Opvarmning: Op på tæerne!
Susanne får alle ud på gulvet for at varme
op, og her går det ud på at sende et klap
videre til sidemanden. Det løsner op for
krop og sind og skaber følelsen af tillid og
fortrolighed i gruppen – alle er i samme
båd.
Bagefter skal alle bevæge sig hastigt ind
og ud imellem hinanden som travle
rejsende på en banegård. Der løbes
stærkt og grines højt, og pulsen
stiger. Det er en meget sansende måde
at være til stede på, for man bliver
pludseligt meget bevidst om, hvordan
kroppen hele tiden navigerer blandt alle
de andre.
”Hvad tænker I om øvelserne? Hvordan
var det?”, spørger Susanne, mens
deltagerne får pusten et øjeblik.
Fornemmelsen af at være ”helt oppe på
tæerne” og at man er nødt til at have en
både fysisk og mental opmærksomhed på
hinanden går igen blandt deltagerne.

Forumspil flytter
teorien ud på gulvet
Undervisere fra hele landet deltog i
kurset Forumspil som didaktisk
redskab og fik vigtige redskaber til at
flytte tung teori fra bøgerne og ud på
gulvet. For når de studerende
dramatiserer teorien og i trygge
rammer prøver at agere i små
konfliktspil, så lærer de teori og
praksis på en ny og meget
reflekterende måde.
Susanne Bøgeløv Storm byder
velkommen til 20 oplagte kursister, der
kommer fra alle dele af landet. Fælles for
gruppen er, at alle er undervisere fra bl.a.
seminarier, gymnasier, erhvervsskoler,
sygeplejerskeuddannelser, social– og
sundhedsskoler m.m. De er taget på
kurset i forumspil for at få nye didaktiske
redskaber med hjem i rygsækken, så de
kan gøre teorien levende i
undervisningen og få deres elever og
studerende til at sætte deres faglighed i
spil på en ny måde, så de oplever og
lærer teori med hele kroppen.

Stafetten sættes i gang – og alle
bygger videre
Efter et par timer med gode introøvelser
skal deltagerne nu gruppevis forberede et
ultrakort forumspil, der skal have et
dilemma som omdrejningspunkt. ”I skal
vise en læringssituation, når den går så
galt, som den overhovedet kan,”
instruerer Susanne med glimt i øjet. Og
man skal ikke komme med en løsning på
problemet, men vise problemet frem så
konflikten og samspillet bliver tydeligt.
Faktisk bygger samtlige øvelser på kurset
på, at alle er klar til at gribe stafetten og
bygge - og tolke - videre på de andres
spil. Det er præcis dét, der gør formen så
egnet at bruge i undervisningen, for den
inkluderer, og alle kan være med på egne
præmisser. Selv hvis man derhjemme har
nogle elever, der er lidt stille. Også de vil
kunne byde ind med deres fortolkning,
fordi mange af øvelserne tager
udgangspunkt i kroppen – ikke bare i
sproget.

Der skabes en smuk og stemningsfuld
ramme om hele kurset, da Susanne
fortæller anekdoten om den brasilianske
teaterinstruktør Augusto Boal, der i
1960’erne opførte et teaterstykke om
minearbejderes liv. Under forestillingen
rejser en stor, stærk og støvet
minearbejder sig op og råbte ”STOP!
Sådan er vores liv slet ikke!” Boal greb
øjeblikket og sagde: ”Godt – kom! Så
viser du os, hvordan det er.” Om det var
præcis i det øjeblik, forumteateret opstod,
er der tvivl om, men historien fanger selve
nerven i kurset, hvor vi gennem teateret
viser komplekse problemstillinger frem for
hinanden og åbner op for refleksion og
samtale.
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Den frustrerede underviser får nye
redskaber af tilskuerne
Opgaven er altså at opføre et spil
omkring et dilemma, hvor konflikten ikke
løses, men som åbner op for gode
spørgsmål, hele holdet kan reflektere
videre over.
En af deltagerne, Morten, spiller her den
fiktive karakter ”Claus”, hvis udfordring er
at undervise en modvillig
personalegruppe i noget, de helst vil
slippe for. Lige fra Claus kommer ind af
døren, taler han mekanisk og lidt
irritabelt, og da kursisterne så brokker sig,
bliver hans kropssprog direkte truende.
Spillet sluttes, dér hvor konflikten topper.

for at se på ham, og jeg begyndte også at
lytte på en ny måde.” I en pause uddyber
Anders Lervad, hvad han synes, forcen
ved kurset er: ”Det her er meget mere
end rollespil, her er noget kød på. For der
bliver hele tiden tematiseret, reflekteret
og sprogliggjort. Den viden vi kommer
frem til er ikke tavs, for vi får konkrete
redskaber.”
Redskaber kan ruste vores studerende
Anders Lervad vil bruge ny inspiration og
viden fra kurset til at klæde de
studerende endnu bedre på til at skulle
ud i praksis. For forumspillet kan f.eks.
bruges som en spændende måde at
sætte fokus på de studerendes typiske
problematikker ude i praksis: Forholdet
mellem individ/fællesskab og
person/profession. Hans kollega Kirsten
Poulsgaard tilføjer, at de også vil bruge
forumspil til at sætte praksis på
dagordenen allerede på de studerendes
introuge, der ellers mest handler om det
sociale. De nye lidt ældre studerende er
ofte ivrige efter at tage hul på det faglige
indhold med det samme, og der kan
forumspil være en måde at fange deres
interesse, så introugen også bliver en uge
med et spændende fagligt indhold.

