
Chlodnagaden nr. 33 

 

Børns rettigheder – før og nu 

Inspirations- og undervisningsmateriale til Teatret Fair Plays forestilling. 

Beregnet til grundskolens mellemtrin og udskoling. 

 

Materialet er udarbejdet af Sussie Bonde og Jens Pietras, 2012. 



                        

         Chlodnagaden nr. 33   
 

  Side 2 af 77 

Teatret Fair Play – Børns Rettigheder ............................................................................................................... 4 

Lærervejledning ............................................................................................................................................. 4 

Forestillingen Chlodnagaden nr. 33 ............................................................................................................... 8 

Baggrund: Jøder, ghettoer og 2. Verdenskrig .............................................................................................. 10 

Baggrund: Janusz Korczak ............................................................................................................................ 13 

Undervisningsaktiviteter og emner ............................................................................................................. 15 

Forestillingen Chlodnagaden nr. 33 ......................................................................................................... 15 

Emnet Korczak og Warszawas ghetto ..................................................................................................... 15 

Temaet Børns Rettigheder ....................................................................................................................... 15 

Chlodnagaden nr. 33 - oversigt: .................................................................................................................. 16 

A. Kommunikation - oversigt ....................................................................................................................... 17 

Aktivitet 1 - Klage- og protestbrev fra Janusz Korczak til de tyske nazistiske myndigheder i Warszawa 

(5.-9. kl.) ................................................................................................................................................... 18 

Aktivitet 2 - Brevpapir og kuvert. Layout og design (5.-7. kl.) ................................................................. 20 

Aktivitet 3 - Kommunikation: Besvarelse af brev (5.-9. kl.) ..................................................................... 21 

Aktivitet 4 - Kommunikation i gamle dage og i nutiden (7.-9. kl.) ........................................................... 22 

B. Drama - oversigt ...................................................................................................................................... 23 

Aktivitet 5 - Spil om konfiskation af kartofler (5.-6. kl.) .......................................................................... 24 

Aktivitet 6 - Janusz Korczak og klagen over de manglende kartofler (5.-9. kl.) ....................................... 26 

Aktivitet 7 - Straf eller ej? (5.-9. kl.) ......................................................................................................... 28 

Aktivitet 8 - Tænke efter, tage stilling, udtrykke holdninger og lytte til andre (5.-7. kl.) ........................ 29 

Aktivitet 9 - Eventyr og magi – stedet hvorfra vi henter vores håb og drømme (alle) ............................ 31 

C. Billedkunst - oversigt ............................................................................................................................... 32 

Aktivitet 10 - Børnehjemmets domstol: Magt og straf (5.-9. kl.) ............................................................ 33 

Aktivitet 11 - Omforme udsagn om opdragelse og/eller rettigheder til billeder (5.-7. kl.) ..................... 35 

Aktivitet 12 - Billeder laver fortællinger, som du ser og forstår, fordi du er dig! (6.-9. kl.) .................... 37 

Aktivitet 13 - Livet på Korczaks børnehjem i 1930-40. Børns hjem (5.-7. kl.) ......................................... 38 

Aktivitet 14 - Mindesmærker over begivenheder eller særlige personer (5.-9. kl.) ................................ 40 

Aktivitet 15 - Identitet (5.-9. kl.) .............................................................................................................. 43 

D. Filosofi - oversigt ..................................................................................................................................... 45 



                        

         Chlodnagaden nr. 33   
 

  Side 3 af 77 

Aktivitet 16 - Opdragelse af børn (5.-9. kl.) ............................................................................................. 46 

Aktivitet 17 - Forestillingens børn og voksne (5.-7. kl.) ........................................................................... 48 

Aktivitet 18 - Alder og definition af barn og voksen (5.-9. kl.) ................................................................ 50 

Aktivitet 19 - Religioner. Højtider og bekræftelse af tro (5.-7. kl.) .......................................................... 52 

Korczak og Warszawas ghetto - oversigt ..................................................................................................... 54 

Aktivitet 1 - Hverdagsliv i ghettoen (5.-7. kl.) .......................................................................................... 55 

Aktivitet 2 - Ghettomad (5.-6. kl.) ............................................................................................................ 56 

Aktivitet 3 - Ghettosang (5.-7. kl.) ........................................................................................................... 57 

Aktivitet 4 - Ghettoplakat (5.-7. kl.) ......................................................................................................... 58 

Aktivitet 5 - Ghettotøj (5.-6. kl.) .............................................................................................................. 60 

Aktivitet 6 - Hvad nu hvis? (5.-6. kl.) ........................................................................................................ 61 

Aktivitet 7 - Den lille konge (5.-6. kl.) ...................................................................................................... 62 

Børns Rettigheder - oversigt ........................................................................................................................ 63 

Aktivitet 1 - Klassens egne børnerettigheder (5.-7. kl.) ........................................................................... 64 

Aktivitet 2 - Børnearbejde (5.-7. kl.) ........................................................................................................ 65 

Aktivitet 3 - Børns Vilkår (5.-7. kl.) ........................................................................................................... 66 

Aktivitet 4 - Børnesoldater (5.-9. kl.) ....................................................................................................... 67 

Aktivitet 5 - Hvem bestemmer – børnene eller de voksne? (5.-6. kl.) .................................................... 69 

Aktivitet 6 - Børns rettigheder (5.-7. kl.).................................................................................................. 70 

Kilde- og materialeliste ................................................................................................................................ 72 

Janusz Korczak ......................................................................................................................................... 72 

Børns rettigheder .................................................................................................................................... 72 

Børnekonventionen ................................................................................................................................. 73 

De praktisk-musiske og kreative fag ........................................................................................................ 73 

Den 2. Verdenskrig, holocaust ................................................................................................................. 73 

Faglitteratur om Holocaust ...................................................................................................................... 74 

Skønlitteratur ........................................................................................................................................... 76 

Film .......................................................................................................................................................... 76 

Litteratur om Warszawa-ghettoen .......................................................................................................... 77 



                        

         Chlodnagaden nr. 33   
 

  Side 4 af 77 

Teatret Fair Play – Børns Rettigheder 

Lærervejledning 

Baggrund og samarbejdspartnere 

Kender du Janusz Korczak? Nej, måske ikke, men det burde du. Janusz Korczak var en kendt jødisk polsk 

børnelæge, forfatter, pædagog og børnehjemsleder, som virkede i Warszawa før og under 2. Verdenskrig.  

På børnehjemmet udviklede og praktiserede Janusz Korczak sit børnedemokrati. Hans tanker om børn og 

børns rettigheder var dengang banebrydende og han var langt forud for sin tid. Hans tanker har mange år 

senere dannet grundlag for bl.a. FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Hans ideer om, at børn skal ses 

og behandles som ”hele” mennesker og ikke kun er ”ufærdige voksne” er også grundlaget for det, vi kalder 

det nordiske syn på børn.  

I 1940 blev Korczaks børnehjem for jødiske børn tvangsflyttet til den jødiske ghetto i Warszawa. Her 

fortsatte Janusz Korczak sit virke, men arbejdet kom især til at dreje sig om at indgyde børnene mod på 

livet i det menneskeskabte helvede, som de nazistiske tyskere havde iværksat. Da nazisterne i 1942 

begyndte at rydde ghettoen og sende jøderne til gaskamrene i Treblinka, valgte Korczak – på trods af flere 

tilbud om at blive hjulpet til flugt ud af byen og landet – at følge ”sine børn” i døden.  

Historien om det jødiske børnehjem og hverdagen i Chlodnagaden nr. 33 i ghettoen er basis for 

teaterforestillingen, som dels vil give et billede af nogle børns vilkår i en helt særlig situation i en særlig 

historisk tid, og dels fokusere på Korczaks banebrydende tanker om børn og deres rettigheder. 

I november 2011 og januar 2012 holdt Teatret Fair Play en række dramatiske workshops for elever fra 5.-7. 

klasse i Holbæk kommune med temaet ”Børns rettigheder”. 

Et samarbejde med og økonomisk tilskud fra Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning har gjort det 

muligt i september 2012 at vise forestillingen for alle kommunens 5.-6. klasser samt for forældre, børn og 

andre interesserede.  

Hos Teatret Fair Plays samarbejdspartnere Holbæk Museum og Andelslandsbyen Nyvang er relaterede 

tilbud i form af besøg og deltagelse i workshops iværksat. Workshoppen på Holbæk Museum vil fokusere 

på børns vilkår og rettigheder i et historisk perspektiv, mens Nyvang-delen vil dreje sig om et indblik i og en 

forståelse af det daglige liv (i Danmark især) i den historiske periode – 2. Verdenskrig, som er forestillingens 

ydre univers.  

Dette inspirations- og undervisningsmateriale er produceret i forbindelse med Teatret Fair Plays forestilling: 

”Chlodnagaden nr. 33”, som er Teatret Fair Plays 40 års jubilæumsforestilling. Såvel forestillingen som 

materialet er beregnet for elever i 5.-9. klasse.  
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Hvorfor arbejde med Børns Rettigheder 

Medierne bruger meget tid på sager om omsorgsvigtede børn og er på denne måde med til at vise, at også 

Danmarks børn har brug for viden om deres rettigheder. Forældre og andre voksne har måske også brug for 

at blive mindet om denne viden, for er vores børn vores børn? Kahlil Gibran har skrevet følgende digt: 

Our children are not our children. 

Your children are not your children. 

They are the sons and daughters of Life's longing for itself. 

They come through you but not from you, 

And though they are with you yet they belong not to you. 

You may give them your love but not your thoughts,  

For they have their own thoughts. 

You may house their bodies but not their souls, 

For their souls dwell in the house of tomorrow,  

which you cannot visit, not even in your dreams. 

You may strive to be like them,  

but seek not to make them like you. 

For life goes not backward nor tarries with yesterday. 

You are the bows from which your children 

as living arrows are sent forth. 

The archer sees the mark upon the path of the infinite,  

and He bends you with His might  

that His arrows may go swift and far. 

Let your bending in the archer's hand be for gladness; 

For even as He loves the arrow that flies,  

so He loves also the bow that is stable. 

Fra The Prophet af Kahlil Gibran, 1923.  

 

Temaet ”børns rettigheder” og de her i hæftet didaktiserede aktiviteter kan medvirke til at opfylde 

folkeskolens formålsformuleringer. Materialet søger at tilgodese arbejdsmetoder, hvor en enkelte elevs 

erkendelse og handlekompetence sættes i fokus (fremhævelserne med fed er vores): 

Folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk 

kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så 
eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling 

og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 
et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati. 
 Kilde: Folkeskoleloven (LBK nr. 998 af 16/08-2010) 
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Materialets aktiviteter lægger endvidere op til, at der enten i indhold eller i arbejdsmetode arbejdes med 

skolens kulturfag (drama, billedkunst), dansk, historie, samfundsfag og kristendom/filosofi. Fagene ses som 

kvalificerende hinanden, hvorfor et tværfagligt forløb, emnearbejde eller problemløsende projektarbejde 

vil være ideelt. Her er i ikke-prioriteret rækkefølge nævnt nogle fag og trinformål, som materialet opfylder 

(læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside om fag og formål: http://www.uvm.dk/Uddannelser-

og-dagtilbud/Folkeskolen/Faelles-Maal):  

 

Historie: 

 

Dansk: Billedkunst: 

 

Drama: 

 

Udvikling og sammenhæng i det 

historiske forløb skal eleverne 

udbygge deres indsigt i menneskers 

liv og livsvilkår gennem tiderne. 

 

videre udvikle deres viden om, 

forståelse af og holdninger til egen 

kultur, andre kulturer… 

 

styrke deres historiske bevidsthed og 

identitet og give dem indsigt i, 

hvordan de selv, deres livsvilkår og 

samfund er historieskabte, og give 

dem forudsætninger for at forstå 

deres samtid og reflektere over 

deres handlemuligheder. 

 

stimulere elevernes evne til 

indlevelse, analyse og vurdering og 

fremme deres lyst til at formulere 

historiske fortællinger på baggrund 

af tilegnet viden. 

fremme elevernes 

oplevelse og 

forståelse af sprog, 

litteratur og andre 

udtryksformer som 

kilder til udvikling 

af personlige og 

kulturel identitet.  

faget skal fremme 

elevernes 

indlevelsesevne og 

deres æstetiske, 

etiske og historiske 

forståelse. 

 

at eleverne ved at 

producere, opleve og 

analysere billeder 

bliver i stand til at 

iagttage, reflektere, 

bruge og forstå 

billedsprog som et 

kommunikationsmidde

l. 

eleverne skal i 

arbejdet med plane, 

rumlige og digitale 

billeder tilegne sig 

færdigheder i og viden 

om kunst, medier og 

andre visuelle udtryks- 

og 

kommunikationsforme

r som grundlag for at 

udtrykke sig gennem 

billeder og andre 

visuelle former. 

 

udvikle lyst til og 

færdighed i at bruge 

drama som 

udtryksmiddel og 

fremme deres indsigt 

i og glæde ved 

teatrets særlige 

kommunikationsfor

m. 

Undervisningen skal 

udvikle elevernes 

forståelse og brug af 

det dramatiske 

udtryk som en 

mulighed for at 

indleve sig i 

mennesker, 

situationer og 

miljøer. 

 

 

 

 

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/Faelles-Maal
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/Faelles-Maal
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Materialets opbygning 

Materialet består af en beskrivelse af forestillingen Chlodnagaden nr. 33, baggrundsmateriale, 

litteraturliste samt forslag til undervisningsaktiviteterne, der er opdelt i tre emner: 

- Forestillingen Chlodnagaden nr. 33 

- Emnet Korczak og Warszawas ghetto 

- Temaet Børns Rettigheder 

Børns rettigheder er den røde tråd i forestillingen og vil derfor også være gennemgående for opgaverne om 

Chlodnagaden nr. 33. 

Materialet er meget bredt formuleret med aktiviteter, som læreren kan plukke i enten før og/eller efter 

forestillingen. Det vil være optimalt, at eleverne er ført ind i forestillingens emne og univers (Janusz 

Korczak, den jødiske ghetto og 2. Verdenskrig). Materialet henvender sig primært til elever i 5.-7. klasse, 

men det vil også være uhyre relevant for elever i udskolingen. Vi mener, at den enkelte lærer kender sine 

elever bedst og kan derfor tilrette/ændre i aktiviteterne så de lever op til kravene om 

undervisningsdifferentiering mv..   

Forestillingens univers, den jødiske ghetto i Warszawa under 2. Verdens krig og udryddelseslejren 

Treblinka, er selvsagt et meget dramatisk emne, hvilket på forskellig vis også vil afspejle sig i aktiviteterne. 

Nogle af aktiviteterne fører til eksistentielle samtaler, som elever har forskellige forudsætninger for at 

deltage i. En enkelt aktivitet fører til arbejdet med emnet børnesoldater, og der lægges her konkret op til 

arbejdet med militsleder Joseph Konys børnesoldater i Uganda. Emnet er relevant, og det kan gennemføres 

uden inddragelse af videoen om Kony, der de seneste par måneder i medierne har været meget omtalt. 

Læreren må, i arbejdet med alle aktiviteterne, men særligt i de mere følsomme evt. i samarbejde med 

skoleledelsen/-bestyrelsen afgøre, hvorledes aktiviteten konkret skal tilrettelægges/ændres så den passer 

til den konkrete elevgruppe.  

Alle copyrightregler skulle være overholdt og tilgodeset i udarbejdelsen af materialet. Materialet er gratis 

og findes på Teatret Fair Plays hjemmeside www.fairplay.dk. Det må frit kopieres og benyttes i folkeskolens 

undervisning.  

Undervisningsmaterialet er udarbejdet med støtte af Kultur- og Skoletjenesten. 

 

 

 

 

http://www.fairplay.dk/
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Forestillingen Chlodnagaden nr. 33 

I forestillingen Chlodnagaden nr. 33 møder du den jødisk-polske læge, pædagog, forfatter og 

børnehjemsleder Janusz Korczak og hans næsten 200 jødiske børnehjemsbørn i Warszawas ghetto i 1940-

42 under 2. Verdenskrig.  Her lever de under meget trange og meget barske vilkår. Fattigdom, sult, frygt og 

forfølgelse samt fornedrelse fra de nazistiske tyskere hører til dagens uorden, men vi møder også glæde, 

håb, tro, tillid og kærlighed. Chlodnagaden nr. 33, som er forestillingens titel, er navnet på den adresse i 

ghettoen, hvor Korczaks børnehjem havde til huse i en periode.  

Forestillingen starter med, at Korczak og hans børnehjemsbørn i oktober 1940 tvinges ind i ghettoen. Her 

konfiskerer nazisterne deres knappe madforsyning af kartofler. Korczak skriver nu et klage- og protestbrev 

til de tyske nazistiske myndigheder. Mens Korczak skriver sit brev, hører vi stemmer citere brudstykker af 

den pædagogiske tænkning, som Janusz Korczak blev kendt for i samtiden, og ikke mindst i eftertiden, og 

som har været baggrund for og en væsentlig inspiration til formuleringen af FN’s Konvention om Barnets 

Rettigheder i 1989.  

