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Sammanfattning  

I stora delar av världen används forumteater för att motverka förtryck. När forumteater spelas 

har jokern en nyckelroll. Undersökningens syfte är att ta reda på vad de i studien ingående 

jokrarna uppfattar som jokring och hur de uppfattar jokring samt att skapa 

beskrivningskategorier för dessa uppfattningar. Frågeställningen är: Hur beskriver jokrar 

jokring?   

   I undersökningen har korta intervjuer med 19 jokrar analyserats. Jokrarna kommer från 11 

länder. Intervjuerna är hämtade från den internationella hemsidan för Teater för förtryckta. 

Metoden i undersökningen är huvudsakligen fenomenografisk. 

   Resultat: Jokring är att leda forumteaterprocessen med dialogen i centrum. Fyra 

uppfattningar av aspekter hos jokerns roll har framkommit, här beskrivna metaforiskt: Jokern 

som etiker/filosof, jokern som samhällsförändrare, jokern som hantverkare och jokern som 

psykolog. Jokern stimulerar med hjälp av forumteatern till dialog. Jokrarna i undersökningen 

har uppfattningen att dialogen utgör både medel och mål med jokring och med forumteater. 

Dialogen uppfattas ske med olika medel, olika riktning och med olika föresatser.  Den sker 

visuellt, med tal och i handling. Den har sitt fokus, sin riktning, gentemot individerna i 

publiken, mot publiken som grupp och/eller mot den samhällsgrupp som publiken antas 

komma ifrån. Föresatsen med jokerns dialog är att stödja och/eller utmana. Avsikten med 

undersökningen har varit att få ökad kunskap om jokring och att skapa underlag för fortsatt 

arbete för ökad kunskap om jokring. 
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Förord  
Jag stötte på Theatre of the Oppressed (TO) första gången 1977 när min pappa kom hem och 
berättade om ett skådespel som han hade varit med i på en Djurgårdsfärja. Jag var undrande. 
Nu jobbar jag sedan över 20 år med TO. Jag leder forumteater som joker, lär andra jokra, 
regisserar forumteater och håller workshops i forumspel. Jag möter många olika grupper där 
jag använder TO-metoderna, alltifrån fackliga förhandlare till hivsmittade barn, forskare, 
läkarstudenter och blivande dramalärare.  
   För ett tag sedan läste jag en artikel om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
som bl.a. speglar risken med att i för stor utsträckning göra som man blir tillsagd. Författaren 
skriver om helt vanliga män som deltog i nazismens massmord av tusentals polska judar. De 
hade blivit erbjudna att stiga av utan straff, några få gjorde det, dessa blev inte heller 
straffade. Resten deltog i massmordet! Hur kommer det sig att de deltog i ett massmord? 
Psykologisk forskning visar att människor är beredda att skada sina medmänniskor om en 
formell auktoritet säger till dem. Bara en minoritet klarar av att stå emot (Jarrick 2005). Vad 
har detta med denna uppsats att göra? Jarricks artikel handlar i grunden om att man genom att 
ta del av forskning som kommer från olika fält och kombinera kunskaperna man fått, kommer 
att få en större kunskap än tidigare. Vi behöver forskning från många fält.  
   Jag är en obotlig optimist. Min stora förhoppning är att hitta vägar som leder till dialog så 
att människor inte begår illdåd och absolut inte för att de blir ombedda att göra så. Jag hoppas 
att Theatre of the Oppressed (TO), använd på ett genomtänkt sätt ska kunna vara en av dessa 
vägar till dialog. Vi behöver mer forskning om TO. 
   2005 var jag och jokrar från olika länder i Barcelona. Där blev jag tillfrågad om jag kunde 
delge mina tankar om jokring på en videoupptagning som skulle läggas på en internationell 
hemsida. Jag accepterade. På denna hemsida ligger nu korta intervjuer med jokrar från fyra 
världsdelar, från 11 olika länder. Dessa intervjuer har jag använt i min undersökning.  
   När jag nu fått möjlighet att lära mig mer om forskningsmetoder har jag stött på 
fenomenografi och valt att inspireras av detta sätt att arbeta med materialet. Uppsatsen har 
kommit att bli en resa där jag utforskar. Jag har ställt mig frågor som ”Är detta 
fenomenografiskt?”, ”Vilken uppfattning ger det här uttryck för?”, ”Hur kan jag sortera det 
här?” . 
   Jag presenterar den kunskap jag fått. Jag önskar att detta ska kunna bidra till ökad vetskap, 
möjlig att kombinera med annan vetskap. Min förhoppning är att du som arbetar med eller är 
intresserad av Theatre of the Opressed, du som är dramapedagog eller som i ditt jobb möter 
forumspel, forumteater eller andra drama- eller teatermetoder som motverkar förtryck, ska 
välja att läsa detta och finna det givande.  
 
Tyresö 2006-05-10 
Agneta Josephson 
 
Tack Julian Boal och Jeanne Dosse för att ni gjorde videoupptagningarna med jokrarna. 
Tack Luc, Ronald m.fl. som ligger bakom ITO’s hemsida för att den finns. 
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Tack Pelle för hjälp när min portugisiska inte räckte till. 
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1. Bakgrund 

I bakgrunden går jag bl. a. igenom vad forumteater och Theatre of the Oppressed (TO) 

är. Vidare presenteras hur forumteater uppstod. Jag skriver om tekniker som angränsar 

till TO samt kritik av TO. Vidare beskrivs jokern genom en utredning av ordet joker, 

hur jokern kommer till hos Boal, vad han skriver om jokern och vad andra skriver om 

jokern. Slutligen kommer en utredning om forumteaterns relation till pedagogik och jag 

gör en belysning av Boals och Freires idéer genom att jämföra med Vygotskijs och 

Deweys tankar. 

1.1 Forumteater och Theatre of the Oppressed 

Här följer en orientering om vad forumteater är, en genomgång av termer som är viktiga 

för sammanhanget och en kort översikt av intentioner med forumteater.  

1.1.1 Forumteater 

…. FORUM-THEATRE presents a scene or a play that must necessarily show a situation of 

oppression that the Protagonist does not know how to fight against, and fails. The spect-

actors1 are invited to replace this Protagonist, and act out - on stage and not from the 

audience - all possible solutions, ideas, strategies. The other actors improvise the reactions of 

their characters facing each new intervention, so as to allow a sincere analysis of the real 

possibilities of using those suggestions in real life. All spect-actors have the same right to 

intervene and play their ideas. FORUM-THEATRE is a collective rehearsal for reality.  
Augusto Boal, Rio de Janeiro 2004 (www.theatreoftheoppressed.org). 

Forumteatern skapades i Peru 1973. Teatermannen Augusto Boal från Brasilien skapade 

med publikens hjälp Forumteater och andra former av teater, som riktade sig mot 

förtryck och kallades ”De förtrycktas teater” (eng. Theatre of the Oppressed, TO) (Boal 

1977, 1979,1992; Taussing & Schencher 1994).  

I Sverige förekommer termerna forumteater och forumspel. Både forumteater och 

forumspel brukar gå till på följande sätt:  

   1. En scen2 spelas upp för en publik. Scenen som spelas innehåller alltid en konflikt, 

där minst en person blir förtryckt3, eller illa behandlad av en eller flera andra personer. 

Första uppspelet slutar när det är som värst dvs. i en olöst konflikt där någon beter sig 

kränkande mot någon annan, som är i underläge. 

                                                 
1 Den ur publiken som gör ett utbyte är en spect-actor , ibland kallas alla potentiella utbytare för spect-
actors dvs alla i publiken.  
2 Hela scenen benämns grundspel, modell eller antimodell. 
3 Förtryck är en återkommande term i TO och kommer att användas i uppsatsen. 
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   2. Samma scen spelas igen. Publiken uppmanas att stoppa spelet så fort något utförs 

som leder till att någon på scenen blir utsatt för en kränkning.  

   3. Den person ur publiken som stoppat spelet inbjuds till scenen för att där ta den 

utsattes roll.  Hon/han provar att spela på ett sätt så att förtrycket minskar eller bryts.  

Personen ur publiken gör ett utbyte4. Efter att ha spelat fram sitt förslag går den som 

gjort utbytet tillbaka till sin plats i publiken.  

   4. Den ursprungliga scenen spelas åter upp och andra ur publiken får stoppa 

händelseförloppet och göra utbyten där alternativa sätt att bryta förtrycket spelas. 

   Forumspel är ett svenskt ord för den forumteater som spelas i slutna grupper utan 

lång repetitionsperiod. Forumspel har släktskap med rollspel och skapas i stunden. När 

man i Sverige talar om forumteater talar man främst om teaterformen - inte 

rollspelsformen - av forumteater. Forumteater spelas likt de flesta andra teaterformer 

inför publik som är okänd för skådespelargruppen. 

   Den svenska dramapedagogen Katrin Byréus (2001) skriver att hon skapat forumspel 

med utgångspunkt från rollspelsmetoden sociodrama5. I forumspel använder man 

forumteatertekniker i en workshop men tar det inte vidare till föreställning för 

utomstående. Boal (1977,1979, 1992) beskriver hur han i början arbetade med 

forumteater i slutna grupper där deltagarna kände varandra, man skapade 

förtrycksscener och spelade upp dem för varandra och bytte ut den förtryckte på det sätt  

som beskrivits tidigare. Efter en tid förändrades arbetssättet och man började även spela 

upp scenerna för en mindre publik t ex för arbetarna på en fabrik. Så småningom 

spelades forumteater på liknande sätt för en stor publik, där man inte kände varandra 

eller skådespelargruppen. I enlighet med denna bestämning skulle vi nog i den svenska 

kontexten benämna Boals teknik i den slutna gruppen forumspel. De två senare fallen 

med okänd publik, stor eller liten, skulle hos oss för det mesta kallas forumteater. Här 

kommer termen forumteater att användas eftersom den är internationellt känd både för 

det vi i Sverige kallar forumspel och för det vi kallar forumteater. 

1.1.2 Forumteaterns ursprung 

Arenateatern i São Paulo där Boal var verksam spelade under många år ”vanliga” pjäser 

och experimenterade på olika sätt med dem. Syftet med experimenterandet var att 

utveckla ett brasilianskt teaterspråk för att bryta den utbredda kulturimperialismen. Man 

                                                 
4 Benämns utbyte, intervention  eller ingripande 
5 Här avses den rollspelsmetod som skapats av Björn och Helena Magner 
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ville bryta med att det i Brasilien, som varit portugisisk koloni, spelades europeiska 

pjäser, uppsatta av europeiska regissörer på ett europeiskt sätt. Man ville utveckla 

former för att tydliggöra samhällsfenomen. Arenateatern utvecklade en teaterform där 

någon ur publiken berättade ett problem som sedan improviserades av skådespelarna. 

När man kom till slutet av historien vände sig skådespelarna mot publiken och tog emot 

förslag till lösningar som skådespelarna sedan gestaltade (Boal 1977, 1979). Boal 

brukar berätta om och Engelstad (2004) återger den gången i Peru då en kvinna ur 

publiken flera gånger förklarade för skådespelarna hur de skulle ”säga ifrån klart och 

tydligt” och hur skådespelarna provade hennes förslag på flera sätt utan att kvinnan blev 

nöjd. Boal berättar att han gav upp och sa ”kan du inte visa själv” varpå kvinnan trädde 

upp på scenen där hon inte bara talade till den man som felat utan också slog honom. 

Forumteatern föddes med Boal som barnmorska.  

