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INTRO
Forumteater i SOSU - Deux ex Machina

Dette inspirationskatalog er udviklet som en del af projekt 
Forumteater i SOSU- Deus ex Machina. Ønsket er, at under-
visere på SOSU kan lade sig inspirere til at finde mulige måder 
at anvende metoden i deres felt.
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Forumteater i SOSU- Deux ex machina

Dette inspirationskatalog er udviklet som en del af projekt Forumteater i SOSU- Deus ex Machina. 
Ønsket er, at undervisere på SOSU kan lade sig inspirere til at finde mulige måder at anvende 
metoden i deres felt.

Kataloget er et resultat af et fælles arbejde med at integrere forum-teatret i undervisningen på 
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg. 
Kataloget rummer både eksempler på undervisernes erfaringer med arbejdet, der afspejler hver 
deres tilgang til metoden, introduktion til metodens elementer og udførsel. 

Vi håber, at læsningen giver både inspiration og lyst til at bruge Forummetoden i din undervisn-
ing.

Om koblingen af Forumteater og SOSU - Forum-metoden

Forumteater blev opfundet af Augusto Boal i et forsøg på at gøre det muligt at skabe rum, som 
ikke normalt opstår. Rum, hvor man kan stoppe op og i fællesskab med andre belyse en situation 
fra mange og nye vinkler. Tilskueren er en aktiv del af denne proces. Hun kan intervenere i den 
handling, der udspiller sig foran hende og dermed dreje handlingen i en anden retning ud fra de 
ideer og tanker, der opstår hos hende. 
I Forumteater er der fokus på dilemmaet og man bruger Jokeren. Jokeren er en rolle du som 
underviser påtager dig. Du skal udfordre de lette løsninger og  insistere på, at man håndterer og 
forholder sig til det komplekse og vanskelige

SOSU-erne skal, når de kommer ud, kunne navigere i meget komplekse rum,
hvor der er mange hensyn at tage både til borgere, pårørende, kolleger, mange forskellige og 
modstridende systemer. Brugen af Forumteateret i SOSU giver dig mulighed for at lave træn-
ingsbaner, hvor eleverne kan arbede med de dilemmaer, som de kommer til at møde i disse rum. 
Ved at bruge Forumteater kan du åbne for den fælles dialog om løsninger på dilemmaerne, mu-
ligheder for forbedringer og ideer til nye veje i SOSU-ernes arbejdsprocesser. Det bliver en me-
tode, der kan bruges undervejs i deres uddannelse og som kan klæde dem på til at skabe nyt og 
gribe ind.

At befri sig er at overtræde grænser, at forvandle. 
Det skaber det nye, det som ikke eksisterer 
og som kommer til at eksistere fra nu af.

Augusto Boal
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FORUMMETODEN
En indføring i basics

Forummetoden er en pædagogisk metode til analyse og under-
søgelse af alternativer til vanens magt igennem engagerende og 
dynamiske spil, øvelser og lege. Forummetoden kan skabe nærvær 
og distance på samme tid. Distancen ligger i, at det er fiktion. Det 
ligner hverdagen, men er det ikke. Nærværet ligger i at deltagerne 
kan genkende sig selv og hinanden.
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Introduktion

Forummetoden er en pædagogisk metode til analyse og undersøgelse af alternativer til vanens 
magt igennem engagerende og dynamiske spil, øvelser og lege. Forummetoden kan skabe 
nærvær og distance på samme tid. Distancen ligger i, at det er fiktion. Det ligner hverdagen, 
men er det ikke. Nærværet ligger i at deltagerne kan genkende sig selv og hinanden. De kan 
grine og reflektere og skabe en fælles reference - en grobund for en frugtbar dialog. Forumme-
toden er kendetegnet ved at have en tydelig konflikt som slutter dårligt. 

Deltagerne involveres som aktører og medspillere i konstruktionen af små realistiske spil bygget 
over en dagligdags situation med et aktuelt problem, dilemma eller udfordring. Deltagerne har 
maksimal indflydelse på indholdet og processerne, og de  får god mulighed for at prøve det af 
som i hverdagen er vanskeligt, eller giver anledning til svære overvejelser.

Spillet vises af aktørerne for  medspillerne  og ledes af en Joker, der er spillets leder. Herefter 
behandles spillet i forum, hvor medspillerne afprøver deres forslag til løsninger.

Når du bruger Forummetoden kan du få den tavse viden, som er indlejret i hverdagens
forskellige praktikker frem i lyset. Denne viden er ofte ikke særligt bevidst, men bare noget man 
gør, fordi sådan har man altid gjort og det fungerer - eller gør det?

Forummetoden skaber mulighed for

At få løst op for fastlåste situationer 

Nye idéer og handlemuligheder.