Janusz Korczak er på børnehjemmet en sammensat og helt unik personlighed, et lys i mørket i ghettoen. 

Han er et eksempel til efterfølgelse og en stor inspirator for alle. Han forsøger i virkeligheden at realisere 

det, som han i sine bøger og forskning havde skrevet og sagt. 

I forestillingen møder vi en række jødiske børnehjemsbørn Marta, Stasiek, Rosa og Jerzy, som hver især og 

sammen lever og drømmer om et liv i fred og frihed, mens de prøver at få den barske dagligdag til at gå 

nogenlunde normalt på børnehjemmet. 

Korczak opsøger de tyske myndigheder og forelægger uden held sin sag om kartoflerne. Han fornedres og 

fængsles. Børnene på børnehjemmet lever i mellemtiden i uvished og gisner om hans skæbne. 

Korczak kommer efter en måned tilbage til børnehjemmet. Han er svækket af fængselsopholdet, men 

fortrænger sine egne trængsler og opmuntrer de urolige børn med historier og fantasier. 

Børnene er generelt bange og utrygge, men på børnehjemmet i Chlodnagaden nr. 33 oplever de 

imødekommenhed, tryghed, respekt og ægte menneskelig omsorg. 

Korczak har en betroet medarbejder på børnehjemmet Madame Stefa. Hun hjælper børnene med alt og er 

tillige en stor støtte for Korczak. 

Gennem praktiske handlinger, små opgaver og betroede jobs samt mundtlige opmuntringer får Korczak 

børnene til at tro på sig selv. Samtidig får han dem til at leve med deres ofte grumme fortid og nutidens 

trængsler og afsavn. På børnehjemmet indfører Korczak en række rutiner og foranstaltninger, som han i sin 

pædagogiske litteratur havde slået til lyd for fx et børneparlament og en børneretssal, hvor børnene selv 

opstiller regler for opførsel og livet på børnehjemmet.  

Tiden går og forholdene i ghettoen forværres hele tiden. På trods af rygter om drab og deportationer går 

livet videre på børnehjemmet i Chlodnagaden nr. 33.  
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En af drengene Stasiek må ufrivilligt forlade børnehjemmets tryghed efter at have overfaldet et andet barn, 

og efter at børnedomstolen på hjemmet har dømt ham til udvisning. Stasiek begiver sig herefter ud i 

ghettoens barske og vilkårlige virkelighed. 

I juli 1942 udsteder tyskerne en ordre om deportation af jøder fra ghettoen. Rygter fortæller en frygtelig 

historie, nemlig at jøderne fragtes til særlige lejre, hvor de heldige tvinges til hårdt arbejde, og hvor de 

uheldige myrdes med det samme i gaskamre. 

Rygterne om deportationerne når også børnehjemmet i Chlodnagaden nr. 33. Korczak opsøges af 

velmenende folk, der opfordrer ham til flugt. Han nægter og bliver hos ”sine børn.”  

Den 6. august 1942 kommer så den ordre, som alle havde frygtet, ordren om tømningen af børnehjemmet. 

Korczak, alle børnene og personalet forlader herefter bange, men med stor værdighed børnehjemmet uden 

at vide, hvad deres skæbne vil bringe dem. 

Deres skæbne blev en tvangstransport til KZ-lejren Treblinka, hvor de straks blev myrdet i gaskammeret. 

Janusz Korczak bliver sammen med sine børn til det sidste. Han opmuntrer dem og holder modet oppe hos 

dem selv i den sidste stund. I Treblinka står i dag 17.000 mindesten, bl.a. en for Janusz Korczak og hans 

børnehjemsbørn.  
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Baggrund: Jøder, ghettoer og 2. Verdenskrig 

Tyskland og jøderne 

I 1933 er nazistpartiet under ledelse af Adolf Hitler kommet til magten i Tyskland. 

I det nazistiske samfundssyn og verdensbillede indgik en stålsat tro på, at den ariske race (dvs. den tyske) 

var alle andre racer og folkeslag overlegen. Man havde et negativt syn på andre folk og racer, og specielt 

jøderne opfattede de som et problem. 

De tyske jøder selv følte sig som tyskere og opførte sig som andre tyskere, men nazisterne og Hitler så ned 

på dem og ønskede på alle måder at skade dem. 

I første omgang blev de stemplet som utyske, senere blev der indført en række diskriminerende love mod 

jøderne (Nürnberglovene 1935). Nazisterne prøvede først at fratage jøderne alle rettigheder, dernæst at 

tvinge dem til at forlade Tyskland. Senere forfulgte man jøderne og ødelagde deres ejendele (Krystalnatten 

– november 1938).  

De, der kunne, flygtede ud af Tyskland, men mange blev, da de ikke havde muligheder for at flygte. Andre 

lande i Europa ville heller ikke tage imod jøderne, så de var på en måde sat skakmat. 

Adolf Hitler havde en drøm om, at der, hvor der historisk set havde levet tyskere, og der, hvor der i 

1930’erne levede tyskere, der skulle hans og nazisternes herredømme gælde. Han talte derfor om et tysk 

domineret Europa – et Lebensraum. En anden grund til den tyske nazistiske ekspension var behovet for 

råstoffer og andre ressourcer, som Tyskland ikke selv rådede over.  

Den tyske nazistiske ekspansionslyst gik i første omgang ud over Østrig, som blev besat (annekteret) i 1938. 

Det samme blev Tjekkoslovakiet i to omgange(1938 og 1939). Omverdenen var nervøs for, hvad de tyske 

nazister kunne finde på, men håbede at man kunne undgå krig. 

Tyskland og Sovjetunionen, som ellers var mistroiske over for hinanden, fandt sammen og indgik en ikke 

angrebspagt i august 1939. I denne pagt var der en hemmelig delaftale om at angribe og dele Polen og 

andre nabolande. 

2. verdenskrig, angrebet på Polen i september 1939 

Den 1. september 1939 angreb det nazistiske Tyskland nabolandet Polen. Polen havde en aftale med 

England og Frankrig om hjælp i tilfælde af, at landet blev angrebet. Den 3. september 1939 erklærede 

England og Frankrig derfor Tyskland krig. Den 2. Verdenskrig var i gang.  

Den 17. september angreb Sovjetunionen også Polen, og sidst på måneden måtte Polen overgive sig. Polen 

blev delt i to dele, en tysk del og en russisk del. De vestligste dele af Polen blev indlemmet i Det Tyske Rige. 

De østligste dele blev besat af Sovjetunionen. Den midterste del af Polen blev til et tyskstyret område 

kaldet Generalguvernementet.   

Mere end 2 millioner polske jøder levede nu i områder under tysk kontrol.  

Jøderne blev i løbet af 1940 samlet i særlige bykvarterer kaldet ghettoer. Den største af dem blev ghettoen 

i Warszawa, som nåede op på næsten 1/2 million indbyggere. For jøderne var situationen i ghettoerne 

rædselsfuld: sult, sygdomme og hårdt tvangsarbejde tog livet af mange. De mest udsatte var børn og ældre.  
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I sommeren 1941 angreb tyskerne Sovjetunionen, hvorved mange flere jøder kom under tysk kontrol. De 

mange jøder udgjorde et stadig større for de tyske nazister.   

I løbet af 1941 udtænkte de derfor den endelige løsning på jødespørgsmålet. Den endelige løsning bestod i 

tvangsarbejde og aflivning i særlige KZ-lejre (koncentrationslejre). Jøder i de besatte lande blev først 

frataget alle deres ejendele, sendt i ghettoer og derefter fragtet til lejre, hvor de enten blev tvunget til 

hårdt arbejde eller ført til gaskamre, hvor de blev myrdet med det samme. Den største og værste lejr var 

Auschwitz i det nuværende sydlige Polen ikke langt fra byen Krakow. Her blev mere end 1 million 

mennesker myrdet i perioden 1941-1945.  

Livet i ghettoerne var slemt, men fra sommeren 1942 skulle jøderne også forholde sig til mange 

deportationer til udryddelseslejre, som efterhånden tømte ghettoerne. Fra 1942 - 1943 blev omkring 2 

millioner polske jøder myrdet ved gasning. Som de sidste blev ca. 80.000 jøder i ghettoen i Lodz deporteret 

til Auschwitz i 1944. 

Ghettoerne 

De jødiske ghettoer i det besatte Polen blev oprindeligt oprettet i forbindelse med en planlagt deportation 

af de polske jøder. 

I første omgang var det planen at oprette en art "jøde-reservat" i Generalguvernementets østligste del 

(”Lublin-planen”). Senere hen, i løbet af 1940, fremkom en plan om at deportere alle jøder under tysk 

nazistisk herredømme til øen Madagaskar ud for Afrikas østkyst. 

Både Lublin-planen og Madagaskar-planen forudsatte, at de polske jøder blev samlet i særlige områder, 

hvorfra de nemt kunne fjernes (deporteres), når planerne skulle realiseres. Jøderne blev derfor tvunget til 

at flytte til byerne og kort herefter til bestemte bydele. Specielt i de største polske byer, Warszawa og Lodz, 

skabtes der herved store jødisk-dominerede bydele. Efterhånden blev disse bydele lukket af fra den øvrige 

by. Dermed var ghettoerne skabt.  

Ghettoerne blev fra nazistisk side udelukkende opfattet som midlertidige. Nazisterne ville med 

ghettoiseringen af de polske jøder sikre sig, at de let kunne flytte jøderne, når tiden kom. Man ville 

endvidere isolere jøderne fra den polske befolkning og tvinge dem til at opgive deres forretninger, 

ejendomme osv. Ligesom i Tyskland var det meningen, at jøderne skulle forsvinde fra det offentlige liv. 

Endelig var nazisterne bange for sygdoms-epidemier og håbede derfor at isolere de mest oplagte 

smittebærere, ifølge dem, jøderne.  

At ghettoerne var midlertidige betød, at jøderne selv måtte betale for deres mad uden at kunne tjene 

penge ved at arbejde. Nazisterne ville presse jøderne til at bruge deres sidste penge og andre værdier ved 

at tvinge dem til at købe deres egen mad og andre nødvendige ting. De polske jøder var ikke rige, så meget 

hurtigt opstod der sult og nød i ghettoerne.     

De tyske nazister indså, efterhånden, at ghettoplanerne ikke var hensigtsmæssige og begyndte derfor at 

udtænke andre måder at løse det jødiske problem på. Nazisterne lukkede i første omgang de jødiske 

ghettoer inde med mure og pigtråd, sådan, at jøderne ikke kunne komme ud, og sådan at polakkerne ikke 

kunne se, hvordan jøderne havde det i ghettoerne. 
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Den største polske ghetto, Warszawa-ghettoen blev oprettet i løbet af efteråret 1940. Den stod først færdig 

næsten et år efter, hvor næsten 500.000 jøder boede her.   

I Warszawa besluttede de tyske nazister at lade jøderne i ghettoen arbejde for maden. Sult var det største 

problem. Jøderne fik hver dag kun mad svarende til 183 kalorier at leve for. Om de fik mad eller ej afhang af 

de tyske nazisters velvilje og muligheder. Forsyningerne var knappe og uregelmæssige, hvorfor sult og 

hunger hørte til dagens uorden. Den manglende mad førte til sortbørshandel og smugleri. Selv madaffald 

og husdyr blev købt og solgt for penge.   

Ghettoerne nedlægges 

Efter nazisternes angreb på Sovjetunionen i sommeren 1941 kom rigtig mange nye jøder under tysk 

nazistisk kontrol. De tyske nazisters oprindelige idé om deportation af jøderne blev nu helt opgivet, og 

parolen blev, at alle uarbejdsdygtige jøder, herunder kvinder og børn skulle myrdes. De, der kunne arbejde, 

kunne forblive i live, så længe de var raske og sunde, når de blev svage eller syge, skulle de også myrdes.    

Fra andre egne af Europa begyndte man nu også at sende jøder med tog østpå til bl.a. Polen. For at skaffe 

plads til ”de nye” jøder blev det af pladshensyn nødvendigt at fjerne, dvs. myrde de svageste, de syge og de 

uarbejdsdygtige, herunder også børnene.   

Massemord på jøderne  

Samtidig med at man flyttede flere jøder fra vest til øst og dermed tømte de polske ghettoer, arbejdede de 

tyske nazister med forskellige måder at aflive større grupper af jøder på. Man fandt i efteråret 1941 ud af, 

at gasning var en meget effektiv aflivningsmetode. 

De første massedrab med gas fandt sted i den nyoprettede udryddelseslejr Chelmno i december 1941, her 

opholdt sig uarbejdsdygtige jøder fra ghettoen i Lodz. 

I begyndelsen af 1942 begyndte de tyske nazister at rydde og tømme de polske jødiske ghettoer. Jøderne 

blev sendt til udryddelseslejre, hvor de blev gasset. I tre udryddelseslejre i Generalguvernementet, der kun 

havde til formål at udrydde de polske jøder, blev næsten 2 millioner jøder gasset til døde i løbet af perioden 

1942-43. Udryddelsen af de polske jøder blev af nazisterne kaldt ”Aktion Reinhard”. 

I Warszawa forlod den første transport med jøder ghettoen den 22. juli 1942. Officielt hed det sig, at 

jøderne skulle transporteres til arbejde uden for ghettoen, men reelt bliver de ca. 5.000 mennesker kørt 

direkte til gasning i udryddelseslejren Treblinka. I løbet af de næste to måneder blev omkring 350.000 jøder 

fra Warszawa myrdet på denne måde. 

Der er kun få eksempler på, at jøderne gjorde aktiv modstand mod de voldsomme overgreb. En undtagelse 

er det store oprør i Warszawaghettoen i foråret 1943. Her var kun 70.000 jøder tilbage i ghettoen, resten, 

over 300.000, var blevet myrdet. Opstanden blev brutalt nedkæmpet og ghettoen blev herefter tømt og 

lukket.  

I alt dræbte nazisterne under 2. Verdenskrig 6 millioner af Europas jødiske befolkning på ca. 11 millioner 

mennesker. 
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Baggrund: Janusz Korczak 

Biografi 

Midt i Warszawa-ghettoens menneskelige helvede brændte der er lille lys i mørket. Dette lys var 

forfatteren og pædagogen Henryk Goldszmit (1878-1942), som er bedre kendt under sit pseudonym Janusz 

Korczak.   

Korczak var en jødisk-polsk børnelæge, forfatter og pædagog, der var leder af et børnehjem i Warszawa i 

perioden 1912-42. Han var især kendt for sit humanistiske syn og sin store respekt for børns rettigheder. På 

børnehjemmet blev han kendt som Pan Doktor, dvs. Hr.-doktoren eller som Stary Doktor, den gamle doktor.  

Han oprettede på sit børnehjem en børnedomstol, hvor børnene selv idømte hinanden med opbyggelige 

straffe for brud på hjemmets regler. Han oprettede også et børneparlament, hvor de samme regler blev 

vedtaget. Børnene drev også deres egen avis på hjemmet.  

En gang i mellem lavede Korczak teater med børnene. Nogle gange var det kendte skuespil, andre gange var 

det stykker, som børnene selv var med til at skrive. I sine bøger brugte han ofte eventyrgenren til at 

fortælle børnene, om livets mange farer og udfordringer. 

 I 1930’erne havde Korczak sit eget radioprogram, men det blev stoppet af myndighederne. Han gik ind for, 

at børn blev behandlet med den samme respekt som voksne og med de helt samme rettigheder. 

Børnehjemmet blev i 1940 af nazisterne flyttet ind i Warszawas ghetto.   

Først havde det til huse i Chlodnagaden nr. 33 og senere til Siennagaden nr.16.  

I ghettoen gik Korczak konstant rundt og tiggede mad og medicin til børnene. Venner tilbød at smugle 

Korczak ud af ghettoen, men han ville hellere blive hos ”sine børn”.  

Korczak blev i begyndelsen af august 1942 sammen med alle 196 børn sendt til udryddelseslejren Treblinka, 

hvor de alle blev brutalt myrdet. Da de forlod ghettoen, var de alle klædt i deres bedste tøj. Der er mange 

forskellige beretninger om, hvorledes afrejsen fandt sted. Nogle beskriver, at Korczak fortalte børnene ved 

afrejsen fra ghettoen, at de skulle ud på landet og nu kunne forlade den forfærdelige trange og usunde 

ghetto. Nu skulle de ud til naturen og derfor kunne de være glade og glæde sig. Én fortælling er, at en af 

børnehjemsdrengene havde medbragt en violin. Han blev af de tyske nazister bedt om at spille for optoget, 

som herefter gik syngende mod Umschlagplatz (omlastningspladsen), hvor togene, der skulle føre dem til 

udryddelseslejren, holdt. 

Et samtidigt øjenvidne har videregivet sin oplevelse af begivenhederne således: 

“... Der skete et mirakel. De små to hundrede børn græd ikke. To hundrede rene sjæle, dømt til 

døden, græd ikke. Ikke et eneste af børnene løb deres vej. Ingen af børnene forsøgte at gemme sig. 