Ved hver eneste øvelse guider Susanne
deltagerne med spørgsmål, der gør, at
alle ved, hvad man kigger efter – og hun
sørger også for, at deltagerne får sat ord
på den praksis, de ser. ”Okay, hvad sker
der i samspillet her?” spørger hun, og
tilskuerne påpeger, at Claus’ kropssprog
virker aggressivt, fordi han sidder helt
fremme på stolen med den her løftede
pegefinger op i ansigtet på de
andre. Derfor tager holdet fat på Clauskarakteren, og han instrueres i at gå ud af
lokalet og så komme ind igen med et
afslappet kropssprog og stemme. Til sidst
udstråler han faktisk både ro og
anerkendelse.

Udgangspunktet er det, der er lige nu
I løbet kurset bliver der talt om, at der
hjemme på arbejdspladsen tit er nogle
snævre rammer som tid, økonomi og
mangel på personale, der gør det svært
at handle optimalt. Men styrken ved
forumspillet er, at det fordrer, man er til
stede i det, der er lige nu og tager
udgangspunkt i det, der er. Ikke hvad der
kunne være: ”For når du står ude i
praksis, kan du ikke bare træde ud af
virkeligheden og analysere. Så er du i
nuet og handler lige her og nu.” siger
Susanne. Forumspillet kan ruste til at få
øje på nye muligheder at agere på,
uanset hvordan hverdagen ser ud.

Når én ændrer sig, påvirker det alle
Holdet skal altså ikke løse konflikten, men
betragte den som modellerbar og
sammen få øje på nye måder, der kan
handles på. Da Claus ændrer kropssprog
og tonefald, reagerer hans medspillere på
hans nye ageren og begynder også at
ændre deres spil. Anders Lervad, fra
UCL, læreruddannelsen i Jellinge spillede
én af ’brokkerne’ på Claus’ kursus: ”Først
sad jeg og var gnaven og pustede mig op
over det her møde – men fordi Claus
ændrede sig, ændrede jeg mig også i
spillet, og drejede mig faktisk fysisk om
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Gør øvelserne til jeres egne – og brug
hinanden
Inden kurset slutter, understreger
Susanne, at øvelserne her på kurset er
en grundform, der kan brydes, varieres
og bygges videre på, når man er hjemme,
så stoffet bliver ens eget. ”I skal jo ikke ud
og gøre noget helt nyt og anderledes som
undervisere. Men I skal gå ud og gøre
det, I er gode til med nogle flere nyslebne
værktøjer i værktøjskassen.” Susanne
tilføjer, at man i starten skal gøre det helt
enkelt for sig selv: ”Måske laver I bare én
øvelse, og så er det alt for den dag. Man
skal langsomt tilegne sig stoffet og forme
det, så det passer til ens temperament og
jeres målgruppe.”
Man kan få godt få brug for at udveksle
erfaringer, når man begynder at bruge
forumspil i sin hverdag, og derfor tilbyder
Susanne også en lukket facebookgruppe, hvor tidligere kursusdeltagere i et
trygt forum kan inspirere hinanden efter
kurset.

Øvelserne engagerer alle ude på gulvet og giver
mulighed for samtale og fælles refleksion bagefter.

Af: Ditte Ernst

Selv når man et øjeblik sidder ned som tilskuer, er man
stadig aktiv, fordi man byder ind og bygger videre på de
andres forumspil.

FORUMSPIL er en interaktiv
dramametode. Deltagerne udvikler et
spil om et dilemma, der ligger tæt på
virkeligheden og bearbejder det
derefter i samarbejde med publikum,
som kan ændre på handlingen.
Forumspil er udviklet af den svenske
dramapædagog Katrin Byreus og er
en videreudvikling af Forumteater,
udviklet af den brasilianske instruktør
Augusto Boal.

SUSANNE B. STORM er indehaver
og leder af virksomheden Æstetisk
Læring www.æstetisklæring.dk
Hun er uddannet dramaleder og
scenekunstner og har undervist i
over 25 år på bl.a. højskoler,
seminarier og erhvervsskoler. Hun
er kandidat i pædagogisk psykologi
ved DPU med speciale i æstetiske
læreprocesser.
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