
Forumteater som vejen til Refleksiv PraksisLæring 

Indledning 

Vi ønsker at udvikle en praktisk anvendelig viden, som er med til at udvikle og udfordre vores læringskultur 

fra en udpræget tavleundervisning mod en mere erfaringsbaseret læring/dannelse. 

 Dette danner baggrund for valg af projektets emne som er; Forumteater som vejen til at 

skabe refleksiv praksislæring (i praksis). Vi ser dette emne som aktuelt og relevant for såvel undervisere 

som studerende ved læreruddannelsen. Vi oplever ind i mellem som undervisere, at det kun er få 

studerende, der er aktive i læringsrummet. Derfor er vi interesserede i, hvordan vi styrker det flerstemmige 

klasserum (Dyste, 1999) gennem såvel dialog som kropslig ageren. Augusto Boal som har udviklet 

forumteater som et pædagogisk værktøj skriver: 

 ”Når teateret med de agerende roller kan vise, at verden har andre alternativer end dem, vi 

 kender, så kan vi ved at arbejde teatermæssigt med kriser og også give  personerne, som 

deltager som til-skue-spillere et arsenal af nye handlemuligheder, som  måske senere også kan bruges i 

det almindelige liv” (Boal, 2000:15). 

Vores hypotese er, at de studerendes (og undervisernes) professionsidentitet udvikles og styrkes gennem 

arbejdet med forumteater. Sammenhængen mellem det mentale og kropslige ser vi som et potentielt 

udviklingsområde i og med, at megen kropslighed i undervisning ofte anvendes i pauser og som energizers 

– hvor vi vil rette fokus mod en kobling mellem faglighed, kropslig erfaring/aktivitet og refleksivitet, der 

understøtter de didaktiske valg (Storm, 2017; Krøgholt, Ida m.fl., 2017; Bowell and Heap, 2013; Femdal, 

Antonsen og Lepp, 2017). 

 

Gennem arbejdet med dette udviklingsprojekt forventer vi, at resultatet bliver ny anvendelig viden, som vi 

kan tage med os i kommende undervisningsdesign. Derudover kunne et resultat være didaktisk viden, der 

retter sig mod refleksiv praksislæring, som andre undervisere kan inspireres af. 

 Yderligere forventer vi, at de studerende bliver klædt på til et aktivt studieliv, samt opnår en 

styrke til at kunne handle ind i situationer med en viden om og forståelse for de forskellige perspektiver der 

optræder i sammenhængen. Med en opøvelse i (denne form for) refleksiv praksislæring, åbner muligheden 

sig for dem til at kunne agere ind i rummet (undervisning, komplicerede elevsituationer, konflikthåndtering, 

forældresamarbejde, teamsamarbejde etc). Og at de studerende ser sig selv som en del af en dynamisk 

kultur, de er medskabere af og med til at definere. Derved bliver denne praksis også stimulerende for en 



undervisningskultur, der understøtter de krav, der stilles borgere i et demokratisk samfund. At kunne 

forholde sig undersøgende og kritisk til en given konflikt/ situation og handle på det. 

 

Metode 

Designet for dette projekt tager afsæt i aktionsforskning samt lektionsstudier (Plauborg et al, 2009; Duus et 

al, 2012; Kaas et al, 2017). Heri er afsøgning af problemstilling, planlægning ud fra denne/disse, observation 

af den planlagte undervisning, derefter evaluering og derfra ny afsøgning af ny problemstilling/planlægning. 

Vi tager udgangspunkt i vores egen praksis som undervisere, og deltagerne er derfor studerende fra vores 

pågældende hold forår 2017 (Pæd. Dannelse og praksis).  

Dataindsamlingen vil dels foregå som observationer dels som refleksion og dialog på holdet. 

Analysetilgangen er en empirisk fænomenologisk analyse, hvor det hermeneutiske aspekt vil være i fokus. 

Vi tænker pt på teoretikere som Louise Klinges Ph.d ”Lærerens relationskompetence” (Klinge, 2017). 

Derudover vil didaktisk teori også blive anvendt – herunder Susanne Storm, Æstetisk Læring, Co-creation og 

Augusto Boal (Boal, 2000, 2003). 

Se endvidere afsnittet om praksis. 

