgt efter at være målrettet mellemtrin-
nets elever, repræsentere fablen som genre 

samt udfordre elevernes forståelse af dyret 
som billede på menneskets kamp for frihed. 
Læreren hjemlåner selv de nævnte bøger. Se i 
øvrigt side 13 Undersøgelse af fire fabler.  

  

Titel Forfatter Genre Årstal 

www.alsang.dk  Fagtekst  

www.dr.dk/skole/histo-
rie/alsang  

 Fagtekst  

Den lille Æsop Zieler, Mogens Forsideillustration 1945/udgave 1978 

Mis med de blå øjne Mathiesen, Egon Forsideillustration 1949/udgave 1961 

Den gode gamle rævebog Pape, Kuno Forsideillustration 1993 

“De bange harer”  
fra Den lille Æsop  
side 7 

Johansen, Rudolf Broby Fabel 1945/udgave 1978 

Om Ørnen og Revun-
gerne (hentes online) 

Holberg, Ludvig Moralsk fabel 1751 

Mis med de blå øjne kapi-
tel 4 og 5 

Mathiesen, Egon Fabel 1949/udgave 1961 

Den gode gamle rævebog 
side 71-81 

Koch, Christian Dahlerup Fabel 1993 

Klatremus og de andre 
dyr i Hakkebakkeskoven 
side 10-20 

Egner, Thorbjørn 
Oversat af Halfdan Ras-
mussen 

Fabel 1953 
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Baggrund: Fablen og friheden 

På den hjemmeside, som dette undervisnings-
materiale er del af, finder du forskellige infor-
mationer og undervisningsforløb, der alle tager 
afsæt i ALSANG 2020. Alsang (= fællessang) 
var et historisk stort fællessangsinitiativ under 
besættelsestiden, som i anledning af 75-året 
for Danmarks befrielse nu afholdes i hele Dan-
mark igen. Formålet med fællessangstævner 
rundt omkring i Danmark, og med dette under-
visningsforløb, er at samle befolkningen i fæl-
lessang og sætte fokus på medborgerskab, de-
mokrati og frihed. 
 
Dette forløb til mellemtrinnet tager ikke afsæt i 
fællessang, men derimod en anden teksttype 
og genre – fablen– som blev skabt før, under og 
efter 2. Verdenskrig med det formål at oplyse 
og sandsynligvis også at være opdragende om-
kring medborgerskab, demokrati og frihed.  
 
En fabel er en kort fortælling – ofte i lyrisk eller 
prosaisk form, hvor dyr optræder som hoved-
personer. Fablen har tit en morale, der vil lære 
os noget om livet. Det kan være, at vi skal op-
føre os på en bestemt måde eller prøve at se 
tingene fra en anden side. Tidligt i børnelittera-
turen spillede fablen en central rolle. I ganske 
korte fortællinger med et genkendeligt univers 
og konflikter kunne man præsentere modtage-
ren for leveregler, typisk med dyr som hoved-
person.  
 
Der udvikler sig – ligesom det er tilfældet inden 
for andre genrer, bl.a. eventyrgenren – op gen-
nem 1600-tallet et skel mellem på den ene 
side de forholdsvis råt genfortalte fabler, stam-
mende fra en mundtlige tradition, og på den 
anden side genfortællinger i et bevidst digterisk 
sprog. Filosoffen Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) anerkender fabler som god lit-
teratur, men han opfatter generelt fabler som 
medvirkende til at nedbryde børn moralsk: 
 
"Hvordan kan man være blind for, at man – når 
man uden modforestillinger vælger at betragte 
fabler som moralske lærestykker for børn – be-

drager dem, mens man morer dem; at man la-
der dem tabe sandheden af syne, forført af 
løgne, og at man netop forhindrer dem i at 
drage nytte af lærdommen i samme øjeblik, 
man prøver at gøre læreprocessen behagelig. 
Fabler kan bruges til at gøre voksne klogere, 
men man skal sige den nøgne sandhed til bør-
nene.” 
 