Som svaler holdt de sig tæt ved deres lærer og rådgiver, ved deres far og bror, Janusz Korczak, så 

han kunne beskytte dem. Janusz Korczak gik, hans hoved oprejst, idet han holdt et barn I hånden, 

uden hat og med et læderbælte om livet, iført høje læderstøvler. Nogle få hjælpere blev fulgt af 

tohundrede børn, klædet i rent og pænt tøj, som om de blev båret til alteret til deres dåb (...)På alle 

sider var børnene omgivet af tyskere, ukrainere og jødiske politifolk. De slog på flokken af børn og 

nogle skød endda efter dem. Selv gadens sten og fliser græd ved synet af denne børneprocession.” 
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Korczak blev sammen med børnene til det allersidste, og han blev gasset ihjel sammen med dem. Han 

opmuntrede børnene til det sidste. Han opfordrede dem alle til, da de skulle af sted fra børnehjemmet til 

deres uvisse skæbne, at tage et stykke legetøj eller en bog med for at holde modet oppe.  

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder blev i 1989 lavet på baggrund af Janusz Korczaks ideer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Monument af Janusz Korczak og hans børn i Warszawa, Polen 
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Undervisningsaktiviteter og emner 

Forestillingen Chlodnagaden nr. 33  

19 stk. 

Fordelt i underkategorierne, hvor Børns Rettigheder også er gennemgående tema: 

A. Kommunikation (4 stk.) 

B. Drama (5 stk.) 

C. Billedkunst (6 stk.) 

D. Filosofi (4 stk.) 

Emnet Korczak og Warszawas ghetto 

2. Verdenskrig, den jødiske ghetto og Janusz Korczak 

7 stk. 

Temaet Børns Rettigheder  

6 stk. 

 

 De tre overordnede temaer hænger, som man her kan se, sammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korczak og Warszawas 

ghetto 
 

Børns Rettigheder 
 

 

Chlodnagaden nr. 33 
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Chlodnagaden nr. 33 - oversigt: 
(bemærk, at dette afsnit er inddelt i 4 underkategorier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drama 

5 stk. 

 

Kommunikation 

4 stk. 

 

Billedkunst 

6 stk. 

 

Filosofi 

4 stk. 

 

Chlodnagaden 

nr. 33 
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A. Kommunikation - oversigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevpapir og 

kuvert.  

Layout og design 

 

Kommunikation i 

gamle dage og i 

nutiden 

 

Kommunikation: 

Besvarelse af 

brev 

 

Klage- og 

protestbrev … 

 

Kommunikation 
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Aktivitet 1 - Klage- og protestbrev fra Janusz Korczak til de tyske nazistiske 

myndigheder i Warszawa (5.-9. kl.) 

Fokus på sammenhængen mellem medium og budskab. Skriftlig og sproglig opmærksomhed. 

Baggrund 

I første scene hører vi, Janusz Korczak læse op/citere et brev, som han har skrevet til de tyske nazistiske 

myndigheder i ghettoen.  

Du/I skal bruge 

 Brevet Janusz Korczak skrev (se nedenfor) 

 Papir  

 Skriveredskaber 

 Ordbøger eller nettet 

Sådan gør du/I 

1. Klassen deles op i mindre grupper. 

2. Gå i en gruppe. 

3. Læs brevet igennem for dig selv. 

4. Hvilke ord er fremmede for dig/undrer du dig over? 

5. Hvilke betydninger lægger du i disse ord: 

- ghetto 

- officielt 

- velgørenhed 

- protester 

- konfiskeret  

- ærbødig 

- forretningsfører 

- børnehjem 

- Dr (doktor) 

6. Tal med din gruppe om spørgsmål 4 og 5. 

7. Hvilken type af brev er der her tale om? 

8. Find ud af ordenes betydning ved enten at slå dem op i ordbøger eller på internettet. Skriv dem ned 

med forklaringer. Du/I kan vælge nogle ord, som du/I vil øve jer på at kunne forstå og stave. Lav en 

diktat med hinanden eller jeres lærer.  

9. Tal videre i jeres gruppe om: 

Hvilke kendetegn har følgende breve normalt? 

officielle breve? 

private breve? 

10. Hvilke ligheder/forskelle er der på medierne: brev, facebook, mail eller sms?  

11. Hvordan og med hvilket formål kan disse medier benyttes? Hvad egner de forskellige medier sig 

bedst til/ikke til?  
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12. Hvilke af disse medier benytter du jævnligt?  

 

 

Korczaks brev 

Warszawa, 29. oktober, 1940 

 

I dag, meget imod vores vilje, flyttede vi ind i Chlodnagaden i det område af byen, der officielt betegnes 

som Warszawas ghetto. Jeg har i et tidligere brev officielt ansøgt om at få omgjort den beslutning, men har 

stadig ikke fået svar. 

Vi har levet af velgørenhed og har kun med stort besvær fået det til at hænge sammen, men til min store 

fortvivlelse og på trods af mine heftige protester blev vognen med vores fulde ration af kartofler 

konfiskeret af de tyske vagter ved porten.  

I fuld fortrøstning om Deres forståelse anmoder jeg om Deres støtte med hensyn til tilbageleveringen af 

disse livsvigtige fødevarer, uden hvilke det vil være yderst vanskeligt for os at komme igennem vinteren. 

Med ærbødige hilsner  

Leder og forretningsfører for Børnehjemmet Dr. H. Goldszmit, Janusz Korczak 

 

Citat fra manuskriptet til Chlodnagaden nr. 33 
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Aktivitet 2 - Brevpapir og kuvert. Layout og design (5.-7. kl.) 

Såvel firmaer som privatpersoner benytter sig af specielt brevpapir og konvolutter, der skal signalere, 

hvad personen eller firmaet står for (brand og værdi). 

Baggrund 

Janusz Korczak skriver et officielt brev til en myndighed, her nazisterne. Gad vide hvordan hans brev og 

konvolut så ud?  

Du/I skal bruge 

 Forskellige brevpapirer og konvolutter 

 Opslagstavle og knappenåle 

 PC 

 Evt. internettet 

Sådan gør du/I 

1. Lav grupper à 4-5 elever. 

2. Igennem fx en uge samler gruppen forskellige eksempler på brevpapirer sammen. Det kan være 

brevpapir fra fx jeres hjem eller skolen.  

3. Hæng dem op på gruppens opslagstavle. I kan få jeres lærer til at forklare jer om arbejdet med 

”opslagstavlen”, eller I kan læse om det i Billedhandlinger af Susan & Lars Nørgård, 

Dansklærerforeningen 1994.  

4. Samtal nu om de forskellige brevpapirer og deres signaler, altså hvad vil afsenderen gerne stå for 

(værdier), mens L flytter rundt på dem: 

Er der nogle, der ligner hinanden? På hvilken måde? 

Er der nogle, der er meget forskellige fra hinanden? På hvilken måde? 

5. Kategorisér brevpapirerne i et forsøg på at skabe orden og overblik.  

Find frem til kategorier som for eksempel a) firmabrevpapir, privatbrevpapir, ungdomsbrevpapir, 

fritidsklubbrevpapir. I kan også lave kategorier som for eksempel b) søde, alvorlige, vilde, grimme, 

lukkede, åbne eller kategorier som for eksempel c) statiske, dynamiske, hårde, universelle. 

6. Fremlæg jeres kategorier og brevpapirer for de andre grupper og hør deres kommentarer til jeres 

tavle. 

7. Med inspiration i alle opslagstavlerne designer du nu selv et brevpapir. Du kan selv vælge, om du vil 

designe brevpapiret til dig selv eller nogle andre fx skolen. Du kan vælge at benytte PC eller lave det 

manuelt i hånden. I Microsoft Office- pakken findes nogle eksempler på brevpapir, og her kan du 

også selv designe.   

8. Hvis I har tid, kan du/I designe en tilhørende konvolut eventuelt også stempel og frimærker. I kan 

vælge at lave nye opslagstavler med eksempler på frimærker og/eller stempler. 
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Aktivitet 3 - Kommunikation: Besvarelse af brev (5.-9. kl.) 

Afsender – Budskab – modtager. Sammenhængen mellem medium og budskab. 

Baggrund 

I første scene hører vi Janusz Korczak læse et brev, som han har skrevet til de tyske nazistiske myndigheder, 

op. Hvordan tror du, at nazisterne, den offentlige myndighed, ville besvare brevet?  

Du/I skal bruge 

 Brevet Janusz Korczak skrev 

 Papir  

 Skriveredskaber 

 Evt. PC eller gammeldags skrivemaskine 

Sådan gør du/I 

1. Læs Janusz Korczaks brev igennem. 

2. Tal med en klassekammerat/makker om, hvordan du tror, nazisterne ville besvare brevet. Husk på 

vi her er i Warszawa 29. oktober 1940!  

3. Skriv brevet enten alene eller sammen med din klassekammerat/makker.  

4. Hvordan ville brevets layout være (brevpapiret, konvolutten, stemplet og/eller frimærket)? Lav en 

skitse til, hvordan du forestiller dig, det ville have været og set ud. 

5. ”Send” brevet til et andet makkerpar eller en helt ny klassekammerat/makker. Du vil selv modtage 

et brev fra en af dine klassekammerater.  

6. Læs brevet og fortæl forfatteren til brevet om, du synes, det er troværdigt eller ej? Kom med 

eksempler på hvorfor/hvorfor ikke. Giv også kommentarer til layoutet.  
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Aktivitet 4 - Kommunikation i gamle dage og i nutiden (7.-9. kl.) 

I dag skriver unge mennesker sjældent papirbreve til hinanden. Mange skriver, hvis de har oplevet noget, 

de gerne vil dele med andre, en sms eller giver en Facebook status-opdatering, som andre kan 

kommentere på. Kommunikation ændrer sig over tid. I gamle dage skrev man mange breve, senere 

begyndte man at tale i telefon og nu sender man sms’er eller skriver på Facebook eller et andet socialt 

medie. 

Baggrund 

 Janusz Korczak oplevede at få konfiskeret alle børnehjemmets kartofler.   

I skal bruge 

 En lang strimmel papir 

 Skriveredskaber 

 Evt. PC og internetadgang 

Sådan gør I 

1. Hvis du havde haft en lignende oplevelse, hvilken status-opdatering, ville du så komme med? Skriv 

dit forslag på papiret. Udform evt. papiret som en Facebook-side (kik på internettet for inspiration, 

hvis du ikke allerede kender til Facebook). 

2. Hæng din status-opdatering op i klassen. Gå rundt og kommentér. 

3. Samtal efterfølgende om oplevelsen. 

4. Debatter mulighederne/begrænsningerne i Facebook. 

5. Hvordan skulle din status-opdatering på Facebook have set ud om din oplevelse af forestillingen 

Chlodnagaden nr. 33? 
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B. Drama - oversigt 
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Aktivitet 5 - Spil om konfiskation af kartofler (5.-6. kl.) 

Lav et lille spil om, hvordan tyskerne tog Janusz Korczaks og børnehjemmets kartofler. 

Baggrund 

Vi hører i teaterstykket, at børnehjemmet får konfiskeret deres kartofler, da de flytter ind i ghettoen, men 

vi ved ikke, hvordan det foregik.  

I skal bruge 

 Grupperum, hvor I kan forberede og øve.  

 Vejledningen i Spilforberedelse (se næste side). 

 Ganske få rekvisitter: et par briller til Korczak, noget der kan ligne en kartoffelvogn, noget der kan 

illustrere våben til vagterne. Det er bedst, med så få rekvisitter som muligt. 

Sådan gør I 

1. Hvordan forestiller du/I jer situationen var, da de tyske nazistiske vagter konfiskerede kartoflerne? 

Samtal med din gruppe.  

2. Fordel rollerne imellem jer: 

- Janusz Korczak,  

- tyske vagter (har der været en overordnet fx en sergent? Måske endda en kaptajn?), 

- børnehjemsbørn (fx Rosa, Marta, Jerzy, Stasiek),  

- Madam Stefa,  

- evt. andre personer  

3. Øv spillet som skal vare ca. 5 min. Brug gerne vejledningen i spilforberedelsen (se næste side).  

4. Spil situationen for klassen.  

5. Hør hvordan jeres klassekammerater tænker om jeres bud på situationen. Er det realistisk eller ej? 

Hvorfor/hvorfor ikke?  
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Vejledning i Spilforberedelse 

 

 

Indledning: Når I skal spille, skal I præsentere sted og personer.  

Situationen:  Hvor? 

Hvem? 

Vær omhyggelige med at leve jer ind i personerne. Giv navn, køn og alder. Lav et interview 

eller leg den varme stol, hvor I ved at interviewe hinanden, lever jer ind i 

personerne/rollerne. Byg personerne op (find personernes forhistorie, tidligere og nutidige 

relationer, tidligere og nutidige drømme og forventninger m.m.) 

Handling: Tænk med teaterbriller: de andre grupper skal tydeligt kunne aflæse jeres spil.  

Byg spillet op: start – klimaks – afslutning! (Berettermodellen) 

Øv spillet (meget gerne flere gange) – giv dig tid til at mærke din rolle! Spil jeres scene for 

jeres lærer, inden I viser spillet for de andre grupper.  

Vigtig: Tænk: Fra jeg til vi! I skal tænke på, at INGEN af jer har set, hvordan situationen foregik, så 

ingen har den helt rigtige løsning. Alle grupper har forskellige forslag. Ingen af jer ER de 

personer, I spiller. I har heller ikke - og kommer forhåbentlig heller ikke til - at leve under 

sådanne forhold som jeres personer gør; så I gør det bedste, I kan for at spille en fortælling 

og rolle. Så både I og andre får noget ud af det! 

 

I eller jeres lærer kan i litteraturlisten finde bøger om drama, og det at lave spil. 
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Aktivitet 6 - Janusz Korczak og klagen over de manglende kartofler (5.-9. kl.) 

Synsvinkler og andre versioner af handlingsforløb. 

Baggrund 

Janusz Korczak har skrevet om forskellen på mennesker og maskiner. Mennesket er noget særligt, og det 

har altid et valg. Mennesker kan derfor altid handle anderledes. 

I skal bruge 

 Vejledningen i Spilforberedelse (se aktivitet 5 ovenfor) 

 Om mennesker og/eller maskiner (se næste side) 

 Papir 

 Skriveredskaber 

 Musik og noget til at afspille det med 

 Eventuelle rekvisitter fx briller til Korczak, noget der skal illustrere våben til soldaterne. Det er 

bedst, med så få rekvisitter som muligt. 

Sådan gør I 

1. fordel jer i grupper og fordel de tre versioner imellem jer (der kan godt være flere grupper, der 

arbejder med samme version) 

 

2. Version 1: Fokus på Korczak 

I scene 3 er Janusz Korczak taget til Gestapo for at indgive sin klage. Diskutér hvordan I oplever 

scenen. Korczak kunne have klaget på en anden måde. Diskutér hvordan han kunne have gjort det 

anderledes. Fordel rollerne imellem jer, øv jer – brug gerne Vejledning i spilforberedelsen - og spil 

situationen for klassen. Hør hvordan jeres klassekammerater tænker om jeres version. 

 

Version 2: Fokus på kropsbevægelser og musik 

I scene 3 er Janusz Korczak taget til Gestapo for at indgive sin klage. Diskutér hvordan I oplever 

scenen. Lav scenen nøjagtig som i manuskriptet, men som en stumfilm. Hvilken musik vil I benytte? 

Fordel rollerne imellem jer, øv jer – brug gerne Vejledning i spilforberedelsen - og spil situationen 

for klassen. Hør hvordan jeres klassekammerater tænker om jeres version. 

 

Version 3: Fokus på Nazisterne 

I scene 3 er Janusz Korczak taget til Gestapo for at indgive sin klage. Diskutér hvordan I oplever 

scenen. Kaptajnen og/eller sergent kunne have reageret på en anden måde. Diskutér hvordan man 

kunne have gjort det anderledes end i forestillingen. Fordel rollerne imellem jer, øv jer – brug gerne 

Vejledning i spilforberedelsen - og spil situationen for klassen. Hør hvordan jeres 

klassekammerater tænker om jeres version. 

 

3. I kan vælge at skrive jeres eget eller en anden gruppes spil ned. I eller jeres lærer kan læse mere om 

at skrive skuespil i bogen At skrive skuespil af Arne Katholm, Drama 2010 eller kikke på linkene her: 
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http://www.styrligedithandicap.dk/wm141662  

http://www.taberzonen.dk/wm142100 

 

4. Hvilke tanker gør I jer nu, om Korczaks tekst om forskellen mellem mennesker og maskiner? 

 

 

Om mennesker og/eller maskiner 

 

Der er en vigtig forskel på et menneske og en maskine. En maskine har ingen erkendelse. Stik din finger ind 

i maskinen – og den skærer din finger af. Stik dit hoved ind i maskinen, og den skærer også hovedet af. En 

maskine kan ikke vælge. Et menneske har altid et valg. Modsat maskinen. Somme tider er livet som en 

maskine. Det giver dig ingen advarsler. Du går ind i det, og det æder dig op. Måske er der også mennesker 

som er maskiner. De forstår dig ikke eller de glemmer, at de har et valg. Måske ender de også med at æde 

dig op! 