 

Det iscenesatte rum og dets forvandlingsmuligheder 

Augosto Boal (16 March 1931 – 2 May 2009) var brasiliansk teaterproducent, dramatiker, instruktør, 

dramateoretiker og grundlægger af de undertryktes teater, der populært er blevet kendt under 

teaterformen; forumteater. Forumteatret udvikler han efterfølgende som et pædagogisk værktøj, i 

forlængelse af kritisk tænknings dannelsesteori. 

Augusto Boal bruger teatret som et pædagogisk værktøj til at frisætte det undertrykte menneske. Metoden 

er til for at gøre op med elitens “top - down” fremgangsmåde i forhold til bl.a. undervisning, eller skolegang 

der ikke stemmer overens med en humanistisk tradition, der er grundlæggende for et demokratisk 

samfund. Skolen er til for at danne og uddanne mennesker til bl.a. at kunne agere (altså handle ind i) som 

individer i et demokratisk samfund. Augusto Boal er optaget af den refleksive dimension og menneskets 

evne til at kunne handle og her bliver forumteatret det didaktiske værktøj, som netop opbygger den 

enkeltes selvtillid, så hun/han kan arbejde på at udvikle og opbygge sin handlingskompetence. Augosto 

Boal er optaget af denne form for teater som et alternativ til tankpassermodellen. Han ønsker at udvikle et 



system som kan understøtte og fremkalde en kritisk forholden sig til (en ageren ind i) situationen. Det er på 

foranledning af kritisk tænkning (frankfurterskolens forsøg på at udvikle en filosofisk dannelsesretning der 

skal danne værn for at totalitære systemer ikke får overmagten i ellers velfungerende demokratier, der 

bygger på den humanistiske dannelsestradition. At man igennem kritisk tænkning ikke er så manipulerbar 

for fx markedskræfter eller demagoger.) Forumteater som didaktisk værktøj, skal træne den enkelte i at 

handle i forlængelse af den viden man opnår ved at anskue noget udefra (som tilskuer) og den refleksive 

opmærksomhed man som betragter har tilegnet sig. Det er en form for læring der også tager hensyn til 

perspektivskift og skal træne klassen (fællesskabet) i at være et tænkefællesskab, hvor vi med hjælp fra 

hinanden finder frem til løsninger eller indkredsninger på et problem. Vi afprøver og afsøger i fællesskab. Vi 

indlever, udlever og nuancerer vores blik på os selv, hinanden og de andre, så vi kommer tættere på det 

fælles bedste. Det var netop Augusto Boals intention med Forumteater at skabe stærke autonome og 

selvforvaltende fællesskaber, så at magten i et samfund succesfuldt kunne decentraliseres og forvaltes af 

folket. Hele ideen med at udvikle forumteater som et pædagogisk værktøj, er at frisætte den enkelte og 

folket (som bevægelse), generobrer sin autonomi og tage ansvar for den virkelighed der udspiller sig 

omkring en. Fra at være en passiv betragter rolle (offerrolle) til at blive en aktiv betragter der kan handle og 

netop derfor kobler refleksiviteten på det man anskuer.  

Augosto Boals vigtige pointer: 

• At kende kroppen, kropssproget – ageren. Både sin egen krop, men også kunne læse de andres 

• At gøre kroppen udtryksfuld 

• Bruge Teatret som et sprog. En kommunikation, der bygger på og inddrager rummet, tiden, kroppen – 

det visuelle, det audiotive, det taktile, altså alt det sanselige. Det inddrager flere forskelligrettede 

informationer og i den sammenhæng også det subtile, det der ikke lige er sprog for, men som vi godt 

fornemmer. Det ligger fx i kropssproget, i stemmeføringen og det der er i rummet i mellem os: afstand, 

nærvær etc….. 

• Bruge teatret som en diskurs. 



 

Forumteater  

Forumteater er en interaktiv teaterform med høj grad af involvering af publikum. Problematiske eller 

konfliktfyldte situationer spilles for publikum, der efterfølgende i anden gennemspilning har mulighed for 

at interagere og komme med forslag til ændringer i handling og ytringer – gerne ved selv at ”overtage” en 

rolle.  

