
 

 

 

  
 

FORUMTEATER 

VERKTØY DESIGNET FOR Å UTVIKLE SOSIAL INTELLIGENS OG 
KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER VED HJELP AV TEATERPRESTELSER 

 

Målet er å lære og utvikle sosial intelligens gjennom situasjoner som presenteres og 

iscenesettes, og skaper bevissthet om personlige og samfunnsmessige problemer.  

Med dette verktøyet vil kommunikasjonsferdigheter styrkes og rollen til den 

undertrykte/undertrykkeren vil bli utnyttet for å gjøre det lettere å endre atferden i 

virkeligheten til enkeltpersoner / unge entreprenører. Å sette unge gründere i ulike situasjoner 

og prøve ut flere løsninger for å komme seg ut av en bestemt situasjon eller forhold/problem, 

vil utvikle sosial intelligens. 

 

Råd: Gruppestørrelse 10 – 30 deltakere, 1 time, åpen plass med bord og stoler som kan passe 

mange. 

Bruksanvisning  

For å starte verktøyet riktig er følgende forberedende aktiviteter nødvendig i gruppen:  

• Valg av roller mellom deltakerne, spesielt definerer Undertrykker, Undertrykt og Joker-

rolle  

• Valg av emne/problem som skal behandles  

• Oppretting av en forumscene der problemet med undertrykkelse og diskriminering blir 

presentert på en veldig spesifikk måte  

• Øving, raffinering og karakteroppbygging.  

Joker er karakteren som forklarer reglene for publikum og veileder dem gjennom prosessen, 

derfor introduserer han aktiviteten for deltakerne/publikummet. Når temaet er tatt opp og 

rollene er definert, megler Jokeren mellom skuespillerne (undertrykker og undertrykt) på scenen 

og publikum (resten av deltakerne). Jokeren må motivere publikum til å delta i scenene, stille 

relevante spørsmål til problemet og åpne diskusjonen.  

Dette er tiden hvor publikum oppfordres til å foreslå en hvilken som helst løsning, så lenge de 

er klare til å realisere det på scenen, jobber, opptrer, regisserer sammen med ‘’skuespillerne’’. 

Når de har konkludert med at de undertrykte skuespillerne ikke har klart å takle den 

undertrykkende situasjonen, begynner de å fremføre det korte stykket igjen. Når som helst i en 

annen forestilling kan alle i publikum si «stopp!» og ta på seg rollen som en "skuespiller" som 

representerer et undertrykt individ. Undertrykkerens rolle kan ikke endres fordi det ville være 

en "magisk løsning". 

Gjennom denne prosessen forstår og opplever deltakerne utfordringene ved å gjøre fremgangen 

de har foreslått. Publikum oppfordres deretter til ikke bare å forestille seg endringen, men også 

SOSIAL INTELLIGENS 



 

 

 

 

til å praktisere den, kollektivt reflektere over forslagene og dermed bli bemyndiget til å generere 

sosial handling. 

 

 

Refleksjon i læringsfellesskapet: Essensen av denne modellen er ikke å angi riktig svar, men å 

oppdage alle mulige svar som kan stilles ytterligere spørsmål ved. Observatører lærer mer 

gjennom fremføring, selv om den er fiktiv fordi den er en simulering av kunstnerisk praksis i 

virkeligheten. Når de i virkeligheten befinner seg i en situasjon som ligner på den som ble prøvd 

i teater, vekker folk et ønske om å være proaktive fordi de føler seg mer forberedt og har mer 

selvtillit når de skal løse en konflikt eller et spesielt problem. 

 

 

Tips til tilretteleggere  

• Velg emnet som tydelig presenterer et problem med undertrykkelse/diskriminering og 

som skal tas opp i det korte stykket.  

• Velg en joker - en person som spiller en joker er moderator for hele aktiviteten, og 

han/hun må være nøytral, men aktiv under prosessen. Jokeren er grunnleggende: han 

må være klar til å motivere publikum til å delta i scenene, stille spørsmål og oppmuntre 

til diskusjon.  

• Vær tydelig på hovedmålet: Målet er ikke å tilby en ideell løsning, men å tilby så mange 

muligheter som mulig i en bestemt rolle. Forstå dynamikken i undertrykkelse og utvikle 

sosial intelligens. 

 