Åben refleksion i fællesskabet

Praksisnær læring

Dybere erkendelse gennemt inddragelsen af  både 
krop og intellekt

Oplevelsen af at ens egne problemer og dilemmaer 
deles af flere



Side 10

Forummetodens elementer

Grundspil

Grundspillet er forummetodens afsæt og kan karakteriseres ved:

• En tydelig konflikt, et dilemma eller uenighed 
• En ”dårlig” slutning. Det er vigtigt, at spillet viser uløste dilemmaer og rejser  
         åbne spørgsmål – ikke giver svar og løsninger
• Spillet skal være enkelt, kort, klart og tydeligt. Varighed: 2 – 5 min. spilletid
• Spillet stoppes på konfliktens højdepunkt og fremstår uafsluttet.

Vejen frem til et grundspil, kan gå gennem følgende faser:

1. fase - Individuel refleksion
Hver person sidder hver for sig og tænker på en situation ud fra temaet, som hun vil fortælle de 
andre i gruppen om.

2. fase - Fortællerrunde i gruppen
Runde i gruppen hvor man skiftes til at fortælle ens historie. Ca. 2 min. pr. person. Historien skal 
fortælles – ikke løses, ikke kommenteres. Fortæl om dilemmaet, problemet eller konflikten. De 
andre må kun stille forståelsesspørgsmål til historien.

3. fase - Vælg en historie
Gruppen vælger en af historierne som umiddelbart er egnet til at lave til et lille spil ud fra, som 
de kan identificere sig med og som de kunne ønske sig bearbejdet i forum.
Når historien er valgt, skal det afklares, hvad der er problemet i historien og hvem der har prob-
lemet. Hvis der er flere personer, der har et problem, skal der findes ud af, hvem der fortæller 
historien – ud fra hvis synspunkt man skal se historien. Hvad ønsker hovedpersonen at opnå? 
Hvad og hvem forhindrer hovedpersonen i at nå målet? Er der modstandere? - Er der hjælpere? 
Hvem er ellers med? Hvor forgår historien? Hvilke relationer og status har de enkelte personer i 
historien? Hvilke typer er de? Hvad gør de? Hvad siger de typisk?

4. fase - Spillet prøves
Fordel rollerne og aftal konkrete ting rollespillerne skal sige og gøre ud fra hvilke typer de er og 
hvad de vil opnå. Rollernes udtryk og kropssprog forstørres, men karikeres ikke. Giv rollespillerne 
andre navne end deres egne. Man spiller ikke sig selv. Selvom en enkelt spiller historie er blevet 
valgt til oplægget, ”ejer” denne ikke længere historien, den er nu alles eje. Afprøv, improviser og 
korriger. Prøv det af, før det præsenteres.

Fra grundspil til forumspil

Når grundspillet er blevet fremvist for medspillerne, begynder den interaktive del – forumdelen. 
Her skal medspillerne opfordres og motiveres til at træde ind og bidrage med forslag til andre 
handlemuligheder og til selv at gå på scenen og prøve dem af.

Under de kommende gennemspilninger er det vigtigt, at aktørerne, som lige har vist deres spil, 
er klar over, hvad deres rolle er. De skal nu improvisere og give forslaget fra medspillerne et 
realistisk modspil, idet de samtidigt er tro mod deres karakter. På denne måde kommer spillet til 
at virke autentisk og medspillerne tvinges til at være kreative i deres forslag. Hold fast i at intet 
kan ændre sig med magiske løsninger.

Spillet vises for et relevant publikum, der inddrages som medspillere. Jokeren guider med-
spillere og rollespillere igennem debatten, som nu foregår i spillet. Rollespillerne spiller de løsn-
ingsforslag, som medspillerne foreslår afprøvet og supplerer med evt. nye forslag. Medspillerne 
kan også selv gå på scenen og prøve deres idéer af sammen
med rollespillerne.
Efter hver gennemspilning opsummerer Jokeren og spørger de nye aktører:

• Fik du afprøvet det, du ville?
• Opnåede du det ønskede resultat?
• Hvorfor tror du det gik som det gik?
• Har du lyst til at fortsætte? 

        Hvis ikke, takker Jokeren forslagsstilleren for hendes bidrag og sørger for et stort bifald.       
        Hvis forslagsstilleren gerne vil fortsætte, spørger Jokeren ind til den nye idé og sætter 
        spillet i gang.
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Medspillerne spørges:

• Hvilke ændringer så I?
• Hvad var årsagen til ændringerne?
• Hvad skete der?
• Var det realistisk?
• Fik vi løst konflikten?
• Er der andre forslag?
• Skal der evt. bringes en tredje part i spil? 

Det er vigtigt at se på om der er andre i hovedpersonens liv, som kan bidrage til nye ændringer. 
Eller måske skal løsningen findes i andre omgivelser. Til slut afslutter Jokeren spillet og perspek-
tiverer.

Jokeren

Det er Jokerens rolle at skabe et trygt rum. At kunne få eleverne til at arbejde med er afgørende 
og det kræver en dygtig og opmærksom facilitator.

Jokeren er:

• En god lytter
• Energisk
• Rolig
• Entusiastisk
• Tålmodig
• Understøttende
• Ikke dømmende
• Oplysende
• Demokratisk
• Sokratisk.

Jokeren skal:

• Skabe klarhed i de temaer, som undersøges uden at have en egen agenda
• Tage ansvar for processen
• Bruge ærlighed og troværdighed som fundament
• Bruge humor.