 

Citat fra manuskriptet til Chlodnagaden nr. 33. 

http://www.styrligedithandicap.dk/wm141662
http://www.taberzonen.dk/wm142100
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Aktivitet 7 - Straf eller ej? (5.-9. kl.) 

Mennesker straffer på mange forskellige måde, men hvem er mest udsat for straf og bør man 

overhovedet straffe? 

Baggrund 

I teaterstykket hører vi direkte/indirekte om forskellige måder man straffer mennesker på.  

I skal bruge 

 Papir 

 Skriveredskaber 

 Tavlen  

Sådan gør I 

1. Tal i 2 minutter med din sidemand om alle de måder teaterstykket direkte eller indirekte fortæller 

om at straffe på. Lav en brainstorm. 

2. Lav sammen med hele klassen en fælles brainstorm.  

3. Tal om jeres brainstorm. 

4. Tal sammen om, hvordan kan man i dag i Danmark straffer mennesker? 

5. Hvordan straffer man i dag mennesker andre steder i verden? Er der steder, man ikke straffer? 

6. Hvilke (hvor mange) grunde kan der være til, at man straffer mennesker? 

Hvilke (hvor mange) grunde kan der være til, at man ikke straffer mennesker? 

7. JA/NEJ-linje-øvelse:  

Stil jer på en linje. På den ene side har I en JA side og den anden en NEJ side.  

Når jeres lærer stiller jer følgende spørgsmål skal I – straks – træde til den side, som jeres 

(individuelle) svar er. Jeres lærer kan bede dig kort fortælle, hvorfor, du mener, som du gør. I skal 

ikke diskutere jeres holdninger, I skal bare høre hinanden. Husk Børnekonventionens artikel om 

ytringsfrihed!  

Her er spørgsmålene: Er der forskel på, hvordan man straffer mennesker alt efter, om man er 

- voksen eller barn? 

- mand eller kvinde? 

- yngre barn eller ældre barn? 

- dreng eller pige? 

- ”hvid eller sort”? (Der er tænkt på etnicitet) 

- køn eller grim? 

- Og de sidste to spørgsmål: Bør man overhovedet straffe? Og hvem skal bestemme det? 

 



                        

         Chlodnagaden nr. 33   
 

  Side 29 af 77 

Aktivitet 8 - Tænke efter, tage stilling, udtrykke holdninger og lytte til andre (5.-

7. kl.) 

Om at tænke efter, tage stilling, udtrykke holdninger og lytte til andre og så det hele én gang til! 

Baggrund 

Da du, forhåbentlig, er et menneske og ikke en maskine (Se Om mennesker og/eller maskiner under 

aktivitet 6), må du kunne træffe valg. Du skal finde ud af, hvad du synes, der er rigtigt og forkert. I løbet af 

dit liv vil det måske ændre sig. 

I skal bruge 

 Et stort lokale/eller ryd borde og stole i jeres klasselokale 

 Malertape 

 Viden om 4-hjørneøvelser også kaldet vurderingsøvelser (I guides også herunder) 

Sådan gør I 

1. Lav med malertapen på gulvet en firkant. Den skal ca. være 3-4 m x 3-4 m. 

2. Gennemfør en eller flere af øvelserne nedenfor.  

Øvelsen går ud på at tage stilling til nogle holdninger/værdier. Du skal gå og stå dér, hvor 

holdningen passer til dig.  

Der er altid 3 forskellige holdninger og ét åbent hjørne. Åbent hjørne betyder IKKE, at du IKKE har 

en mening, men at din holdning ikke passer med de andre tre hjørner.  

Din lærer læser nogle holdninger op, og du skal efter kort betænkningstid gå til det hjørne, der 

passer bedst med din holdning. Det kan være svært at stå alene i et hjørne. Det kræver opbakning 

enten ved at din lærer eller en af dine klassekammerater stiller sig sammen med dig.  

Din lærer vil nu spørge dig og dine klassekammerater, hvorfor du/I står, hvor I står? Det skulle I 

gerne få en god debat ud af, hvor det ikke gælder om, hvem der har den rigtige/forkerte holdning. 

Det gælder om at høre hinandens holdninger. Husk Børnekonventionens artikel om ytringsfrihed! 

Når din lærer synes, I har talt sammen længe nok. Vil jeres lærer spørge, om nogen har lyst til at 

stille sig et andet sted. Måske vil nogen af jer flytte jer. Spørg dem efterfølgende, hvad der fik dem 

til at flytte sig.  

I litteraturlisten kan din lærer finde henvisninger til bøger om denne arbejdsmetode. 

3. Del jer i nogle grupper og lav en brainstorm over spørgsmålene til det efterfølgende arbejde (se 

næste side). Hæng jeres brainstorm op i klassen og fortæl kort for de andre, hvad I har fundet frem 

til. 

4. Hvad har du fået ud af at arbejde med denne aktivitet?  

5. Eventuelt kan I vælge at arbejde videre med følgende: Børnerådet i Danmark vil gerne have en 

børneombudsmand. Det har børnene i Grønland. Hvad er en (børne-) ombudsmand? Hvad mener I 

om forslaget? 
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4-hjørneøvelser 

 

Øvelse 1 – Straf! 

Stasiek og Jerzy er i teaterstykket flere gange er ved at komme op at slås. Stasiek bliver bortvist fra 

børnehjemmet, fordi han overfalder Jerzy. Hvis nogen udøver vold mod andre: 

1. skal man tilgive dem? 

2. straffe dem? 

3. gøre det samme som dem? 

4. åbent hjørne? 

 

Efterfølgende arbejde: 

Hvilke (hvor mange) grunde kan Stasiek have til at udøve vold på Jerzy? Af de grunde, I kan finde, er 

nogle så mere sandsynlige end andre? Hvorfor? 

 

Øvelse 2 – Lyve! 

Janusz Korczak har i en måned været fængslet af nazisterne. Her blev han gennemtævet. Da han igen er 

hjemme ved børnene, lyver han for dem om, hvordan nazisterne behandlede ham. Hvad er din mening: 

1. Voksne må gerne lyve for børn? 

2. Voksne må ikke lyve for børn? 

3. Voksne må i særlige tilfælde lyve for børn?   

4. Åbent hjørne?  

Efterfølgende arbejde:  

Hvilke (hvor mange) grunde kan Janusz Korczak have til at lyve for børnene? Af de grunde, I kan finde, 

er nogle så mere sandsynlige end andre? Hvorfor? 

Øvelse 3 – Dommer! 

Marta er blevet valgt til at dommer, men det har hun ikke lyst til. Burde det være sådan, at det i dag i 

Danmark var børn, der skulle dømme andre børn? Hvad er din mening: 

1. Børn skal dømme hinanden? 

2. Børn skal ikke dømme hinanden? 

3. De voksne skal dømme børnene? 

4. Åbent hjørne? 

Efterfølgende arbejde:  

Hvilke (hvor mange) grunde kan der være til, at børn er hhv. mere eller mindre egnede til at være 

dommere end voksne?  
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Aktivitet 9 - Eventyr og magi – stedet hvorfra vi henter vores håb og drømme 
(alle) 

Baggrund 

Janusz Korczak har i en måned af nazisterne været fængslet. Han fortæller, at han fortalte eventyr og 

lavede loppecirkus for de andre indsatte.  

I skal bruge 

 Internettet 

 Rekvisitter til loppecirkus 

Sådan gør I 

1. Find ud af hvad et loppecirkus er fx på disse links: 

http://torpsfleacircus.150m.com/Loppecirkus.htm 

http://da.wikipedia.org/wiki/Loppecirkus  

2. Med inspiration i disse links del jer op i grupper og lav jeres egen loppecirkusforestilling – med eller 

uden lopper! De behøver ikke være ens, men hvis de er det, kan I jo optræde for forskellige 

publikummer fx rundt om på skolen, børnehaven, plejehjemmet, forældre m.fl.  

Eventuelt kan I jo optage det og afspille det, når det engang passer sig. 

 

 

 

Korczak: Og da de hørte, jeg boede sammen med jer, så gjorde de plads til at jeg kunne ligge på høet 

og ville have, jeg skulle fortælle dem godnathistorier. 

 

Rosa: Hvad for nogen kunne de bedst li’? 

 

Korczak: Den bestøvlede kat helt sikkert. De elskede det der med en kat i fint tøj, og at den var så 

smart at få fat i et slot til sin prins uden at stjæle. Og så kunne de li’ Aladdin” – især det med 

den fortryllede lampe, der kunne opfylde alle ens ønsker… og vi lavede cirkus. Jeg lærte dem 

at fange de lopper, der plagede dem dag og nat, og så trænede vi med dem hver eneste dag 

og lærte dem nye kunster. Lige straks vil Polen være oversvømmet af omrejsende 

loppecirkus! 

 

Citat fra manuskriptet til Chlodnagaden nr. 33. 

 

 

 

 

 

http://torpsfleacircus.150m.com/Loppecirkus.htm
http://da.wikipedia.org/wiki/Loppecirkus
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C. Billedkunst - oversigt 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder laver 

fortællinger 

 

Mindesmærker 

 

Livet på Korczaks 

børnehjem 

 

Identitet 

 

Omforme udsagn 

til billeder 

 

Børnehjemmets 

domstol 

 

Billedkunst 
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Aktivitet 10 - Børnehjemmets domstol: Magt og straf (5.-9. kl.) 

I teaterstykket hører vi direkte/indirekte om forskellige måder man straffede mennesker på. 

Baggrund 

I teaterstykket oplever personerne bl.a. vold, tyveri, mord, mobning (eller angsten for det). Børnene på 

børnehjemmet har udarbejdet deres egen domstol med egne artikler til at dømme efter. Ifølge Janusz 

Korczak er der en lov der gælder for voksne og en der gælder for børn.  

I skal bruge 

 PC/internetadgang 

 Bestemmelser om adfærd på jeres skole 

 Klassens regler  

 Paragrafferne for Børnehjemmets domsstol (se næste side) 

 Papir og tegne-/maleredskaber 

Sådan gør I 

1. Læs og forstå om magtens tredeling her i Danmark: 

a. Den lovgivende (Folketinget) 

b. Den udøvende (Regeringen) 

c. Den dømmende (Domstolene) 

I kan også få jeres lærer til at fortælle jer om det.  

2. Når nogen skal dømmes, skal dommeren afgøre ”hensigt” for at kunne udmåle en eventuel straf, 

siger børnene i teaterstykket Chlodnagaden nr. 33. Med det mener de, at man kan gøre en 

handling med forsæt – altså, at man gør et eller anden med vilje. Handlinger kan begås som: 

a)hændeligt uheld, b). simpel uagtsomhed, c) grov uagtsomhed eller d) med forsæt. Kom med 

eksempler på disse 4 typer. 

3. Synes I, at der i teaterstykket er steder, hvor magtens tredeling ikke er blevet overholdt? Find 

eksempler og debatter. Husk: Børnekonventionens krav om ytringsfrihed. I behøver ikke være 

enige, men lyt interesseret til hinanden. 

4. Læs Paragrafferne for Børnehjemmets domsstol (se nedenfor). Hvad synes I om den måde, 

børnehjemmet har arrangeret deres domstol på? 

5. Kik på jeres skoles/klasses bestemmelser for adfærd. Siger de noget om straf? Hvorfor/hvorfor 

ikke? Burde de det? Hvilke fordele/ulemper vil der være ved det? 

6. Får I nu lyst til at ændre på bestemmelserne på skolen (– og hvis I svarer ja, så hvad)? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

7. Hvordan kan I, skoleelever, få ændringer igennem? Hvordan går jeres elevrådsarbejde? 

8. Tegn/mal en tegneserie, der viser, hvordan den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt 

arbejder i Danmark. 
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Paragrafferne for Børnehjemmets domstol 

 

 

Paragrafferne 1-100 er for små ting, der kan tilgives: du gjorde noget forkert, men var ikke klar over det. 

Det var første gang, og du lover ikke at gøre det igen.  

 

Paragraffer over 100 udløser en straf. Det gælder forseelser som f.eks. at låse nogen ude i gården for sjov, 

genere andre, når de arbejder, snyde i spil og ikke vaske sine hænder. 

 

Paragrafferne 101-108, så bliver barnets navn trykt i børnehjemmets avis og alle privilegier suspenderet i 

en uge. 

 

Paragrafferne 109: domstolen har opgivet alt håb 

 

Paragrafferne 110: Bortvisning.  

 

Citat fra manuskriptet til Chlodnagaden nr. 33. 
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Aktivitet 11 - Omforme udsagn om opdragelse og/eller rettigheder til billeder 
(5.-7. kl.) 

Baggrund 

I scene 1 ser og hører du, at Janusz Korczak læser klagebrevet igennem. Vi hører også disse udsagn: ”… et 

barn har behov for at røre sig…”,” ….børn er ikke bare fremtidens mennesker, de er mennesker her og 

nu….”, ”… børn har krav på at blive taget alvorligt…” ,” …..et barn har ret til at voksne op, som den person 

det er bestemt til at blive…”,” …elsk barnet – ikke kun dit eget…”.,” Vær ærlig overfor dig selv for at være 

ærlig overfor barnet!”  

I skal bruge 

 Skrive- og tegneredskaber 

 Papir 

 Viden om tegning af menneskefiguren/iagttagelsestegning (der er flere gode sider om 

proportionerne i menneskefiguren at hente i litteraturlisten). 

Sådan gør du 

1. Tal sammen om, hvordan I forstår åbningsscenen og udsagnene/citaterne.  

Hvor kommer disse udsagn/citater fra?  

er det Korczaks tanke, sjæl eller sind? 

eller er det børns stemmer?  

er du enig/uenig i udsagnene? Kunne du komme med eksempler på situationer, hvor du kan 

argumentere for hhv. imod udsagnene?  

Hvad sker der med udsagnene, hvis du skifter ordet barn ud med fx voksen, menneske, dyr eller 

dansker/fremmed? 

2. Del jer i grupper à 2-3 elever 

3. Vælg i din gruppe et af udsagnene 

4. I skal illustrere udsagnet ved at danne jer om til en statue. Eksempel: hvis nu I har valgt et udsagn 

som ”… børn har ret til mad …”, så skal I lave en statue af f.eks. et sultent barn, der står og kikker 

igennem et vindue og ser en mor med et barn spise på burgerbar. 

Hvordan skal ansigtet (mimik eller gestik) se ud? Hvordan skal kropsholdningen være? Hjælp 

hinanden til at forme det rigtige udtryk.  

5. I viser jeres statuer for de andre grupper. Tænk på hvordan stemningen er, når I er på 

kunstudstilling: ro, fordybelse og stor koncentration. I skal ikke sige noget. I skal stå meget stille og 

lad dem gå rundt om jer og kikke på jeres udtryk. De, der kikker skal brainstorme om det, de ser - 

altså de siger bare, hvad de ser og tænker. Der er ikke noget, der er forkert at sige, men lad være 

med at få statuerne til at grine. De andre elever må ikke røre ved statuerne.   

Til sidst siger I, hvad I havde valgt for et udsagn, og hvad I skulle forestille.  

6. Hvordan oplevede I det? 

7. Nu går I ud i jeres grupper. I stiller jer nu som modeller for hinanden på skift. Eksempel: det sultne 

barn stiller sig som statue alene. Nu tegner de andre i gruppen det sultne barn på maks. 5 min 
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(længere kan statuen ikke holde til at stå). Og så bytter I roller så alle har mulighed for at tegne 

hinanden. Måske når I ikke at tegne hele statuen, men det gør ikke noget. 

8. Hæng nu jeres tegninger op på en tavle. Tal med hinanden om, hvordan I nu kan lave en fælles 

tegning. I kan vælge mellem: 

a. klippe det bedste ud af jeres tegninger og lime det på et fælles stykke papir. Tegne videre på det 

eller lade det stå, som det er. 

b. tegne en helt ny tegning med jeres tegninger som inspiration. 

9. Brug udsagnet som titel på jeres billede. Husk at skrive navne og dato på. 

10. Hæng jeres produkter op.   
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Aktivitet 12 - Billeder laver fortællinger, som du ser og forstår, fordi du er dig! 
(6.-9. kl.) 

Baggrund 

Janusz Korczak leger og opdrager børnene samtidig. En af de mange situationer, vi hører om, er, da han 

leger ”bone gulv” med Rosa. Teater er billeder, og billeder vil dig noget. Det er bl.a. derfor vigtigt at kunne 

aflæse billeder. 