I 1751 udgiver Ludvig Holberg sine moralske 
fabler, som også alle afsluttedes med en mo-
rale. I ”Om Ørnen og Revungerne” er moralen, 
at mennesket ødelægger sig selv ved al for me-
gen forsigtighed. Man kunne også diskutere, 
hvorvidt fablen handler om at have tillid til an-
dre mennesker. Med tillid til andre mennesker, 
udfordrer vi for alvor vores skæbne? Men er 
det ikke tillid, der skal til, for at vi kan leve i et 
samfund med frihed til alle mennesker? 
 
Igennem flere hundrede år ændrer fablerne sig 
særligt sprogligt. Netop for at tilgodese barnet 
som modtager af fablens budskab. Men fab-
lerne forfines også sprogligt og med tilhørende 
illustrationer. I midten af 1800-tallet mister 
fablen sin betydning og forandres formmæssigt 
og sprogligt til andre moralske fortællinger, 
hvor det er mennesker i stedet for dyr, der er 
hovedpersonen. 
 

 
Fra Æsops Fabler 

 
I 1945 blev et uddrag af Æsops fabler genud-
givet, fortalt af Rudolf Broby-Johansen og illu-
streret af Mogens Zieler. Æsops fabler udgør 
en stor samling af nogle af de allermest popu-
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lære og klassiske fabler helt tilbage fra antik-
ken. Mogens Zielers naivistiske tegninger giver 
nyt liv til Æsops fabler. Særligt fablen om de 
bange harer giver eleverne associationer til de-
res eget liv med hinanden, hvor man i den grad 
må stå op for det, man fuldt og fast tror på.  
 
Antallet af udgivne bøger steg markant under 
besættelsestiden – dog især børnelitteratur, 
der var ganske upolitisk. Alligevel blev der ud-
givet enkelte værker, som tematiserede besæt-
telsestiden. Her særligt Broby-Johansens ud-
gave af Æsops fabler. Værket fremstod af-
hængig af læseren som en kritik, men også en 
hyldest til dansk kultur og historie. Man kan 
diskutere, hvorvidt den markante stigning i 
børnelitteratur skyldtes en efterspørgsel efter 
mere rendyrkede skildringer af menneskets ka-
raktertræk.  
 
De ældste og altså op til 3000-årige rævefab-
ler er blevet til dels i Grækenland og dels i In-
dien. I midten af 1800-tallet steg rævefabler-
nes popularitet, og det betød, at de blev skrevet 
i prosaform i stedet for på vers. I 1947 gen-
digter Christian Dahlerup Koch Rævebogen 
målrettet børn med det formål at fortælle en 
rigtig god historie til børn om ræven. En gam-
mel historie, der kan bruges i mange ideologi-
ske og politiske sammenhænge med fortællin-
gen om på den ene side at kæmpe for sin ret 
gennem en udpræget brug af snuhed og på den 
anden side at kæmpe for sin ret midt i al uret-
færdigheden.  
 
To år efter Dahlerups gendigtning af Den gode 
gamle rævebog, udkommer Egon Mathiesen 
med Mis med de blå øjne. Her er det ikke den 
snu, der narrer den mindre snu, som er tema-
tikken. Derimod er der fokus på at være ander-
ledes og blive mere eller mindre anerkendt for 
sin anderledeshed. Man kunne også sige aner-
kendelse af at være et frit tænkende individ. 
Egon Mathiesens værker er kendte for deres 
sammensmeltning af tekst, billede og intention. 
Og her er Mis med de blå øjne et godt eksem-
pel for mellemtrinnets elever. Indholdsmæssigt 
og formmæssigt understøttes budskabet om, at 
vi skal være gode ved hinanden og overholde 
menneskerettighederne i forhold til minoriteter. 
Disse fundamentale rettigheder for et menne-

ske og et samfund er et vigtigt diskussions-
emne, når mellemtrinnets elever skal arbejde 
med ALSANG og temaerne frihed og fælles-
skab.  
 