Jokerens opgaver:

Det er Jokerens opgave at skabe en forbindelse mellem medspillere og aktører i handlingen på 
scenen. Jokerens opgave er at hjælpe med at identificere manipulation, undertrykkelse, uretfær-
dighed, forfølgelse, vrede, skyld, raseri, provokation eller andre temaer, som kan indgå i spillet.
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Jokeren beskytter både aktører og medspillere:

• Siger tak og klapper, når nogen har været oppe og spille
• Stopper al kritik (”Vi skal ikke være enige”, ”jeg hører, du har et andet forslag, kunne du ikke 

lige komme op og prøve det?”)
• Stopper vurderinger af forslag fra medspillere
• Tydeliggør hvad der skal ske 
• Ridser temaet op, der arbejdes med 
       
Jokeren kan spørge til:

Handlingerne
• Hvem kan gøre noget?
• Hvad kunne vedkommende sige?
• Vil du prøve at gå op at sige det?

Ændringerne
• Hvad skete der?
• Skete der noget nyt?
• Hvordan kunne du se det?
• Er der nogen der så noget andet?

Slutningerne på grundspillet
• Hvad er ønskescenen?
• Hvilke 3 nye egenskaber vil du give karakteren, hvis scenen skulle være ideel?

Medspillerne efter første gennemspilning:

Er scenen realistisk?
Er der problemer/dilemmaer/konflikter i denne scene?
Hvem har problemet/dilemmaet?
Hvad vil hovedkarakteren?
Hvad gjorde hun?
Hvad kunne hun gøre i stedet?
Ville du acceptere, hvis det skete for dig?
Hvad ville du gøre anderledes?
Hvem vil du gerne udskifte?
Kan du vise, hvad du gerne vil have, der skal ske?

Efter gennemspilning af forslag kan Jokeren spørge den medspiller, der netop har afprøvet sit 
forslag:

Vil du prøve eller sige noget andet?
Opnåede du det du ville?
Hvad gjorde han/hun anderledes?
Kan alle gøre det samme her?
Hvilke problemer/dilemmaer har I set?
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3X3
Præsentationer og eksempler

I denne del vil du møde de tre undervisere, der har arbejdet på pro-
jektet.

De vil hver især introducere dig til hver deres måde at anvende 
Forummetoden på og de tanker, de har gjort sig i den forbindelse. 
Her vil du både kunne finde konkrete eksempler og ideer til brugen 
af Forummetoden i undervisningen, men også en videregivelse af 
de erfaringer som underviserne hver især har gjort sig indenfor 
netop deres felt og arbejde med Forummetoden.
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Hanne

48 år, uddannet ergoterapeut, Pædagogisk Diplomuddannelse.

Jeg har hovedsageligt arbejdet som ergoterapeut indenfor det somatiske område på sygehus og 
i kommunen. Jeg har i de sidste 4 år, været ansat som underviser på Social og Sundhedsskolen i 
Skive. Jeg har aktivitets- og praksisfag og bevægelse og idræt som hovedfag.

Jeg ser Forum-metoden som et godt redskab, når det drejer sig om at arbejde med elevernes per-
sonlige kompetencer, at gøre eleverne aktive og deltagende og at synliggøre alternative måder 
at håndtere et dilemma på.

Det er ikke en baggrund indenfor teaterverdenen, der danner grundlag for mit arbejde med Fo-
rummetoden, men min egne positive oplevelser ved at være deltager i Forumteater, at se profes-
sionelle udøve det, samt at jeg har haft muligheden for at fordybe mig i litteraturen omkring 
Forumteater i forbindelse med min afsluttende diplomopgave.
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Instruktion til aktørerne

Jens: 
Jens siger ikke noget, men kan kommunikere 

med kropssprog. Han kan se, at personalet har 
travlt og forstyrrer helst ikke. Han passer sig selv.

Kollega: 
Bevæger sig altid meget hurtigt rundt på hjem-

met,  hun arbejder hurtigt og effektivt. Hun giver 
altid korte og præcise beskeder, uden de store 

forklaringer. Hun er én af dem, som ved, hvor alt 
er og hvordan man plejer at gøre tingene.

Forslag til indledende spørgsmål fra Jokeren:

Er scenen realistisk?
Er der nogen problemer i denne her scene?

Ville du acceptere, hvis det skete for dig?
Hvad ville du gøre anderledes?

Kommentar - Disse spørgsmål kan man bede 
publikum om at vende med deres sidemand, 

det kan give mere dynamik i dialogen.

Hannes eksempler på brug af Forummetoden

Eksempel 1

En mand i kørestol, Jens, har sprogvanskeligheder.
Han siger ikke noget, men kan gøre sig forståelig ved kropssprog, såsom nik og rysten på hovedet.
Jens sættes hver morgen efter personlig hygiejne og morgenmad hen foran kanarie-fugleburet. 
Der sidder han hele formiddagen og falder som oftest i søvn.

