
billedteater 

BILLEDTEATER er et interaktivt redskab hentet fra dramametoden Forumspil, hvor 
deltagerne i fællesskab bygger billeder/skulpturer af faglige begreber, problemer, 
tanker og følelser ved hjælp af kropslige udtryk.
Når det faglige indhold i undervisningen udtrykkes som kropsliggjorte billeder, giver 
det eleverne mulighed for at udtrykke sig i et visuelt sprog, så der skabes æstetiske 
læreprocesser i undervisningen.
Billedteater kan bruges som indledning til Forumspil, men kan også med stor fordel 
bruges som et selvstændig undervisningsredskab til udvikling og udforskning af faglige 
emner, begreber og problemstillinger.
Billedteater er en æstetisk, kraftfuld og umiddelbar udtryksform, som alle elever kan være 
med til og kan betragtes som et inspirerende alternativ til traditionel ”tavleundervisning” 
– med højt fagligt udbytte for elever og studerende.

FORUMSPIL 

MÅLGRUPPE: undervisere   
STED: RemisenBrande, kultur- & konferencenter i Brande
DATO: torsdag den 23. oktober 2014 fra kl. 9.00 – 16.00
NORMALPRIS: kr. 3.100 + moms (kr. 3.875 inkl. moms) Inkluderer fuld forplejning, 
alle undervisningsmaterialer og efterfølgende sparringsgruppe på nettet.

EARLY BIRD ved tilmelding inden 6. oktober 2014
kr. 2.600 + moms (kr. 3.250 inkl. moms) 

� som didaktisk redskab � efterår 2014

TILMELDING � kontakt@aestetisk.dk 
Herefter fremsender vi en faktura til dig eller dit arbejdssted. 
Du er tilmeldt, når betalingen er registreret.

Flere detaljer om kurset på: www.aestetisk.dk/billedteater

KURSUS

www.remisenbrande.dk 

Når læring omsættes i praksis 

Fortæl mig, og jeg glemmer    Vis mig, og jeg husker    Involver mig, og jeg forstår.� �



KURSUSLEDER � Susanne Bøgeløv Storm
uddannet skuespiller og cand. pæd. pæd. psyk.  
Susanne har gennem sine mange år som underviser specialiseret 
sig i at arbejde med teater- og dramaværktøjer i undervisningen.

Hun har arbejdet både teoretisk og i praksis med æstetiske lære-
processer og er en dynamisk og inspirerende kursusleder.

HVEM ER VI? � www.aestetisk.dk
Æstetisk Læring er en kursusvirksomhed for undervisere, der 
ved en masse om det æstetiske områdes kæmpe potentiale for 
menneskers udvikling, læring og erkendelse i undervisnings-
mæssige sammenhænge. 
Vi holder derfor foredrag og kurser for undervisere, der gerne 
vil have inspiration til, hvordan dette potentiale kan udnyttes i 
faglige sammenhænge. På vores hjemmeside kan du læse 
mere om begrebet ”æstetisk læring”.

DIT UDBYTTE AF KURSET
Du får et undervisningsværktøj du kan anvende som udgangspunkt for dine 
elevers undersøgelser af teori i praksis

Du får en ”værktøjskasse” spækket med øvelser, lege , undervisningsoplæg mv.

Du får en didaktisk tilgang ind under huden med masser af ”hands on” – 
redskaber, som du selv har prøvet af i praksis

Du får et undervisningsværktøj du kan anvende som udgangspunkt for dine 
elevers undersøgelser af teori i praksis

Du kan sætte helhedsorienterede processer i gang, hvor dine elever får 
NVMJHIFE�GPS�BU�GPSNJEMF�EFSFT�JBHUUBHFMTFS�UPMLOJOHFS�PH�SFnFLTJPOFS�PN�
et fagligt indhold

Du får et konkret værktøj til at skabe praksisnær undervisning

Du får et redskab, der kan motivere og inspirere dine elever og studerende

Du får kendskab til en arbejdsform, der inspirerer til læring med hele kroppen 
og ikke kun med hovedet

Du bliver i stand til at skabe intensive, eksperimenterende læringsrum

billedteater 
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– en forummetode