 I undervisningssituationer ser vi at de studerende bliver trænet i at kunne definere den 

virkelighed de står i/eller kommer til at stå i. Situationer oplevet i praktikken, fra cases eller opstået med 

afsæt i teoretiske perspektiver kan ”omskrives” til rollespil, hvor det svære tydeliggøres. Magtforhold, 

hierarkiske relationer og subtile fornemmelser får krop og bliver fysiske og flyttes derved ud i et mere 

åbent rum, hvor vi sammen kan analysere og afprøve forskellige handlemuligheder – måske endda 

løsningsmuligheder. 

 

Forumteater er en interaktiv teaterform med høj grad af involvering af publikum (Boal, Lystens 

regnbue. Boals metode for teater og terapi, 2000) (Storm, 2018). Problematiske eller konfliktfyldte 

situationer spilles for publikum, der efterfølgende i anden gennemspilning har mulighed for at 

interagere og komme med forslag til ændringer i handling og ytringer – gerne ved selv at 

”overtage” en rolle.                     

Når teateret med de agerende roller kan vise, at verden har andre 

 alternativer end dem, vi kender, så kan vi ved at arbejde teatermæssigt 



med kriser og konflikter også give personerne, som deltager som 

til-skue-spillere et arsenal af nye handlemuligheder, som måske senere 

også kan bruges i det almindelige liv (Damkjær, 2000, s. 15). 

 

 

Refleksiv praksislæring  

UCN udviklede i 2014 læringstilgangen Refleksiv Praksislæring (RPL). Formålet er at synliggøre og 

tydeliggøre, hvad man som omverden, aftager og samarbejdspart til UCN kan forvente af studerende, 

dimittender samt ansatte: personer, der selvstændigt kan tilegne sig viden, men også færdigheder og 

kompetencer, der kobler teori og praksis for derigennem at kvalificere og udvikle praksis. Gennem fokus på 

samspillet mellem praksis, teori og den enkeltes personlige refleksioner vil UCN med denne fælles 

læringstilgang arbejde henimod at ”alle studerende bliver så dygtige som muligt” (UCN, 2018) til at begå sig 

i og bidrage til samfundet gennem arbejdslivet. 

 I forbindelse med udviklingen af RPL blev flere uddannelsesforskere interviewet (UCN 2017). 

Blandt andet Mads Hermansen og Lene Tanggaard, der begge ud over at pege på begrebets relevans også 

giver perspektiver til eftertanke: Tanggaard påpeger, at refleksion i mange sammenhænge har fået en stor 

teoretisk betydning, men at det netop ikke kan adskilles fra praksis og at det dermed ikke altid giver mening 

at planlægge refleksion. Refleksion opstår (optimalt), når noget ikke giver mening, når noget ikke holder 

stik eller når det intenderede ikke viser sig i den faktiske virkelighed (UCN, 2018) (Hansen, Munch, & 

Pjengaard, 2018). Mads Hermansen fremhæver at man for at kunne reflektere må have noget at reflektere 

med, hvilket fordrer at uddannelserne og dermed undervisningen må så meget tættere på praksis, at de 

studerende får viden og erfaringer at reflektere over og med (UCN, 2018) (Hansen, Munch, & Pjengaard, 

2018). Disse perspektiver pointerer dobbeltheden i begrebet; at praksis, teori og refleksioner må 

komplementere hinanden således en synergieffekt opstår. 

 

Vi vil med denne tilgang rette fokus mod (som ovenstående også peget på) koblingen mellem praksis og 

teori. En øvelse som vi i undervisningen med de studerende vil bruge til at tydeliggøre de muligheder for 

perspektivskifte, der ligger i RPL, men også især i Forumteater. Ideen i Forumteater er jo netop at aktørerne 

får mulighed for at stille spørgsmål og sammen undersøge disse fra forskellige vinkler og synspunkter og 

derved kropsliggøre undringerne. En sådan kropslig forankring ser vi som endnu et lag ind i RPL. 



 

Til forsvar for det analoge praksisfællesskab 

Vi er optaget af hvordan teori og praksis-koblingen kan gøres mere tydeligt for de studerende – ikke blot 

mentalt, men især som en styrkelse af at komme til stede med sig selv. 

I denne proces ser vi flere faktorer som mulige ”informanter”: Kroppen – rummet – viden – erfaring. 

