
forumspil – en dramametode 

 – at skabe nye erfaringsrum i undervisningen

PÅ DETTE KURSUS arbejder vi med, hvordan du som underviser kan skabe 
æstetiske læreprocesser for dine elever gennem arbejdet med Forumspil. 

FORUMSPIL er en dramametode, hvor deltagerne gennem mindre rollespil, 
behandler en problematik. Publikum kan ændre på begivenhedernes gang i spillet, 
TÌ�EFMUBHFSOF�J�G�MMFTTLBC�mOEFS�GSFN�UJM�FU�M�TOJOHTGPSTMBH�QÌ�QSPCMFNTUJMMJOHFO��
Spillet bliver således genstand for en fælles analyse af emnet i praksis. 
Måske kender du formen fra SOSU Skills?  

,VSTFU�FS�G�STUF�PH�HSVOEM�HHFOEF�USJO�J�BOWFOEFMTF�BG�'PSVNTQJM�TPN�EJEBLUJTL�
redskab i undervisning af unge og voksne. Der kræves ingen særlige forudsætninger.

TRIN 1

DELTAGERE: undervisere på Social- og Sundhedsskoler i hele landet 

DATO: onsdag den 21. november 2012,  kl.9.00 – 16.00

PRIS:1.800 kr. ex. moms  (2.250 kr. inkl. moms). 

Prisen inkluderer formiddagskaffe med rundstykker, lækker frokostbuffet, 
eftermiddagskaffe og kage samt undervisning og div. undervisningmaterialer

STED: RemisenBrande, kultur- & konferencenter, Remisevej 1, 7330 Brande 

et redskab  til undervisning på Social- og Sundhedsskoler 

TILMELDING på mail til kontakt@aestetisk.dk 

Herefter modtager du et kontonr. til indbetaling. 
Husk - du er først tilmeldt, når betalingen er registreret.

www.aestetisk.dk

KURSUS

www.remisenbrande.dk 



forumspil – en dramametode 

KURSUSLEDER
Susanne Bøgeløv Storm er uddannet 
skuespiller og cand. pæd. pæd. psyk.  
Susanne har gennem sine mange år som 
voksenunderviser specialiseret sig i at arbejde 
med Forumspil i undervisningen. 
Hun har arbejdet både teoretisk og i praksis 
med æstetiske læreprocesser og er en 
dynamisk og inspirerende kursusleder.

DIT UDBYTTE AF KURSET
� Du lærer Forumspillets grundlæggende form at kende, 
     så du selv kan starte Forumspil op i enhver undervisningssituation

���%V�GÌS�TUBSUFU�PQ�QÌ�FO�wW�SLU�KTLBTTFw�BG�'PSVN�WFMTFS�TQJM�PH�MFHF

� %V�GÌS�FU�EJEBLUJTL�W�SLU�K�IWPS�EJOF�FMFWFST�BSCFKEF�NFE�UFPSJ�CMJWFS�VE��
�����HBOHTQVOLU�GPS�VEWJLMJOH�BG�QSBLUJTLF�M�TOJOHFS�QÌ�LPOLSFUF�QSPCMFNTUJMMJOHFS

�  Du lærer en måde, hvorpå du kan sætte dine elever i gang med 
      �BU�VOEFST�HF�UFPSJ�HFOOFN�LPMMFLUJWF�VOEFST�HFMTFTQSPDFTTFS

� Du lærer om æstetiske læreprocesser i både teori og praksis

� %V�UJMFHOFS�EJH�FO�EJEBLUJTL�NFUPEF�EFS�H�S�EJOF�FMFWFS�J�TUBOE�BU�
     se nye perspektiver på verden – endda på en sjov måde

� �%V�BSCFKEF�NFE�FU�EJEBLUJTL�W�SLU�K�EFS�JOTQJSFSFS�UJM�M�SJOH�
      med hele kroppen og ikke kun med hovedet

�  Du arbejder med at skabe eksperimenterende rum for dine elever 

www.aestetisk.dk