Hjælperen spørger om Jens ikke vil ind på sin seng og hvile sig i stedet for at sidde og sove i stolen. 
Det nikker han ja til.
På vej ned i Jens´ lejlighed stoppes de af en kollega, som har været på plejehjemmet i mange år. 
Hun siger, hen over Jens´ hoved og henvendt til hjælperen: 

”Han skal ikke ned i lejligheden nu, han kan blive siddende  oppe ved buret til frokost”.

 

   Dine noter:

 
   Dine noter:
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Eksempel 2

En hjælper kommer hos en dame, Signe, hver fjortende dag til rengøring.
Hun vil gerne snakke, og de kommer godt ud af det sammen.
Én dag, hvor hjælperen kommer hen til Signe, er datteren på besøg.
Hun bebrejder hjælperen for ikke at gøre gulve i køkken og bad ordentlig rene.

Hun påtaler, at der ikke flytters stole og hvad der ellers står på gulvet, men at der bliver vasket 
udenom.

Datteren siger også, at Signe giver hende ret heri, hvortil Signe ingenting siger.

Instruktion til aktørerne

Signe: 
       En snakkesalig og sød ældre dame, som ple-

jer at klare sig selv. Hun sætter pris på, at hendes
     hjem er pænt og rent Hun er dog faldet for 3

 uger siden, hvor hun pådrog sig et lårbensbrud.
            Derfor får hun nu i en periode hjælp til

                                           rengøring.

Datter: 
Meget kontant dame, som bor en lille

 times kørsel fra moderen. Hun har en ”høj stil-
ling” med en travl hverdag, siger Signe. Hun hil-
ser ikke på SOSU-hjælperen, men starter straks
    med at bebrejde hende. Hun bruger mange

                           fagter, når hun taler.

Forslag til indledende spørgsmål fra Jokeren:

Er scenen realistisk?
Hvem har problemer?

Ville du acceptere, hvis det skete for dig?
Hvad ville du gøre anderledes?

 

   Dine noter:

 
   Dine noter:
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Eksempel 3

En hjælper kommer hos en borger, Frank, hver aften for at hjælpe ham i seng.
Frank har fået begge ben amputeret og er fast kørestolsbruger.
Frank siger hver aften, at han ikke ønsker at leve mere og vil tage sit eget liv.
Det vil han gøre ved at tage alle sine piller på én gang, siger han.
Hjælperen har talt med kolleger om dette, men de siger bare:

”Ork det gør han såmænd alligevel ikke, det skal du ikke tage dig af”’.

I aften, da hjælperen kommer, har Frank hældt alle sine piller ud på sofabordet, men han siger 
ikke noget.

Instruktion til aktørerne

Frank: 
       Frank er en stille person, som bruger det

    meste af dagen foran tv´et eller han sidder og
kigger ud på gaden. Han taler ikke meget. Svarer

    for det meste kun kort på spørgsmål. Når han
  fortæller, at han vil tage sit eget liv, gør han det

                  på en rolig, tydelig og klar måde.

Forslag til indledende spørgsmål fra Jokeren:

Er scenen realistisk?
Er der nogen problemer i denne scene?

Hvem har problemet?
Kan du vise, hvad du gerne vil have, der skal ske?

 

   Dine noter:

 
   Dine noter:
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Karin

41 år, uddannet folkeskolelærer 1999, Diplomuddannelse i 2011.

Jeg har igennem mange år arbejdet som underviser og vejleder for unge, der finder det vanske-
ligt at finde rundt i uddannelsesfeltet, og jeg har beskæftiget mig med de vilkår, de præges af. 
Jeg har haft fokus på, hvordan man som underviser kan skabe muligheder frem for begræns-
ninger, særligt for de unge der befinder sig i gråzonen. Jeg har gennem mange år undervist i teat-
er for denne målgruppe og har oplevet, hvorledes det at arbejde med den kropslige erfaring ofte
åbner for skjulte ressourcer, der kan være med til at skabe ny viden for den unge om sig selv og 
andre.

Ved at arbejde med Forum-metoden kan man skabe mulighed for at vise nogle alternativer til de 
veje eller vaner, de unge har valgt og derved støtte dem i at tage nogle mere kvalificerede valg i 
deres liv generelt.

 Hvis vi som undervisere kan være med til at skabe et rum, hvor eleverne har mulighed for at 
kunne bruge sig selv mere i undervisningen, tror jeg på, vi kan skabe bedre betingelser for læring, 
for de unge som ellers let kunne føle sig fremmedgjorte i uddannelsesregi.

Jeg har som ”gammel” teaterlærer aldrig været i tvivl om de styrker, der ligger i læring gennem 
kroppen, men også været opmærksom på at balancere i forhold til at bringe teateret ind i en un-
dervisningskontekst, da det for mange føles som et lidt farligt område. Med Forummetoden ser 
jeg en mulighed for at bringe det i spil i et kontrolleret rum, hvor eleverne kan investere så meget 
af sig selv, som de vover.
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Lav grad af selvstændighed

Her skal du som Joker påtage dig rigtig meget
        af ansvaret for det, der foregår i rummet.