Derfor har vi i vores ansættelsesperiode begge været optaget af, hvordan vi både formidler men også 

levendegør det faglige stof – og ikke bare levendegør men skaber muligheder og igangsætter processer, der 

rækker videre end til det mentale niveau. 

Så vores interesseområde retter sig mod at skabe det særlige rum for æstetisk erfaring. At få kroppen i spil i 

undervisningen for også derigennem at vække til bevægelse og refleksion. 

Eksperimenterende og relationelt. Eksemplarisk undervisning i forhold til formålsparagraffen. Indlevelse og 

at stimulere fantasien – at frisætte. At kunne gå ind i det fænomenologiske felt i højere grad end det 

konstruktive. En oplevelse af at være en enhed i mangfoldigheden. At tro på sig selv og sine gode ideer. For 

derved at blive klogere på sig selv og sin professionalitet. At koble den tavse viden til det beviste felt ift. at 

kvalificere og professionalisere den studerende. 

Metodeerfaringer til praksis i undervisning – skabe rum for kreativ udfoldelse med kroppen som materiale 

– herunder kreativ dans, forum teater, der bygger på principper som co–creation. 

 

Dannelse har krop – kropsfænomenologisk tilgang 

Merleau– Ponty peger på, at det er kroppen og dens indlejrethed i verden, der betinger refleksionen og 

dermed dannelse. Det at jeg bevæger mig rundt med en krop i verden, gør mig synlig for andre og min 

synlighed er nærværende for andre i kraft af en universel synlighed. Tanken er etableret på en gang i 

overensstemmelse med sig selv, verden og den anden. Tanken skal betragtes som ”baseret på en 

infrastruktur af syn” (Merleau – Ponty, Maurice (2009) s. 237), det vil sige at man må se og føle, før man kan 

tænke. Derfor må enhver tanke ske i kød, ikke at forstå som at tænkning er følelse, men at tænkning ligger i 

kroppen, i handlingen. Den tænkende krop viser sig i handling, den er praksis. En udøvelse af et bestemt 

perspektiv, der er situeret og subjektiveret. Kroppen gør, den handler, den husker, den sanser og tuner ind 

på rummet. At fortolke forhold i verden er for Merleau – Ponty bestemt af en rent kropslig indlejrethed i 

verden, der muliggør perceptionen, som ikke er tekstuel og sproglig, men at perceptionen altid er omgivet af 

mening og er fortolkende af natur. Det er en fortolkningsproces uden afstand til verden, men perceptionens 



umiddelbare skelnen mellem figur og baggrund. Således kan man argumentere for, at dannelse sker i 

kroppen, og at denne kropslige situerethed i dannelseserfaringen gør os opmærksomme på vigtigheden af 

en evig tilbagevenden til fænomenerne for at etablere en mulighed for at forstå subjektets overskridelse som 

en nødvendighed ved det dannende aspekt. Netop fordi det der betinger dannelsesrefleksionen, er kroppens 

situerethed, dens omgang med verden og de erfaringer der dannes.  

Merleau –Ponty skriver selv i forordet til Phenomenologie de la perception, at det ikke gælder om at afdække 

en allerede etableret sandhed, men at realisere, skabe den. Det gælder i første omgang om at standse op. 

Den perciperede verden er ukendt terræn i den forstand, at det er der eksistensmulighed vi blot ikke ser, har 

øje for, mærker, hører, fordi bestemte udlægninger særlige tanketraditioner har tiltaget sig monopol på 

udlægning af verden og skygger for en bredere sansemæssig erfaring af verden. Han peger på rationalismen 

og empirismen som tankeformer der lægger sig som røgslør over den sansede verden. Empirismen stykker 

den sansede verden op i objektive ting med bestemte egenskaber, mens rationalismen søger tilflugt til et 

reflekterende subjekt, der kan overskue verden fra et fugleperspektiv (Keller, Kurt Dauer – red. (2012) s. 80). 