   I Latinamerika började man med tiden att spela forumteater främst för publik som 

kände varandra för att de t ex arbetade på samma arbetsplats. När så Boal levde i exil i 

Europa kom han också att sätta upp Forumteater i ”skådespelsform” för stor publik. 

Han utvecklade också uppsättningarnas konstnärliga form (Boal 1977, 1992). 

1.1.3 Forumteater ingår i Theatre of the Oppressed (TO) 

Theatre of the Oppressed (TO) är ett samlingsnamn på flera övningar och teaterformer 

skapade av Augusto Boal under 70-talet i syfte att bryta förtryck. Forumteater är en av 

TO-metoderna. Andra former är t ex statyteater, osynlig teater, Rainbow of Desire, 

Legislative Theatre (de två senare saknar svenska namn). Boal skriver om hur liknande 

teaterformer mot förtryck också skapats på andra platser i världen t.ex. i Moçambique 

där den moçambikiska armén använde sig av att i teaterform ”repetera” inför de 

kommande förhandlingarna med Portugiserna (Boal, 1979) . Boal, influerad av Marx, 

skriver att det inte räcker att tolka världen, man måste också förändra den. I sin 

principdeklaration (se bil.1) skriver Boal att målet är att ”humanize humanity”. Vidare 

menar han att man i analysen av dåtid och nutid uppfinner framtiden genom att repetera 

inför verklighetens situationer. Genom dialog ska förtryckta grupper få eller snarare ta, 

möjligheten att utöva sina rättigheter.  
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I principdeklarationen står: 
The Theatre of the Oppressed is based upon the principle that all human relationships 

should be of a dialogic nature: among men and women, races, families, groups and nations, 

dialogue should prevail. In reality, all dialogues have the tendency to become monologues, 

which creates the relationship oppressors - oppressed. Acknowledging this reality, the main 

principle of Theatre of the Oppressed is to help restore dialogue among human beings. (a.a 

§ 12) 

1.1.4 Andra teknikers släktskap med TO och kritik av TO 

I boken Playing Boal theatre - therapy, activism (Schutzman & Cohen-Cruz 1994) 

finns flera artiklar som nämner angränsande områden till TO. Här nämns t.ex. 

psykodrama6 och sociodrama7 som utvecklats av Moreno (Feldhendler 1994). Som 

likhet mellan dessa två former och TO framhålls det ”estetiska utrymmet”, där man 

använder teaterspråken och synliggör genom det ”förstoringsglas-mikroskop”(s.94) som 

det  skapar. ”Det som varit långt ifrån kommer nära, det som var litet blir stort, det som 

hände igår händer här och nu, det som varit osynligt blir synligt, det omedvetna blir 

medvetet” (s. 94 min översättning).  I Taussings & Schenchers (1994) intervju med 

Boal menar Boal  att en skillnad mellan arbete med å ena sidan TO och å andra sidan 

psyko- och sociodrama, är att man har olika mål. TO har handlingskraften som mål. 

Boal anser att Moreno arbetar med katharsis8 där handlandet inte är centralt, däremot att 

få bort den individuella blockeringen. Vidare anser Boal att Morenos sociodrama har 

fokus i gruppens värderingar och fördomar medan TO har sitt fokus i handlingskraften 

som erövras (Taussing& Schencher 1994).  

   En till TO-teknikerna angränsande form är också Theatre-in-education (TIE). TIE kan 

beskrivas som en didaktisk teaterform som består av två delar, en pjäsdel och en 

bearbetningsdel där publiken får vara aktiv. Schutzman & Cohen-Cruz’ (1994) bok 

handlar om Boal, ett helt kapitel i den behandlar hur man kan använda TO i TIE-

sammanhang. Jacksons (1993) bok handlar istället om TIE. I den finns ett kapitel om 

TIE’s koppling till TO. TIE och TO har släktskap med varandra. Gemensamt för både 

                                                 
6 psykodrama -  gruppterapimetod som utvecklades av Jacob L. Moreno på 1920-talet. Huvudpersonen 
iscensätter genom rollspel med terapeutens hjälp tidigare händelser, konfliktsituationer, drömmar eller 
fantasier med gruppdeltagarna som motspelare, s.k. hjälpjag. (ne.se) 
7 sociodrama - metod att utforska sociala roller. I sociodramat, som utarbetades av Jacob L. Moreno, 
får deltagarna hjälp att utifrån sina roller skaffa sig insikter och sociala färdigheter. (ne.se) 
8 katharsis -, (grek., 'rening'), katarsis, inom psykoterapi utlösning av uppdämd psykisk energi,--- centralt 
begrepp i Aristoteles dramateori. Enligt en traditionell tolkning åsyftade Aristoteles en rening av 
åskådarens känslor, vilken den tragiska handlingen skulle åstadkomma genom att väcka fruktan och 
medlidande. (ne.se) 
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TIE och TO är bl.a. att publiken är aktiva deltagare med förändring som mål (Babbage 

2004) En metodisk olikhet mellan TO och  TIE är att publikens aktivitet i TIE inte 

enbart sker i form av att de ropar stopp och byter  ut i scenen. En annan skillnad är att 

TIE har mindre betoning på att bryta förtryck än TO har. 

   Nu, via några  frågeställningar som öppnar för kritiskt granskande, över till kritik av 

TO. Schutzman & Cohen-Cruz (1994) lyfter frågor som: ”Vad händer när tekniker 

skapade av en brasiliansk man används av feminister i New York?... Hur kan teknikerna 

som skapats i ett totalitärt system översättas i en kapitalistisk demokrati?” (förkortat och 

översatt av mig  s.5) ”Vem kan och kan inte använda politiskt arbete för social 

förändring? Under vilka omständigheter…fungerar dessa tekniker? --- I vilken relation 

står social förändring till personligt växande?” (fritt översatt av mig s.6).  

   O’Sullivan (2001) är kritisk till Boals arbete, hennes huvudkritik är att han inte är den 

marxist han utger sig för att vara. Hon menar att Boal genom sitt arbetssätt inte når den 

samhälleliga förändring Marx menade var nödvändig. Boal koncentrerar sig enligt 

O’Sullivan alltför mycket på ett individuellt maktövertagande och individens 

möjligheter. Hon påpekar att man i Boals teaterform uppmuntrar många idéer hos 

publiken avsedda att förändra den förtrycktas situation och att dessa idéer ytterst är 

uttryck för idealism. Hon hävdar att man genom detta uttryck för idealism faller i den 

fälla Marx pekat på: Istället för att försöka ändra sociala omständigheter ändrar man 

sina tankar så att man klarar omständigheterna.  

1.2 Jokern 

Undersökningen avser att belysa uppfattningar om vad jokring är. Kortfattat kan jokern 

beskrivas som den person som leder arbetet med forumteater. Det han eller hon då gör 

är att jokra.. Under föreställningen fungerar jokern som en länk mellan publik och scen. 

När personer ur publiken vill stoppa spelet på scenen för att gå fram och prova 

handlingsalternativ är det jokern som hjälper till att organisera. I det här avsnittet 

kommer jag att presentera vad Boal och några andra skriver om jokern och jokring. Jag 

kommer också att lägga fram något om betydelsen av ordet joker på svenska, engelska 

och portugisiska (Boals modersmål).  

1.2.1 Ordet joker 

I översättningar av Boals böcker står att joker (på engelska, svenska, danska och 

norska) är översättning av det portugisiska ordet coringa (med o) men enligt Dicionario 
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etimologico da lingua portugesa (Da Cuna A. 1982) stavas det portugisiska ordet 

curinga med u. Här kommer stavningen curinga att användas.  

Enligt Dicionario etimologico da lingua portugesa (a.a) betyder Curinga: 
1. Spelkort som i vissa spel byter valör beroende på vad för kort man har på handen.  

2. Person som är expert, som kan delta i alla sammanhang.  

3. Fotbollsspelare som kan spela på olika positioner och därför kan byta med vilken lagkamrat 

som helst.  

4. Skådespelare som tolkar olika roller i samma pjäs: "Rodrigo är en sorts joker...som kan gå 

in i ett halvt dussin flyktiga roller (Geraldinho Vieira, Jornal de Brasília). 

     (fritt översatt från portugisiska).  

Nationalencyklopedin: ”joker- ett (eller flera, upp till fyra) spelkort utöver de ordinarie 

sviternas 52, vanligen med en bild av en harlekin- eller narrfigur”(ne.se). 

1.2.2 Jokerns ursprung hos Boal 

Man kanske skulle kunna tro att Boals joker ursprungligen var en konferencier eller en 

regissör som talar med sin publik. Så var det inte. Jokern dök först upp som en 

rollgestalt som spelade med i skådespelet. En av de första gångerna som jokern 

omskrivs är i artikeln om Curinga-systemet skriven 1967 (Boal 1979). Jokern visar sig 

här i en annan skepnad än den vid forumteatern. Curingasystemet kan sägas vara en 

experimentell form av teater där ”vanliga” teaterpjäser sätts upp med tillägg av en roll, 

jokerns (curingans).  I Curingasystemet är jokern en rollkaraktär skild från de andra 

rollerna i pjäsen. Jokern kan t.ex. användas i Romeo och Julia som en extra roll i pjäsen. 

Som tolk förklarar Jokern passager i pjäsen eller dyker upp mitt i pjäsen”…som om han 

vore en gestalt ur en annan pjäs och hade råkat förirrat sig in på scenen”(s. 69). Han/hon 

kan skapa magiska väggar, bataljer eller hela arméer. Hon/han kan inta rollen som 

domare scenarbetare eller regissör. Jokern kan också stoppa skådespelet för att ta reda 

på vad andra rollkaraktärer tänker eller för att förklara regler. De två sista 

interventionerna finns kvar i forumteatern. I övrigt är det stor skillnad på jokern som 

beskrivs i Curinga-systemet och den joker man vanligtvis möter under en 

forumteaterföreställning. I det embryo till forumteater där skådespelarna realiserade 

förslag som publiken föreslog fanns inte jokern med, skådespelarna frågade själva 

publiken.  
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1.2.3 Boal om jokern 

Man får läsa många sidor i Boals första två böcker innan man stöter på jokern. 

Forumteaterformen presenteras för läsaren men hur publiken får vetskap om 

möjligheten att stoppa och byta ut framgår inte till en början. Det finns dock avsnitt i 

dessa böcker om jokern och i Boals tredje bok (Boal,1980) presenteras jokern redan i 

början som den som leder övningar i statyteater. Här har dessutom översättaren påpekat 

att jokern är ”kommentator och spelledare”. Boal benämner såväl den som leder en 

workshopgrupp inför skapandet av en forumteaterföreställning som den som leder 

själva föreställningsarbetet med ordet joker. Boal (1980) beskriver 5 punkter vad gäller 

jokerns beteende. Dessa kompletteras senare med en sjätte punkt (Boal 1992). Han 

säger sig ha kommit fram till punkterna efter att ha sett flera personer, var och en med 

egen karaktär, uppträda som jokrar inför publik (översatt och delvis kortat av mig): 

1. Jokern ska inte manipulera eller dra slutsatser men ställa frågor 

2. Jokern bestämmer inte själv utan presenterar spelregler som publiken kan ändra. 

3. Jokern ska låta publiken avgöra t ex om den som gör ett utbyte avgår med 

segern. Ifall publiken anser att utbytaren vunnit så har publiken rätt att byta ut 

dem som spelar förtryckare. Jokern ska också, om någon stoppar när en annan 

person från publiken är på scenen, be den som stoppat att vänta ett tag. 

4. Genom att fråga publiken ska jokern stoppa spelet om utbyten tycks 

övernaturliga, men jokern måste se upp, det som kan förefalla väl fantasifullt 

kan ibland vara verkligt, publiken avgör. 