Du kan f.eks. give tid til, at aktørerne kan øve
sig og give dem replikker, de kan læne sig op af.

Du kan også gøre det mere ufarligt for aktørerne
 ved at skabe stil-billeder af situationer,

    fremfor at spille situationer, samtidigt med at
resten laver tænkebobler i billederne og dermed

                          står for det, der skal siges.

Vær opmærksom på, at du er tydelig som Joker
      omkring, hvad du gerne vil have, og udvikl

    fornemmelse for, hvornår en situation er ved
     at dø. Hold fast i de elever, der er trygge i at

deltage og hiv ikke nogen op, der ikke ved, hvad
                                              de vil.

Høj grad af selvstændighed

  Hvis en klasse arbejder godt, og selvstændigt
og er gode til at finde muligheder, kan man som
 Joker løsne op for styringsredskaberne og lade

                           spillet udvikle sig selv.

Det er dog vigtigt fortsat at være opmærksom
                                    på formålet.

Du kan give det samme plot til 4-5 grupper og
bede dem skabe et dilemma hver og spille det
for hinanden, således at man får 4-5 forskellige
  spil med forskellige forløb. Efterfølgende kan

man diskutere, hvad der fungerer godt og man
 kan inddrage de personlige erfaringer, der er i

                                         klassen.

Kommentar - Disse spørgsmål kan man bede 
publikum om at vende med deres sidemand, 

det kan give mere dynamik i dialogen.

Karins arbejde med Forummetoden

Overvejelser om selvstændighed

Der er forskel på elevernes evne til at arbejde selvstændigt, der er dermed også forskel på hvor 
styrende Jokeren skal være.

I planlægningen er det vigtigt at være opmærksom på om klassen arbejder med Forum-metoden 
for første gang, eller er bekendt med metoden.

Det er også vigtigt, om det er en klasse der har mod på at springe ud i noget nyt, eller om det er 
en klasse, der har brug for tryghed og skal guides meget. Overvejelserne er vigtige for at kunne 
ramme rigtigt med din brug af Forummetoden og for at kunne etablere et trygt og reflekterende 
rum.

 
   Dine noter:



Side 20

Som introduktion til et tema

Som udgangspunkt vil det være en god ide, når
man anvender Forummetoden som kick-start på 

et forløb at lave nogle korte forløb, der typisk
  har til hensigt at præsentere de emner, der er
 relevante for det tema, man skal arbejde med.

   Det kunne også være en præsentation af en
problemstilling eller en kompleks situation, man

   som underviser gerne vil have belyst fra flere
                                            sider.

Break

Hvis man under arbejdet med et tema har brug
for at øge kompleksitetsniveauet, eller inddrage
   ny viden, kan man bruge Forummetoden som 

et pit-stop.

Hvis en klasse eksempelvis har arbejdet med gi-
rafsprog, kan du pålægge aktørerne at anvende
 deres viden herfra i deres udvikling af karakter-
  erne og demonstrere det under gennemspiln-

                                           ingen.

Du kan ligeledes fryse forskellige situationer
 og bede om teoretiske redegørelser fra klassen
    om, hvad der foregår f.eks. spørge: Kan i høre

ulvesprog her, hvordan kan man se det, hvordan
                         ville en giraf svare? Osv.

Afrunding

 Som afrunding af et tema egner et lidt længere
   forløb sig, hvor eleverne får mulighed for at

               afprøve deres nytilegnede viden.

Du vil kunne bede de forskellige grupper om at
 fremlægge deres arbejde med et tema for klas-

sen som forummetoden med fokus på de dilem-
maer,  som de selv har opdaget og arbejdet med 
eller  du kan læse deres tekster eller andet arbe-
jde igennem og selv finde problematikker, frem 

som du kan se, de ikke har arbejdet ordentligt 
igennem og inddrage klassen i en fælles dialog.

Overvejelser om formål

Det er vigtigt i planlægningen, at du selv er opmærksom på, hvad det er,
du vil bruge Forummetoden til.

Ønsker du at lave en kickstart i en nyligt sammensat klasse, som introduktion til et tema, give dine 
elever et break i et forløb eller vil du lave en anderledes afrunding af et tema.

Mulighederne er mange.

 
   Dine noter:
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Kurt

59 år, uddannet folkeskolelærer

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har altid haft lyst til at spille teater, være historie-fortæller, 
bruge narrativ pædagogik. Jeg underviser overvejende i dansk og naturfag, og mit udgang-
spunkt er lysten til at kropsliggøre læring.

Jeg ser Forummetoden som en naturlig forlængelse af vores arbejde på skolen med at gøre 
læring kropslig, især da kravene til vores elever er, at de skal kunne udføre de faglige elementer i 
en praksisnær dagligdag, hvor deres kropssprog er en meget vigtig del af arbejdet.

Mine forslag er tænkt, som måder forummetoden kunne bruges i helt konkrete projekter, der 
arbejdes med på vores social- og sundhedsskole. Selv om andre skoler ikke kører lignende pro-
jekter, kunne mine eksempler måske bruges som en inspiration til, hvordan man kunne bruge 
Forummetoden i andre undervisningssituationer. 