Fænomenologien kan anskues både som en teoretisk og som en praktisk metode. Det afgørende indenfor 

fænomenologisk metode er at bevare fokus på menneskets oplevelse af at være situeret i en konkret verden, 

hvilket betyder, at fænomenologien ikke fortaber sig i et spekulativt univers, men tager udgangspunkt i 

eksistensen, og det liv der leves. Som praktisk orienteret metode vil fænomenologien tage udgangspunkt i 

erfaringen og det er denne, menneskets livsverden, der bliver kilde til viden. Fænomenologien prøver ikke at 

adskille den erfarende fra det erfarede, men er netop interesseret i mødet og forbindelsen mellem de to. Da 

det er med fokus på den forbindelse, der indikerer en helhed i verden, hvor subjekt og objekt endnu ikke er 

adskilt (Sheets – Johnstone (1984) s. 130). Det er bevægelsen i denne primodial tilstand som i 

fænomenologiens forståelse af bevægelsen, der er interessant, da man kan anskue bevægelsen, som 

værende en formidler mellem menneske og verden, og på den måde bliver grundlæggende i opnåelsen af 

erfaringer og forestillinger. 

Ifølge Merleau- Ponty sameksisterer psykologien og fysiologien, de griber så at sige ind i hinanden i et fælles 

miljø, et præobjektivt felt, hvor de mødes. Dette møde kalder han for væren – i – verden. De eksisterer i et 

gensidigt forhold og er en tilstand, der giver os udfoldelsesmuligheder for vores væren-i- verden. Merleau- 

Ponty introducerer i sin tale om kroppens intentionalitet, en umiddelbar og konstant rettethed mod de 

foreliggende opgaver (Thøgersen (2004) s. 11).  Denne fænomenale krop kan snarere karakteriseres med et 

”jeg kan ” end et ”jeg tænker”, da den er så tæt sammenvævet med bevidstheden. Kroppen er på den måde 

en del af bevidstheden, den del der agerer i den fysiske verden og dansens forbindelse til den metafysiske 



dimension. Således erfarer mennesket verden ved at være kropsligt og praktisk tilstede i den, og udtrykker 

sig ikke ved hjælp af kroppen men i kraft af kroppen (Thøgersen 2004 s. 117). 

Det at bevidstheden er inkluderet i vores kropslige situerethed i verden, gør sig også gældende i vores 

opfattelse af verden. Ifølge Merleau- Ponty er verden lige så lidt som kroppen et objekt for mennesket, men 

snarere en del af bevidstheden som et erfarings- og meningsdannende felt. Merleau- Ponty udtrykker det 

således:  

”Eksistensens bevægelse udtrykker ikke tingene, fordi den ikke underordner dem et ”jeg tænker” 

herredømme, men orienterer dem mod verdens intersensoriske helhed” (Merleau- Ponty 2006 s. 92) 

Så dette erfaringsfelt består af en interaktiv sansning, i en intersensorisk helhed, hvor mennesket sanser og 

fænomenerne afslører deres betydning. Det er på den måde i et kropsligt samspil med fænomenerne, at den 

menneskelige erfaring konstitueres. Den erfaringstilegnelse som Merleau-Ponty kalder eksistensens 

bevægelse udtrykker han således: 

”Forholdene mellem min beslutning og min krop under bevægelsen er magisk” (Merleau- Ponty 2006 s. 37). 

 

Praksis 

Udsnit af tre undervisningslektioner i Elevens læring og udvikling - E18 

Emnet er konflikthåndtering. Vi er to hold + en gæstelærer samlet i dramalokalet og begynder 

med opvarmningsøvelser. Målet er at få skabt et fælles rum, hvor der arbejdes med at skabe 

tryghed blandt deltagerne (eksempler på øvelser: at sende klap videre, at hoppe over til en 

deltager og sige ”Her kommer jeg”, at sende en lyd rundt i kredsen etc.). Derefter fortsættes med 

indledende øvelser, hvor deltagerne i mindre grupper skal vise (sammen og med deres kroppe) fx 

en storby, undertrykker/undertrykt, fællesskab – i alle øvelser veksles mellem nonverbale og 

verbale udtryk. Således varmet op er vi nu klar til at gå i gang med selve spillene (Boal, 1995).  

