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Forumteater:  
 

«Forumteateret» er en variant av ”De undertryktes teater”, som har blitt skapt av den 

brasilianske teatermannen, skribenten og politikeren Augusto Boal. Målet for Forumteater er å 

gi rom for positiv sosial endring gjennom å forstå og endre de strukturene som hindrer den. 

Forumteateret leverer ikke et ferdig stykke når publikum ankommer, men forestillingen 

skapes sammen med publikum. Det som iscenesettes i Forumteateret er situasjoner der 

urettferdighet, diskriminering og undertrykkelse utspiller seg. Ideelt sett er det scener som 

deltagerne har opplevd selv og der de følte at de ikke vær i stand til «å gjøre det riktige» men 

ble en del av den strukturelle, mentale eller fysiske volden. Målet med Forumteateret er å 

skape – innenfor den trygge rammen av et rollespill – alternative forestillings- og 

handlingsmuligheter som kan hjelpe deltagerne til å skape endring i realiteten. 

 

I denne formen for rollespill oppheves grensene mellom «skuespiller» og «tilskuer» - alle blir 

til det Boal kaller «SpectActors». Dette skjer ved at publikumet, etter å ha sett på fremførelsen 

av en scene, er oppfordret til å komme med forslag om alternative handlinger av en eller flere 

av figurene i denne scenen. Og ikke bare det: den som har et forslag hvordan noen kunne 

forholdt seg annerledes blir oppfordret til å erstatte rolleinnehaveren og spille denne rollen 

selv. All de andre som spiller de andre rollene i denne scenen må da reagere på denne 

intervensjonen og må også variere sin rolle. Slik oppstår nye handlingsforløp.  

Etter hver runde med fremføring «fryser» scenen og en moderator spør både de som fremførte 

og publikummet om de konsekvensene intervensjonen hadde: Bidro den til å avverge de 

mekanismene av diskriminering, urettferdighet og vold som spilte seg ut i den opprinnelige 

scenen? 

 

Forumteater har altså to hensikter som betinger hverandre. Denne deltagende og engasjerende 

metoden skal 

- gi innsikter og forståelse i diskriminerende og voldsstrukturer. Ofte «ser» man ikke at 

noe som skjer krenker eller kuer andre, og hvis man ser det gjennomskuer man ikke 

systematikken i det. 

- bidra til å skape forestillinger om alternative handlingsmåter som resulterer i 

grunnleggende endring av situasjoner, handlingsmønstre og strukturer som skaper og 

opprettholder krenkelse og diskriminering. 

Forumteateret er godt egnet til å bearbeide tema som rasisme, fordommer og krenkelser i 

skolen. Her kommer en øvelse som baserer seg på en situasjon i en fiktiv skole. Den kan 

oppleves som lite relevant for den konkrete konteksten dere jobber i men har vist seg til å 

være en god start. Som alternativ eller videreføring kan også reelle hendelser bearbeides – 

men det burde ikke være akutte konflikter på skolen eller i klasserommet. Her er andre dialog- 

og konfliktmeglingsmetoder bedre egnet. 
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Regler for forumteater: 

 

1. Å skifte ut hovedpersonen
1
: det er bare hovedpersonen som kan byttes ut i forumspillets 

første fase. 

2. Å holde seg til de faste forutsetningene: joker må passe på at tilskuerne som overtar 

hovedpersonens rolle ikke forandrer på de faste ytre og indre forutsetningene for situasjonen. 

(eks. personens alder, yrke, famileforhold, økonomi) 

3. Jokers rolle: Joker er spillelederen (kan være læreren eller evt en av elevene) og skal lede 

øvelser, leker og forklare spillereglene for publikumet. Sørge for flyt i spillet. Joker skal 

inspirere og stimulere publikumet til å delta. 

4.Det magiske:  det er lett å tro på magiske løsninger. Publikum bestemmer om løsningen er 

dårlig gjennomtenkt og ”magisk”. (Det er ”magisk” hvis løsningen for eksempel er at man 

vinner i lotto og blir rik, el.) 

5.Å komme fram til en løsning: tilskuerne kan klare å bryte undertrykkelsen og komme fram 

til en løsning som ikke kan betegnes som magisk. Likevel kan en slik løsning ofte være 

knyttet til et spesielt tidspunkt, en spesiell situasjon og en spesiell person. Løsningen fungerer 

kanskje her og nå med disse deltakerne, men ikke nødvendigvis de senere eller annet sted. 

Hva du trenger: 

Tid: 1 – 1,5 timer 

Resurser:  

o Kopier av scenen «Et trygt og inkluderende skolemiljø?», eller skriv en scene du 
ønsker å jobbe med slik at det blir klare roller og en enkel dialog 

o Nok plass for arbeid i grupper og en «scene» for rollespill 
 

Instruks: 

1) Se på overskriften til teksten- hva forbinder du med Et trygt og inkluderende skolemiljø? 

2) Les teksten 

3) Gruppearbeid etter lesingen av teksten (fem i hver gruppe): 

 Diskuter overskriften på nytt og kommenter den. 

 Hvor aktivt bidrar de forskjellige personene i de tre situasjonene til et 

inkluderende skolemiljø? 

 Hva kunne læreren gjøre annerledes i de situasjonene beskrevet nedenfor, for å 

vise at hvert individ fortjener respekt som medmenneske? 

 Forbered den første ( siste) scenen som rollespill for plenumsgruppen. 