Jeg ser Forummetoden, som en mulighed for at eleverne får indsigt i kompleksiteten i det faglige 
arbejde, de skal udføre på arbejdspladsen.
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Guide

En novelle udleveres, dog ikke hele novellen,
  men kun hen til ”Point of no return” eller et

               andet afgørende højdepunkt.

Eleverne brainstormer på, hvad der karakteri-
serer de 2-3 personers måder at tale, tænke og

                                   bevæge sig.

Øvelser

Den varme stol:
De andre elever laver interview af personen der 

er i karakter, derved  opbygges karakteren.

Forslagene skal kunne begrundes i teksten (find
 de steder, der fortæller noget om personerne).
     2-3 elever forsøger at spille videre fra ”Point

  of no return” Klassen kommer med alternative
  forslag, der spilles. Evt. med andre spillere. De
     forskellige afslutninger skrives op på tavlen
       (stikord) og hvilken indvirkning de har på

                     novellens tolkning (hensigt).

Novellens afslutning udleveres, og det disku-
teres, hvad de forskellige afslutninger gør ved

          læseren og hele novellens tolkning.
Novelleanalysen laves og forhåbentlig er per-

          sonkarakteristikken fyldestgørende.

Kurts eksempler på brug af Forummetoden

Eksempel 1: Dansk novelleanalyse

I dansk arbejder vi med opbygningen af en novelle, novellens virkemidler, berettermodellen.
Forummetoden kan bruges til træne bevidstheden om forskellige afslutningers betydning for no-
vellen og for at komme dybere ind i personkarakteristikken.

Målet er, at eleverne kan udarbejde en mere kompleks personkarakteristik, bliver mere tekstnære 
og får øvelse med at finde forfatterens hensigt med novellen afhængig af hvilken type slutning, 
der vælges.

 
   Dine noter:
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Guide

Situation:
Hunden har skidt på gulvet og skal luftes, man-

den vil i byen med gutterne og datteren vil have
  hjælp til lektier. Samtidig er datteren frustreret

     over at der ikke er noget rent tøj at tage på.

 Sosu-hjælperen har en opgave, der skal laves
 færdig til i morgen og ved, at hun bliver upop-
 ulær i sin gruppe i skolen, hvis ikke hun får det
gjort. Især fordi hun også ved forrige gruppear-

      bejde ikke fik gjort, hvad hun havde lovet.

Karaktererne

Marie (Barn 12 -14 år):
Du er i en begyndende pubertet og tænker kun
  på dig selv. Du har intet blik for, at din mor kan

have det svært. Du vil have hjælp til lektierne og
det skal gerne gå hurtigt, da du skal i biografen i
 aften med veninderne. Desuden er du sur over,
  at der ikke er en ren bluse, du kan tage på, når

                                      du skal af sted.

Anton (Mand):
            Du er 39 år, og anser det som din 

menneskeret at gå ud med gutterne. Det vil 
være flovt for dig at skulle fortælle dem, at 

du er nødt til at blive hjemme for din kones 
skyld (tøffelhelt). Du er ikke så god til at tale 

om mere komplekse især følelsesmæssige                                          
emner. Du vil gerne serviceres som du

   plejer med mad, rent tøj, tid og fred til at se
                           fodbold i fjernsynet..

Henriette (SSH-elev):
  Du er 35 år er presset af lektier, huset roder og
      vasketøjet hober sig op. Du har arbejdet på

fabrik, men har gået arbejdsløs 1½ år. Din datter,
der er sur, plager samtidig for at få hjælp. Du kan
 ikke overskue, hvordan du får gjort det hele. Du
   synes, at det ville være rimeligt, hvis din mand

blev hjemme, men det er ikke noget, du plejer at
 bede om og du har noget respekt for ham og er

               usikker på, hvordan han vil reagere.

Eksempel 2: Om at være i uddannelse

I tema 1 arbejdes der på hjælperuddannelsen med vanskelighederne ved at starte på en uddan-
nelse. 

Forummetoden skal inspirere klassen til at indgå i en refleksion over, hvilke udfordringer det kan 
give på blandt andet hjemmefronten at ændre sin tilværelse så radikalt.

Målet er, at eleverne får en bevidsthed om, hvordan der for en dels vedkommende vil ske foran-
dringer i deres hjemmesituation på grund af, at de er startet på en Sosuhjælperudannelse.

 
   Dine noter:
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Guide

     Inden gruppearbejdet startes op laves et
 inspirationsrunde og en opvarmningsøvelse

 med f.eks. ”den varme stol”. 3 personer melder
sig så til selve spillet, og de får en ½ time til at

                                     forberede sig.

Scenen er, at man befinder sig på et praktiksted
i 1. praktikperiode. En borger skal forflyttes med
    lift, og Maren(praktikvejleder) mener, at Sofie

  (SSH elev) sagtens kan gøre det alene. Lederen
                           er nødt til at træde ind.