I skal bruge 

 Fotoet af Janusz Korczak og Rosa (se nedenfor) 

 Billedanalysemodeller 

 Papir  

 Skriveredskaber eller PC 

Sådan gør I  

1. Lav en billedanalyse af fotoet af Dr. Korczak, der leger med Rosa. I kan vælge at benytte den samme 

analysemodel eller forskellige. Ingrid Sidelmann Knudsen har i bogen Billedsamtaler, 

Dansklærerforeningen 1997 redegjort for 7 forskellige måder at gøre det på. I Billedpædagogisk 

Tidsskrift fra oktober 1993 har hun i artiklen Billedanalyse og billedsamtale beskrevet to. 

2. Skriv ned hvilken model du vil bruge og lav analysen. 

 
Janusz Korczak leger sammen med børnene. Foto: David Trood. 
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Aktivitet 13 - Livet på Korczaks børnehjem i 1930-40. Børns hjem (5.-7. kl.) 

Baggrund 

Børn er, af mange forskellige årsager, ikke altid vokset op hos deres biologiske forældre. Nogle bor og 

opdrages af andre voksne fx bedsteforældre, mostre eller onkler, plejeforældre eller på institutioner som fx 

Korczaks børnehjem. 

I skal bruge 

 Billeder af livet på børnehjem i 1930-40 

 Billeder af danske børns hjem 2012 

 Opslagstavle og knappenåle 

 Materialer til miljø(-kasser) (se eksempler på miljøkasser her: 

http://www.marienbergskole.dk/Infoweb/Dynamiskesider/Nyhedsarkiv.asp?ID=236)  

Sådan gør I 

1. Saml igennem fx en uge billeder af livet på børnehjem i 1930-40 og af danske børns hjem 2012 

(nutiden). Hæng dem op på hver deres opslagstavle. I kan finde gode billeder af Korczaks 

børnehjem i bogen The King of Children af Betty Jean Lifton eller ved at søge på internettet. 

Nutidige billeder kan I finde i reklamer, ugeblade eller nogle, I måske selv tager.  

2. Skaf jer viden om at arbejde med billedtavler. Jeres lærer kan fx læse: Billedhandlinger af Susan & 

Lars Nørgård, Dansklærerforeningen 1994. 

3. Sorter billederne i nogle kategorier fx: 

a. underholdningsbilleder, informationsbilleder, kunstbilleder, propagandabilleder m.m. 

b. Søde, væmmelige, stærke, kedelige m.m. eller 

c. Statiske, dynamiske, spidse, hårde, universelle m.m. 

4. Samtal om hver opslagstavles billeder og kategoriser dem. Altså først tal om livet på børnehjem og 

derefter om livet i et dansk hjem. Hvad er et hjem? Et børnehjem?  

Måske får I lyst til at sætte to billeder op ved siden af hinanden, fordi de 

a. er ens (enten i form eller indhold – eller begge dele) 

b. er forskellige (enten i form eller indhold – eller begge dele) 

Ved at sætte billeder op mod hinanden siger de også noget om hinandens historie. 

5. Se på billeder af personerne, deres handlinger og boligindretningen: Hvordan ser personerne ud? 

Hvad foretager de sig? Det fysiske rum, og hvad man kan læse af det? Hvordan leves livet her? 

I har allerede en masse viden fra teaterstykket, som I kan inddrage. 

6. I kan evt. læse statistik vedr. hjem igennem forskellige årtier – størrelser i hhv. fysiske (fx 

kvadratmeter), og beboere (fx antal). Husk igen på at bruge den viden, I fik fra teaterstykket. 

7. Lav nogle grupper. I skal arbejde sammen om (i fx papkasser) at lave nogle miljøer, der viser nogle 

forskelle, som I finder interessante. Lav dem meget gerne overdrevne.   

8. Lav en udstilling af jeres miljøer – måske også af jeres billedtavle. 

9. I kan eventuelt også lave et (skue-)spil, der foregår i jeres miljø. Det kan vises for de andre eller 

optages på video og gemmes. 

http://www.marienbergskole.dk/Infoweb/Dynamiskesider/Nyhedsarkiv.asp?ID=236
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Billede af en sovesal fra Smolny institut taget af Karl Bulla, 1914. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smolny_Institute,_dormitory.jpg  

Smolny institut i Sankt Petersborg var et meget fint pigehjem, så  

standarden her er langt over Korczaks børnehjem i Warszawa. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smolny_Institute,_dormitory.jpg
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En kort gastronomisk jordomrejse. Foto: David Trood. 

 

Aktivitet 14 - Mindesmærker over begivenheder eller særlige personer (5.-9. kl.) 

Baggrund 

Nogle begivenheder og/eller personer bliver helt særlige for os, fordi de gør noget som er betydningsfuldt i 

vores liv. Oftest mindes vi det gode, men ind imellem også det onde fx krige. 

I skal bruge 

 Billedet En kort gastronomisk jordomrejse (se ovenfor) 

 PC 

 Internettet 

 Papir 

 Skriveredskaber 

 Ler 

Sådan gør I 

1. Samtal om billedet: hvordan er forholdet mellem børnene og Janusz Korczak udtrykt i billedet? 
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2. Mindesmærker. Hvad vil det sige at mindes? Nogen eller noget? 

Kan du/I komme på eksempler på mindesmærker: internationale, nationale, lokale, familienære 

steder, navne, begivenheder, personer?  

3. Hvilke mindesmærker findes i nærheden af, hvor du bor? Se evt. www.kulturarv.dk og 

http://www.kulturarv.dk/monument/  

4. Nogle skulpturer, mindesmærker eller andre symboler fjernes igen, når/hvis der er modstand mod 

det, de står for eller hvis man ønsker at skrive historien om. Eksempler herpå kunne være fjernelse 

af Stalin, Hitler og Saddam Hussein-skulpturer. Hvad mener du om det? 

5. Hvis du skulle rejse et mindesmærke, hvem eller hvad skulle det så være til ære for?  

Hvilken form skulle det have? Lav en skitse i ler eller papir.  

6. Lav skulpturen (eller relieffet, busten eller andet). 

7. Benyt evt. Vejledning i Skulpturanalyse på næste side. 

 

Janusz Korczak memorial i Jerusalem, Yad Vashem af Boris Saktsier.  

Kilde: http://www.scholar-online.eu/viewpage.php?page_id=230 

 

 

http://www.kulturarv.dk/
http://www.kulturarv.dk/monument/
http://www.scholar-online.eu/viewpage.php?page_id=230
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Vejledning i Skulpturanalyse 

 

8 skulptur-elementer:  

Motivet (figurativ/non-figurativ – titel)  

Størrelsen (i forhold til beskuer – større eller mindre end)  

Formen (er den åben/opadstræbende eller lukket (nedadstræbende)  

Bevægelsen (er den ”stillestående”/statisk eller i ”bevægelse”/dynamisk – ses ved symmetri eller 

asymmetri. Skal man hele vejen rundt om skulpturen? Hvordan indbyder den til at man bevæger sig i 

forhold til den? Interaktionen med rummet og beskueren)  

Aksen (hvilke linjer/akser er der i skulpturen. S-form / -form osv.)  

Sokkel (mødet med grundfladen. Stor berøring = tyngde eller lille berøring = lethed. Dette kan forstærkes 

yderligere med den sokkel skulpturen er placeret på)  

Lys/skygge (materialets overflade, farve lys)  

Materialet (strukturen – glat/ru, hvad man i forvejen ved om materialet f.eks. er sten=tyngde. Det er en 

god øvelse med lukkede øjne få en ting lagt i din hånd, som du skal prøve at beskrive for andre. Materialets 

flygtighed eller bestandighed – isskulptur/stenskulptur). 

 

Din lærer kan også læse mere om skulpturanalyse på dette link: 

http://www.emu.dk/gym/fag/bk/fagomraader/flade/billeder_i_rum_analyse.html 

 

http://www.emu.dk/gym/fag/bk/fagomraader/flade/billeder_i_rum_analyse.html
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Aktivitet 15 - Identitet (5.-9. kl.) 

Hvad er med til at bestemme, hvem du var – er og er på vej til at blive! 

Baggrund 

Børnene på Korczaks børnehjem taler om, hvordan nationalitet, tro, sprog, alder, navn, udseende har 

betydning for, hvem man er eller hvordan andre opfatter, hvem man er. De taler især meget om, hvorvidt 

de er jøder eller polakker. 

I skal bruge 

 Papir 

 Skrive- og/eller maleredskaber 

 Spejl 

 Evt. internettet 

Sådan gør I 

1. Nævn alle de episoder i teaterstykket, hvor du/I husker at navn, alder, køn, nationalitet, tro 

og/eller udseende direkte/indirekte fik en betydning for, hvordan de selv eller andre tænker om 

dem. 

2. Kan du komme på eksempler hvor navn, alder, køn, nationalitet, tro og/eller udseende i nutiden 

har haft/har en betydning? Og tror du, det fortsat vil være sådan? Hvorfor/hvorfor ikke?  

3. Hvilken betydning kan familie have for, hvordan mennesker forstår sig selv eller bliver opfattet af 

andre?  

4. Du kan jo tale med en klassekammerat om, hvordan din familie har betydning for din forståelse af 

dig selv. Lav sammen med din klassekammerat et stamtræ eller en anetavle. Du kan finde hjælp 

her: http://www.emu.dk/elever4-6/humfag/identitet/stamtrae.html  

5. Man kan selv forsøge at fortælle, hvordan man gerne vil opfattes. Dronning Margrethe II af 

Danmark har fået lavet mange portrætter. I kan finde billeder af Dronningen (evt. på internettet) 

og se, hvad de siger om, hvordan Dronningen har været, er og måske er på vej til at blive.  

6. Tegn et selvportræt ved hjælp af et spejl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emu.dk/elever4-6/humfag/identitet/stamtrae.html
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Stefa: Du har stadigvæk dit hår! Godt – det starter vi med at barbere af! 

………. 

Jerzy: Det gør de med os jødiske drenge, fordi vi går med langt hår her (antyder bakkenbarter) 

Stasiek: Det ved jeg! De forvandlede os til gode polske drenge. 

……….. 

Korczak: Hvad var det for en ballade derude før? 

Stasiek: Hun vil have jeg skal hedde Shiya. 

Korczak: Og hvad er dit rigtige navn? 

Stasiek:  Israel 

Korczak: Aha, men vi har allerede to drenge, der hedder Israel… 

Stasiek: Men hun vil have jeg skal hedde Shiya, og jeg kender en fyr med det navn, og han er en rigtig 

møgunge. De kommer alle sammen til at grine af mig! 

Korczak: Hmm, hvad for et navn kan du godt li’? 

Stasiek: Stasiek 

Korczak: Hvorfor ”Stasiek”? 

Stasiek: Det er et rigtig polsk navn 

Korczak: Ja, navnet på en polsk helgen, faktisk. 

Stasiek: Sejt! 

Citat fra manuskriptet til Chlodnagaden nr. 33 

 

Stasiek: Hold nu kæft og hør efter: De holder os indespærret i det her lortehul, fordi vi er jøder. Selvom de 

fleste af os troede, vi var polakker, så er vi jøder nu. Det har de bestemt. Ikke os, ikke dig eller mig. 

Dem. 

Citat fra manuskriptet til Chlodnagaden nr. 33 
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D. Filosofi - oversigt 

 

 

 

 

 

 

 

Forestillingens 

børn og voksne 

 

Alder og 

definition af barn 

og voksen 

 

Opdragelse af 

børn 

 

Religion 

 

Filosofi 
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Aktivitet 16 - Opdragelse af børn (5.-9. kl.) 

Baggrund 

Børnene på børnehjemmet fortæller om deres opvækst. Hvorfor de kom der, og hvordan det var/er at 

vokse op på Børnehjemmet. Janusz Korczak opdrager sammen med Madame Stefa børnene. 

I skal bruge 

 Børnerådets rapport: Opdragelse 2007 

Børnerådet: Opdragelse 2007 en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel. Børnerapport 3, 

juni 2007. Findes også pr. 22. marts 2012 på dette link: 
http://www.brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Opdragelse%202007/opdr

agelse07_pjece.pdf 

 Billede af Janusz Korczak i A4  

 Silhuet af en voksen i A4  

 Papir 

 Skriveredskaber 

Sådan gør I 

1. Kom med eksempler fra forestillingen/teaterstykket på, hvor Janusz Korczak opdrager på børnene.  

Hvad mener I om hans måde at opdrage på?   

Er den som andre voksnes? Eller forskellig? På hvilken måde? Find ord der kan beskrive Korczaks og 

andre voksnes opdragelsesmetoder. 

2. Sæt de to billeder op på tavlen. 

3. Lav strimler af papir hvorpå I skriver de ord, der beskriver hhv. Korczaks og andre voksnes 

opdragelsesmetoder. 

Hvis der er noget, de er fælles om, så lav plads til et felt midt imellem dem.  

4. Snak med hinanden om: 

Hvad er god opdragelse? 

Hvordan skal voksne opdrage børn? 

5. Læs Børnerådets rapport 

6. Måske får I lyst til at lave en undersøgelse på jeres skole omkring opdragelse. Måske I kan kontakte 

Børnerådet om, hvordan de gjorde. 

7. I kan evt. tage initiativ til et samarbejde med børnehjem.  

 

http://www.brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Opdragelse%202007/opdragelse07_pjece.pdf
http://www.brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Opdragelse%202007/opdragelse07_pjece.pdf
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Aktivitet 17 - Forestillingens børn og voksne (5.-7. kl.) 

Personkarakteristik. Beskriv udvalgte personer i forestillingen. 

Baggrund 

I stykket gør og siger personerne, som de gør, fordi de er, de mennesker, de nu engang er. Men hvem har 

de været, hvem er de nu, og hvordan tror du/I de kan blive i fremtiden?  

I skal bruge 

 Papir 

 Skriveredskaber 

 PC 

 Evt. Internettet og/eller mobil  

Sådan gør 

1. Del jer i grupper, der arbejder med hver sin/sine personer. Få beskrevet så mange af personerne i 

stykket/forestillingen som muligt. Følgende personer er med i stykket: 

 - Janusz Korczak/Dr. H. Goldszmit 

- en gestapo kaptajn 

- en politibetjent 

- børnehjemsbørnene Rosa, Marta, Jerzy og Stasiek/Israel  

- Madame Stefa (Stefania) 

(Se fotos på s. 47) 

2. Beskriv deres alder, udseende og hvad de siger og gør?  

Hvad hedder de? Hvordan kan det være nogen har flere navne? Hvilken type navne er det så: fx øge-, 

kæle- eller dæknavne? 

Hvad mener andre om dem? 

Hvordan er relationerne/forholdet imellem personerne i stykket? 

Hvorfor er de som de er? Deres baggrund/forhistorie. 

Udvikler de sig igennem stykket? Udvikler de sig ikke, hvorfor/hvorfor ikke?  

Hvilke holdninger, værdier og normer har de? 

Har I læst eller hørt om personer, som minder om dem i stykket? Hvem og på hvilken måde? 

3. Lav jeres fremlæggelse: 

- enten som en lommefilm I har optaget på jeres mobil, se mere på www.lommefilm.dk 

- eller vha. de mange muligheder, der er i Microsofts PowerPoint.  

4. Fremlæg for hinanden, hvad I har fundet frem til om personerne. Har nogen af jeres 

klassekammerater noget andet end det, I selv har fundet frem til om personen? Få feedback på 

jeres præsentationer. 

 

 

http://www.lommefilm.dk/
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I eller jeres lærer kan på www.opgavebutikken.dk hjemmeside finde en model til analyse af drama og en til 

personbeskrivelse: 

 

http://www.opgavebutikken.dk/dramaanalyse.htm  

http://www.opgavebutikken.dk/Personbeskrivelse.htm 

http://www.opgavebutikken.dk/dramaanalyse.htm
http://www.opgavebutikken.dk/Personbeskrivelse.htm


                        

         Chlodnagaden nr. 33   
 

  Side 50 af 77 

Aktivitet 18 - Alder og definition af barn og voksen (5.-9. kl.) 

Baggrund 

Børnene i forestillingen taler flere gange om, at de ikke kan forstå at ingen endnu er fyldt 14 år, efter de er 

flyttet ind i ghettoen. Alder har en betydning for, hvad man må, kan og/eller skal. 

I skal bruge 

 Papir 

 Skriveredskaber 

 evt. PC 

Sådan gør I 

1. Hvordan kan det være børnene på børnehjemmet ikke fylder 14 år (nogle af dem er jo faktisk over 

14 år gamle)?  

2. Prøv at finde ud af, hvad I forstår ved at være et barn? En teenager? En voksen? (I Danmark år 2012 

for nogle steder/kulturer i verden er det anderledes). Hvilke forskelle eller ligheder er der på børn 

og voksne?  

3. Kan børn være voksne og kan voksne være børn? I hvilke situationer? Hvilke fordele/ulemper?  

4. Hvilke love kender I, hvor alder har en betydning?  

5. Sæt jer ind i nogle af disse love. 

6. Hvilke grunde er der til alder spiller en rolle i forhold til hvad, der er tilladt for barnet? Hvilke 

grunde kan staten have til lovene er, som de er?  

7. Hvad mener I om lovene, som de er? Er der nogle, der bør laves om? Nogle synes børn på 16 år skal 

have valgret. Og nogle synes børn ved deres forældres skilsmisse selv skal bestemme, hvor de vil 

bo. 