5. Jokern ska vara observant på att hans/hennes eget kroppsspråk kan påverka 

publiken. Jokrar bör varken vara trötta eller dominerande i sitt kroppsspråk. 

Kroppsspråket bör vara uppmärksamt och dynamiskt. 

Tillagd punkt (1992): 

6. Jokern ska vara sokratiskt dialektisk9 och maieuetisk10  – en ”barnmorska” för 

kropp och ande, jokern ska assistera födelsen av idéer och handlingar.  

                                                 
9 dialektik (av det grek. uttrycket dialektik\´ te´chn\ 'konsten att diskutera'), term med en rad skiftande 
innebörder. Gemensamt för alla dessa är att dialektiken grundläggande uppfattas som ett sätt att ställa 
argument mot argument för att därigenom komma vidare till nya insikter (ne.se) 
10 maieutik  (grek. maieutik\ te´chn\ 'konsten att förlossa', en bildning till maieu´a 'förlossa', 'göra tjänst 
som barnmorska'), förlossningskonst, Sokrates metod att under filosofiska samtal få samtalspartnern att 
själv tänka efter för att finna lösningen på ett filosofiskt problem. (ne.se)  Sokrates ställde frågor i 
samtalen (min kommentar). 
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1.2.4 Jokring enligt andra TO-utövare 

Nedan redogör jag för hur jokerns uppgifter framställs av andra än Boal. Texterna som 

jag utgått från består dels av avhandlingar av Engelstad och Karabekir, en uppsats av 

Christensen och av fackböcker. Jag inleder med Byréus som har haft stort inflytande 

över hur vi i Sverige arbetar med TO. 

Byréus, Sverige 

Byréus (2001) har utvecklat TO-metoderna och kombinerat dem med andra övningar 

bl.a. på ett sätt så att de kan användas för arbete med konflikter från barn och ungas 

vardag. Byréus beskriver hur barn och ungdomar utifrån sitt eget perspektiv skapar 

scener om konfliktfyllda situationer. Scenerna spelas sedan för barn och ungdomar som 

stoppar och byter ut. Byréus arbetar inte enbart med barn och unga utan ofta med vuxna 

och jokern är som regel en vuxen person. Hon har kombinerat TO med metoden Aktiva 

värderingar/värderingsövningar: ”ett strukturerat sätt att inleda samtal i frågor som 

saknar givna svar, t.ex. om hälsa, moral, livsstil, samlevnad, miljö- och framtidsfrågor” 

(s.37). Värderingsövningarna används t.ex. till uppvärmning inför forumteater och i 

workshop när man arbetar med forumspel, övningarna har flera mål, däribland att ta 

ställning, att uttrycka och motivera ståndpunkter att lyssna och att reflektera och 

bearbeta attityder.  

   Byréus använder ordet joker om den person som leder forumspel inför publik vilken 

utgörs av de övriga deltagarna i workshopen och också för den som leder forumteater 

för obekant publik. I hennes bok finns en noggrann genomgång av hur en joker kan 

agera och förhålla sig. Bl. a finns  ”riktlinjer för den som leder forumspel med 

ungdomlig publik” (s. 96). I riktlinjerna finns dels beskrivet hur man rent praktiskt går 

tillväga t.ex. att jokern informerar om att man kommer att få se situationen spelas två 

gånger och att man får stoppa först andra gången. Hon föreslår att publiken ska sitta i 

halvcirkel och att spelet inte bör spelas på någon upphöjd plats, vidare att jokern kan 

stoppa för att ställa frågor om ingen i publiken ropar stopp. Att jokern ska vara placerad 

så att hon/han kan se både publik och spel men utan att någon ska uppfatta det som att 

jokern ingår i spelet. Där finns råd som har att göra med att ibland både de som spelar 

och de som sitter i publiken är barn eller ungdomar. Ett råd är t ex att jokern kan bryta 

ifall de som spelar är blyga och fnittriga och be dem ta sig själva och spelet på allvar 

samt att ge beröm för det avsnitt som spelats under koncentration. En av jokerns 

uppgifter är att bistå spelarna så att de har möjlighet att framföra de problem de vill ha 
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hjälp med. Jokern ska ta ansvar för att skapa ro ifall det behövs. Värderingsövningar 

används till att värma upp publiken så att den öppnar sig för tankar om det tema som 

kommer att skildras. Vidare understryks att allt är frivilligt, och att den man byter ut är 

den ”man tycker synd om” (s.96) eller den som är vittne till det som sker. Jokern ställer 

frågor som ”Kan det här hända i verkligheten? Ska det vara så här? Om inte, vad kan vi 

ändra på?” (s. 98). Jokern bör tacka för alla idéer och inte ha egna åsikter om dem. Det 

kan hända att publiken inte är överens om vem det är synd om. Då är det möjligt att 

byta ut olika personer på scenen men man ska inte byta ut den som spelar förtryckande. 

Jokern ska förhålla sig öppet till de regler som finns så att man kan ändra dem när det 

visar sig viktigt. Jokern ska vidare uppmuntra många inhopp, flera lösningar söks. 

Spelet bör avrundas med ett kort samtal i par i ett läge när engagemang för ämnet finns 

kvar. Parsamtalet avslutas med ett samtal i storgrupp, då bör främst de som inte bytt ut 

få ordet. Byréus menar att jokern har stor betydelse för samarbetet mellan 

forumskådespelare och publik genom sitt engagemang och återigen framhålls att jokern 

inte själv ska framföra sina åsikter.  

Engelstad, Norge 

Engelstad som doktorerade 2004 i Finland är vår förste nordiska doktor i TO. Han 

avhandlar Boals metoder såväl som idéer i synnerhet Boals poetik11  och dess koppling 

till politik.  I sin avhandling (2004) skriver han om jokern under avsnittet som skildrar 

forumteater. Efter det att antimodellen har spelats menar han att jokern som spelets 

ledare ska säga att spelet kommer att sluta på samma olyckliga sätt om inte åskådaren 

bryter spelet, vilket, hävdar Engelstad, gör klart för var och en att man har ett personligt 

ansvar för att något ske. När ett lösningsförslag lyckats kan jokern och publiken i 

överenskommelse utsätta lösningen för prövning. Detta görs genom att den som spelat 

det lyckosamma lösningsförslaget stannar på scenen som huvudrollsinnehavare medan 

alla andra roller kan bytas ut så att man får syn på fler medel för maktutövning. 

Engelstad anser att jokern har den viktigaste funktionen i kommunikationsprocessen 

mellan scen och salong och jämför jokern med kortlekens vita kort. Jokern hos 

Engelstad är varken skådespelare eller åskådare utan förmedlar kontakt mellan dessa. 

                                                 
11 poeti´k (lat. (ars) poe´tica 'dikt(konst)', av likabetydande grek. poi\tik\´ (te´chn\), av poie´a 'göra', 
'dikta'), läran om hur diktverk är eller bör vara utformade. (ne.se) 
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Jokern ställer sokratiska frågor, formulerar diskussionstemata och problematiserar12. 

Engelstad menar t ex att det är viktigt att jokern problematiserar ifall utbytaren inte tar 

givna utgångspunkter såsom sociala omständigheter på allvar eller om lösningförslaget 

bygger på magiska föreställningar.  Liksom Boal och Byréus framhåller Engelstad att 

det inte är jokerns sak att svara på frågor däremot har jokern att ta ställning till om 

hon/han ska stoppa och ställa frågor. Engelstad framhåller att det är viktigt att inte 

alltför lätt avfärda lösningar som magiska, de okonventionella tankegångarna utgör en 

stor tillgång. Vidare ger Engelstad exempel på att man ibland bryter den sedvanliga 

formen eller reglerna genom att t ex låta någon eller några ur publiken agera de 

väninnor som en utbytare söker upp och som inte fanns i spelet från början. Engelstad 

menar att avsikten med forumteater är att ”komma fram till en lösning som är 

genomförbar, allmängiltig och förankrad i verklighetens värd”(s.37 min översättning). 

Christensen, Danmark 

Christensen (1997), redogör bl.a. för TO från Sverige, Storbritannien, Canada och USA.  

När hon skriver om jokern lyfter hon t.ex. att analys av utbyten är kontroversiellt. 

Christensen beskriver hur det finns jokrar som betonar vikten av att provocera publiken 

för att nå en djupgående förståelse. Vidare beskriver Christensen att någon joker 

betonar intellektuell analys av handlingar medan någon annan tycker att man genom att 

fråga utbytaren hur det kändes ska nå en känslomässig nivå. Christensen beskriver 

också att jokrar har olika strategier vad beträffar om man i första hand söker 

framgångsrika förslag eller om man genom utbytandet snarare ger utrymme för att 

erövra en konkret kunskap ur flera synvinklar som sedan kan användas i det 

sammanhang i livet som pjäsen skildrar. Christensen tar också upp den motsättning som 

ibland kan finnas mellan att agera fram förslag och att tala fram dem med ord.  

Vine, Storbritanien 

Vine (1993), beskriver jokern som underlättare13, en länk med ansvar att inge mod. 

Vine menar att jokern ska ta sig tid att förklara möjliga utbyten. Frågor till den som har 

bytt ut ställs. Vad uppnådde du?, Vad har du lärt? etc. Avsikten är att publiken ska nå 

välgrundade ingripanden. Vine skriver vidare om hur komplex jokerrollen är. Han lyfter 

                                                 
12 Problematisera – framställa i form av (intellektuellt) problem för att skärpa tänkandet (ne.se)  I det här 
sammanhanget: lyfta fram problematiska aspekter i ljuset för analys, antingen verbalt eller sceniskt, 
problematiserande benämns ibland med termen problemformulerande (min förklaring). 
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fram lyssnandet, bedömningarna, valen, försiktigheten, fokuseringen som viktiga 

aspekter. Han anser att det kan vara svårt för en actor-teacher. Vine hävdar att jokern 

har en undervisande (teaching) funktion. Han tycks beskriva en pedagogisk horisont 

från den utkiksplats han har, teaterns. 

Babage, Storbritannien 

Babbage (2004) gör en genomgång av Boals yrkesliv och litteratur. Om jokern skriver 

han att hon är som en granne med publiken snarare än en som hör till pjäsens värld. 

Jokern ska underlätta, förklara regler, bjuda in till utbyten, bistå vid utbyten och 

entusiasmera publikgruppen så att analys av handlingar och händelseutveckling görs. 

Babbage har en genomgång av hur olika forumteatergrupper arbetar. Han beskriver 

jokrar som t ex personligt vänder sig till alla i publiken, vidare ger han exempel på hur 

kunskap och erfarenhet tas från pjässammanhanget ut i verkligheten för att motverka 

förtryck i samhället. Babage (2004) skriver i sin avslutande ordlista: 
Joker - A compére figure within Theatre of the Oppressed practice, whose function is to mediate 

between actors and spectactors and in all ways possible assist the latter’s participation, within the 

dramatic action. Boal has described the Joker as a “midwife” whose task is to facilitate, but not 

control, the theatre event… (s. 143). 

Karabekir, Turkiet 

Karabekir försvarade i likhet med Engelstad sin doktorsavhandling 2004 men i Turkiet. 