I 1953 skriver Thorbjørn Egner Klatremus og 
de andre dyr i Hakkebakkeskoven og her ud-
fordrer han fablens univers i forhold til, at dy-
rene har navne og en del af deres dyriske ud-
seende er bibeholdt. Omvendt er de klædt som 
mennesker, går på to ben, bor i huse og minder 
om menneskelige væsener i meget af det de 
gør, siger og tænker. Igen møder vi ræven, 
som udfordrer den fredfyldte samfundsorden 
og Mikkel Rævs modsætning Morten Skovmus 
bliver symbolet på et fællesskab, der passer på 
sine mennesker og indgyder ordentlighed.  
 
Som det ses, har fablen over tid udviklet sig fra 
at være målrettet en smal modtagergruppe i 
samfundet til i dag at være folkelig. I forlæn-
gelse af dette, er det oplagt at se på, hvorvidt 
fablen lægger op til et eller flere forskellige 
budskaber og måder at leve på, både som indi-
vid og som en del af et samfund. 
 
Til sammen fortæller de forskellige dyriske ho-
vedpersoner i fablerne om kamp for frihed og 
tryghed, men også om en masse menneskelige 
egenskaber, der skal til for, at vi alle kan leve i 
en verden med fred og frihed til alle menne-
sker.  
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Metodiske overvejelser 

I undervisningsmaterialet indgår fagene dansk, 
historie og kristendomskundskab. Dansk an-
vendes i forbindelse med undersøgelse af fab-
lerne og den æstetik, der kommer til udtryk 
gennem fablens sammensmeltning af indhold 
og form. Historiefaget er repræsenteret særligt 
indledningsvis, hvor eleverne skal arbejde med 
alsang og besættelsestiden. Endelig er kristen-
domskundskab en del af forløbet i arbejdet 
med begreber knyttet til fablerne samt diskus-
sioner om etik og moral i et samfund.  
 
Når vi vælger en æstetisk tekst, så er et vigtigt 
kriterium, at teksten knytter an til elevernes liv 
og erfaringshorisont. Det kan f.eks. indebære, 
at teksten æstetisk behandler et emne, som 
kommer eleverne ved, og at teksten har en ho-
vedperson, eleverne kan identificere sig med. 
Alle teksterne i dette forløb er udvalgt efter, at 
de skal behandle et emne, som kommer mel-
lemtrinnets elever ved og gør det muligt for 
dem at identificere sig med dyrene.  
 
Forløbet indledes ad flere omgange med be-
grebsakkumulation og baggrundsviden knyttet 
til alsang og fablen som genre. Det er vigtigt, at 
eleverne på mellemtrinnet hurtigt i forløbet in-
troduceres for relevante ord og begreber, såle-
des at de får et begrebsmæssigt stillads til at 
undersøge samt fortolke fablerne og senere 
fremstille nye tekster.  
 
I arbejdet med at styrke elevernes fortolk-
ningskompetence bygger forløbet på et spiral-
princip. Teksterne bliver gradvist mere kom-
plekse og udfordrende for eleverne – både 
hvad angår deres vinkler på emnet og deres 
form. 
 
Nogle elever vil have omfattende erfaringer 
med æstetiske tekster hjemmefra, andre i min-
dre grad. Uanset hvad, er det afgørende at 
støtte elevens møde med den æstetiske tekst, 
så eleven får mulighed for at opleve og indleve 
sig i fablerne. Dette gøres både i forbindelse 
med det indledende begrebsarbejde samt un-
derstøttende analyse- og fortolkningsopgaver.  
 