8. Lav en undersøgelse på jeres skole om elevernes holdning til en lov (eller et lovforslag).  
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Rosa: Jeg har fødselsdag i næste uge, og Madame Stefa siger, jeg bliver tretten; men jeg blev da 

tretten sidste år? 

Korczak: Hmm – ja, det ligner ikke Madame Stefa at tage fejl… 

Rosa: Og hun siger, jeg ikke skal søge arbejde udenfor hjemmet… det forstår jeg altså ikke… 

Korczak: Og hvad sagde hun så du skulle? 

Rosa: Gøre rent og hjælpe med at lære de små at læse og skrive. 

Korczak: Jah, lyder det ikke bedre end at skulle arbejde udenfor på en fabrik? Og vi har lagt mærke til, 

at du rigtig godt kan lide de små- og hvad der er endnu vigtigere, de kan lide dig. Det er et 

særligt talent, du har der Rosa. 

Rosa: Jamen, det vil jeg da også gerne. Det er bare fordi normalt forlader de store jo hjemmet, når 

de bliver fjorten. 

Korczak: Ja, men nogen gange er det bedre ikke at have for travlt med at blive ældre. 

…………… 

Rosa: Hvor gammel er du, Stasi? 

Stasiek: Gammel nok. Og mit navn er ”Stasiek”, Rosie-pige. 

Rosa: Jeg tør vædde med, at Stasiek kun er tretten, lige som mig. 

Stasiek: Gu’ er jeg ej! 

Rosa: Er han fjorten så? 

Korczak: Det bliver jeg nødt til at spørge Madame Stefa om… 

Stasiek: Selvfølgelig – jeg blev fjorten sidste gang – og jeg er snart 15… 

Korczak: Husk på Stasiek, det duer ikke at have for travlt med at blive voksen, ikke i ghettoen.  

 

Citat fra manuskriptet til Chlodnagaden nr. 33 
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Aktivitet 19 - Religioner. Højtider og bekræftelse af tro (5.-7. kl.) 

Baggrund 

Børnene på børnehjemmet taler om, at de gerne vil bekræfte deres tro ved fx at fejre højtiderne fx pesach 

og lære hebraisk. 

I skal bruge 

 Viden om religionerne jødedom og kristendom 

 PC 

 Internettet 

 Photostory 3 

 Mobil eller kamera 

 Papir 

 Skriveredskaber 

Sådan gør I 

1. Børnene er meget uenige om, hvorvidt religion har en betydning, efter at de er flyttet ind i 

ghettoen. Tal sammen om de situationer, hvor børnehjemsbørnene taler om religion. Hvilke grunde 

er der for børnene til fortsat at tro, og hvilke er der for børnene til ikke længere at tro? 

2. Del jer i to grupper. Den ene gruppe arbejder med jødedommen den anden med kristendommen.  

Find ud af så meget som muligt om de to religioner. Hvad er lighederne/forskellene? Hvad er fx 

pesach og påske? 

3. Forbered en præsentation i Photostory 3, og fremlæg jeres viden for hinanden. 

I kan eventuelt lave nogle arbejdsark til hinanden fx krydsord, ordjagt, multiple choice, tip en 13’er o. lign. 

Ved at gå ind på disse links, kan I finde inspiration: 

http://www.toolsforeducators.com/  

Lav en kryds/tværs  

http://www.eclipsecrossword.com/ 

http://www.emu.dk/gsk/fag/kri/tradition/jul/bingo/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toolsforeducators.com/
http://puzzlemaker.school.discovery.com/CrissCrossSetupForm.html
http://www.eclipsecrossword.com/
http://www.emu.dk/gsk/fag/kri/tradition/jul/bingo/index.html
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Stasiek: Godt, så er det nok! 

Marta:  Lad ham synge færdig. 

Stasiek:  Der er mindst otte vers af det ævl! 

Jerzy: Jeg skal øve mig – det er det, der er meningen med at øve sig! Og det er ikke noget ævl! 

Stasiek: Prøv lige at høre her: Du ved godt, du kan den. Du synger den for fanden hvert evigt eneste 

år! 

…………… 

Stasiek:  … hvorfor skal vi synge den? Hvorfor skal vi i det hele taget synge? 

Marta: Det gør vi hvert år. 

Jerzy: Vi er jo koret 

Stasiek: Hold nu kæft og hør efter: De holder os indespærret i det her lortehul, fordi vi er jøder. 

Selvom de fleste af os troede, vi var polakker, så er vi jøder nu. Det har de bestemt. Ikke os, 

ikke dig eller mig. Dem. 

Rosa: Jeg kan nu godt li’ at komme i kirken. Jeg ville også gerne konfirmeres, og sidste jul… 

Stasiek: Det ved jeg sgu da godt. Jeg er ikke dum i hovedet. Men det giver bare ingen mening mere – 

det er det, jeg siger. 

Marta: Julen giver da altid mening – det er den ene gang om året, hvor alle er søde ved hinanden. 

Rosa: Men hvis vi fejrede de jødiske helligdage, så ville det være på hebraisk og det ville vi ikke 

forstå et ord af. Vi ville ikke engang kunne synge sangene! 

Jerzy: Vi kunne begynde at lære hebraisk? 

Stasiek: Hold kæft, Einstein! 

 

Citat fra manuskriptet til Chlodnagaden nr. 33 
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Korczak og Warszawas ghetto - oversigt 

 

I klassens beskæftigelse med nedenstående aktiviteter kan det være relevant at inddrage historiefagets 

kanonpunkter 

 Augustoprør og jødeaktion 

 Menneskerettighedserklæringen 1948 

 

 

 

Den lille konge 

 

Ghettoplakat 

 

Hvad nu hvis? 

 

Ghettosang 

 

Hverdagsliv i 

ghettoen 

 

Ghettotøj 

 

Ghettomad 

 

Korczak og 

Warszawas ghetto 
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Aktivitet 1 - Hverdagsliv i ghettoen (5.-7. kl.) 

Skriv en historisk fortælling om en ”almindelig dag” i ghettoen. 

Baggrund 

I perioden 1940-43 levede flere hundrede tusinder mennesker i den jødiske ghetto i Warszawa under 

meget usle og trange kår. Mange af dem var børn. 

I skal bruge 

 Papir eller PC 

 Skriveredskaber 

Sådan gør I/du 

3. Vælg først om du vil skrive om en dreng eller en pige. 

4. Vælg dernæst om du vil skrive om en virkelig person, der var i ghettoen, eller om en opdigtet person. 

5. Vælg hvilket år du vil skrive om dvs. 1940-41, 42 eller 43. Livet i ghettoen var meget forskelligt de 

forskellige år. I begyndelsen var det måske ikke så slemt, men som tiden gik, blev der flere og flere 

mennesker og maden blev mere og mere sparsom. I 1942 deporterede de nazistiske tyskere mange 

jøder til KZ-lejren Treblinka, hvor de blev slået ihjel. I 1943 var der opstand i ghettoen. I 1943 blev 

ghettoen lukket af nazisterne.   

6. Hvis du vælger en virkelig person skal du i bøger eller på nettet finde fakta og viden om personen. 

7. Lige meget om du skriver om en virkelige eller en opdigtet person skal det du skriver være troværdigt i 

forhold til at have levet rigtigt i ghettoen i 1940’erne. Det kan derfor være en rigtig god idé under alle 

omstændigheder at finde fakta og viden om livet i ghettoen i bøger og fra nettet. 

8. Skriv om din persons liv en hverdag i ghettoen. Skriv fx om hvor din person har sovet, hvad han/hun får 

at spise om morgenen – hvis overhovedet noget. Om hvad din person tænker og foretager sig i løbet af 

dagen. Om hvem din person møder i løbet af dagen, om store og små begivenheder mv., om hvordan 

din person får fat i noget mad, om hvad din person tænker om nazisterne, de andre jøder i ghettoen, 

om hvad din person drømmer om, om hvornår og hvor din person kommer i seng om aftenen og 

endelig om din persons drømme om natten. 

9. Hver elev laver en præsentation fx en powerpoint eller en prezi, som er et avanceret men meget 

brugervenligt præsentationsværktøj med 5-10 dias til at understøtte historierne/fortællingerne. (Læs 

evt. mere på Prezi.com)  

10. Læs jeres historier op for hinanden i klassen sammen med jeres præsentationer. De andre elever og 

læreren giver respons på historierne. 

11. Diskutér i fællesskab i klassen sammen med jeres lærer historierne og sammenhold dem og deres 

indhold med gældende historisk viden, dvs. hvad vi ved om livet i ghettoerne fra historiebøger og fra 

overlevende. 

12. Gem historierne/fortællingerne og præsentationerne i klassens mappe på skoleintra. 
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Aktivitet 2 - Ghettomad (5.-6. kl.) 

Lev en dag af mad der svarer til det samme antal kalorier som de mennesker der boede i ghettoen i 

Warszawa fik at spise på en hel dag i 1942. 

Baggrund     

Hver beboer i Warszawas ghetto fik i gennemsnit mad der svarer til 183 kalorier hver dag. På baggrund af 

denne dagsration, som oftest bestod af en humpel brød, en tynd suppe og kartofler, skulle personen 

overleve og i nogle tilfælde også arbejde hele dagen i eller uden for ghettoen. Det var hårdt og rigtig mange 

bukkede under af sult, udmattelse og sygdom. 

I skal bruge 

 Mad der svarer til 183 kalorier 

 Vand 

Sådan gør I 

1. Aftal med jeres lærer i klassen, at I vil prøve at leve af mad, der svarer til 183 kalorier på en hel 

dag/et helt døgn, dvs. hvad I spiser både hjemme og på skolen. 

2. Aftal det samme med jeres forældre. 

3. Hvis der er nogle elever i klassen, der ikke kan/må ”sulte” en hel dag pga. sygdom eller andet, skal I 

tage hensyn til dette. 

4. Find ud af hvad I må spise, og hvordan I får mest ud af de 183 kalorier. Der er fx flere kalorier i 

mørkt groft brød end i hvidt lyst brød. Det er måske en god idé, at spise sig ”mæt” i fx kartofler eller 

lignende. 

5. I må drikke alt det postevand i har lyst til igennem dagen. 

6. Gennemfør jeres ghettospisedag. Hver elev fører dagbog over hvad han/hun spiser og hvor meget 

han/hun spiser. Skriv evt. også om dine/jeres følelser i løbet af dagen.  

7. Diskutér i fællesskab bagefter i klassen hvad I hver især spiste på dagen og hvordan det var at 

”sulte” en hel dag. 

8.  Diskutér i klassen hvordan, I tror, børnene i ghettoen klarede sig med mad svarende til måske kun 

183 kalorier om dagen. 

9. Prøv i fællesskab i klassen på nettet eller i bøger at finde billeder af ghettobørn.  

10. Diskutér i klassen hvordan de ser ud. Overvej hvordan de mon har haft det. 

11. Hvor mange kalorier anbefales det fra sundhedsmyndighederne, at I spiser i løbet af en dag? 

 

 

 

 

 

 



                        

         Chlodnagaden nr. 33   
 

  Side 57 af 77 

Aktivitet 3 - Ghettosang (5.-7. kl.) 

Lav en sang som Janusz Korczak og hans børnehjemsbørn kunne have sunget på børnehjemmet i  

ghettoen i Warszawa i 1942 før deres deportation til KZ-lejren Treblinka. 

Baggrund 

Fra de historiske kilder, ved vi, at Janusz Korczak og hans børnehjemsbørn var meget kreative og 

musikalske. På børnehjemmet i Chlodnagaden nr. 33 sang og spillede børnene meget. Lav en sang som  

børnene og Janusz Korczak kunne have sunget. 

I skal bruge 

 Papir 

 Skriveredskaber 

 Eller PC 

 Båndoptager eller lignende 

Sådan gør I  

1. Skaf jer viden om børnehjemmet i Chlodnagaden nr. 33 i ghettoen i bøger og fra nettet. 

2. Del klassen op i grupper. Lav ligeså mange grupper, som der skal være vers i sangen. 

3. Vælg i fællesskab hvilken melodi sangen skal kunne synges på.   

4. Hver gruppe elever laver nu et vers på mellem 4-6 linjer. 

5. Sæt de enkelte vers sammen til en sang i en relevant rækkefølge. 

6. Syng sangen. 

7. Optag sangen. Og gem den i klassens mappe på skoleintra. 

8. Syng evt. sangen for andre elever eller i forbindelse med et fællesarrangement på skolen eller for 

klassens forældre.  

 



                        

         Chlodnagaden nr. 33   
 

  Side 58 af 77 

Aktivitet 4 - Ghettoplakat (5.-7. kl.) 

Lav en ghettoplakat om livet i ghettoen i Warszawa i 1941. 

Se evt. billedet på næste side eller teaterplakaten. 

Baggrund 

Oplysninger og nyheder i ghettoen blev spredt fra mund til mund, fra aviser og på plakater. Lav en  

ghettoplakat med viden og fakta om livet på børnehjemmet i Chlodnagaden nr. 33. 

I skal bruge     

 Pap 

 Papir 

 Skriveredskaber 

 Farver eller tuschpenne 

 Fotoapparat 

 

I kan også lave plakaterne som digitale plakater i en glogster: http://www.glogster.com/ 

Sådan gør I 

1. Del klassen op i mindre grupper på 3-4 elever. 

2. Hver gruppe vælger et emne, de vil lave en plakat om. 

3. Halvdelen af grupperne laver almindelige plakater på pap. Den anden halvdel laver digitale plakater 

i glogster. 

4. Lav skitser på papir med det indhold I vil have på jeres plakater. 

5. Hver gruppe skal på deres plakat angive, hvor de har deres viden fra, dvs. de benyttede kilder.  

6. Hver gruppe laver deres plakat. 

7. Præsentér i fællesskab i klassen jeres plakater for hinanden. De andre grupper og læreren giver 

feedback på plakaterne.  

8. Papplakaterne fotograferes og billederne gemmes i klassens mappe på skoleintra. 

9. De digitale glogsterplakater gemmes ligeledes i klassens mappe.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glogster.com/
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Foto fra Jürgen Stroops rapport til Heinrich Himmler fra maj 1943. Den originale tyske billedtekst: "Mit 

Gewalt aus Bunkern hervorgeholt". Et af de mest berømte fotos fra 2. Verdenskrig. Flere af personerne er 

senere blevet identificeret.  

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Stroop_Report_-_Warsaw_Ghetto_Uprising_06b.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Stroop_Report_-_Warsaw_Ghetto_Uprising_06b.jpg
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BCrgen_Stroop&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
http://da.wikipedia.org/wiki/2._verdenskrig
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Aktivitet 5 - Ghettotøj (5.-6. kl.) 

Sy gammelt tøj om til ghettotøj, som børnene på børnehjemmet i Chlodnagaden nr. 33 kunne have gået  

rundt i. 

Baggrund 

Børnene i ghettoen og på børnehjemmet i Chlodnagaden nr. 33 fik ikke nyt tøj. De måtte gå rundt i det tøj 

de havde med ind i ghettoen i lang tid eller de måtte selv sy eller få syet tøj fra fx voksne om til børnetøj.  

I skal bruge 

 Gammelt børnetøj eller gammelt voksentøj. 

 Lagenlærred og/eller sækkelærred.  

 Symaskine/r. 

 Evt. sakse, nåle og tråd. 

 Fotoapparat eller mobiltelefon med fotoapparat. 

Sådan gør I 

1. Find noget gammelt tøj, børne- eller voksentøj. Hvis I ikke har noget hjemme eller på skolen kan I 

evt. finde noget i genbrugsbutikker. 

2. I kan også sy tøj af lagener eller af sækkelærred.  

3. Afgør om der skal være jødestjerner eller ej på tøjet. Jøderne skulle nemlig bære en jødestjerne på 

deres tøj, for at man kunne genkende dem. 

4. Sy jeres ghettodragter/ghettotøj. 

5. Tag tøjet på og lav opstillinger. Fotografér jer selv med ghettotøjet på. 

6. Gem billederne i klassens mappe på skoleintra.   
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Aktivitet 6 - Hvad nu hvis? (5.-6. kl.) 

Lav en historie/fortælling om hvad der ville være sket, hvis ikke Janusz Korczak og børnehjemsbørnene 

var blevet deporteret og sendt til KZ-lejren Treblinka i 1942. 

Baggrund 

Janusz Korczak og hans ca. 200 børnehjemsbørn fra Chlodnagaden nr. 33 i ghettoen i Warszawa blev i 

august 1942 sendt til KZ-lejren Treblinka, hvor de blev gasset til døde. 

I skal bruge 

 Viden og fakta om livet i ghettoen 

 Viden om kontrafaktisk metode, dvs. ”hvad-nu-hvis-tænkning” 

Sådan gør I 

1. Find viden om livet i ghettoen i Warszawa i bøger og på nettet. Læs om Janusz Korczak og hans 

børnehjemsbørns skæbne i bøger og på nettet. 

