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Side 1 

Energi – Genstande kommer til orde 
 
Hvem har pæren i orden? – drama hvor genstande kommer til orde 
Bettina Brandt 
 
Klassetrin: Fra 3. klasse 
 
Principper  
Til dette tema er ideen at lave små sketcher, hvor forskellige genstande 
møder hinanden.  
Her er der fokus på formidlingsdelen.  
 
Opstart 
Man kan lade eleverne forberede deres replikker selv, ved at søge oplys-
ninger fx på nettet. Hvis man arbejder med forskellige klassetrin, hvor der 
også er yngre årgange, kan der nedsættes et manuskriptudvalg, som er 
ansvarlig for tekster og opsætning af sketcher. 
Ved fremvisningen kan eleverne have et skilt på maven, hvor der står, 
hvem/hvad de er. De kan have genstanden med – eksempelvis en gløde-
pære og en el-sparepære, eller dramaet kan fremføres med stang”dukker” 
eller som skyggeteater. 
 
Fremførsel 
For resten af skolen, til et forældremøde, ved flaghejsningen eller anden 
event. 
Eksempel på replikskifte: 
 
En el-sparepære E møder en glødepære G 
 
E: (Meget højtidelig) Jeg er en el-sparepære, og jeg bruger langt mindre 
energi end en gammeldags glødepære. 
 
G: Gammeldags, er du klar over, at i 1847 blev Thomas Alva Edison født? 
Thomas var helt fra han var lille et rigtigt nysgerrigt barn, som kunne lide at 
undersøge ting og eksperimentere. I 1877 begyndte han at interesse sig for 
at lave en glødepære som mig. 
 
E: Er du da helt elektrisk. Er du da så gammel? 
 
G: Har du da helt tabt fatningen. Selvfølgelig er jeg ikke det, jeg snakker 
om mine forfædre. 
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Side 2 

E: Det kan godt være, at jeg ikke har så gamle aner som dig, men er du 
klar over, at jeg kun bruger omkring ¼ af den mængede energi, som du 
bruger? 
 
G: Nå, nu skal du ikke komme for godt i stødet, jeg er da til gengæld ret bil-
lig at købe. 
 
E: Ja, ja, ja, men så holder vi el-sparepærer altså også fra 6 til15 gange 
længere end Jer. 
 
G: Ja, det er svært at leve op til, men nu har vi da i hvert fald givet lidt 
”OPLYSNING”.  
 
Andre ideer 
Ordspil kan være et ekstra krydderi, men hovedsigtet er at formidle fakta på 
en alternativ måde, set i forhold til fx fremstilling af plancher.  
 
Vær opmærksom på, at de faktaoplysninger, som replikkerne er bygget op 
omkring, er opdateret. 
 
Andre ideer til sketcher:  
 A-mærket fryser møder mormors gamle fryseboks. 
 En benzinslugende bil møder en bil, der kan køre på rapsolie  
 El-radiatoren møder stokerfyret 
 
Indfaldsvinklen kan også ændres, så energikilden er ”hovedperson.” 
Solen og vinden mødes og praler af, hvordan de kan producere energi, se-
nere møder de bølgen og spørger nysgerrigt til, hvad det er, den kan. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