Det vægtes i løbet af hele forløbet, at eleverne 
udfolder deres nysgerrighed. Nysgerrigheden 
er afgørende for, at eleverne forstår fablens hi-
storie, betydning og brug af sproglige virke-
midler. Ligeledes er det også nysgerrigheden, 
der er drivkraften, når eleverne fordyber sig i 
fablernes tematikker og reflekterer over deres 
sammenhæng med deres egen levetid.  
 
Med afsæt i deres oplevelse og indlevelse skal 
eleverne undersøge tekstens handling og virke-
midler. Eleverne skal udbygge deres forståelse 
af, at den æstetiske tekst med sproglige, billed-
lige og lydlige virkemidler skaber en fiktiv ver-
den båret af dyrene. Det er også denne forstå-
else, der afslutningsvis udfolder sig i en diskus-
sion om etik og moral og værdien af at leve i et 
samfund med frihed til alle mennesker.  
 
Særligt de løbende diskussioner vil forhåbentlig 
give eleverne mulighed for at bruge deres egne 
erfaringer i relation til fablerne og samtidig ud-
vikle deres forståelse af, hvad en morale i en 
fabel er. Fablens morale er ofte formet som et 
ordsprog. Og her er det muligt at differentiere 
opgaverne, således at opgaverne får et mere 
grammatisk fokus på talemådens anvendelse 
og komposition.  
 
Teksterne vil sige noget om emnet, men vi skal 
også være opmærksomme på i undervisningen 
at åbne op, således at det er elevernes møde 
med teksten som afføder diskussioner – gerne i 
andre retninger. Her særligt at fordybe sig i 
den etik, der gennemsyrer alle fablerne. Dette 
gøres løbende gennem en række refleksions-
spørgsmål parvis og fælles på klassen.  
 
Eleverne skal lære at gå i dialog. Dette indebæ-
rer mere end blot at lære eleverne at skiftes til 
at tale og lytte. Hvis vi skal opnå et dialogisk 
klasserum, så skal eleverne have tillid til og re-
spekt for hinanden, og netop dialogen, hvor 
meningen opstår mellem samtalepartnerne 
som et møde mellem forskellige perspektiver 
på verden, er vigtig for denne respekt og tillid. 
Ifølge Olga Dysthe (1997) er klasserummet 
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potentielt fyldt med dialogiske relationer: Ele-
verne imellem, mellem lærer og elever, mellem 
tekster i og uden for klassens rammer og mel-
lem mundtlige og skriftlige tekster. Alle opga-
verne i forløbet tilstræber at understøtte et di-
alogisk klasserum.  
 
Afslutningsvis skal eleverne selv konstruere en 
tekst, en fabel. I stedet for en fabel, kan ele-
verne lave lynteater. Med lynteater forstås 
korte dramatiseringer eller videredigtninger, 
hvor eleverne udfordres til på få minutter og 

med ganske få rekvisitter at forberede en kort 
præsentation/dialog for klassen. Her er det op-
lagt at vælge et uddrag af en af fablerne og dels 
skrive et manuskript dels opsætte det som lyn-
teater. Endelig gives der i forløbet også forslag 
om at udfordre fabelgenren og omskrive en fa-
bel til et digt. Her vil eleverne opleve at sætte 
deres indsamlede viden om de forskellige fab-
lers brug af virkemiddel i spil på nye måder. 
Opgaverne er særligt tænkt i forhold til reme-
diering af fablen, hvor eleverne foretager en 
omskrivning fra fabel til digt. 

 

 

 

Differentiering og evaluering 

Alle opgaver kan differentieres og varieres ef-
ter behov, ligesom man kan springe opgaver 
over eller nøjes med at bruge enkelte, hvis de 
alligevel understøtter det arbejde, man er i 
gang med. Det er oplagt at lave et samarbejde 
med læreren i historie eller kristendomskund-
skab, når denne alligevel arbejder med hhv. kil-
debrug, kronologi og sammenhæng og livsfilo-
sofi og etik.  

