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FORUMTEATER

Tid: 90 – 120 min.
Antall: 15+
Mål: bevisstgjøre og bryte strukturer for undertrykkelse og diskriminering
Utstyr: Gulvplass, store ark og tusj til debriefi ngen. 

Beskrivelse:
1. Del inn i små grupper, 4 – 5 personer i hver gruppe, og be deltakerne samtale omkring temaet ”Undertrykkende   

eller diskriminerende hendelser i din hverdag som du selv har opplevd.” Be dem dele en av sine opplevelser  
med de andre i gruppen. Hva karakteriserer en undertrykkende eller diskriminerende hendelse? 

2. Be hver gruppe velge en av hendelsene, og lage en kort (5 – 10 min) scene, hvor de fordeler roller seg imellom  
og spiller hendelsen.  

3. En av scenene fremstilles i plenum.
4. Presenter reglene for forumteater, se nedenfor. Scenen spilles så en gang til. Men nå har tilskuerne muligheten  

til å gripe inn. Hvis en tilskuer ikke er fornøyd med scenens forløp, roper han/hun ”stopp!” Scenen fryses, det  
vil si at alle skuespillere øyeblikkelig stanser all bevegelse og forblir frosset i den posisjon de var.. 

5. Nå kan den som ropte ”stopp” gå inn og overta en av rollene gjennom å innta - rollefi gurens posisjon. Man må  
vise i handling og ord hva man mener, det er ikke lov å forklare det teoretisk.

6. Etter at skuespilleren som opprinnelig spilte rollen har gått ut, fortsettes scenen, og den nye skuespilleren¹
prøver å forandre utfallet gjennom å forholde seg annerledes enn forgjengeren. 

7. Den samme prosedyren gjentar seg så ofte en av tilskuerne har lyst til å innta en av rollene. De øvrige skue- 
spillerne må innrette seg etter den nye vendingen som handlingen tar, og improvisere sine motangrep. Det  
utvikles en slags kamp mellom de opprinnelige skuespillerne på den ene siden, som hele tiden prøver å få  
stykket til å ende slik som første gang – og på den andre siden tilskuerne som forsøker å bryte denne 
undertrykkelsen ved å komme med innspill for å skape alternative handlingsforløp.

8. Etter at scenen er spilt ferdig for annen gang, diskuterer gruppen utfallet av den. Hva var den opprinnelige  
konfl ikten? Hvem var hovedaktørene? Hva var det som forandret seg i annen omgang? Førte den andre   
omgangen til et bedre resultat, kanskje til og med en løsning? Var det som skjedde realistisk, eller var den nye  
løsningen altfor lettvint (”magisk”)?

9. Hvis diskusjonen viser at gruppen fortsatt ikke er fornøyd med scenens forløp, kan den spilles en tredje gang.  
Det kan være nødvendig å minne om reglene. 

Debriefi ng:
Formålet med debriefi ngen er å allmenngjøre de erfaringene man har fått gjennom forumteateret, og hente ut 
mest mulig av gruppens samlede læring gjennom dette arbeidet. 
1) Hva er undertrykkelse, diskriminering?
2) Hva er årsaken til undertrykkelse og diskriminering?
3) Hvilke grupper av mennesker blir mest utsatt for undertrykkelse/diskriminering i Norge, og hvorfor?
4) Hvor utbredt er dette på din folkehøgskole?
5) Hvem sitt ansvar er det å stoppe undertrykkende/diskriminerende utspill?

Tips til kursleder/trainer
Denne øvelsen kan varieres på mange måter, avhengig av hva slags tema man fokuserer på. Som en grunnregel 
har tilskuerne bare lov til å bytte rolle med hovedpersonen. (F.eks. i en scene der noen må forsvare seg mot en 
urettferdig anklage.) I andre tilfeller, der det er samspillet mellom fl ere personer som er viktig, kan fl ere, eller til og 
med alle roller overtas av tilskuerne. 

¹ Boal kaller det ”spectactor” – en sammensetning av ”spectator” (tilskuer) og ”actor” (skuespiller/aktør).
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Tilskuerne og lederen kan også få mulighet til å stoppe scenen når de føler at en ny versjon blir altfor lettvint, 
noe som Augusto Boal kaller for en ”magisk” løsning. (F.eks. hvis en fi gur som var svært aggressiv plutselig uten 
grunn ombestemmer seg og blir hyggelig.) Når gruppen deler denne oppfatningen, fortsettes scenen fra det 
tidspunktet umiddelbart før det begynte å bli ”magisk”, og skuespillerne må prøve å komme fram til et mer 
realistisk forløp.

En annen måte å starte leken på er å be deltagerne om å skrive ned en eller fl ere hendelser på et stykke papir. 
Legg lappene i en hatt. Send rundt hatten og inviter hver deltager til å ta en lapp. Alle leser så etter tur opp sine 
lapper. Ut fra dette kan man dele i grupper etter hvem som ønsker å arbeide med hvilken scene.

En meget god ledetråd når det gjelder å velge tema for forumteater er at temaene som velges aller helst skal 
berøre samtlige deltakere på et personlig plan, det vil si at temaet vekker sterkt engasjement i hele gruppen. 

Regler for forumteater:
1) Bytte inn: Hvis man ønsker å bryte inn og endre spillet, roper man ”stopp”, og går inn og bytter med den som  

spilte rollen. Det er bare hovedpersonen som kan byttes ut i forumspillets første fase.
2) Å holde seg til de faste forutsetningene: Tilskuerne som overtar hovedpersonens rolle må ikke forandre på de  

faste ytre og indre forutsetningene for situasjonen. (eks. personens alder, yrke, familieforhold, økonomi)
3) Jokers rolle: Joker er spillelederen og skal lede leken, forklare spillereglene og sørge for fl yt i spillet. (Joker skal  

inspirere og stimulere publikum til å delta.)
4) Det magiske: det er lett å tro på magiske løsninger. Magiske løsninger er lettvinte, urealistiske eller overfl atiske 

løsninger. Publikum bestemmer om løsningen er dårlig gjennomtenkt og ”magisk”. 
5) Å komme fram til en løsning: En god løsning skal ha noe allmenngyldig over seg. Tilskuerne skal prøve å bryte  

undertrykkelsen og komme fram til en løsning som ikke kan betegnes som magisk. 

Kilde: Augusto Boal: “Stop! Det er magisk!”, Teaterforlaget DRAMA 1985, 
og ” Games for Actors and Non-actors”, Routledge 1992