Karakterer

Sofie (SSH elev):
Du er 20 år. Er en meget dygtig ivrig elev, der har

          taget teorierne til dig i 1. skoleperiode.
Du oplever, at din forslag med andre måder

at gøre tingene på bliver negligeret. På et tid-
                spunkt kalder du på ledelsen.

Du er meget utilfreds og bestemt i dine udmeld-
   inger. Da lederen kommer, er I alle 3 til stede,

                      hvor I ”drøfter” problemet.
Det ender med, at du bliver meget frustreret/

                 græder og sygemelder dig.

Maren (praktikvejleder):
Du er 55 år og anser dig selv for en

   yderst kompetent SSH hjælper.
Din leder anser du for vag/uduelig. Du kunne

være en meget bedre leder, hvis du havde haft
                                uddannelsen.

Du synes, at den nye elev skal komme for at lære
  noget af en gammel erfaren hjælper som dig,

  og du bliver enormt irriteret over, at den unge
      uerfarende tøs skal belære dig om noget.

                           Kathrine (lederen):
Du er 35 år. Du har problemer på hjemmefront-

      en med din mand, der muligvis vil skilles.
Dine børn har det svært i skolen med kamme-

                                      raterne.
Du er meget stresset på grund af krav fra kom-
munen og lidt bange for Marens skarpe tunge
 og ønsker på ingen måde at skabe en konflikt

                                  med hende.
Du har rigelig med problemer lige nu.

Eksempel 3: Det gode arbejdsmiljø

I arbejdet omkring arbejdsmiljø kan eleverne have svært ved at finde frem til, hvad der definerer 
”Det gode arbejdsmiljø”.

Når de har valgt et arbejdsmiljøemne, kan de have tendens til at finde nogle meget hurtige, 
meget nemme og urealistiske løsninger på de problemstillinger man som underviser præsen-
terer dem for.

Ved at arbejde med arbejdsmiljø gennem Forummetoden insisterer man på at arbejde med det 
komplekse ved dette emne, men man har også mulighed for at lade eleverne mærke, gøre og 
sige forskellen.

Målet er, at eleverne får en dybere forankret forståelse af, hvad det gode arbejdsmiljø er for dem 
selv og for andre, og dermed bliver i stand til at være mere nuancerede i beskrivelserne i deres 
arbejde med emnet.
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Øvelser

Det kan være en udfordring at få interaktionerne og spillene i gang og få eleverne til at involv-
ere sig uden at overspille. Derfor er det en god ide, at du forud for grundspil og forumspil laver 
opvarmning. 

Håndtryk:
Gruppen står i en rundkreds med hinanden i hænderne. Et håndtryk sendes rundt og bevæger 
sig rundt i kredsen, hvis alle er opmærksomme. Et håndtryk sendes den anden vej. Dette gent-
ages til det kører tilfredsstillende. Håndtryk sendes begge veje.
Håndtryk sendes rundt med lukkede øjne. Øvelsen er god til at samle gruppen, at træne fokus, 
opmærksomhed og samarbejde.

Kage:
Parrene står over for hinanden. Fælles rytme. A siger 1. B siger 2. A siger 3. B siger 1 og fremdeles. 
I stedet for 1 klappes. I stedet for 2 trampes og i stedet 3 løftes armene op over hovedet og der 
siges vuuii. Bygges op langsomt og kører til alt går i kage. Øvelsen er god til at træne fokus, kon-
centration og samarbejde. Det kan ikke undgås, at alle vil fejle og grine. Der skabes en stemning 
af, at det i orden at kvaje sig.

Enighed om 2 ting - Udvikles til at relatere til dagens tema:
Del gruppen op i par. Parrene taler sammen og bliver enige om 2 ting, de kan lide at gøre. 
F.eks. at læse bøger og gå tur. Det skal ikke nødvendigvis være 2 ting, man gør samtidigt.  Hør 
nogle af parrene og gentag evt. med nye parkonstellationer. Find sammen med en, som har 
samme hårfarve som du, samme buksefarve, øjenfarve osv. Gentages med nye parkonstellation-
er og nu gælder det om at finde 2 ting, man hader at gøre, musik, meninger osv. 
Eksempel: At stå tidligt op og Rasmus Seebach´s musik. Øvelsen kan udvides til at være tema 
bestemt. Find 2 ting, I sætter pris på, kollegaer i mellem – 2 ting I hader i et gruppearbejde etc. 
Øvelsen er god, især i en ny gruppe til at lære hinanden at kende fra nye sider. Mange får snak-
ket med nogle, som de måske ikke ellers ville kontakte. Ved temafokuseringen varmer den op til 
temaet.

Cirkel:
Alle står med ryggen til centrum. Underviser giver et klap og alle vender sig om. Alle står i et 
”frossent” udtryk. Kropsudtryk med følelser vises på skift: VENLIG – VRED – TRIST – GENERT 
– GLAD/JUBEL, SORG, ANGST/RÆDSEL. Fællessnak om åben og lukket kropsudtryk og hvad 
kropssproget fortæller.