2. Læs om kontrafaktisk metode eller få jeres lærer til at forklare jer om ”hvad-nu-hvis-tænkningen” 

går ud på. 

http://www.historieweb.dk/laereruddannelse/85/kontrafaktisk_metode._hvad_kan_den_bruges_t

il,_spoerger_anna-lena_lilliestam/  

3.  Vælg et troværdigt afvigelsespunkt i forhold til den kendte historie fx at det lykkes Janusz Korczak 

og børnehjemsbørnene at flygte ud af ghettoen umiddelbart inden deportationen i august 1942. 

4. Skriv en troværdig kontrafaktisk historie/fortælling om hvad der ville være sket, hvis Janusz Korczak 

og børnene var sluppet ud af ghettoen i live i tide. 

5. Læs historierne op i klassen for hinanden. 

6. Diskutér med jeres lærer om jeres historier er troværdige og realistiske i forhold til jeres egen viden 

om emnet og bøgernes og netartiklernes udsagn om sagen. 

7. Gem historierne i jeres klasses mappe på skoleintra. 

 

http://www.historieweb.dk/laereruddannelse/85/kontrafaktisk_metode._hvad_kan_den_bruges_til,_spoerger_anna-lena_lilliestam/
http://www.historieweb.dk/laereruddannelse/85/kontrafaktisk_metode._hvad_kan_den_bruges_til,_spoerger_anna-lena_lilliestam/
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Aktivitet 7 - Den lille konge (5.-6. kl.) 

Skriv en scene til et skuespil for og om børn med udgangspunkt i Janusz Korczaks børnebog ”Den lille 

konge”. 

Baggrund 

Janusz Korczak var både læge, pædagog, børnehjemsleder og forfatter. Han skrev en hel række bøger bl.a. 

børnebøger. En af de mest kendte er ”Den lille konge” fra 1928. I bogen beskriver han nogle af de tiltag, 

han selv gennemførte på sit børnehjem i Warszawa. 

I skal bruge 

 Janusz Korczaks bog ”Krol Marius Pierwszy”, som på dansk hedder ”Den lille konge” findes på 

biblioteker. Bogen er udgivet på dansk i 1982. Den er oversat af Jens Juhl Jensen og udkommet på 

forlaget Komma, København.  Bogens ISBN-nummer er: 87-87837-43-9. Bogen er beregnet til børn fra 

11 år. 

 Papir 

 Skriveredskaber 

 Eller PC 

 Kostymer  

 Rekvisitter 

 Kamera eller mobiltelefon med kamera 

Sådan gør I 

1. Skaf bogen ”Den lille konge” fra biblioteket. 

2. Læs bogen – fælles oplæsning, gruppe- eller enkeltmandslæsning.  

3. Del klassen op i mindre grupper på 3-4 elever. 

4. Hver gruppe skiver en scene til et teaterstykke med udgangspunkt i og med inspiration fra ”Den lille 

konge” 

5. Hver gruppe fordeler roller, finder kostymer og rekvisitter. 

6. Grupperne øver deres scener. 

7. Hver gruppe opfører deres scene for resten af klassen. 

8. Scenerne optages med kamera eller mobiltelefon. 

9. De små scener vises evt. for andre børn eller til forældrene. 

10. Klassen diskuterer stykket og giver sammen med deres lærer feedback på gruppernes scener. 

11. Klassens scener gemmes i klassens mappe på skoleintra. 
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Børns Rettigheder - oversigt 

 
 

I klassens beskæftigelse med nedenstående aktiviteter kan det være relevant at inddrage historiefagets 

kanonpunkter 

 Augustoprør og jødeaktion 

 Menneskerettighedserklæringen 1948 

 

 

 

Børns rettigheder 

 

Børnearbejde 

 

Hvem 

bestemmer? 

 

Børns Vilkår 

 

Børnesoldater 

 

Klassens egne 

børnerettigheder  

 

Børns 

Rettigheder 
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Aktivitet 1 - Klassens egne børnerettigheder (5.-7. kl.) 

Lav en liste med klassens egne børns rettigheder med udgangspunkt i FN-konventionen om børns  

rettigheder fra 1989. 

Baggrund 

De Forenede Nationer vedtog i 1989 konventionen om børns rettigheder. Mange lande har underskrevet  

konventionen, herunder Danmark. Desværre findes der lande der ikke har underskrevet konventionen og  

hver dag brydes den rundt om i verden. 

I skal bruge 

Konventionen om børns rettigheder: http://www.boerneraadet.dk/b%C3%B8rnekonventionen 

Sådan gør I 

1. Del klassen op i mindre grupper på 3-4 elever. 

2. Hver gruppe gennemlæser omhyggeligt konventionen om barnets rettigheder – slå de ord op du/I 

ikke forstår. 

3. Hver gruppe laver 5-10 paragraffer, som gruppen mener, bør gælde for alle elever i klassen. 

4. Klassens samles og hver gruppe læser sine paragraffer op og begrunder deres valg af paragraffer. 

5. Klassen diskuterer i fællesskab og sammen med deres lærer de enkelte gruppers bud på klassens 

børnerettigheder. 

6. Klassen og jeres lærer udvælger af de mange forslag til paragraffer 5-10 paragraffer som skal 

udgøre klassens egne børnerettigheder. 

7. Klassens egne børnerettigheder skrives ned og ophænges evt. i klassen. 

8. Klassens egne børnerettigheder gemmes i klassens mappe på skoleintra.        

http://www.boerneraadet.dk/b%C3%B8rnekonventionen
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Aktivitet 2 - Børnearbejde (5.-7. kl.) 

Undersøg hvem af eleverne i udskolingen på skolen der arbejder. 

Baggrund 

I EU, og derfor også i Danmark, må børn under 13 år ikke arbejde. I andre lande gælder disse regler ikke. 

Her arbejder børn og ikke altid under trygge vilkår. 

I skal bruge 

 Viden om børnearbejde fra bøger og fra nettet. 

 Pap 

 Skriveredskaber 

 Spørgeskema 

 Glogster: http://www.glogster.com 

Sådan gør I 

1. Undersøg i bøger og på nettet i hvilke lande der foregår børnearbejde. 

2.  Diskutér sammen med jeres lærer mulige årsager til, at børn arbejder i de pågældende lande. 

3. Undersøg i historiebøger og på nettet på hvilken måde børnearbejde tidligere i historien har været 

udbredt i Danmark. Hvad lavede børn i Danmark i gamle dage? 

4. Lav i samarbejde med jeres lærere et spørgeskema med 5-10 spørgsmål om børns arbejde og 

arbejdsvilkår til skolens udskoling.  

5. I kan bl.a. spørge om: 

a. Arbejder du? 

b. Hvad laver du? 

c. Hvad får du for det? 

d. Hvornår foregår det? 

e. Havde du et ulønnet arbejde/pligter førend du blev 13 år? 

6. Lav spørgeskemaet. 

7. Lav spørgeskemaundersøgelsen i skolens udskoling. Få evt. hjælp af jeres lærer. 

8. Indsaml spørgeskemaerne. 

9. Aflæs og afkod spørgeskemaerne og lav statistik over de indkomne svar. 

10. Diskutér med jeres lærer om der er nogle svar som er utraditionelle eller afviger meget fra andre 

svar. 

11. Lav en planche eller en glogster med jeres resultater.    

12. Skriv evt. en artikel eller et indlæg til skolens skoleblad eller skolens nyhedsbrev i skoleintra.   

 

http://www.glogster.com/
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Aktivitet 3 - Børns Vilkår (5.-7. kl.) 

Undersøg hvad organisationen Børns Vilkår laver. Lav evt. et interview med en repræsentant for  

organisationen. 

Baggrund 

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i mere end 30 år har arbejdet for alle børn i  

Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn kan  

få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. 

I skal bruge 

 Oplysninger og fakta om Børns Vilkår: http://www.bornsvilkar.dk/ 

Sådan gør I  

1. Lav i fællesskab i klassen 10-20 spørgsmål, som I ønsker at få svar på omkring Børns Vilkår.  

2. Undersøg i bøger fra biblioteket og på Børns Vilkårs hjemmeside hvad organisationens mål er, og 

hvad organisationen laver for at nå disse mål på baggrund af jeres spørgsmål. 

3. Kontakt evt. Børns Vilkår og skriv jeres spørgsmål til dem eller lav evt. et interview med en 

repræsentant fra Børns Vilkår. 

4. Lav en præsentation af jeres resultater. 

5. Gem jeres resultater og jeres præsentationer i klassens mappe på skoleintra. 

 

http://www.bornsvilkar.dk/
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Aktivitet 4 - Børnesoldater (5.-9. kl.) 

Find viden om børnesoldater og undersøg videoen Kony 2012 - Let's make an end of it om børnesoldater i 

Uganda på youtube.com. 

Baggrund 

En 30 minutter lang dokumentarfilm på youtube om den afrikanske militsleder Joseph Konys utallige 

forbrydelser og bortførelser har i foråret 2012 skabt meget internationalt fokus. Kony er leder af 

bevægelsen Lord's Resistance Army (LRA), som har mange blodige gerninger på samvittigheden, og ifølge 

avisartikler fra Uganda rekrutterer den ofte stofpåvirkede guerillahær børnesoldater og kidnapper unge 

piger som sexslaver. I 2005 blev Kony og hans cirka 300 mand store hær drevet ud af det nordlige Uganda 

efter at have terroriseret lokalsamfund i årtier. På grund af brutaliteterne har der siden 2005 været udstedt 

en arrestordre på Kony, og så sent som i 2011 sendte USA over 100 militærrådgivere til landet. På få dage 

er filmen på youtube om Kony blevet set af næsten 55 millioner mennesker, og både Det Hvide Hus og en 

række kendte mennesker hylder filmen og initiativet. Filmen varer ca. 30 minutter. Filmen er del af en 

kampagne, som har til formål at sætte militslederens forbrydelser på dagsordenen og bringe ham for en 

international domstol og er iværksat af non-profit organisationen Invisible Children. 

I skal bruge 

 Viden om børnesoldater fx fra UNICEF: http://skole.unicef.dk/artikler/fakta-om-boern-og-
boernesoldater 

 Viden om børnesoldater fra Dansk Røde Kors: http://www.skole.drk.dk/sw38990.asp 

 Viden om børnesoldater fra global.dk: 
http://www.global.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=63 

 Videoen Kony: http://www.youtube.com/watch?v=YdldABYWHEY 

 Papir 

 Skriveredskaber 

 Stol 

 Kamera 

Sådan gør I 

1. Find fakta i bøger og på de foreslåede hjemmesider om børnesoldater i verden. 

2. Diskutér sammen med jeres lærer, hvorfor nogle børn i primært Afrika og Asien bliver tvunget til at 

være børnesoldater. 

3. Gennemse videoen ”Kony” på youtube.com. Få evt. hjælp til oversættelsen af svære ord. Filmen 

varer ca. 30 minutter.  

4. Lav hver 10-20 spørgsmål til videoen.  

5. Vælg en eller flere elever eller måske jeres lærer som skal i den varme stol. 

6. Hver elev stiller nu efter tur 3-5 spørgsmål til den der sidder i den varme stol. Eleven skal selv 

kunne svare på det/de spørgsmål han/hun stiller. 

7. Eleven i stolen skiftes ud og nye elever spørger. 

8. Optag jeres spørgsmål og de svar I får. 

9. Gem jeres spørgsmål og svar i klassens mappe i skoleintra.   

http://skole.unicef.dk/artikler/fakta-om-boern-og-boernesoldater
http://skole.unicef.dk/artikler/fakta-om-boern-og-boernesoldater
http://www.skole.drk.dk/sw38990.asp
http://www.global.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=63
http://www.youtube.com/watch?v=YdldABYWHEY
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Bemærkning til aktiviteten. 

Der har, som omtalt i lærervejledningen, været en del debat om dels den afrikanske militsleder Joseph 

Konys bevægelse Lord's Resistance Army (LRA) dels om den her omtalte video. Læreren må evt. i 

samarbejde med skolelederen/-bestyrelsen afgøre, hvordan denne aktivitet evt. kan ændres/tilpasses den 

konkrete elevgruppe, så det vigtige arbejde om børnesoldater bliver en mulighed.  
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Aktivitet 5 - Hvem bestemmer – børnene eller de voksne? (5.-6. kl.) 

Overvej hvad børn selv må bestemme og hvad de voksne skal bestemme. 

Baggrund 

I gamle dage og ikke så gamle dage bestemte de voksne stort set alt. De bestemte fx hvilket tøj børn  

skulle have på, hvad de måtte spise, hvad børnene måtte og specielt ikke måtte, hvornår de skulle i seng  

etc. I dag aftales meget mere mellem børn og voksne og nogle gange får børnene lov til rigtig meget. 

I skal bruge 

 Papir 

 Skriveredskaber 

Sådan gør I 

1. Klassen deles op i mindre grupper på 3-4 elever. 

2. Hver gruppe vælger en aldersgruppe af børn, som den vil beskæftige sig med. 

3. Hver gruppe udformer nogle regler for, hvad børnene selv må bestemme, og hvad de voksne skal 

bestemme.  Gruppen begrunder sine valg. 

4. Hver gruppe præsenterer deres regler for de andre grupper i klassen. 

5. Klassen og deres lærer diskuterer børne- og voksenregler. 

6. Klassen og deres lærer opstiller i fællesskab begrundede regler for små børn, mindre børn, 

teenagere og for børn på elevernes egen alder. 

7. Reglerne skrives ned og gemmes i klassens mappe i skoleintra. 
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Aktivitet 6 - Børns rettigheder (5.-7. kl.) 

Undersøg FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. 

Baggrund 

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder deler børns rettigheder op i fire større områder: 

 Børn har ret til at være med i de beslutninger, der angår dem selv. 

 Børn har ret til udvikling, skolegang og fritid. 

 Børn har ret til mad, sundhed og et sted at bo. 

 Børn har ret til omsorg og beskyttelse mod krig, vold og udnyttelses. 

I skal bruge 

 FN’s Konvention om Barnets Rettigheder: 
http://www.boerneraadet.dk/b%C3%B8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne 

 Papir og blyant 

 Tuschpenne og farveblyanter 

 Computer med internetadgang 

 Programmet ”Photostory 3” 

 Kamera eller mobiltelefon 

Sådan gør I 

1. Lav i klassen i fællesskab en brainstorm over børns rettigheder.  

2. Gå sammen i 4 grupper. 

3. Hver gruppe vælger hvilken af de fire hovedområder fra børnekonventionen de vil arbejde med.  

4. Find informationer om det valgte område i konventionen, i bøger og på nettet. 

5. Læs om jeres emne, og skriv stikord, mens I læser. 

6. Skriv korte tekster om jeres delområde. 

7. Find billeder på nettet, og tegn tegninger til jeres photostory. 

8. Fotografér jeres tegninger med et kamera eller med en mobiltelefon. 

9. Gem gruppens billeder i en fælles mappe på en pc. 

10. Se filmen ”Lav en billedhistorie i Photostory”.  

http://www.ibis.dk/verdeniskole/index.php?mode=readmenu&menu_id=258&txt_id=258 

11. Importér billeder, tegninger og fotos i programmet Photostory3. 

12. Tekst, tegninger og billeder skal passe til jeres emne. 

13. Skriv tekster til billederne og tegningerne i Photostory. Indtal teksterne. 

http://www.boerneraadet.dk/b%C3%B8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne
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14. Find underlægningsmusik til historien. 

15. Læg musikken ind. 

16. Præsentér jeres photostory for resten af klassen. 

17. Giv hinanden positiv kritik: 

- Lærte I noget nyt om børns rettigheder og de fire hovedområder? 

- Skriv løs i fem minutter. 

- Er det vigtigt at vide noget om børns rettigheder. Begrund jeres svar. 

- Diskutér jeres svar i klassen med jeres lærer. 
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Kilde- og materialeliste 

Janusz Korczak 

Korczak, Janusz: Ghetto diary. Yale University Press, 2003. 

Lifton, Betty Jean: The king of children – the Life and Death of Janusz Korczak. St. Martin’s Griffin, 1997. 

Mathiasson, Leif (red): Janusz Korczak och barnens värld. Studentlitteratur, 2004. 

Janusz Korczak och barnen i gettot. En tysk/fransk dokumentar SR (Sveriges Radio) TV1 15. april 2000. 

Varighed 55 min. med svensk tale og undertekster. 

Børns rettigheder 

Anderson, Judith: Frihed eller sikkerhed. Frederiksberg: Bogfabrikken, 2006. 

Bodenhoff, Kina: Vi er alle født frie – verdenserklæringen om menneskerettigheder i billeder. København: 

Gyldendal, 2008. 

Brownlie, Ali: Hvorfor krænker folk menneskerettighederne? Frederiksberg: Bogfabrikken, 2004.  

Fagan, Andrew: The atlas of Human Rights. Brighton: Earthscan, 2010. (engelsk tekst)  

Grynberg, Stine: Censur og ytringsfrihed. København: Alinea, 2006. 