Hon utreder i sin avhandling hur hon tillsammans med kvinnogrupper använder 

workshops och föreställningar i TO för att uppnå kvinnlig frigörelse och avslöja 

patriarkalt förtryck. Om jokern skriver hon att regissörsrollen i forumteater fortsätter in 

i föreställningen där regissören blir till jokern som fungerar som en brygga mellan 

publik och skådespelare. Jokern ser till att föreställningen flyter och att åskådaren 

aktiveras. Jokern frågar om publiken ser ett problem i det som skildrats och om det 

behöver ändras eller inte.  Jokern bör, menar Karabekir, aktivera och upprätthålla 

debatten som sker via agerande. Vidare framhåller hon att publiken, genom att avbryta 

och improvisera möjliga lösningar, söker alternativ i situationer av förtryck, orättvisa 

och intolerans. Hon pekar på att hon skapar utrymme för diskussion genom att ställa 

frågor som ”Vad tycker ni att pjäsen handlade om?”, ”Tyckte ni om det?” Publiken 

svarar och därpå uppmuntrar Karabekir, som joker, publiken att reagera på det som 

skildrats. Hon hör efter vilka som uppfattas som förtryckta respektive förtryckare i 

                                                                                                                                               
13 Facilitator på engelska 
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pjäsen och hur man skulle kunna hantera det skildrade förtrycket på ett konstruktivt sätt. 

Publiken får veta att pjäsen ska spelas igen och man uppmuntras att stoppa 

föreställningen när någon blir förtryckt. Innan skådespelet åter börjar ropar man på 

uppmaning från jokern, alla tillsammans stopp och räcker upp sina händer, ibland görs 

fler övningar. Jokern befinner sig när skådespelet åter börjar på scenen och tittar på 

publiken. När någon stoppar ställer jokern frågor om problemet och inviterar personen 

till scenen. På scenen ersätter den som stoppat den skådespelerska som spelar förtryckt 

med mål att på ett bättre sätt hantera förtryckaren och finna lösningar. Under utbytet 

befinner sig jokern nära den som byter ut.  När hon (man spelar för uteslutande kvinnlig 

publik) som spelat går av scenen tackas hon av jokern, får applåder och blir tillfrågad 

om hur det känts och vad hon tänkt under utbytet. Därefter följer flera utbyten. 

Karabekir framhåller att många utbyten sker och att nästan alla i publiken analyserar 

och granskar utbyten och skeenden. Förutom jokern söker också skådespelerskorna14 

aktivera publiken med vädjanden om hjälp och frågor. Vid något tillfälle hade en av 

skådespelerskorna en idé, efter det att publiken provat alla sina lösningar. Då provade 

man även denna, ett exempel på hur man inte håller på reglerna för reglernas skull utan 

snarare ser till hur man kan få ut så mycket som möjligt ur det som görs. “The forum 

theatre event creates a discussion space for women, in which the meaning is 

‘performing’15.” (s.60, citattecknen av avhandlingens författare). 

Schutzman & Cohen-Cruz, USA 

Schutzman & Cohen-Cruz (1994) har i sin bok samlat texter om TO-metoderna från 

teater-, terapi- och aktivismhorisonter. I deras avslutande ordlista står följande om 

jokern: 
The joker is the director/master of ceremonies of a TO workshop or performance. In forum 

theatre, the joker sets up the rules of the event for the audience, facilitates the spectactors’ 

replacement of the protagonist, and sums up the essence of each solution proposed in the 

interventions. The term derives from joker (or wild card) in a deck of playing cards; just as the 

wild card is not tied down to a specific suit or value, neither is the TO joker tied down to 

allegiance to performer, spectactor, or any one interpretation of events. Also used as a verb, to 

“joke”. The joker is related to but not the same as the “Joker System” (s. 237 citattecknen av 

bokens författare) 

                                                 
14 “Skådespelerskorna” är kvinnor som deltagit i 8-12 veckor lång TO-workshop och som där förberett 
forumteaterscener som spelas för kvinnor som inte deltagit i workshops. 
15 Performing har flera betydelser däribland: genomföra, uträtta, utöva, prestera, hävda sig (ne.se) 
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1.3 Forumteaterns relation till pedagogik 

Det här avsnittet avslutas med en framställning där jokerns uppgifter belyses genom 

några pedagogers tankar. Inledningsvis kommer jag att gå igenom att forumteatern har 

ett ursprung starkt kopplat till pedagogik.  

1.3.1 De förtrycktas teater – Pedagogik för förtryckta 

1968 skrev Paulo Freire sin bok ”Pedagogia do Oprimido” - Pedagogik för förtryckta - 

som handlade om hans alfabetiseringsarbete i Brasilien (Freire 1972). Senare, 1976, 

utgavs Augusto Boals ”Teatro do Oprimido” - De förtrycktas teater - (Boal 1979). Det 

finns stora anknytningspunkter mellan böckerna. Båda skildrar ett arbete mot förtryck 

där aktörer lär i dialog.  

   Freire (1972) skriver:”…de förtrycktas pedagogik, en pedagogik som måste formas 

med, inte för de förtryckta (som individer eller folk) i deras ständiga kamp att återvinna 

sin mänsklighet.” (s. 43, författarens kursivering). Han skriver vidare om sin pedagogik 

att den är ”…en dialogisk och problemformulerande pedagogik” (s.36). Genom 

dialogen skapas en distans som gör verkligheten till ett objekt för reflektion och genom 

detta skapas en medvetenhet hos oss om världen och även om oss själva genom att vi 

förstår vår relation till omvärlden (Havia, 2003). Boal skapar, inspirerad av Freire, 

forumteatern där man genom en scen formulerar ett problem som man sedan i dialog, 

genom att personer ur publiken agerar, söker lösningar till. Scenen innehåller alltid en 

skildring av ett förtryck. Publiken provar vägar att bryta detta förtryck.  Sternudd 

(2000) pekar på det nära förhållandet mellan Boals grundsyn och Freires teori. Om 

Freire skriver hon: ”Han såg den problemformulerande pedagogiken som grunden där 

människorna i reflexion och handling skulle förstå och lösa sina egna problem.”  

Sternudd talar om Freires vilja till äkta dialog. Att Boal påverkats av Freire syns genom 

hela Boals verksamhet. När Freire dog -97 skrev Boal i sitt brev till oss TO-utövare 

världen över att hans sista pappa hade dött men kvar finns vi alla bröder och systrar. 

Ytterligare ett exempel är hur Boal i sin första bok avslutar med att peka mot ”rötterna” 

hos pedagogen Freire.  

1.3.2 Boals och Freires idéer i jämförelse med tankar hos Dewey och Vygotskij  

Hos John Dewey, pedagog och filosof, finner man som centrala aspekter såväl 

dramatiseringar och lekar som problemformulerande och syn på dialogen. Allt detta 

skriver också Boal om. Dewey skriver om dramaetisering, som han menar ska användas 
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till att ta ställning i moraliska överväganden och för att undersöka olika 

handlingsalternativ och deras konsekvenser (Rönnström 2003). Dewey (1999), vars text 

ursprungligen är skriven 1915, menar att man inte ska erbjuda lösningar, man ska 

istället formulera problem och föreslå metoder att hantera dem. Dewey kopplar ihop 

utbildning och demokrati. För Dewey är demokrati inte enbart ett styrelseskick. Han 

betonar att demokratin bör vara en ständigt pågående dialog mellan människor med 

olika erfarenheter. När Dewey skriver om hur tänkande utvecklas skriver han bl.a. om 

dramatiseringar och lekar och om möjligheten att återskapa situationer ur livet för att 

skaffa tillämpbar kunskap som sedan ska styra handlandet. Det finns likheter med Boals 

och Freires synsätt, de har dock ett uttalat mål att bryta förtryck, detta återfinns inte på 

samma artikulerade sätt hos Dewey. 

   Hur förhåller sig synen på lärande i det sociokulturella perspektivet till ”lärandet” 

genom forumteater? Vygotskij som representerar ett sociokulturellt perspektiv, har 

många tankegångar gemensamma med Freire och Boal. På olika sätt påpekar Freire, 

Boal och Vygotskij betydelsen av kulturkontexten för vår syn på livet och våra 

möjligheter till utveckling. Freire och Boal har ett tydligare maktperspektiv än 

Vygotskij. Freires begrepp ”kulturell invasion” beskriver hur de makthavandes 

kulturella syn påtvingas oss alla och hämmar folkets egen skapande förmåga. En stor 

del av Boals senaste bok ”Teatret som krigskunst” (2004) handlar om rätten till 

motstånd mot den globaliserade kulturella invasion som sker genom t.ex. media eller 

genom reklam för produkter som säljs med samma livsstilsargument i hela världen. 

Boal har med hjälp av Freires teorier om kulturell invasion och sina egna kunskaper om 

teater skapat en ny arena för dialogen, teaterscenen, dit publiken blir inbjuden för att 

försöka motverka att den kulturella invasionen breder ut sig. Vygotskij pekar också på 

att allt vi gör sker i en kulturell kontext och att vi inte kan tolka företeelser annat än 

genom denna. Vi kan bl.a. lära genom att se samhällets betydelsebärande tecken och 

symboler. Vygotskij menar att vi kan hitta nycklar för att kunna förändra vår syn (Säljö 

2000; Ängquist 2000). Freires och Boals klassperspektiv är däremot inte lika uttalat hos 

Vygotskij.  

   Dialogen är lika central hos Vygotskij som hos Boal och Freire.  Alla tre pekar de på 

att vi i dialog med andra kan se det vi inte på egen hand kan få syn på och att det kan 

gälla alla parter i dialogen. Vygotskij menar att människans kreativitet ”möjliggör att 

skapa sin framtid genom förändringsprocesser i nutiden” (Ängquist 2000 s. 22). Liksom 

hos Boal betonas lekens potential. Freire skriver om hur människan som enda varelse 
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genom att använda språket kan analysera sin verklighet och att denna förmåga att sätta 

ord på verkligheten gör att människan kan påverka hur en kommande verklighet kan 

skapas. Freires beskrivna synsätt kan jämföras med följande citat av Säljö (2000), som 

är företrädare för det sociokulturella perspektivet: ”Språket är ett redskap för handling i 

kulturella praktiker och dessutom i sig en viktig arena för sociala handlingar” (s. 86) 

och grundläggande likheter framträder. Säljö lyfter vidare fram språket som länk mellan 

individens tänkande och kulturen hon lever i samt hur viktig förmågan är att skaffa 

tillgång till olika sätt att läsa verkligheten och att befinna sig i den. Olika sätt att 

kontextualisera verkligheten ger tillgång till skilda möjligheter att agera i densamma. 

Detta synsätt kan jämföras med forumteaterns sökande efter många olika förslag på hur 

den framspelade konflikten kan hanteras. Istället för att söka det enda rätta sättet att 

hantera konflikten söker man se på lösningar ur flera olika synvinklar. Anhängare av 

det sociokulturella perspektivet menar att man genomskådar och blir förtrogen med 

resonemang och handlingar genom den interaktion som man deltar i (Säljö 2000). 

Skådespelet som skapas inom forumteater skulle kunna ses som en skapad interaktion 

att lära av, samtidigt som den i sig är en reell situation med en egen social praktik, ett 

eget mönster med vissa verktyg och visst språk t.ex. I det sociokulturella perspektivet 

framstår pedagogen eller vägledaren som en person som kan mer än eleven. Eleven är 

den som ska lära sig. När jokern omtalas i litteraturen så har jag inte funnit att man 

beskriver jokern som en person som kan mer än publiken om det problem som 

behandlas. Hon/han framställs, ur den synvinkeln, som jämställd med publiken.  
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2. Syfte och Frågeställning 

Syfte: Att undersöka vad de i studien ingående jokrarna uppfattar som jokring och att 

skapa beskrivningskategorier för dessa uppfattningar. Frågeställning: Hur beskriver 

jokrar vad jokring innebär?   

