
 

OM FORUMTEATRETS IDÉ, OPRINDELSE OG UDFØRELSE I PRAKSIS: 
 

Forumteater er genereret af den brasilianske instruktør Augusto Boal i 60´erne og har siden udviklet sig 
fra at være de undertryktes kreative talerør til at være en metode til kommunikationsudvikling og 
erkendelsesprocesser i bredere forstand – æstetisk læring, kunne man kalde det.  
 

 
 

I praksis starter en forumteaterforestilling med et grundspil, spillet af professionelle skuespillere, der 
viser forskellige sider af en problematik og slutter i en konflikt eller et dilemma.  
Ved hjælp af en slags facilitator, kaldet ”Jokeren”, inddrages publikum herefter i refleksion over og 
løsning af spillets konflikter. Jokerens fornemmeste opgave er at skabe et trygt rum, så alle deltagere får 
lyst til aktivt at påvirke og løse op for den fastlåste situation – enten ved at give forslag direkte til 
karaktererne eller ved (frivilligt) selv at afprøve sit forslag på scenen. Ud fra deltagernes indspil 
improviseres videre og nye situationer opstår – evt. afbrudt af uddybende øvelser som går bag om 
problematikken.  
Jokeren vil hele tiden forsøge at fastholde publikum i at være konkrete gennem spørgsmål som fx: Hvem 
skal gøre noget, hvad skal han sige? Osv. Det bliver til konkret kommunikationstræning og 
konfliktløsning på stedet, og deltagerne kan dermed ikke teoretisere over konflikten, men har mulighed 
for at stå midt i den og føle, hvordan de reagerer.  
Boal kalder det en diskussion med kroppen, og det er essensen af forumteater. Man erfarer og erkender 
gennem oplevelse og følelse. Ved at inddrage tilskueren som medspiller i spillet, giver forumteatret 
således deltageren mulighed for at afprøve sine holdninger og handlinger og for at øve sig i at spille en 
aktiv rolle i "sit eget liv": Se, opleve og erkende de muligheder og reaktioner ens involvering skaber. 
Det er en prøve på virkeligheden og en forberedelse til fremtiden.  Publikum er ikke længere blot tilskuere 
men medspillere. 
Med introduktionen af tilskueren som medspiller blev en "happy end" i fiktionens univers ikke længere 
målet i Boals teaterarbejde. I stedet blev det processen, hvori afprøvningen af handlemuligheder i 
konkrete genkendelige situationer og oplevelsen af at kunne ændre på et handlingsforløb, der var målet. 
Der var og er således ikke længere tale om at opstille færdige løsninger, men at afprøve forskellige 
løsningsmodeller på stedet.  
I 70´erne blev Boal arresteret for sit politiske arbejde og måtte flygte til Europa. Her fortsatte Boal sit 
kunstneriske arbejde med bl.a. forumteatret, men måtte hurtigt sande at undertrykkelsen i Europa kunne 
have mange ansigter. Han blev interesseret i at undersøge det moderne menneskes underlægning af 
sociale normer og dets selvundertrykkelse, oplevet som manglende rum og respekt for personlig 
integritet. Inspireret af psykoterapeutiske teknikker bevægede Boals arbejdsmetoder sig således fra 
fokusering på den ydre til den indre undertrykkelse af individet. 
Som Boal udtrykte det: 
"Det æstetiske rum besidder erkendelsesmæssige egenskaber, hvilket vil sige, at det stimulerer viden og 
opdagelse, erkendelse og refleksion - alt sammen egenskaber som fremmer læringsprocessen. Teater er 
en form for erkendelse." 
Det æstetiske rum er fiktionen. Det er det rum, der skabes på scenen. Fiktionens potentiale er, at det 
kan spille på både krop og følelse, hjerne og hjerte - oplevelse og erkendelse. 
I fiktionen kan man spille virkeligheden. Fiktionen hjælper med til at tilskueren kan opretholde en 
distance til de mellemmenneskelige relationer og konflikter, der udspilles på scenen. Det bliver ufarligt 

 



 

 

for den enkelte tilskuer, og dermed lettere at involvere sig i, "for det er jo bare noget, vi leger…"  
Forumteater bygger på genkendelighed, hvilket betyder at man spiller genkendelige og realistiske 
situationer fra dagligdagen på arbejdspladsen, i familien, det offentlige rum og så videre.  
Fiktionen – såvel humoren som alvoren - åbner sindet for erkendelse via nye billeder og perspektiver.  
 
Absolut Forum har videreført Boals erfaringer og udviklet sin egen form, som også er inspireret af 
Katrin Byréus, Birgitta Strand, Hubert Franz og andre forumteater-eksperter samt moderne psykologiske 
læringsprocesser. Udover den konkrete konfliktløsning benytter vi mange andre redskaber til at 
perspektivere og nuancere den aktuelle problematik; fx interviews og tanke-læsning af karaktererne, 
fælles refleksion, dilemma-øvelser, hjælpe-galleri mm. 
 