Hansen, Maria: Verdens Børns Grundlov. Aalborg: Højers forlag, 2002. 

Haahr, Morten: Alle mennesker er født frie og lige – en debatbog om menneskerettigheder. Valby: Borgens 

forlag, 1994. 

Nygaard, Jens Jørgen: Menneskerettighederne – trusler mod livet. København: Forum, 1990.  

O’Connor, Maureen: Lige rettigheder. Holte: Flechs, 1998  

Thorndal, Morten Hansen m.fl.: Menneskerettigheder – i historisk, filosofisk, religiøst og samfundsmæssigt 

perspektiv. København: Columbus, 2005.   

Villadsen, Jeppe: Ret og vrang – om menneskerettighederne. København: Frydenlund, 2007 

Unge for Menneskerettigheder internationalt. 

Undervisningsmaterialer for børn og unge (7.-10. klassetrin) – Gør menneskerettighederne til virkelighed. 

Materialet består af en undervisningspakke med flg. Indhold: 

 Klassesæt (24 stk.) af hæftet: ”Hvad er menneskerettigheder?” 

 Klassesæt (24 stk.) af hæftet: ”Historien om menneskerettigheder”. 

 DVD med menneskerettighedskonventionens 30 artikler. 30 kortfilm, der på en levende og let forståelig 

måde viser de 30 rettigheder. 

 30 plakater med hver deres menneskerettighed. 

Materialet koster kr. 500,- og kan rekvireres hos: Unge for Menneskerettigheder, Vesterbrogade 26,4, 1620 

København V. Tlf. 33 – 55 77 73 eller 25 – 85 47 98. Hjemmeside www.ufmr.dk og mail info@ufmr.dk.   

http://www.ufmr.dk/
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Børnekonventionen 

http://www.boerneinfo.dk/b%C3%B8rnekonventionen 

Udenrigsministeriet: FN’s Menneskerettighedskommission. København: Udenrigsministeriet, 1996.  

UNICEF: Konventionen om Barnets Rettigheder. København: UNICEF, 1991. 

EU: Den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder. København: EU, 2001. 

DIIS: Menneskerettighederne – brugt og misbrugt. København: DIIS, 2007. 

Foighel, Isi: FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne. Danmarks Radio, Det danske center for 

menneskerettigheder, 1998. 

De praktisk-musiske og kreative fag 

Schütt, Anne Gyrite: Tegn som du ser. København: Danmarks Radio Forlaget, 1995.  

Der er desuden udgivet en video, som gennemgår bogens ti lektioner. 

Edwards, Betty: At tegne er at se. Indføring i frihåndstegning. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 

1986. 

Hoff, Ulrik: Croquis. Form og bevægelse. København: Gyldendals Håndbøger, 1992. 

Andersen, Henrik Scheel & Laursen, Ole: Hvad hånden former. Om skulpturarbejde i skole og uddannelse. 

Aarhus: Systime 2003. 

Ørskov, Grethe: Om skulptur og skulpturoplevelse. Valby: Borgen, 1967. 

Austring, Bennyé D. & Sørensen, Merete: Æstetik og læring. København: Hans Reitzels Forlag, 2006. 

Byréus, Katrin: Du har hovedrollen i dit liv. Gråsten: Forlaget Drama, 1992. 

McCurrach, Ian & Darnley, Barbara: Halehøj, her kommer jeg! Gråsten: Forlaget Drama, 2000. 

Drama. KvaN – et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen nr. 44 marts 1996 16. årgang. Århus. 

Boal, Augusto: Spil. Gråsten: Forlaget Drama, 1995. 

Boal, Augusto: Lystens regnbue. Gråsten, Forlaget Drama, 2000. 

Nørgård, Susan & Lars: Billedhandlinger. Frederiksberg: Dansklærerforeningen, 1994.  

Knudsen, Ingrid Sidelmann: Billedsamtaler. Frederiksberg: Dansklærerforeningen, 1997. 

Knudsen, Ingrid Sidelmann: Billedanalyse og billedsamtale. I Billedpædagogisk Tidsskrift oktober 1993. 

Den 2. Verdenskrig, holocaust  

Emnet er i sin natur dramatisk og langt det meste materiale placerer emnet på mellemtrinnets sidste del 

eller i udskolingen. 

 

 

http://www.boerneinfo.dk/b%C3%B8rnekonventionen
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Netlitteratur 

Folkedrab 

http://www.folkedrab.dk/sw50050.asp 

Den vigtigste danske undervisningsside om Holocaust. 

Auschwitzdagen 

http://www.27-1.dk/sw53900.asp 

Danmark officielle minde- og mærkedag for ofre for Holocaust og andre folkedrab markeres hvert år den 

27. januar. Auschwitz-dag sætter folkedrab på dagsordenen og åbner for en diskussion af de etiske og 

politiske udfordringer, som denne forbrydelse stiller både individer og hele samfund overfor. 

Formålet med Auschwitz-dag er at fremme debat, formidling og undervisning om historiens og nutidens 

folkedrab. Tanken er, at vi via oplysning og diskussion kan lære af historien – en lære, der er afgørende for 

at forebygge fremtidige folkedrab. 

Auschwitz-Birkenau 

http://en.auschwitz.org/m/ 

Mindested og museum i det sydlige Polen ca. 60 km. Fra byen Krakow. 

Holocaust - tidslinje 

http://www.holocaust-uddannelse.dk/tidslinjer.asp 

Det danske center for Holocaust og folkedrab. 

Det jødiske museum i Danmark 

http://www.jewmus.dk/ 

God side med masser information om de danske jøders liv under 2. Verdenskrig. 

Følg rystende tur til Auschwitz 

http://politiken.dk/udland/ECE1521583/foelg-rystende-tur-til-auschwitz/ 

I dag (27. januar) markeres dagen for ofrene for Holocaust og andre folkedrab. Se den personlige 

fotomontage fra Auschwitz her. 

Faglitteratur om Holocaust 

Andersen, Palle: Holocaust: Den tyske jødepolitik 1933-1945. Esbjerg: Historisk Samling fra 

Besættelsestiden 1940-1945, 2001. 

God oversigtsbog om den tyske nazistiske jødepolitik. Fra 14 år. 

Bak. Sofie Lene: Ikke noget at tale om. København: Dansk Jødisk Museum, 2010. 

De danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943 er en enestående verdenshistorisk begivenhed, hvordan 

tingene end vendes og drejes under indtryk af skiftende historiesyn. 95 pct. kom til Sverige og 99 pct. 

overlevede Holocaust. De tal taler for sig selv. Fra 14 år. 

http://www.folkedrab.dk/
http://www.27-1.dk/sw53900.asp
http://en.auschwitz.org/m/
http://www.holocaust-uddannelse.dk/tidslinjer.asp
http://www.jewmus.dk/
http://politiken.dk/udland/ECE1521583/foelg-rystende-tur-til-auschwitz/
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Bjerre, Jacob Halvas: Holocaust. Frederiksberg: Frydenlund, 2010. 

Hvordan kunne det ske? Det er ofte spørgsmålet, når emnet er Holocaust - nazisternes folkemord på 6 mio. 

jøder. Spørgsmålet har mange svar. Forfatteren gennemgår og analyserer dem alle. Fra 14 år. 

Blum, Jacques m.fl.: Auschwitz – en introduktion. København: Lindhardt og Ringhof, 2006. 

Indhold: Beslutningen om Auschwitz; Transport og ankomst til Auschwitz; Auschwitz-kompleksets 

indretning; Hvem var fangerne i Auschwitz?; Tøj, mad, indkvartering og hygiejne; Kalendarium; 

Dødsårsager; Medicinske eksperimenter i Auschwitz; Modstandsbevægelse. Fra 14 år. 

Bruchfeldd, S. og P.A. Levine: I skal fortælle det – en bog om Holocaust i Europa 1933-1945. København: 

Forlaget Gage, 2005. 

Bogen ”… I skal fortælle det…”, handler om Holocaust og nazisternes forfølgelser i Europa 1933-45 og 

henvender sig primært til elever i folkeskolens ældste klasser men kan også bruges i undervisningen på 

gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Bogens 11 kapitler introducerer eleverne til mange forskellige 

dele af Holocaust. Eleverne kan læse om jøder i ghettoerne, på de lange deportationer, og til sidst i 

koncentrationslejrene. Samtidig giver bogen et billede af baggrunden for Holocaust, tiden op til Anden 

Verdenskrig og forfølgelsen af Europas jøder. Bogen er oversat fra svensk, og i denne danske oversættelse 

er der tilføjet et kapitel om Danmark og Holocaust. Her fortælles blandt andet om den danske 

flygtningepolitik under Anden Verdenskrig og om redningen af de danske jøder til Sverige i oktober 1943. 

Fra 12 år. 

Jørgensen, Torben: Stiftelsen. Bødlerne fra Aktion Reinhardt. København: Lindhard og Ringhof, 2005. 

Om mændene i den særlige enhed Gemeinnützige Stiftung zur Anstaltspflege, der under nazi-Tysklands 

eutanasiprogram (medlidenhedsdrab) nåede at dræbe mindst 90.000 patienter og som siden under den 

såkaldte Aktion Reinhardt begik folkemord på omkring 1,8 millioner jøder i udryddelseslejrene Belzéc, 

Sobibór og Treblinka. Højt niveau. Fortæller om bødlerne i udryddelseslejrene. Fra 15 år. 

Langwitz, Peter: Auschwitz en beskrivelse. København: Gyldendal, 2004. 

Højt niveau. Om kz-lejren Auschwitz. Fra 15 år. 

Sheehan, Sean: Dødslejrene. Holte: Flachs, 2000. 

Et indblik i forholdene omkring de tyske koncentrations- og udryddelseslejre før og under den 2. 

verdenskrig. Om deres placering og organisation, hvem der var ansvarlige for dem og hvilke vilkår fangerne 

levede under. Fra 14 år. 

Stræde, Therkel (red.): De nazistiske koncentrationslejre – studier og bibliografi. Odense: Syddansk 

Universitetsforlag, 2009. 

Højt niveau. Antologi med artikler om koncentrationslejrene. Fra 15 år. 

Trommer, Aage m. fl.: Den Anden Verdenskrig. København: Gyldendal, 2005. 

Bogen medtager den nyeste forskning på området og går bag om årsagerne til krigens udbrud og spredning 

til et helt kontinent samt modstandsbevægelserne, politik og topmøder etc. Derudover beskriver 

forfatterne Europas tilstand under Hitlers herredømme, samt hvordan krigen var et uafvendeligt vilkår i 

folks hverdag. Højt niveau. Godt afsnit om Holocaust. Fra 15 år. 
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Skønlitteratur 

Appelfeld, Aharon: Tzili. København: Centrum, 1996. 

Lavmælt skildring af en 13-årig evnesvag piges oplevelse af menneskelig angst og grusomhed, da hun under 

2. verdenskrig i Østeuropa er på flugt fra jødeforfølgelserne. Fra 14 år. 

Boyne, John: Drengen i den stribede pyjamas. København: Sesam, 2006. 

9-årige Bruno flytter med familien fra Berlin til et sted han kalder for "Afsides", hvor der ligger en indhegnet 

lejr. Bruno er meget ensom, indtil han møder Shmuel fra den anden side af hegnet. Fra 11 år. 

Croci, Pascal: Auschwitz. København: Carlsen, 2005. 

Tegneserie. Det jødiske ægtepar Kazik og Cessia ankommer til udryddelseslejren Auschwitz i marts 1944. De 

bliver straks skilt ad og må hver for sig forsøge at overleve lejrens rædsler. Fra 14 år. 

Dalager, Stig: Davids bog. København: Tiderne skifter, 1999. 

En iskold februar-morgen 1942 ændres livet for 11-årige jødiske David i Polen. Landsbyens jøder 

tvangsforflyttes, men det lykkes David at flygte. Alene ender han i Warszawas ghetto. Fra 14 år. 

Roulund, Grete: Men vi mødes her. Valby: Borgen, 1997. 

Noveller der skildrer de isnende forbrydelser mod jøderne under 2. verdenskrig, som det blev set og følt af 

vidnerne og af dem der udførte ugerningerne. Fra 14 år. 

Rosnay, Tatiana de: Sarahs nøgle. Oslo: Bazaar, 2011. 

I 1942 deporterede det franske politi tusindvis af jøder, bl.a. den 10-årige Sarah, der mirakuløst overlevede. 

Men med en uendelig stor sorg. I 2002 leder journalisten Julia historien frem og bliver så grebet af den. Fra 

14 år. 

Sem-Sandberg, Steve: de fattige i Lodz. København: Gyldendal, 2011. 

Ældstejøden Rumkowski forvalter på nazisternes vegne ghettoen i den polske by Lodz, der på sit højeste 

har 200.000 indbyggere, der gradvist bliver deporteret og myrdet. Fra 14 år. 

Spiegelman, Art: Maus: en overlevende fortæller. København: Politisk revy, 2008. 

Tegneserie - graphic novel. Gennem samtaler med faderen, skildrer Art Spiegelman, familiens historie 

under 2. verdenskrig, hvor forældrene ender i Auschwitz. Han skildrer forholdet mellem første og anden 

generation af overlevende. Fra 14 år. 

Nielsen, Tove Dueholm: Anne Franks dagbog. Den uforkortede originaludgave. København: Lindhardt & 

Ringhof, 4. udgave, 2006.  

Anne Frank var tretten år da familien i 1942 flygtede fra nazisterne og gik under jorden. I den berømte 

dagbog følger vi hendes udvikling fra barn til ung kvinde. Med forbløffende modenhed og en skarp 

iagttagelsesevne skildrer hun hverdagen og familielivet i total isolation fra den ydre verden med den 

konstante frygt for at blive opdaget - og henrettet. Fra 13 år. 

Film 

Anne Franks dagbog 

Holland under 2. verdenskrig. Jødiske Anne Frank og hendes familie gemmer sig sammen med en anden 

familie i et lille loftrum hos barmhjertige lokale. Pladsen er mere end trang, og de to familier lever i 
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konstant angst for at blive opdaget af Gestapo og sendt til koncentrationslejrene. Trods deres forfærdelige 

situation får Anne og hendes familie alligevel livet til at hænge sammen. Baseret på Anne Franks Dagbog. 

Produktionsår: 1959 

Drengen med den stribede pyjamas 

Otteårige Bruno og hans familie flytter fra Berlin, da hans far får arbejde som kommandant i en kz-lejr. I 

lejren ser Bruno en masse pyjamasklædte mennesker og han bliver ven med den jødiske dreng Shmuel. 

Imidlertid ser omgivelserne ikke med milde øjne på venskabet gennem pigtrådshegnet. Produktionsår: 

2008 

Livet er smukt 

Guido kører ind i en lille italiensk by i en by med defekte bremser og fortsætter i hæsblæsende tempo. Han 

svøber den smukke Dora i sin drømmeverden, og sammen får de sønnen Giosué. Men krigen truer. Og den 

lille familie sendes i koncentrationslejr. Men på fantasien og humorens vinger kan man svæve næsten helt 

hen til håbet. Produktionsår: 1997 

Schindlers liste 

Schindlers liste er en amerikansk film fra 1993, instrueret af Steven Spielberg og baseret på bogen af 

samme navn, skrevet af Thomas Keneally. Filmen fortæller den delvist autentiske historie om 

forretningsmanden Oskar Schindler, spillet af Liam Neeson, og hvordan han reddede over 1000 jøder fra 

døden under 2. verdenskrig. Produktionsår: 1993. 

Litteratur om Warszawa-ghettoen  

Bauman, Janina: I vintervold. København: Anagram, 2004.  

Janina Baumans (f. 1926) erindringer om dagligdagen i Warszawas ghetto og om hvordan hun sammen med 

sin mor og søster slap væk og overlevede i en landsby til krigens slutning. 

Rajchman, Chil: Jeg er den sidste jøde – Treblinka 1942-43. København: Kristeligt Dagblads forlag, 2010 

Den 2. august 1943 gjorde jødiske fanger i Treblinka oprør. Bevæbnet med knive, bidetænger, benzindunke 

og stjålne våben myrdede de vagter, satte ild til bygninger og klippede pigtråden over. De fleste blev mejet 

ned af vagtmandskabet, knap 300 nåede ud, godt 200 blev indfanget og henrettet, kun 50-60 slap væk. En 

af dem var den 29-årige tekstilarbejder Chil Rajchman, der havde overlevet ti måneder i lejren. Ude i den 

farlige frihed fik Rajchman hjælp af gode mennesker (mange bønder angav undvegne fanger mod dusør) og 

klarede sig som »falsk polak« med fingeret arierattest. Han brød sammen og ville dø, men venner overtalte 

ham til at vidne om jødernes skæbne, og han nedskrev da denne beretning om tiden i helvede. Han 

overlevede i en bunker i Warszawa og kom efter krigen til Uruguay. Her startede han en tekstilfabrik og fik 

familie, og da den seje herre døde som 90-årig i 2004, blev hans beretning fra 1944 fundet og udgivet 

verden over. 

 