En god dag – en dårlig dag. Eller Hvad gør mig glad – Hvad gør mig vred:
Del gruppen op i par. Snak på skift. Hvad der gør dig glad, hvad der gør dig vred eller  ked af det. 
Hvad skal der til for, at du har haft en god dag el. dårlig dag. I forum fortæller den ene i parret 
om den anden. Øvelsen er god til at lære hinanden at kende. Varmer evt. op til et efterfølgende 
tema ved, at den ene fortæller om den anden i forum, bliver der skabt fokus en kort stund på alle 
i kredsen og alle løfter deres stemme i forum. En anden tager ansvar for, hvad du har sagt. 
Dette skal siges i starten, så alle er klar over, at det, de siger, vil blive sagt højt for alle.

Cirkel:
Alle står med ryggen til centrum. Underviser giver et klap og alle vender sig om. Alle står i et 
”frossent” udtryk. Kropsudtryk med følelser vises på skift: VENLIG – VRED – TRIST – GENERT 
– GLAD/JUBEL, SORG, ANGST/RÆDSEL. Fællessnak om åben og lukket kropsudtryk og hvad 
kropssproget fortæller.

Landkort:
Alle står i en cirkel og skal forestille sig, at der mellem dem er et stort verdenskort – bed nu alle 
om at tænke på et sted, hvor de havde en oplevelse, der har haft betydning for dem. 
Det kan være et sted, en person, de har mødt eller en oplevelse. Det kan være hvor som helst, 
det er foregået. I New York eller på hovedgaden i Lille Skensved.

Deltagerne finder deres sted, hvorefter du beder dem orientere sig med de deltagere umid-
delbart omkring dem og fortælle deres oplevelse til den, der står nærmest – gør det kort ca. 5 
minutter.

Vi hører alles historier. Hvis gruppen er stor, så udvælg nogle til at fortælle i forum.
Øvelsen er god til at lære hinanden at kende. Alle kan spørge ind til hinandens oplevelser 
bagefter. Fokus på værdier for den enkelte. Alle nyder at fortælle om en oplevelse, der har haft 
betydning for dem.

Tagfat:
En rask tagfat er altid godt. Man får rørt sig, grinet og rørt ved hinanden. Det åbner for tryghed i 
samarbejdet.
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Billeder - skulpturer

Deltagerne deles op i grupper á 4 – 5 personer. Hver gruppe får en overskrift og laver et 
’stillbillede’ med deres kroppe, der illustrerer deres opfattelse af temaet. Deltagerne kigger på og 
fortolker billedets udtryk: Hvad ser I? – Hvad tror I karakter A tænker på og føler i situationen?

 Ved hjælp af billederne kan man trække problemer frem, tydeliggøre dem og analysere følel-
serne, som hver enkelt karakter har. 

Billeder kan eksempelvis udtrykke: udfordringerne ved det positive samarbejde, anerkendelse af 
en kollega, at kunne fremføre sine synspunkter og at respektere forskellighed.

Gruppebilleder
En deltager trækker en seddel med en følelse på.
Gruppen former et billede som illustrerer følelsen.

De andre grupper fortæller, hvad de kan se.
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HER KAN DU LÆSE MERE
Links, bøger m.m.
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Her kan du læse mere:

Hvis du kun har tid til at læse én af de foreslåede bøger - så er Katrin Byréus et must!

Du har hovedrollen i dit liv! Katrin Byréus, Drama 1992

Games for Actors and non-actors Augusto Boal. Routledge. 2007

Theatre of the oppressed Augusto Boal. Pluto. 2008

For et frigørende teater Augusto Boal. Drama 1978.

De förtrycktas teater Augusto Boal. Gidslund 1978.

Stop – det er magisk Augusto Boal. Drama 1985.

De undertryktes teater Arne Engelstad. Cappelen, Drammen 1989.

SPIL! – Øvelser og lege for skuespillere og med spillere Augusto Boal. Drama 1995

Lystens regnbue Augusto Boal. Drama 2000

Teatret som krigskunst Augusto Boal. Drama 2004

Acting Out: The workbook. A guide to the development and presentation of 
isue-oriented, Audiance-interactive, Improvisational Theater 
Cossa; Fleischmann; Grover & Hazelwood. London: Routledge 1996

Leka Lätt! 65 lekar for rørelse og samspil. Katrin Byréus og Kjell Snickars. 
Ekelunds Forlag. 2005

65 gode opvarmningsøvelser Mette Hildebrandt Axelsen m.fl. Drama. 2006

Improvisation og teater. Keith Johnstone. Hans Reitzels Forlag. 1979

Improvisation og teatersport. Keith Johnstone. Drama. 1997

Unfolding Bodymind: Exploring Possibility Through Education
(2001) Haskell, Hocking & Linds

Foundations of Psychodrama, History, and Practice Adam Blatner.
New York, Springer Company, Inc. 1992

The Handbook of Psychodrama Karp, Holmes & Tauvon New York: Routledge (1998)

Aktive värderinger – att leva som vi lär John M Steinberg. Askild & Kärnekull 1978.

Links

Katrin Byreus: www.byreus.com

International Theater of The Oppressed: www.theateroftheoppressed.org
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