                                                 
1
 Det går an å bytte ut andre personer enn hovedpersonen (= den som undertrykkes), og da blir fokuset i 

refleksjonen endret. Når bare en person byttes ut, blir det fokus på denne personens handlingsmuligheter, byttes 

det ut flere personer kan refleksjonen i større grat rettes mot de forskjellige posisjonene i maktrelasjoner og 

hvordan de kan endre seg ved at noen endrer rollen sin. 
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4) Rollespill 

Instruks for publikummet: 

Rekk opp hånden når dere mener læreren skulle ha reagert annerledes (i scenen som blir spilt.) 

Du skal da overta rollen til læreren og spille den slik du mener den burde ha blitt spilt.  

Hver gang en i publikumet rekker opp hånden «fryser» scenen der den ble stoppet. Når den 

nye «læreren» er på plass, blir scenen gjentatt. 

Instruktøren spørrer etter avsluttet fremføring av scenen hva som har endret seg. Hva ønsket 

den som «buttet inn» å oppnå med sin endring? Hvordan oppfattet medspillerne det nye 

handlingsforløpet? Hvordan oppfattet publikum endringene.  

Variant: både lærer og elevene kan «byttes ut». 

5) Diskusjon 

Hva sier dette rollespillet om hva som kan som kan være i veien for å være en trygg og 

inkluderende skole? Hvordan kan skolen bli mer vennlig – hva kan læreren bidra til det, hva 

kan elevene bidra til det? 

 

Forslag til videre lesning: 

Mangfold, identitet og globalt medborgerskap. Kursperm for fredsundervisere produsert 

gjennom et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene, 

s. 14-17 

http://iu.folkehogskolene.net/sites/i/iu.folkehogskolene.net/files/1034382867.pdf  

 

ET TRYGT OG INKLUDERENDE SKOLEMILJØ? 

 

I klasserommet 

Klassen er på vei inn. De fleste sitter allerede. Et par elever står rundt pultene til Line og Guro 

(Flinke elever: elevinspektører. Tar ansvar. Populære, sjarmerende.) 

 

Kontaktlærer kommer inn i rommet og begynner å forberede seg: 

To tre nye elever kommer inn: high fives, og lystige tilrop. (Hei. Takk for i går osv.) 

Yasmin (m hijab?) kommer inn setter seg ved plassen innenfor døra: Ingen reaksjoner. Klassen 

snur seg vekk/ mot hverandre. Fortsetter å snakke og fleipe. Skoleklokka ringer. Lærer anmoder 

om ro.  

Kontaktlærer (i klasserommet): Jeg trenger hjelp til å rydde i skapet ved gymsalen i storefri i dag. 

Line, kan du få med deg et par tre stykker til å hjelpe.  

Line: Klart jeg kan.  

Guro: Jeg blir også med, og så tar vi med Lise og Elin. 

Kontaktlærer: Jeg visste at vi kan stole på dere. Det er godt å ha så gode og omtenksomme folk i 

klassen. Vilde har vært syk et par dager også. Kanskje en av dere har mulighet til å stikke innom 

henne etter skoletid i dag. Ta med ukeplanen og fortelle litt om forberedelse til gruppearbeid 

neste uke? 

Line/Guro i kor: Selvfølgelig.  

 

Senere: Det ringer ut: 

http://iu.folkehogskolene.net/sites/i/iu.folkehogskolene.net/files/1034382867.pdf
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Yasmin står alene utenfor klasserommet. Flere elever skumper borti henne på vei forbi. Noen drar 

litt i hijaben. Line/Guro og et par andre jenter fleiper og ler og er på vei for å hjelpe lærer. 

Kommenterer til hverandre: («Jeg skjønner ikke hvordan folk gidder å gå med tørkle på hue. Det 

er så lite flatterende.» «Enig». «Også er det jo kvinneundertrykkende, da.» «Hadde jeg vært 

muslim, skulle ikke jeg latt noen fortelle meg hva jeg skal ha på.» «Jeg hadde revet av meg hijaben 

med en gang.» «Ja, jeg også, jeg skulle stått opp mot sånn urettferdig praksis») 

 

Tilbake i klasserommet:  

Yasmin sitter på plassen sin. Elever ignorerer henne, eller skumper borti på vei inn. Klapper 

henne på hodet. Slår henne litt i bakhodet. Til slutt reiser hun seg opp, og går bort til eleven som 

gjorde det sist, som nå sitter. Står over henne, kjefter og sier hun har fått nok, slår i pulten. 

Samtidig kommer kontaktlærer inn. 

Kontaktlærer: Hva er det som foregår her? 

Yasmin: De driver og slår meg i hue, hele tida. Jeg blir så sint. 

Line/Guro og andre: Herregud. Det er jo bare på fleip da. Det er hu som er blitt helt gæren. Bare 

går bort til Elin sånn uten videre og kjefter og smeller, truer og slår i pulten. Skikkelig aggressiv. 

Muslim, vet du. 

Kontaktlærer: Så, så. Nå roer vi ned. Sett deg ned, du Yasmin.  

 

På lærereværelset 

Kontaktlærer: Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med Yasmin. Det kan virke som hun strever 

virkelig med temperamentet sitt. Hun sier hun blir utestengt, men hun er jo så ustabil. 

Lærer 2: Hun er jo litt skyld i det sjøl. Det er ingen som har lyst til ha henne med, heller da.  

Kontaktlærer: Jeg kan jo ikke tvinge folk til å like henne heller. 

Lærer 2: Det virker som hun har det strengt hjemme. Det kan ikke være lett for henne det. 

Kontaktlærer: Ja, det er synd hun blir tvunget til å ha på den hijaben, da. Foreldrene burde tenke at 

det skaper avstand og annerledeshet. Men jeg er bekymret for aggressiviteten hennes. Vi bør 

henvise henne til PPT eller kanskje BUP? 

 