Evaluering af elevernes udbytte af undervisnin-
gen finder i høj grad sted i samtalerne og løs-
ningen af de opgaver, der finder sted under-
vejs. Ligeledes vil den afsluttende skriftlige op-
gave give læreren et indblik i den faglige udvik-
ling, som eleverne har gennemgået i løbet af 
forløbet. 
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 Lektioner
 

 

Introduktion – 2 lektioner 
 
Indledningen til forløbet i opgavehæftet 
læses i fællesskab, og der samtales om, 
hvad formålet med forløbet er. Skriv evt. 
formålet på tavlen, således at eleverne 
har det tydeligt foran sig i hele forløbet.  
 
Eleverne skal herefter undersøge og ind-
samle viden om alsangen i besættelsesti-
den. Her er det oplagt at give et overblik 
over besættelsestiden i Danmark samt 
beskrive ordet, besættelsesmagt.  
 
I den forbindelse undersøger eleverne i 
grupper af fire nedenstående hjemmesi-
der. Deres resultater sættes ind i et mind-
map (arbejdsark 1) og hænges op i klas-
sen eller fremlægges gruppevis for resten 
af klassen:  
 

• www.alsang.dk/  
• www.dr.dk/skole/historie/alsang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Læreren skriver to ord på tavlen:  
 

• Frihed 
• Fællesskab 

 
Klassen reflekterer i fællesskab over, 
hvad disse begreber betyder. 
 
Afslutningsvis lyttes til en radiotransmis-
sion fra et alsang-stævne i Ålborg i 
1940. Find det på YouTube. 

 
Radiotransmissionen giver nye associati-
oner til refleksion over begreberne frihed 
og fællesskab. Tag også en diskussion om 
alsang-stævnernes betydning for under 
krigen at holde fast i et fællesskab, der 
vægtede den enkelte og landets frihed.  
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At være menneske – 1 lektion 

 
Læreren læser nedenstående citat højt, 
der annoncerede Danmarks befrielse: 
 
"I dette øjeblik meddeles det, at Montgo-
mery har oplyst, at de tyske tropper i 
Holland, Nordvesttyskland og i Danmark 
har overgivet sig. Her er London. Vi gen-
tager: Montgomery har i dette øjeblik 
meddelt, at de tyske tropper i Holland, 
Nordvesttyskland og Danmark har over-
givet sig.” 
 
Efterfølgende laves en opgave, som har 
en filosofisk tilgang til, hvad det vil sige at 
være menneske: 
  
Frihed, Menneske, Samfund, Overlevelse, 
Fjende, Rettighed, Ansvar 
 
Eleverne får udleveret arbejdsark 2 med 
spiraler, hvori de enkelte ord skrives samt 
dertilhørende associationer. Det er vig-
tigt, at elevernes associationer nedskrives 
i spiralerne, således at de understøtter 
kendskabet til og betydningen af ovenstå-
ende ord. Spiralerne hænges op i klassen 
sammen med mindmap fra forrige lektio-
ner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Æsops Fabler  
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Børnelitteratur under og efter 2. Verdenskrig – 1 lektion 

 
OBS: Læreren skal inden denne lektion 
hjemlåne bøger og kopiere forsiderne.  
  
Billedbøger om børn og halvvilde dyr var 
populære efter 2. Verdenskrig. Eleverne 
præsenteres nu for tre forsider fra for-
skellige fabler/billedbøger/børnelitteratur 
udgivet under og efter 2. Verdenskrig.  
 
Denne lektion knytter an til den forrige, 
hvor eleverne arbejdede med at sætte 
ord på, hvad det vil sige at være menne-
ske.  
 
