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Side 1 

Vand – Modsætninger 
 
Hvor vanvittigt skal det være? Drama hvor modsætninger mødes 
Bettina Brandt 
 
Klassetrin 
Fra 1. klasse, men kan også sagtens bruges til helt op i overbygningen. 
 
Principper  
I dette drama er formidlingen og synliggørelse af forskel i forbrug/adfærd en 
vigtig del. Igennem processen skal eleverne finde eksempler fra hverdagen 
og sætte dem i kontrast til hinanden. 
 
Denne form for drama kan også laves med elforbrug, affald eller med ældre 
elever om deres forbrug af kosmetik, parfume osv. 
 
Scenerne kan udover at udspille sig i hjemmet, også foregå i skolen eller 
andre steder, hvor eleverne opholder sig. 
 
Opstart 
Start med at lave en brainstorm med eleverne. 
 
Hvornår i løbet af en dag bruger I vand? For at få så mange situationer som 
muligt frem – også tøjvask, madlavning, bilvask mv. kan det være en fordel 
at spørge, hvornår familien bruger vand. 
 
Eleverne kan også lave en liste/tegning over de steder, man kan tappe 
vand, der hvor de bor evt. som en hjemmeopgave, så forældrene kan sup-
plere. 
 
Del situationerne ind i – ”bruger lidt vand” og ”meget vand” - vælg evt. flere 
kategorier. 
Snak om, hvor der måske kan bruges mindre vand. 
 
Digt i fællesskab med eleverne en historie om en dags vandforbrug i to 
hjem – Familien Spar og Familien Fråds. Tag udgangspunkt i nogle af de 
situationer, som eleverne har nævnt. Familien står op, går i bad, børster 
tænder, der laves kaffe, der vaskes bil, der vaskes tøj osv. 
 
Lav et replikskifte, hvor der er fokus på situationer, hvor der bruges vand.   
 
Lav scenen så den er delt i to, evt. markeret med en snor; der er ens rekvi-
sitter på begge sider af snoren. De to familier, som skildres i historien, op-
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Side 2 

fører på skift en scene fra deres hverdagsliv. Når Familien Spar har opført 
en scene, fryser de, og man ser familien Fråds i helt den samme situation. 
Meningen med dette er en synliggørelse af, hvordan det er muligt at handle 
forskelligt i ens situationer. 
 
Fremførsel 
Kan bruges som oplæg til forældremøde/dag på skolen, ved flaghejsningen 
eller på et andet tidspunkt, hvor familie og andre besøger skolen. 
 
I dette eksempel er der en fortæller, hvilket gør, at der er oplæg til replik-
kerne. Fordelene er, at stykket derved ikke kræver så lang en indøvnings-
periode, og replikkerne er så ”simple”, at selv elever i indskolingen kan væ-
re med. 
 
Scene 1A 
FAMILIEN SPAR 
Her ser I familien Spar, familien er god til at spare på vandet. 
De er alle i det hele taget ret miljøbevidste. 
Lad os se, hvad de laver til hverdag. 
Mor er den første på banen 
Den næste, der vågner, er familiens hund.  

Mor lukker hunden ud, venter lidt til den kommer ind igen. 
 
Mor:  Det var godt du tissede udenfor. 
 

Så står Far op  
 
Far:  Nu har du vel ikke taget et for langt bad her til morgen. 
 
Mor:  Nej, det har jeg ikke, og hvor var det godt, vi fik den vandspare-
bruser op. 
 

Så går Far i bad. 
Nu er det børnenes tur til at stå op. 

 
Mor:  Husk nu……. 
 
Mik:  Ja, ja vi skal nok tage et kort bad  
 
Ina:  Ja, og vi skal nok slukke for vandet, mens vi børster tænder. 
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Mor:  Skynd jer lidt og kom ud og få morgenmad, for bedstemor og bed-
stefar kommer på besøg. 
 

Og så spiste familien morgenmad sammen. 
 
Scene 1B 
FAMILIEN FRÅDS 
Her ser i familien Fråds. Familien tænker aldrig over deres vandforbrug. 
Der er vel vand nok, så længe de lever. 
Lad os se, hvad de laver til hverdag. 
Mor er den første på banen. 
Den næste, der vågner, er familiens hund.  

Hunden tisser på gulvet. 
Så står Far op  

 
Far:  Har hunden nu igen tisset på gulvet 

 
Mor:  Vil du ikke tørre det op? Jeg er nemlig nyvasket og har lige stået 
under bruseren en halv times tid, så jeg er ked af at skulle ned og kravle. 
Jeg skal nok lige tænde for vandhanen, så du kan få noget godt varmt 
vand. 

 
Far tørrer op og går i bad 
Nu er det børnenes tur til at stå op. 

 
Kim:  Bare lad bruseren løbe Far, jeg skal også i bad.  
 
Ani:  Hvis du skal i bruser, så vil jeg have et dejligt varmt karbad. 

 
Mor:  Skynd jer lidt og kom ud og få morgenmad, for bedstemor og bed-
stefar kommer på besøg. 
 

Og så spiste familien morgenmad sammen. 
 
Scene 2A……………………………… 
Scene 2B……………………………… osv. 
 
Videre anvendelse 
Stykket kan slutte med, at de to familier mødes og diskuterer vandforbru-
get, men det kan også overlades til tilskuerne at drage egen konklusion ud 
fra de to måder at handle/agere på. Kan følges op med en diskussion 
blandt tilskuerne om fx ”har I tænkt, hvor meget vand vi egentlig kan spare, 
hvorfor skal vi spare, hvordan gør vi det?” 
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Side 4 

 
En yderligere synliggørelse af vandforbrug kunne være en udregning på ca. 
vandforbrug i de to familier. Der kunne hænge en snor foran de to scener, 
og hver gang der er brugt 10 eller måske100 liter vand, hænges der en 
spand på snoren ud for familien. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