 

3. Metod  

Här kommer jag att gå igenom hur jag samlat de data som jag undersökt och på vilket 

sätt jag använt dessa data. Jag beskriver undersökningsgruppen och urvalet. Därefter 

skriver jag om datainsamlandet och tillvägagångssättet samt något om 

analysförfarandet. Ett avsnitt handlar om metodiska överväganden, vidare ett om 

tillförlitligheten. Jag inleder med att beskriva ett fenomenografiskt perspektiv eftersom 

det har varit utgångspunkt för min analys. Något ordar jag också om fenomenografins 

omdiskuterade anknytning till fenomenologin. Avslutningsvis för jag ett kort 

resonemang kring forskningsetiska överväganden.  

3.1 Ett fenomenografiskt perspektiv  

Ett skäl till att välja fenomenografi är att jag vill använda intervjuer där jokrar talar om 

jokring - jag är inte själv på plats och studerar deras jokring. Jag vill få syn på hur 

jokrar erfar jokring och inom fenomenografin är utgångspunkten hur fenomen uppfattas 

(jfr Alexandersson 1994 a; Alexandersson 1994 b; Grahn 2005; Lepp 1998; Österlind 

1998).  

   Ordet fenomenografi kommer från grekiskans Faino som betyder bringa i dagen och 

ordet Grafi vars innebörd är bekriva (portal.omv.lu.se) “Phenomenography is the 

empirical study of the differing ways in which people experience, perceive, apprehend, 

understand, conceptualise various phenomena in and aspects of the world around us.” 

(www.ped.gu.se). Inom fenomenografin talar man hellre om ett fenomenografiskt 

perspektiv än om en fenomenografisk metod (Österlind 1998). Att använda ordet 

perspektiv betonar, menar jag, att det som man gör i analysarbetet är ett av flera möjliga 

sätt att se på och kategorisera data.  I studien används intervjuer som källor. Med Bells 

(2000) terminologi utgör intervjuerna primärkällor. De är oavsiktliga källor eftersom 

intervjuerna inte utfördes i syfte att göra en undersökning. Inom fenomenografin 
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används ofta intervjuer utförda av undersökningsledaren vilket alltså inte är fallet här då 

redan befintliga intervjuer använts.  

   Hur fenomenet jokring uppfattas har undersökts dvs. hur intervjuade jokrar tänker 

kring och uppfattar jokring till skillnad från hur jokring verkligen går till. Vidare hur 

jokring uppfattas av jokrarna som grupp inte som individer (jfr Alexandersson1994 b; 

Österlind 1998).  Dels söks vad jokrar uppfattar jokring som och dels söks 

uppfattningar om hur jokring är eller bör vara beskaffad. Inom fenomenografi vill man 

dels avgränsa ett fenomen från andra fenomen och dels kategorisera och relatera 

aspekter inom fenomenet (www.ped.gu.se). Jag har, efter att ha sökt variationen av de 

undersökta jokrarnas uppfattning om jokring, skapat kategorier i enlighet med denna 

variation, och relaterat de resulterande kategorierna till varandra i ett utfallsrum (jfr 

Alexandersson1994 b; Österlind 1998;  www.ped.gu.se). Alexandersson (1994 a) 

skriver så här om termen utfallsrum: ”Samanställningen av 

beskrivningskategorierna…sker i en helhet vilken uttrycker det totala utfallsrummet.” 

(s.97). Jag har inte sökt förklaringar eller vad som är sant eller falskt (jfr Grahn 2005) 

jag har sökt vilken innebörd jokrarna ger fenomenet jokring och sökt få syn på 

utsagornas substans. Kategorierna har genererats under analysarbetet. 

3.2 Teorianknytning  

Forskningsperspektivet fenomenografi härrör inte från forskningsmetoden 

fenomenologi, men de båda har anknytningar. Nationalencyklopedin om 

fenomenografi:  
…en fenomenologiskt orienterad pedagogik utvecklats vid Göteborgs universitet av Ference 

Marton och dennes medarbetare. Den är baserad på en speciell forskningsmetodik kallad 

fenomenografi, som går ut på att identifiera och beskriva de kvalitativt skilda sätt på vilka 

människor uppfattar olika företeelser i sin omvärld. (ne.se)  

Liksom fenomenologin fokuserar fenomenografin på det upplevda, de vilar på samma 

filosofiska grund: Husserls (Lepp 1998) och det är vanligt att den som använder 

fenomenografiskt perspektiv använder sig av och utgår från fenomenologiska begrepp 

(Alexandersson 1994 b). Inom fenomenologisk forskning är fenomenen som de visar 

sig för någon forskningsobjektet, dvs hur människan erfar tinget, företeelsen eller 

händelsen och vilken innebörd det ges. Det kan röra sig om en generell eller för den 

individen specifik innebörd. Fenomenologi söker oftast det gemensamma hos 

människans uppfattningar av fenomenen medan variationen söks i fenomenografin 
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(Alexandersson 1994 b; Grahn 2005). Enligt fenomenologisk teori rymmer de enskilda 

fenomenen det universella och tidlösa. I både fenomenologin och fenomenografin är det 

intressanta i vilken gestalt fenomen visar sig för vårt medvetande. Detta har varit viktigt 

i den här uppsatsen eftersom min avsikt med undersökningen är att beskriva jokring för 

att uppnå ökad förståelse snarare än verifiering.  

3.3 Urval och undersökningsgrupp 

Videoupptagningarna som ligger till grund för urvalet av jokrar/intervjupersoner är 

hämtade från den internationella hemsidan för Teater för förtryckta - International 

Theatre of the Oppressed, ITO (www.theatreoftheoppressed.org) under fliken Jokers of 

the world. De är utförda av Julian Boal (ibland tillsammans med Jeanne Dosse) under 

2004 och 2005. På hemsidan ligger 20 korta intervjuer, den videointervju som inte finns 

med i underökningen är den som Julian Boal gjorde med mig. Jokrar från Brasilien, 

Canada, Frankrike, Indien, Italien, Nepal, Pakistan, Spanien, Storbritannien, Turkiet 

och Österrike, finns i totalundersökningen. 11 är män och 8 är kvinnor.  

3.4 Datainsamling och tillvägagångssätt 

En transkribering av vad jokrarna säger under de en till tio minuter långa intervjuerna är 

underlag för undersökningen. Jokrarna talar under intervjuerna utan bli avbrutna, med 

undantag för i ett fall där ett tydligt klipp finns i filmen och en intervju som börjar mitt i 

ett resonemang. Intervjuaren gav jokrarna ungefär följande instruktioner: ”Berätta kort 

några av dina tankar om jokring.” Jokrarna definierar själva innehållet utifrån egen 

förståelse och med eget avgränsande.  

   Jag har ord för ord skrivit ner det som står på den textremsa som finns på filmerna 

som antingen översätter eller i skrift ger uttryck åt vad jokrarna säger under 

intervjuerna. Det är denna text som används i undersökningen. Var och en av 

utskrifterna är en till två sidor långa, totalt är det 24 sidor. 

   Några av jokrarna talar engelska, några talar andra språk – franska, italienska, 

portugisiska, och ett för mig okänt språk. Efter att ha skrivit ner intervjuerna har jag 

studerat dessa texter, och analyserat dem. Redovisningen av resultatet har sedan gjorts 

med hjälp av citat från dessa texter, då framgår inte längre från vilken joker citaten är 

hämtade. 
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3.5 Dataanalys 

I texterna från intervjuerna sökte jag uppfattningar som jokrarna gav uttryck för. Jag 

sökte likheter och skillnader i utsagorna och skapade preliminära kategorier. Jag 

sorterade efterhand citat från intervjuerna och placerade in dem kategorierna som 

bildats eller i nya som bildades. Jag försökte hitta det som jag tidigare inte medvetet 

begrundat i uppfattningarna. Jag sökte aspekter som betonats extra mycket, kanske för 

att jokern inledde med att tala om aspekten, återkom till den eller avslutade med den. 

Allteftersom förändrades kategorierna och sättet att sortera uppfattningarna. Enstaka 

yttranden som inte återkom eller som inte betonades gav inte upphov till någon 

kategori. I slutänden jämförde jag återigen de olika kategorierna som bildats med 

varandra för att se om de täckte varandra eller skilde sig åt.  

3.6 Metodiska överväganden 

Jag har valt att, i frågeställningen, utgå från en öppen fråga med stor vidd för att inte 

begränsa min öppenhet för vad undersökningen kan ge vid handen. Jokerintervjuerna är 

utförda av Augusto Boals son och ligger utlagda för offentligheten att se och lyssna till. 

Det är rimligt att det att man blir intervjuad av sonen till upphovsmannen och att så 

många kan ta del av intervjuerna påverkar intervjuernas innehåll. Eventuellt kan den 

som intervjuats ha haft viljan att framstå som rättrogen, ett annat alternativ är man 

passar på att lyfta det som är polemiskt. Framhållas kan att intervjupersonerna i detta 

fall inte kan ha tillmötesgått eller tagit avstånd från det de tror är mina förväntningar. 

   Vidare, inom fenomenografin brukar den som gör undersökningen också vara den 

som genomför intervjuerna. Så är inte fallet i denna studie eftersom källmaterialet 

består av befintliga intervjuer. Att just dessa jokrar fanns intervjuade i källmaterialet 

påverkar underlaget och därmed resultatet. Jag har inte kunnat formulera grundfrågan 

och inte heller följdfrågor. Vidare har intervjuaren intervjuat 20 av världens alla jokrar 

och jag har inte insyn i hur dessa jokrar valts ut. Det är antagligt att jokrarna i 

källmaterialet har olika lång erfarenhet av jokring. Jag vet att några av dem har lång 

erfarenhet. Av materialet framgår dock bara i ett fall hur lång erfarenhet man har. 

Intervjuerna är korta. En fördel med detta är att jag kunnat ta med så många som 19 

stycken, en nackdel är att jokrarna utrycker sig bara om någon eller ett par aspekter av 

jokring och att de inte i så stor utsträckning fördjupar sitt resonemang.  
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  Ytterligare en aspekt som påverkar är att intervjuerna inte är gjorda på svenska och att 

några av intervjuerna är översatta till engelska från det språk som talas under intervjun. 

Vidare har några av de intervjuade talat på engelska trots att det inte är deras första 

språk. Vem som har översatt och vem som har textat framgår inte. Den engelska 

textremsan stämmer inte med exakthet överens med vad jokrarna säger, ibland är 

textningen något förkortad. Den som har översatt och skrivit textremsorna har så vitt jag 

kunnat bedöma inte ändrat innehållet i det sagda men det går inte att översätta utan att 

tolka och en del symbolik kan ha gått förlorad.  

3.7 Tillförlitlighet   

Kan man hävda att proceduren har gett en trogen beskrivning av jokrarnas 

uppfattningar? Kan man ta för givet att det jokrarna säger speglar vad de tänker? Svaret 

är att det kan man inte. Men jag vill ändå anta att det är så. Jag har skiljt vad-aspekten 

från hur-aspekten dvs. vilket fenomen man talar om, i det här fallet jokring, från hur 

man ser på fenomenets beskaffenhet. Jag har inte försökt bevisa utan beskriva och 

upptäcka (jfr Alexandersson 1994 b). Kategorierna är skapade från min horisont. Jag 

menar att andra med intervjuerna som utgångspunkt, kan förstå och känna igen de 

kategorier som bildats. Källmaterialet finns att tillgå för läsaren 

(www.theatreoftheoppressed.org) och jag menar att läsaren genom att gå in där eller 

genom citat jag valt kan granska kategorierna.  Jag gör inte anspråk på 

generaliserbarhet. 