Nu skal eleverne forestille sig, at de le-
vede i tiden omkring 2. Verdenskrig og 
skulle tage stilling til dyret i mennesket og 
mennesket i dyret blot ud fra forsideillu-
strationerne:  
 

• Forsideillustrationen til Den lille 
Æsop 

• Forsideillustrationen til Mis med 
de blå øjne 

• Forsideillustrationer til Den gode 
gamle rævebog  

 
Forsideillustrationerne kopieres inden ti-
men af læreren, og udleveres til eleverne. 
Herpå kan eleverne tilføje begreber fra 
dette og forrige lektionsforløb eller tilføje 
egne ord, der beskriver deres forståelse 
af dyrene på illustrationerne og hvilke 
menneskelige egenskaber, de giver udtryk 
for at have på illustrationerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Her kan også opsættes mulige modsæt-
ningsforhold:  
 

• fri/bunden 
• god/ond 
• snu/dum 
• vild/stille 
• legende/alvorlig 
• farverig/sort-hvid 

 
Der diskuteres efterfølgende fælles på 
klassen, om der er sammenhæng mellem 
de regler, I har i klassen for, hvordan man 
bør opføre sig over for hinanden og reg-
lerne 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 fællesskab/et samfund? Og hvad bety-
der det overhovedet, at der er plads til 
alle? Kolliderer plads til alle med den en-
keltes frihed? 
 
Efter klassediskussionen kan der afsluttes 
med hurtigskrivning først individuelt og 
derefter fælles på klassen. Eleverne skal 
skrive, hvad de kommer til at tænke på, 
når de hører ordet, etik, og derved skrift-
liggøre deres refleksion fra lektionens 
diskussioner.  
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Dyret i mennesket - 1 lektion 

 
Ved lektionens start samles der op på ar-
bejdet fra forrige lektioner om forsideillu-
strationerne. Eleverne skal i denne lektion 
fordybe sig yderligere i dyret i mennesket 
og mennesket i dyret.  
 
Eleverne forholder sig til følgende citat i 
forhold til, hvorvidt dyrene i fablen er et 
dyr eller billeder på mennesket: 
 
“Hvis omverdenen viser, at mennesker –  
ligesom dyr – dræber hinanden og skaber 
erfaringer med tab, sorg og fortvivlelse, 
hvorfor så ikke vise barnet, at mennesker 
– ligesom dyr – skam har kærlighed, om-
sorg og trofasthed som deres grundlæg-
gende egenskaber?” (Lundby, Vagn) 
 
Herefter skal eleverne lave skriveøvelser. 
De små skriveøvelser printes ud og place-
res forskellige steder i klasselokalet (ar-
bejdsark 4). Eleverne kan nu individuelt 
eller parvis flytte sig mellem deres logbog 
og tekststykkerne og skrive tekststyk-
kerne af. Denne ene øvelse kan også kon-
strueres således, at eleverne læser højt af 
disse skriveøvelser for hinanden parvis. 
Efterfølgende læser eleverne selv korrek-
tur på deres afskrevne tekst i forhold til 
den oprindelige tekst.  
 
1. skriveøvelse 

“Det er halvtrejde tusind år siden Æsop, 
som fablerne har navn efter, levede. Han 
fødtes som slave i det gamle Grækenland, 
hvor slaverne ikke behandledes anderle-
des 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 familie med blomster og træer. 
Når det kommer til stykket, er det ikke os, 
der har grund til at skamme os over fami-
lieskabet.” 
 
Det kan være en fordel efter skriveøvel-
serne fælles på klassen at gennemgå føl-
gende ord fra teksterne:  
 

• Værgeløs 
• Fred 
• Brødre 
• Familie 

 
Afslutningsvis går eleverne sammen to og 
to og skriver stikord på post-it-sedler, 
som hænges op sammen med mindmap 
og spiraler. På disse sedler skriver de i 
stikordsform, hvad de kommer til at 
tænke på, når de hører sætningen: “Dyret 
i mennesket og mennesket i dyret”. Her 
diskuteres også opgavernes sammen-
hæng med alsang og besættelsestiden.  
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Fablen som genre – 2 lektioner

 
I disse lektioner er der fokus på genren, 
fabel, hvor det tydeliggøres for eleverne, 
at dyrene i fablerne er billeder på menne-
sket.  
 
