
forumspil

 – at skabe nye erfaringsrum i undervisningen

PÅ DETTE KURSUS sætter vi fokus på din position som spilleder, også kaldet 
“Jokeren” i Forumspil.
Flere af kursusdeltagerne får mulighed for at prøve spillederens rolle af på egen 
krop. Vedkommende bliver guidet igennem rollen og de øvrige deltagere får på den 
måde demonstreret, hvordan denne position kan håndteres i Forumspil anvendt som 
didaktisk redskab.
Igen fylder vi flere redskaber på, så du kan udvide dit arbejde med Forumspil i din 
undervisning.
For deltagelse kræves det, at du har deltaget på Æstetisk Lærings Forumteater-
kursus eller har lignende erfaringer.

MÅLGRUPPE: kurset er for undervisere af børn, unge og voksne 
DATO: onsdag den 5. juni 2019 • kl. 9.00 – 16.00
PRIS: 5.000 kr. (eks. moms)  
SÆRPRIS: 50% = 2.500 kr. (eks. moms) ved tilmelding INDEN den 1. april 2019
Prisen inkluderer fuld forplejning, alle undervisningsmaterialer samt mulighed for 
deltagelse i sparringsgruppe. 
STED: VIA, Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus

FORUMTEATER som DIDAKTISK REDSKAB

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

Modtag GRATIS VIDEO om forumspil i din undervisning på 
www.aestetisk.dk/forumspil

– for viderekommende 

KURSUS



KURSUSLEDER • Susanne Bøgeløv Storm
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.

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 lærer Forumspillets grundlæggende form at kende, så du selv 
kan starte Forumspil op i enhver undervisningssituation

Du får en ”værktøjskasse” af Forumøvelser, spil og lege

Du får et didaktisk værktøj, hvor dine elevers eller studerendes arbejde med teori
bliver udgangspunkt for udvikling af praktiske løsninger på konkrete problemstillinger

Du lærer en måde, hvorpå du kan sætte dine elever i gang med at undersøge teori 
gennem kollektive undersøgelsesprocesser

Du arbejder med æstetiske læreprocesser i både teori og praksis

Du lærer en didaktisk metode, der gør dine elever i stand at se nye perspektiver
på verden – endda på en sjov måde

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 eksperimenterende rum for dine elever

forumspil – en dramametode 

•

•
•

•

•
•

•

•