3.8 Forskningsetiska överväganden 

De intervjuade har inte tillfrågats ifall de vill delta i undersökningen. Trots detta finner 

jag förfaringssättet där jag använder jokringsintervjuerna etiskt korrekt. Det är rimligt 

att anta att de som accepterat att delta i en videoupptagning med syfte att placeras i 

offentlighetens ljus på en internationell hemsida på internet kan acceptera att materialet 

används på olika sätt. Jag finner det etiskt riktigt att välja bort den intervju där jag själv 

är i fokus då risken finns för subjektivitet i bedömningen. Inga jokrars syn ställs mot 

varandra utan materialet används för att beskriva den bredd av uppfattningar som finns 

på ett överindividuellt plan (jfr Österlind 1998).  



 21

4. Resultat 

Under det här avsnittet redovisas först vad i undersökningen ingående jokrar uppfattar 

jokring som. Därefter redogörs för hur dessa jokrar uppfattar aspekter av jokerns roll 

och av den mångfacetterade dialogen.  

4.1 Vad innebär jokring? 

Jokring är, enligt jokrarna i undersökningen, att leda forumteaterföreställningsprocessen 

med dialogen i centrum. Följande utfallsrum beskriver undersökningens resultat: 

 
Figur 1. Utfallsrummet visar att jokring innebär att leda forumteaterprocessen med 

dialogen i centrum. Etiker/Filosof, Samhällförändrare, Hantverkare och Psykolog 

utgör fyra sidor av jokerns roll. Dialogen under forumteaterföreställningen sker med 

olika medel, i olika riktning och med olika avsikt.  

 

Ytterligare ett sätt att få syn på vad man uppfattar jokring som, är att i materialet se vad 

jokrarna tar spjärn emot och menar att en joker inte är. Jokrarna har följande exempel 

på vad en joker inte är: Politiker, Expert, Rollkaraktär, Clown, Undervisare, Tränare.  
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4.2 Fyra sidor av jokerns roll som ledare för forumteaterprocessen 

Jokrarna i materialet ger uttryck för fyra uppfattningar om jokerns roll som ledare av 

forumteaterprocessen, här beskrivna metaforiskt: Jokern som etiker/filosof, jokern som 

samhällsförändrare, jokern som hantverkare och jokern som psykolog.  

Av figur 1 framgår att dessa aspekter inte helt skiljer sig åt utan delvis överlappar 

varandra men också skiljer sig åt.  

 

 

   
Figur 2. Undersökningens jokrar ger uttryck för uppfattningar om jokring som kan 

sorteras i följande fyra aspekter: Jokern som etiker/filosof, Jokern som 

samhällsförändrare, Jokern som hantverkare och Jokern som psykolog.  

 

• Jokern som etiker/filosof 

I den här kategorin finns uppfattningar om att jokerns uppgift – jokring - är av filosofisk 

och etisk karaktär. Man ger utryck för t.ex. att jokern ger utrymme (space) till 

deltagarna snarare än verktyg, för verktyg har deltagarna redan. Man betonar att jokern 

inte ska döma, och talar på olika sätt om huruvida jokern ska ses som en expert eller 

inte ses som expert. Betoningen i den här kategorin ligger på etiska, filosofiska 

uppfattningar om jokring, såsom människosynsfrågor och frågor om gränser för vad 

som är rätt och fel handlande hos jokern. 
-The joker is not the expert. The people that are there, that are part of the group, they’re 

the experts, that know. For instance if I am working with street people, I’ve never been 

living on the street, homeless…  

- You must arrive thinking you’re a Joker, with a precise knowledge of Theatre of the 

Oppressed. You teach them something, they teach you about their reality.  
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• Jokern som samhällsförändrare 

I den här kategorin ges uttryck för uppfattningar där man ser som en uppgift för jokern 

att t.ex. arbeta med feminism eller att främja demokrati och mänskliga rättigheter. 

Vidare ger man uttryck för att man uppfattar klasskillnader och tar politisk ställning. En 

grunduppfattning är att det finns förtryck i samhället och att man som joker med hjälp 

av forumteater arbetar mot förtryck. 
- Being neutral in the sense of facilitating the emergence of different possible solutions is 

an opposition that …, we do defend. It doesn’t mean for us to be neutral politically.  

- This game is only to identify the oppressors and think rationally to debate on how to 

liberate from the oppressors.  

- You learn in that way to be a democratic person, to believe in democracy, to believe in 

people 

 

•  Jokern som hantverkare 

Jokern uppfattas också som en hantverkare som i handling utför jokringen på skiftande 

sätt. Man ger uttryck för uppfattningar om hur man konkret ska gå till väga t.ex. var 

man ska stå, att jokern ska stoppa spelet, hur man ska iaktta och ställa frågor.  
- I do sometimes stop the action. …  

- So when I ask who has an alternative solution, I’m already looking at those people, who 

had shown a reaction during the play 

- Be always aware, looking both to the audience and the actors.  

 

• Jokern som psykolog 

Undersökningens jokrar uppfattar också att jokring har en psykologisk aspekt. Här 

betonas framförallt att jokern ger möjlighet för människor att uttrycka känslor och 

vikten av detta.  
-…you give people a chance to express their emotions…  

- And what they feel in that situation sometimes is more important than what they’ve 

achieved.  

 
Jokern intar olika roller enligt ovan men hela tiden, oavsett vilken roll hon eller han tar, 

har jokern dialogen i fokus. 

4.3 Mångfacetterad dialog i centrum 

Jokrarna i undersökningen betonar dialogen både som medel och mål med jokring och 

forumteater. Dialogen belyses här ur tre olika aspekter. Först vilka olika medel som 
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används för dialog. Därefter vilka som uppfattas som målgrupp för dialogen, dvs. 

vilken riktning dialogen ges. Slutligen redogörs för föresatser man har med den dialog 

som förs under föreställningen.  

4.3.1 Dialog med hjälp av forumteater är mer än att tala och lyssna 

Jokrarna i undersökningen beskriver hur en dialog med hjälp av teater förs med olika 

medel. På följande sätt:  

 Synliggöra - Se Tala - Höra Handla - Erfara 

Ge ut Synliggöra Tala Handla 

Ta in Se Höra Känna-Tänka 

Objektet/ 

Innehållet 

Det som blir synliggjort 

och/eller ses 

Det som sägs och/eller 

lyssnas till 

Det som utförs 

och/eller erfars 

 

Uppfattningen är att man använder olika medel för dialogen: Synliggörandet, talet och 

handlingsförmågan. Man erfar det utförda med olika uppfattningsförmågor: syn, hörsel, 

känslor och tänkande. Det finns ett innehåll i det man utför och tar in. Man kan t. ex. 

tala till någon som lyssnar, man talar också om något/någon. Här finns en mottagare, en 

sändare och ett objekt. På samma sätt kan man se, visualisera/synliggöra något/någon. 

Man kan vidare handla gentemot någon som kan erfara detta, handlingen kan också ske 

gentemot ett ting eller annan person. Kategorierna kan kombineras. Man kan t. ex. säga 

något som den andra tar in med känslan och ger ett synligt uttryck för. Jokrarna ger 

uttryck för uppfattningen att dialogen i forumteater ska föras ur alla dessa aspekter. 

 

• Synliggöra – Se 

En uppfattning som jokrarna i undersökningen ger uttryck för är vikten av 

synliggörande och att se, ofta jämförs möjligheten av att synliggöra något som kontrast 

till att tala om något. 
- Your contact is the eyes you must be looking at the audience and they must be looking at 

you. (you i det här fallet är jokern) 

- Maybe it’s better to have a very clear image that will stay still for a few seconds than a 

long discussion where there is nothing to see, only to listen to.  
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• Tala – Höra 

Av undersökningen framgår att jokrarnas uppfattning är att det i sig är viktigt att 

människor talar. Inte bara vad man talar om. Man ger också uttryck för uppfattningen 

att människor som under forumteaterföreställningen talar, tränar sin förmåga att 

uttrycka sig och tar med den färdigheten till ”verkligheten”. Vad beträffar lyssnandet 

talar man främst om jokerns lyssnande.  
- I try to figure out the people who don’t speak out who are oppressed. And then I go to 

them time to time to ask questions, make small comments and try to encourage them during 

the play.  

- It’s important for them to speak and for the audience to speak, so that the dialogue can 

continue after the show. (them är i det här fallet de som byter ut) 

- I think there is no other place in the world, no other method which helps people to become 

vocal, as much as Theatre of the Oppressed. It helps the people to become aware it helps 

them to speak to reach their rights.  

 

• Handla – Erfara (känna och tänka) 

Den sista kategorin bildades därför att många av undersökningens jokrar uppfattar 

handlande och erfarande som centrala aspekter av dialogen, de ger exempel på hur de 

ställer frågor för att uppnå handling ofta med utgångspunkt från det man känner eller 

tänker. 
-… and ask them to show their desire in action.  

-… to have the space to actually do what they feel what they want to accomplish.  

- What happens if we put that in practice?  

- If you were in this situation what would you have done?  

 

Kategorierna kan naturligtvis också kombineras på flera sätt: en handling kan ses, det 

som sägs kan kännas, eller det som gjorts synligt kan ge upphov till tankar. Här ett 

exempel på en joker som beskriver att en handling ger möjlighet för jokern att 

synliggöra genom att ställa en fråga (muntligt) och en jokerfråga som gör tydligt att 

man kan uttrycka med tal och kropp: 
-I would ask the audience, the other spect-actors: “Did you see the physical change in the 

intervention, in this person?  

-Did they speak just with their mouth or did they speak with their body?  
 

Jokrarna i undersökningen ger yttryck för uppfattningen att man genom forumteater har 

möjlighet att träna alla de ovan beskrivna sätten att kommunicera. Man lyfter den 
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potential som teater - och forumteater - har som bl.a. ligger i att man använder fler 

språk än talspråket. 

4.3.2 Dialog med vem eller vilka 

I förra avsnittet gick jag igenom med vilka medel dialogen förs. En annan viktig aspekt 

är dialogens riktning, dvs. vilka som är i fokus för dialogen. Jag har funnit att jokrarna 

ger uttryck för olika uppfattningar vad beträffar för vems skull dialogen sker. Dessa kan 

kategoriseras enligt följande: 

• Jokring med fokus på individerna i publiken 

• Jokring med fokus på publiken som grupp 

• Jokring med fokus på hela den samhällsgrupp som publiken antas komma ifrån 

Samma joker kan växla mellan riktningarna. 

 

 
figur 3. Jokrarna i undersökningen ger uttryck för tre olika uppfattningar om 

målgrupper för forumteaterprocessen 

 

• Jokring med riktning mot individen i publiken.  

Här betonas individerna som finns i publiken och varje persons egen process.  
-I ask them their names 

-Did you accomplice what you’ve said out? (att säga till den som just gjort ett utbyte) 

 

 

Samhällsgrupps- 
fokus 

Publikgrupps- 
fokus 

 
Individfokus 
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• Jokring med riktning mot publikgruppen.  

Här finns uppfattningar som pekar på att man ger fokus till publikgruppen som 

helhet och den utveckling som man som grupp genomgår under föreställningen. 
-…you can throw the question back to the audience, and whatever the response you may get 

from that, it helps them to create a dialogue  

-You must always be questioning what the public think, what they´ve seen, what they didn’t 

see.  

