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Idealer og metoder i nazistisk 

ungdomsoppdragelse 
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The youth of today, which in 

ten years, in twenty years 

from now will be the 

personification of the National 

Socialist idea, will have 

known no other concept of 

the world, and they will be the 

product of an education 

which will make them men 

welldisciplined and sure of 

them selves.” 

                   ( Adolf Hitler, Mein Kampf) 
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3 oppdragerinstitusjoner 

 

• Hjem 

• Skole 

• HitlerJugend/ NSUF 

 

” …vi borger for at det kommer 

til å gå godt etter at 

ungdommen i heim, skole 

og ungdomstjeneste får en 

virkelig god opplæring og 

oppdragelse.” 
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NSUF 

• Nasjonal Samlings Ungdomsfylking 

• Stiftet 1933 

• Små avdelinger for medlemmer i alderen 9-21 

• Før okkupasjonen: Propagandaarbeid for gutter og jenter 

• Karakteristiske trekk: Militær struktur, førerideologi og betoning av 

disiplin og plikt 
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NSUF – under okkupasjonen 

• Økning i medlemstall 

• Ny aldersinndeling: 10 - 18 

• Fire underavdelinger: 

• Unghird 

• Guttehird 

• Jentehird 

• Småhird 

 

• Aktivitetsbasert: Skulle ta 

utgangspunkt i de unges 

interesser og lede dem inn i 

de rette baner 
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Loven om ungdomstjeneste 

  § 1.  Enhver norsk gutt og gjente skal for sin nasjonale       

 oppdragelses skyld og for å tjene sitt folk og fedreland 

 tjenestegjøre i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking. 
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Oppdragelsens materiale 

 

• Barnet:  

 - medfødte disposisjoner 

 - ulikhet var et naturlig 

prinsipp 

 

 

• Var oppdragelse i det hele 

tatt mulig? 
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Oppdragelsens mål 

• ”å skape et mest mulig 

harmonisk utviklet 

menneske” 

 

• Å sveise den norske 

ungdommen til ”en levende 

organisme hvor hver gutt og 

gjente føyer seg organisk 

inn med sine særegne 

krefter og evner, sin 

idealisme, tro og 

begeistring, som et 

dynamisk, selvvirksomt ledd 

i helheten”. 
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Kroppen 

• Idealet: Den naturlige, 

sterke, sunne kroppen 

 
 ”Vi har ikke bruk for all verdens 

kunnskap hvis disse sitter i et svært 

hode med en abnormt utviklet hjerne, 

og det under dette hode henger en 

liten dverg med visne ben og armer 

dinglende hit og dit.” 

 

 

• I realiteten: den disiplinerte 

kroppen 
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Karakter 

• ”hovedhjørnesteinen i all 

oppdragelse” 

 

 

• Sett med egenskaper som 

idealmennesket skulle 

inneha 

 

 

• Knyttet til moral: 

 Vilje til det gode 
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Disiplin 

• Det samlende målet for 

oppdragelsen 

 

• Viktig element i 

karakterbegrepet 

 

• Samme begrunnelse: Frihet 

gjennom underordning 

 

• 2 former for disiplin: 

 Frivillig - tvungen 
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Oppdragelsens metoder 

• Individuell tilpasning: 

  

 - Finstemte instrumenter 

  

 - Basert på kunnskap om  

  - rase   

  - individuelle evner og 

 anlegg 

   - utviklingspsykologi 

  

 

• Aktivitetspedagogikk: 

 

 - Oppdragelse gjennom 

aktiviteter 

 

 - ”Kongevegen inn i 

barnehjertet går over rustne 

spiker, spretterter, film, 

sportsfoto, frimerker og 

mynter”  
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Oppdragelsens metoder 

• Kameratskap: 

 

 - Disiplinerende fellesskap 

 

 - Oppdragelse mellom    

jevnaldrende 

 

 - Føreren som kamerat 

• Eksemplets makt: 

 

 - Eksemplet var det mest 

virksomme 

oppdragelsesmiddel 

 

 - Førerne måtte til enhver tid 

være eksemplariske 
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Oppdragelsens metoder 

• Selvføring: 

 

 - ”Ungdom skal føres av 

ungdom” 

 

 - Oppdragelse nedenfra 

 

• Selvoppdragelse 

 

 - Oppdragelsens første 

grunnsetning 

 

 - Den enkelte må gå inn for 

sin egen selvoppdragelse 
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NSUF og samtiden 

• De nazistiske idealene: 

 - Rasebiologisk fundert 

 - Videreføring av borgerlige idealer 

 

 

• De nazistiske pedagogiske metodene: 

 - Sosialisering gjennom aktiviteter i 

fellesskap 

 - Monopol og tjenesteplikt 

 - Utviklet i liten grad egne metoder 
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