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Side 1 

Drama er aktiv læring 
 
En introduktion til drama i Grønt Flag Grøn Skole 
Bettina Brandt 
 
Undervisning med udgangspunkt i miljøemner involverer ofte både faktuel 
viden, interessemodsætninger, holdninger og følelser. Det betyder forskel-
lige måder og muligheder at agere og argumentere på i en given situation.  
 
 Er det ok at bruge pesticider mod ukrudt i haven?… Måske – men hvad 

er egentlig ukrudt?  
 Er det ok at smide et æbleskrog ud af bilen?… Måske – men hvad så 

med ispapiret?  
 Er det ok at købe skrabeæg?… Måske – men hvad med æg fra bur-

høns?   
 Er det ok at gå på jagt i skoven?… Måske – men hvad så med at køre 

på mountainbike? 
 Er det ok at bruge en el-tandbørste?… Måske – men hvad så med alle 

de ting, vi har stående på stand by? 
 Er det ok at købe varer i Kina? ...  Måske – men skal de så også skære 

ned for CO2-udledningen? 
 Er det ok, at regeringen beder os om at spare på energien i vores hjem? 

... Måske – men hvad så med alle de motorveje, vi bygger?  
 
Hvordan kan man som lærer få eleverne til at forstå de komplicerede 
spørgsmål, der involverer faktuel viden, interessemodsætninger, holdninger 
og følelser? Hvordan lærer eleverne at handle miljørigtigt uden, at det ople-
ves som moraliserende og direkte adfærdsregulerende? 
 
Et hovedformål med drama som aktivitet er, at eleverne opnår viden om de 
mange nuancer og perspektiver, der er i spil i miljødebatten og derigennem 
danner deres egen mening. 
 
At bruge drama i undervisningen er en alternativ, lærerig, sjov og spæn-
dende aktivitet.    
 
Drama og faglighed 
Faglighed er baggrunden for de gode dramaer. Selvproducerede dramaer 
giver anledning til bred research. Eleverne møder dokumenteret viden, men 
også synspunkter og meninger uden dokumentation. 
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Side 2 

Igennem drama kan eleverne afprøve og fremføre egne eller andres argu-
menter. Interessekonflikter kan komme i spil, og de forskellige måder at 
handle og tænke på bliver stillet op over for hinanden. 
 
Eleven får en chance for at være en hel anden person eller at repræsentere 
en helt anden persons mening. En udfordring som kan hjælpe eleven til at 
blive bevidst om konflikterne i et givent miljøtema og blive bedre til at forstå 
forskellige typer af argumenter. 
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Side 3 

Drama og dansk faget 
Da drama er en af de udtryksformer, som eleverne i forvejen skal arbejde 
med i dansk, vil det være oplagt at lave et tværfagligt samarbejde her, hvil-
ket også vil give mere tid til selve arbejdsprocessen. 
 
Drama og klassetrin  
Dramaer kan bruges bredt på forskellige klassetrin. Det er op til læreren at 
opsætte krav til arbejdsprocessen, så det svarer til de pågældende klasse-
trin. 
 
  
 
 