 

• Jokring med riktning mot publiken som samhällsgrupp 

Här betonas främst målet att nå ut till det omgivande samanhanget och den grupp 

som man uppfattar publiken som delgrupp ur. Exempel på typer av grupper och 

sammanhang som nämns i undersökningen är: kvinnor, arbetsplats, kast, ras, 

hemlösa och grupp berörd av AIDS. 
-…if I work with black people… 

-For instance if I am working with street people 

 -I allow them to change the role like the oppressor cast people can do the oppressed role and then 

the oppressed class people can do the oppressor role 

-So in the next day, in the same community… 

 

Jokrar kan växla fokus eller lägga tonvikten på någon dialogriktning. Jokern har, utöver 

att hon ger dialogen olika riktning, också olika föresats med dialogen: 

4.3.3 Dialog som stödjer och utmanar 

Jokern använder frågor för att skapa dialog. Förutom att dialogen förs med olika medel 

och i olika riktning har jokern också olika avsikter med frågandet. En joker säger: The 

joker asks questions, the joker tries to catalyze and provoke just like Forum Theatre 

does. Citatet pekar på två ytterligheter i uppfattningar om det sätt dialog förs med 

publiken: den katalyserande16 och den problematiserande. I ena änden av kontinuumet 

finns det sätt att fråga som har som föresats att inge mod till dialog och i den andra det 

sätt som avser att utmana dialogens innehåll. Det finns jokrar som betonar den 

utmanande sidan av jokring, andra betonar den stödjande sidan. Ingen joker ger uttryck 

för att det ena skulle utesluta det andra.  

                                                 
16 katalysa´tor … ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas (ne.se) 
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 Katalyserande  Problematiserande 

 Stödjande   Utmanande 

 
Figur 4 Jokring kan vara stödjande och utmanande. Både katalyserande/stödjande 

och problematiserande/utmanande frågor uppfattas som viktiga delar i jokringen. 

 

• Katalyserande – Stödjande 

Undersökningens jokrar uppfattar som en jokringsuppgift att vara stödjande 

igångsättare t.ex. så att många ur publiken vågar och vill byta ut. Publiken ska se att 

också små förändringar kan påverka och jokringen ska underlätta idéskapande 
-The whole jokering process is that you are midwife, giving birth to new ideas and you should 

support people into it 

-And even though the oppressor did not listen or comply, did you feel comfortable in saying 

what you had to say? Are you feeling more empowered? At least having the opportunity to 

speak, and say what you felt? The audience at least gets the idea that there are many small 

victories.  

 

• Problematiserande – Utmanande 

Av undersökningen framgår också att man uppfattar som en viktig uppgift för jokrar att 

problematisera, att utmana publiken för att gemensamt dra större lärdom. Man lyfter 

fram ifrågasättandet av i scenen visade förhållanden och av utbyten för att få fler förslag 

och för att inte godta förslag som inte är tillräckligt genomarbetade.  
-“Problematicallyse”  signifies for me to take visible the consequences of an action, to 

deeper the effect that a solution brought by the public may cause and not to simply accept 

everything that will come from the public. To think that the audience can say whatever they 

want. So to problematicallyse means also to challenge a little bit its going till the last 

consequences of an action that may seems easy or which practical consequences are not 

very clear.  

    

Resultatet visar att jokerrollen innehåller olika aspekter och att dialogen är central. 

Dialog förs med olika medel, med olika riktning och med olika föresats. Jokrarna i 

undersökningen har uppfattningen att dialogen är både ett medel och ett mål; å ena 
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sidan används dialog under själva forumteaterföreställningen, å andra sidan är målet att 

utveckla människors förmåga till dialog.  

5. Diskussion 

Diskussionen inleds med en sammanfattning av undersökningens resultat. I förhållande 

till bakgrund och resultat lyfts därefter några aspekter till diskussion. Sedan följer ett 

avsnitt om språk och kulturaspekter och slutligen diskuteras vilken praktisk betydelse 

resultatet kan ha samt förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vad de i studien ingående 

jokrarna uppfattar som jokring och att skapa beskrivningskategorier för dessa 

uppfattningar. Huvudresultatet är att jokrarna i undersökningen uppfattar jokring som 

det jokern gör när han eller hon leder processen under en forumteaterföreställning och 

att jokern med hjälp av forumteater stimulerar till dialog.  Jokrarna i materialet ger 

uttryck för följande fyra uppfattningar av aspekter hos jokerrollen: Jokern som 

etiker/filosof, jokern som samhällsförändrare, jokern som hantverkare och jokern som 

psykolog. Jokrarna i undersökningen har uppfattningen att dialogen utgör både medel 

och mål med jokring och med forumteater. Dialogen sker med tal, lyssnande, seende, 

visualisering, handlande, kännande och tänkande. Med hjälp av dessa medel är det 

viktigt att: uttrycka sig, att ta in det som uttryckts och innehållet i det man för dialog 

om. Dialogen har tre riktningar: individerna i publiken, publiken som grupp och/eller 

den samhällsgrupp som publiken antas komma ifrån. Dialogen under föreställningen 

kan vara såväl katalyserande som problematiserande.  

5.2 Undersökningens resultat i förhållande till bakgrunden  

Både undersökningen och bakgrundslitteraturen ger vid handen att jokring är det som 

görs av jokern när hon eller han leder processen under forumteaterföreställningarna. 

Någon joker i undersökningen såväl som i litteraturen använder ordet joker också för 

den som leder workshops i TO-sammanhang. Någon joker i undersökningen markerar 

tvärtom att hon under workshopen inte är joker.  

   Jag har funnit att jokrarna uppfattar fyra aspekter hos jokerrollen: Jokern som 

etiker/filosof, jokern som samhällsförändrare, jokern som hantverkare och jokern som 

psykolog. De här aspekterna är inte helt skilda åt men de är inte heller helt 
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överlappande utan delvis åtskilda. Alla dessa sidor hos jokerrollen finns också i de 

bakgrundstexter jag har läst. Uppfattar alla undersökningens jokrar dessa fyra sidor av 

jokerrollen?  Och vilka fler aspekter kan man tänka sig? Alla jokrar i undersökningen 

talar inte om dessa sidor och samma joker kan se flera sidor hos jokerrollen. En kategori 

som skulle ha kunnat förväntas är jokern som pedagog. Eventuellt har det inte framträtt 

så tydligt för mig pga. hemmablindhet, kanske ryms alla jokerrollens fyra aspekter inom 

uppfattningen om jokern som dramapedagog? Jag menar att alla dessa aspekter hos 

jokerrollen är av värde och att det kan vara av vikt att tänka på att som joker inte tippa 

över alltför mycket åt något av hållen. Kanhända finns risk att man i för stor 

utsträckning för dialog med hjälp av tanke och tal på bekostnad av t.ex. känsla och 

kroppsspråk om man blir för mycket etiker/filosof? Riskerar jokern att bli pådrivare, 

snarare än redskap för skapandet av dialog, om hon tippar över mot den 

samhällsförändrande sidan av jokerrollen? Att ägna sig för mycket åt själva hantverket 

leder måhända till ytlighet, avsaknad av analys och dialog på djupet, medan det alltför 

psykologiskt orienterade jokrandet möjligen blir navelskådande och forumteaterns 

samhällspåverkande kraft kanske uteblir? 

   Boal (1977, 1979, 1992, 2004, bil. 1) skriver mycket om dialog. Tillståndet med 

dialog ses av Boal såväl som av Freire snarast som en motsats till förtryck, de menar att 

det är genom dialog som förtryckta grupper kan utöva sina rättigheter. Dewey ser 

dialogen som en förutsättning för demokrati.  I den här undersökningen har många 

aspekter på dialogen framträtt. Resultatet visar att teaterspråkets dimensioner är 

centrala, dialog förs med hjälp av flera sinnesaspekter, förnimmelseaspekter och 

uttrycksmedel. Jokrarna i undersökningen menar att såväl sändandet som mottagandet 

och objektet, det man för dialog om, är centrala aspekter. Freire (1972) artikulerar i sin 

pedagogik alla dessa tre sidor hos dialogen, han betonar att vi lär genom att få distans 

till det vi talar om, det ger oss översikt. Ger dialog genom teater annan kunskap än den 

dialog som förs när man talar med varandra? Jag menar att det är så. Att föra dialog 

genom de beskrivna sinnesaspekterna menar jag ger en kunskap i att föra dialog som 

förankras i såväl kropp, känsla, tanke som i synminne och hörselminne.  Om det är som 

Freire säger att vi lär genom att formulera oss, då finner jag det troligt att vi får en mer 

genomgripande insikt när vi använder många uttrycksmedel för formulerandet.     

   I undersökningen såväl som i litteraturen kan man ta del av att jokrar har 

individinriktning, publikgruppsinriktning såväl som samhällsgruppsinriktning. 

Engelstad (2004) lyfter t ex det personliga ansvaret som var och en har för att något ska 
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ske. Boal (1992) skriver om publiken som grupp i sina punkter om jokring och 

Karabekir (2004) pekar på kvinnlig frigörelse som mål, hon talar då om kvinnor i 

allmänhet inte enbart de i rummet. Babbage (2004) beskriver alla dessa tre aspekter. I 

undersökningen har inte individuella mönster i hur jokrarna lägger fokus eller växlar 

mellan dessa fokus granskats. Att jokrar använder olika riktningar kan bero på de olika 

kontexter man är verksam i. Att medvetet ta ställning till hur man riktar sig i olika 

sammanhang menar jag är av betydelse för hur arbetet utvecklar sig. Min tro är att ifall 

man vill åstadkomma en dialog som bevaras är det av vikt att sikta till såväl individ, 

som publikgrupp och samhällsgrupp samt att se upp med att fastna ensidigt i någon av 

riktningarna. 

   I undersökningen framkommer att jokrarna uppfattar jokerns stöttande och 

problematiserande uppgifter som centrala under föreställningen. Problematiseringen 

framhålls av t.ex. Engelstad (2004).  Jokrarna sätter det som sker i fråga, får publiken 

att utveckla argumentation, får publiken att granska de konsekvenser som handlingar på 

scenen kan få. Avsikten med problematisering är att utveckla publikens potential att 

kunna bryta förtryckssituationer i verkliga livet. Detta är viktigt både för att driva frågor 

på ett samhällsplan och för att inte råka illa ut i vardagens förtryckssituationer. Som 

motvikt till problematiseringen kan man se underlättandet; ingivandet av trygghet och 

mod (jfr tex Vine 1993). Mod att börja handla, mod att ta första stegen till förändring, 

mod att se sig och sin grupp som värda att kämpa för, mod att vara en som vågar ropa 

stopp och mod att gå fram och agera på scenen.  Som en aspekt av underlättandet kan 

också ses uppfattningen som några av undersökningens jokrar ger uttryck för där man 

strävar efter en jämn fördelning av ord och handling så att inte bara några få ur publiken 

talar eller agerar. Något som också betonas av Byréus. Samma joker kan värna om båda 

ytterligheterna problematiserandet och katalyserandet medan en del starkare för fram 

den ena sidan av kontinuumet. Jag finner det mycket intressant att diskutera ur 

infallsvinkeln: Hur gör vi för att både skapa utrymme för så många som möjligt att 

agera och formulera sig samtidigt som vi skapar utrymme till att, ur många olika 

synvinklar, syna dels förtrycket/konflikten och dels de förslag till lösningar och sätt att 

agera som spelas fram. Kanske finns här också en kulturaspekt? Kanske ger en del 

kulturkontexter bättre förberedelse för individer eller grupper att göra sin röst hörd än 

andra? Även de primära behoven bör väl skilja sig åt; I en del sammanhang är nog 

behovet att få rätten (eller att ta sig rätten) att tala större än i andra sammanhang där det 
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viktigaste är hur och vad man vill framföra? Fler synpunkter om kulturellt inflytande 

finns i nästa avsnitt.  