                      De studerende skal nu selv udarbejde et lille spil/en lille seance, hvor konflikt er 

omdrejningspunktet. De bestemmer selv situationen dog med den binding, at det skal være 

lærerfaglige perspektiver. Valgene falder på skole-hjem-samtaler, skolegårdskonflikt mellem 

elever, teammøde, lærerværelsesproblematikker, undervisning og mobbesituationer. Altså 

tydeligvis noget fra de studerendes egne praksiserfaringer. Grupperne gennemspiller på skift deres 



scene og hver gang arbejder vi fælles med den viste konflikt. Der kan vælges flere forskellige 

tilgange fx talebobler; at scenen fryses og tilskuerne på skift giver bud på en af karakterernes 

tanker. Eller at en tilskuer mens scenen gennemspilles råber ”Stop” og derefter afløser en af 

karaktererne med et bud på en anden ytring eller handling. Hver gang en scene stoppes, 

reflekterer vi samlet over muligheder og udfordringer i spillet, som det ser ud nu og bagefter. 

                      Det er tydeligt at se, at der sker noget for mange af deltagerne. At skulle sætte sig selv 

og sin krop i spil i samspil med andre virker for nogen grænseoverskridende og for andre 

stimulerende. Et aspekt, der også viser sig, er muligheden for at studerende, der måske ikke er så 

mundtligt aktive i den ”normale” undervisning, kan vise andre sider af deres faglighed og derved 

give både sig selv og medstuderende en anden (ny) forståelse af egne kompetencer.  

 

Udsnit fra undervisning i kristendomskundskab/ religion - efterår 18 

Livsfilosofi er et af de centrale kompetenceområder indenfor kristendomskundskab og var vores 

overordnede emne. Til livsfilosofien var motivationen at udvikle og fokusere ind på en 

kropsfænomenologisk didaktisk tilgang, der kunne stimulere en associativ tænkning, en indlevelse 

i stoffet og en opøvelse i handlekompetence.  

Vi starter med at opleve udstillingen; møder i mørket. En udstilling af Kurt 

Trampedachs billeder og menneskefigurer i rummet. Det bliver som en fælles stimulus som afsæt 

ind i iscenesættelser, stillbilleder og associativ tænkning. Vi starter med at stå i en cirkel, herfra 

bevæger en ad gangen sig igennem cirklen og stiller sig overfor en anden og siger et ord. Den 

anden bevæger sig således igennem cirklen og finder en ny at stå overfor og siger så et ord der 

ligger sig associativt op af det ord som man lige er blevet givet. Og sådan fortsætter øvelse, fra en 

til en anden og der opstår en associativ kæde af ord og retninger med kroppe igennem rummet.  

Herefter arbejder vi med stillbilleder, hvor vi bruger de billeder vi oplevede på 

udstillingen. Billederne kan bruges helt konkret som skitse til en opstilling/ et stillbillede eller som 

et fragment eller som en association på et helt nyt stillbillede. Stillbillederne blev udarbejdet i 

grupper, så vi endte med at have 4 forskellige stillbilleder. Vi fokuserede skiftevis på hvert 

stillbillede. Først ved at gå rundt om det, for at se situationen fra forskellige vinkler. Vi satte ord på 



hvad vi så, mens vi gik rundt om stillbilledet. Bare ord eller meget korte sætninger, for at holde 

rummet fri for fortolkning. Vi beskriver hvad vi ser.  

Herefter stopper vi op og spørger figurerne i stillbilledet ud. Det kan både være i 

forhold til situationen, hvem de er og hvad de føler. Her udspiller hver enkelt i stillbilledet sin rolle 

og svarer i overensstemmelse med deres rolle.  

Herefter opbygges et rollespil ud fra stillbilledet og det egentlige forum teater 

starter.  

Opsamling/afrunding 

Vi oplevede, at de studerendes (og undervisernes) professionsidentitet udvikles og styrkes 

gennem arbejdet med forumteater. Sammenhængen mellem det mentale og kropslige ser vi som 

et potentielt udviklingsområdeområde i og med, at megen kropslighed i undervisning ofte kun 

anvendes i pauser og som energizers. Med Forumteater vil vi rette fokus mod en kobling mellem 

faglighed og kropslig erfaring/aktivitet, der understøtter de didaktiske valg. Derudover er der flere 

undersøgelser, der viser, at drama anvendt som didaktisk værktøj kan tilføre undervisningen, 

lærerne og eleverne nye muligheder for handling og styrkelse af den sociale og relationelle 

kompetence (Stanek, 2018) (Femdal, Antonsen, & Lepp, 2018) (Özbek, 2014). 
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