Eleverne skal også forholde sig til fablens 
udviklingshistorie fra at være satirisk og 
samfundskritisk - henvendt eliten - til en 
fortælling ikke omkring det enkelte men-
neske, men fællesskabet. Herunder op-
hævelsen af forskelle mellem mennesker 
og dyr.  
 
I tidligere fabler beskrives eksotiske og 
vilde dyr, men senere fortælles om hus-
dyrene. Dyrene står på tærsklen til det 
menneskelige, og vi deler på mange om-
råder egenskaber. 
 
Eleverne får udleveret arbejdsark 4, hvor 
Ludvig Holbergs moralske fabel “Om Ør-
nen og Revungerne” fra 1751 er trykt. 
Fælles på klassen læses denne fabel, 
hvorefter eleverne gruppevis enes om 
særlige kendetegn ved fablen, som de 
skriver på arket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Det kunne være følgende: 
 

• Fablen har et dyr som hovedper-
son 

• Fablen er skrevet som prosa i kort 
form 

• Fablen er fortællende 
• Fablen afsluttes med en morale 

(ordsprog) 
 

Herefter får eleverne gruppevis udleveret 
et vendespil (arbejdsark 5). De skal finde 
et match mellem genre og genrekriterier 
samt teksttype og kriterier for teksttype.  
 
Afslutningsvis diskuteres det fælles på 
klassen, hvorfor der udgives fabler efter 
2. Verdenskrig. Hvorfor udgav forfatterne 
ikke opskrifter, wiki’s, debatindlæg til 
børn, men derimod fortællinger om dyr, 
der havde menneskelige egenskaber? Tal 
også om, hvorvidt fablen kun kan forstås 
på en måde? Eller om der er åbent for 
flere fortolkningsmuligheder.  
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Undersøgelse af fire fabler – 5 lektioner

Eleverne skal fordybe sig yderligere i fab-
len som genre. Dette sker gennem fire 
uddrag af fabler skrevet under og efter 2. 
Verdenskrig. Læreren skal bruge:  
 
Den lille Æsop genfortalt af Rudolf Broby 
Johansen. Vælg fablen ”De bange harer”, 
der handler om harerne, som flygter fra 
en ydre trussel. I harernes flugt skræm-
mer de en gruppe frøer, som tager flug-
ten først. Moralen i fablen kunne være, at 
på trods af ydre trusler mod individet og 
fællesskabets frihed, så er det afgørende 
fortsat at kæmpe for denne frihed. 	
 
Den gode gamle Rævebog genfortalt af 
Christian Dahlerup Koch handler om Mik-
kel Ræv, som på trods af alle sine skarns-
streger alligevel til slut tages til nåde af 
Kong Løve og gøres til statsminister-ræv. 
Her får eleverne rum for at diskutere, 
hvorvidt Mikkel ræv fremstår som en 
sympatisk kæmper eller ej.  
 
Mis med de blå øjne af Egon Mathisen 
handler om Mis, som på trods af sine blå 
øjne og derigennem sin anderledeshed 
efterhånden møder anerkendelse hos de 
andre katte.  
 
Endelig møder eleverne uddraget fra 
Klatremus og de andre dyr i Hakkebak-
keskoven. Vælg uddraget, hvor Klatre-
mus med godhed og sin vuggevise må 
snyde ræven for at bevare sin frihed - 
dog uden at tage hensyn til og passe på 
de andre dyr i Hakkebakkeskoven. 
Klatremus er i fablen sig selv nærmest, 
men er det i et forsøg på at redde sig selv.  
 
Med fordel læses uddraget af Den gode 
gamle Rævebog og Klatremus og de an-
dre dyr i Hakkebakkeskoven højt for ele-
verne, mens de øvrige tekster læses af 
eleverne selv. Til en differentiering kan 
alle tekster læses af eleverne selv.  

