
GPS 40: Elias flygter igen

Dramatisering

Nøglesætning: Gud er tålmodig

I teksten bliver der nævnt et par eksempler på, i hvilke situationer vi bør lære at 
være tålmodige. Disse eksempler handler om:

- Klassekammeraten, der igen og igen har brug for hjælp til matematikken.
- Lillebror, der ikke kan klatre så hurtigt som dig.
- Den svagtsynede pige, der ikke kan ramme bolden i rundbold.

Børn i dag er utroligt gode til selv at opdigte små dramastykker. Derfor kommer
vi ikke her med et færdigskrevet dramastykke, men i stedet for med en skitse
til, hvordan man kan udvikle et eller flere små improviserede stykker sammen
med børnene.
Vær dog opmærksom på, at nogle børnegrupper slet ikke kan håndtere at skulle 
arbejde med en fri opgave. Er dette tilfældet med din børneklub, så er det nok 
en god idé, at lederne på forhånd har planlagt det meste og ikke giver børnene så 
meget frihed til selv at vælge. På denne måde kan dramatiseringen alligevel blive en 
succes og en hyggelig oplevelse med børnene.

Skitse til udvikling af små dramastykker:
Brainstorming: Spørg børnene om eksempler på, hvor man bør være tålmodig – 
men ofte ikke er det. Dette kan både være situationer, de selv har oplevet eller 
nogle, de bare finder på.
Skriv evt. eksemplerne på en tavle eller på et stort stykke papir.

Udvælg de mest velegnede: Tal med børnene om, hvilke af eksemplerne, der 
kunne blive til gode dramastykker.

Inddel i grupper: Inddel børnene i små grupper på 3–4 i hver. Det kan også 
være, at du har inddelt børnene på forhånd. Hvis børnene allerede nu godt ved, 
hvilken situation, de helst vil spille, kan grupperne evt. inddeles efter interesse.

Børn & Tro - www.børnogtro.dk



Vis stykkerne for hinanden: Lad grupperne mødes og vise stykkerne for 
hinanden. Tal om, hvad de andre kom til at tænke på eller lærte, da de så stykket.

Hele dramatiseringen kan sagtens gøres på under en halv time:
Ca. 10 minutter til brainstorming og inddeling af grupper
Ca. 15 minutter til øvelse i grupper.
Ca. 5 minutter til fremvisning.

Lad gruppen vælge hvilken situation, de vil dramatisere: Nu kan 
grupperne så gå hver til sit (gerne fordelt i flere rum) og finde ud af, hvad de vil 
spille. Lad en leder gå med hver gruppe eller gå fra gruppe til gruppe og checke, at 
de kommer videre. Det gør ikke noget, at flere grupper vælger samme situation.

Fastlæg rammerne for dramatiseringen: Sørg for, at børnene finder ud af, 
hvordan deres dramastykke skal være. Check f.eks.:

- Hvem spiller hvem
- Skal der bruges rekvisitter ( helst så få som overhovedet muligt)
- Skal stykket vise en, der er utålmodig eller en der er tålmodig eller:
- Skal stykket vise en, der først er utålmodig, men senere beder Gud om 

hjælp og så bliver bedre til at være tålmodig?

Hjælp børnene med at få dramatiseringen til at fungere: De 
allerfleste børn kan nu køre godt videre alene, men vend alligevel tilbage til gruppen 
lidt senere og overvær deres dramatisering. Måske mangler gruppen nemlig nogle 
få forslag for at få det hele til at køre bedre.
Mind børnene om, at de ikke må stå med ryggen til publikum.
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