Højtlæsning kan basere sig på, at der læses 
højt skiftevis hhv. elever og lærer, eller det 
blot er læreren, der læser højt og eleverne, 
der følger med deres læsefinger i teksten. I 
de mindre tekststykker kan der laves læse-
stafet, hvor eleverne to og to skiftes til at 
læse en sætning højt.  
 
Eleverne udfylder efterfølgende dels en per-
sonkarakteristik af de fire hovedpersoner i 
de fire uddrag. Personkarakteristikken laves 
med fokus på ydre og indre træk ved de for-
skellige dyr. Denne personkarakteristik ud-
fyldes på arbejdsark 6. I produktion af per-
sonkarakteristikkerne er det vigtigt, at ele-
verne bruger ord fra teksterne om de for-
skellige dyr. F.eks. kunne det være relevant 
at bruge ordet ’tapper’ i forbindelse med ud-
draget fra Den gode gamle rævebog om 
Mikkel Ræv.  
 
Efter personkarakteristikken diskuteres føl-
gende spørgsmål fælles på klassen: 
 

• Hvorfor kæmper de forskellige dyr i 
fablerne? Og hvordan foregår kam-
pen? 

• Hvilken type menneske er de forskel-
lige dyr billede på? 

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

• Hvad kan dyrene lære os om at være 
menneske i et samfund? Brug her 
særligt Klatremus som eksempel.  

• Er dyrene i de forskellige fabler un-
derlagt forskellige regler, eller er de 
underlagt regler i samfundet? Enten 
rigtige love og regler, eller eventuelle 
uudtalte regler om opførsel? 

 
Efterfølgende forholder eleverne sig til, hvad 
der står på linjen, mellem linjerne og bagom 
linjerne i de forskellige uddrag. En del af ud-
dragene er noteret i skema på arbejdsark 7, 
som giver et overblik over hovedpersonerne 
samt de sproglige virkemidler, der er an-
vendt til at tydeliggøre fablernes budskab.   
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Fremstilling - 2 lektioner 

 
Afslutningsvis skal eleverne anvende de-
res indsamlede viden om alsang, besæt-
telsestiden, frihedsbegrebet og de for-
skellige fabler i en egenproduktion. På 
klassen vælges der blandt tre opgaver. 
Produktion af:  
 

• Fabel 
• Manuskript til lynteater 
• Digt 

 
Produktionen af fablen vil være mest tids-
krævende. Her kan skemaet vedlagt ar-
bejdsark 8 med fordel bruges, hvor ele-
verne først konkretiserer, hvad deres fa-
bel skal handle om. Herefter laver de en 
tanketekst (hurtigskrivning af fablen) for 
afslutningsvis at gennemskrive tanketek-
sten til en færdig tekst, og dermed en 
færdig fabel.  
 
Det er også muligt i stedet at skrive et 
manuskript med replikker og regibe-
mærkning. Manuskriptet 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 ef-
terfølgende afprøves som lynteater, hvor 
eleverne skiftes til at spille Mikkel Ræv og 
Kong Løve.  
 
Endelig kan fablen med harerne fra Den 
lille Æsop omsættes til lyrik, hvor ele-
verne skal få den i forvejen korte tekst 
komprimeret til et lyrisk udtryk. Her vil 
eleverne opleve den udvikling, som fablen 
som genre netop har gennemgået over 
årene.  
 
I forhold til at omsætte fablen til lyrik kan 
der fokuseres dels på den ydre komposi-
tion, dels kan der fokuseres på brugen af 
sproglige virkemidler som f.eks. at tilføre 
adjektiver til teksten og arbejde med rim 
og rytme (f.eks. bogstavrim). 
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 Fotos 
 
 
Side 2: 
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14799771813/ 
 
Side 5: 
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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