   Att ett huvudmål med forumteater är att bryta förtryck, framkommer i litteraturen på 

ett flertal ställen, men ingen av kategorierna som uppkommit har explicit med förtryck 

att göra. Målsättningen att arbeta mot förtryck menar jag finns uttryckt i uppfattningen 

att dialogen är en huvudingrediens såväl som ett mål för jokring som för forumteater. 

Målsättningen att bryta förtryck finns nu med på många ställen i undersökningen, som 

exempel kan nämnas jokern som samhällsförändrare, jokern som katalyserar och 

problematiserar och det att man genom forumteater får träna många uttrycksmedel för 

dialogen. Att föra en dialog (till skillnad från monolog) kan ses som motsatsen till 

förtryck (jfr s.4). 

   På många ställen kan man observera att Freires (1972) teorier ligger som en 

klangbotten hos undersökningens jokrar. De ger liksom Freire uttryck för hur viktigt det 

är att ställa frågor. Man talar också om hur man som joker lär av deltagarna och om 

vikten av problemformulerande aspekter, något som även Freire lyfter. Vidare att man 

inte uppfattar jokern som expert på det problem som framställs, där är istället 

publikgruppen experterna. Någon joker säger t.ex. att han inte är utbildare. Vine (1993) 

pekar på jokerns roll som lärare. Vad är en lärare eller utbildare, skiljer de sig från 

pedagogen? Är jokern att jämföra med en pedagog? Vad är då en pedagog? I vår 

svenska kontext är jokern i många fall dramapedagog eller lärare till yrket. 

Uppfattningen om vad det är att vara pedagog skiljer sig åt (liksom naturligtvis 

uppfattningen om vad det är att vara joker, hela undersökningen handlar ju om 

uppfattningar om fenomenet jokring). Om man med pedagog avser en person som lär ut 

något hon själv vet svaret på till andra är detta inte att jämföra med vad litteraturen och 

undersökningen beskriver en joker som. Om man däremot med pedagog avser en 

person som bl. a.  undrar, ställer frågor, söker dialog och problematiserar skulle jokern 

kunna ses som en typ av pedagog. 

5.3 Språk och kultur 

Uppsatsen är skriven på svenska i Sverige men intervjuerna som analyserats och en del 

av böckerna är antingen översatta till eller från början skrivna på engelska. Vissa texter 

är också skrivna på norska och danska. Här följer ett avsnitt om hur översättning kan 

påverka hur man uppfattar vad människor menar och därefter ett om risken med att 
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tolka med utgångspunkt från det man ser som andras kulturella bakgrund. Därefter 

följer något om aspekter på den egna kontexten mot bakgrund av uppsatsens resultat. 

5.3.1 Översättningsproblematik 

Jag har redan tidigare skrivit om att översättningen kan ha påverkat intervjutexterna. 

Här vill jag lyfta fram ytterligare några aspekter på hur jag menar att översättning 

påverkar: Pedagogia do Oprimido, Pedagogik för förtryckta (Freire 1972) och Teatro do 

oprimido, De förtrycktas teater (Boal 1979), innehåller båda på portugisiska det lilla 

ordet do. ’Do’ på portugisiska utstrålar aspekterna för, av och med. Ordet har med andra 

ord en dialogkaraktär som går förlorad i översättning till svenska. Vidare, när de 

portugistalande jokrarna uttrycker sig framstår det i översättningen på flera ställen som 

att alla jokrar är män. Ordet för han på portugisiska innefattar i flera sammanhang båda 

de svenska orden hon och han. Ett ord som förlorar en del av sin dubbeltydighet i 

översättning mellan engelska och svenska är ordet play. Play innehåller på engelska tex. 

aspekterna leka, lek, spela, spel och pjäs ibland går det helt enkelt inte att veta hur 

många av dessa aspekter eller vilken aspekt som avses när man ska översätta. Joker på 

engelska och curinga på portugisiska klingar mycket olika. På engelska betyder to joke 

att skämta och ordet joker har flera betydelser, en av dem är skämtare, så viss risk finns 

att man associerar till någon sorts clown. Curinga på portugisiska börjar med 

bokstäverna cur, flera ord på portugisiska som börjar med cur har släktskap med ordet 

kurera. Kanske finns risken att engelskspråkiga associerar till skämt medan de som talar 

portugisiska associerar till bl.a. hälsa? Jag har tidigare översatt den principdeklaration 

som ligger som bilaga till den här uppsatsen (från engelska till svenska). Här har jag 

valt den engelska versionen eftersom Boals text vimlar av ord som är dubbeltydiga och 

associerar till ord med värdeladdad betydelse, som delvis går förlorade i svensk 

översättning. Jag menar att han avsiktligt väljer orden med tanke på hur vi som läser 

kan associera med hjälp av dem.  

   Den här uppsatsen handlar om jokern och jokring, ingen av de intervjuade har talat 

om orden eller om ordet joker, jag väljer här likväl att göra det. Jag finner det intressant 

om och i så fall hur språket påverkar våra uppfattningar av fenomen och det har varit 

viktigt i detta sammanhang eftersom intervjuerna varit på olika språk och ingen av dem 

på mitt språk, men det kommer inte att utredas vidare i denna uppsats.  
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5.3.2 Den egna kontexten - jokrarna kommer från olika länder 

När jag först såg och lyssnade till intervjuerna började jag tänka i banor som: Den 

österrikiska jokern talar om att ge tid, det beror nog på att det är stressigt i Österrike 

eller när en joker från Rio talar så ser jag för min inre syn en brokig pulserande 

folkmassa. Snabbt insåg jag att jag övertolkade. Inspirerad av Ardelius (2006) ställer 

jag mig frågor som: Hur kan man vid tolkning skilja på det som beror på en person som 

individ från det som beror på hennes kultur? Hur kan man skilja på det som beror på 

min syn på hennes kultur från min syn på min egen kultur? Senare valde jag 

fenomenografi där den typen av tolkningar inte ska göras. Det är jag tacksam för 

eftersom jag menar att man genom att lyssna till en eller ett par individer inte kan göra 

uttalanden om kulturlikheter och kulturskillnader, det är tvärtom något man verkligen 

bör se upp med. Jag menar däremot att det är möjligt att använda undersöknings-

resultatet till att få syn på aspekter i den egna kontexten. Här kommer ett kort 

resonemang med den utgångspunkten. De yrken som man i undersökningen tar spjärn 

emot för att framhålla att jokern inte är, är Politiker, Expert, Rollkaraktär, Clown, 

Undervisare och Tränare. Detta framkallar flera frågor hos mig. Vilka yrken tror jag att 

man skulle ta spjärn emot i Sverige? Ett yrke som jag flera gånger har hört svenska 

jokrar uttrycka att de inte är, är terapeut. Terapeuten finns inte nämnd i 

jokerintervjuerna. Min gissning är att man även i Sverige skulle kunna ta spjärn mot 

experten såväl som tränaren men av skilda skäl tror jag inte man skulle säga utbildaren, 

clownen eller politikern. Jag förmodar att många här emellanåt skulle se jokern som en 

typ av utbildare medan jag har svårt att tro att man skulle komma på att jämföra jokern i 

vår kontext med en clown eller en politiker. När man räknar upp vad jokern inte ska 

vara, utgår man då från roller som man kan föreställa sig att jokrar riskerar att ta eller 

placeras i? Kanske är det så, men det har inte undersökningen sökt svar på och jag 

kommer inte heller med ett svar. 

   Ingen av jokrarna i undersökningen talar om barn eller ungdomar, en nämner rektorn 

som ett exempel på en chef men i övrigt talar man inte om skolmiljö. I Sverige används 

forumspel mycket i skolans värld och kanske är det främst barn och unga som stöter på 

detta arbetssätt. Det är inte bara i Sverige man arbetar med barn och unga men kanske 

betonas det mycket här? Jag hoppas att detta inte är ett utryck för att barn i det svenska 

samhället far mer illa än i andra samhällen utan att det står för att vi haft möjlighet att 

prioritera arbete med de konflikter och det förtryck som barn och unga utsätts för.  
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5.4 Vilket värde kan resultatet få för praktiker och fortsatt forskning? 

I förordet till denna uppsats refererade jag en artikel om en forskare som hade lagt 

samman forskning från olika fält och på detta sätt fått ny och användbar kunskap. Vi 

kan inte på förhand veta hur det vi kommer fram till kommer att kunna användas i en 

framtid. Jag har studerat jokrars uppfattning om jokring vilket i Sverige på ett naturligt 

sätt faller inom området dramapedagogik. Dramapedagogiken är ett nytt forskningsfält 

som är oerhört angeläget att beforska. Dramapedagoger besitter kunskap som behöver 

formuleras vetenskapligt för att kunna användas än bättre. Jag har här lyft fram 

uppfattningar om jokring och kategoriserat dessa. Nu blir detta möjligt att kombinera 

med andra kunskaper.  

   Genom min belysning av jokern och jokring kan skapas en grund för ett fortsatt 

samtal (jfr Larsson, 1994), en dialog som kan föras både forskningsmässigt och mer 

yrkesmässigt pragmatiskt. Att beforska jokrars uppfattning om jokring har en 

emancipatorisk sida ”som kan åstadkomma en dynamik där tidigare tolkningar kan 

ifrågasättas” (Larsson, 1994 s.185).  En uppsats skriven i denna kontext (här avses som 

kontext både TO och fenomenografi) bör naturligtvis också vara pragmatisk, kunna 

användas rent praktiskt. Det menar jag att resultaten i denna undersökning kan. 

Dramapedagoger och jokrar kan använda uppsatsens resultat till att utveckla sin 

dialogförmåga i de olika hänseenden som presenteras. Vidare kan en ökad medvetenhet 

kring olika aspekter, såsom spänningsfältet mellan det problematiserande och 

stödjande, leda till en större fingertoppskänsla i jokringen. 

   Nu har jag kommit till slutet av denna uppsats. Det har varit en fantastisk resa, jag har 

lärt mig massor, tyckt om att ”lyssna” till jokrar och böcker, att analysera materialet och 

att slutligen sammanställa det jag kommit fram till. Jag vill gå vidare! Hur? I höst avser 

jag att åka till Indien för att vara med på en forumteaterfestival, under den festivalen 

hoppas jag kunna göra djupare intervjuer med några jokrar. Som utgångspunkt kommer 

jag då ha den kunskap jag nu vunnit i denna undersökning. Här avslutar jag med Freires 

ord "The future is something we build in the present" (Havia, 2003).  
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Bilaga 1  

Declaration of principles  

Préamble  

1. The basic aim of the Theatre of the Oppressed is to humanize Humanity.  

2. The Theatre of the Oppressed is a system of Exercises, Games and Techniques based on the 

Essential Theatre, to help men and women to develop what they already have inside 

themselves: theatre.  

Essential Theatre  

3. Every human being is theatre!  

4. Theatre is defined as the simultaneous existence — in the same space and context — of 

actors and spect-ators. Every human being is capable of seeing the situation and seeing 

him/herself in the situation.  

5. Essential theatre consists of three elements: Subjective Theatre, Objective Theatre and the 

Theatrical Language  

6. Every human being is capable of acting: to survive, we necessarily have to produce actions 

and observe those actions and their effects on the environment. To be Human is to be Theatre: 

the co-existence of actor and spect-actor in the same individual. This is the Subjective 

Theatre.  

7. When human beings limit themselves to observing an object, a person or a space, 

renouncing momentarily to their capacity and necessity of acting, the energy and their desire 

to act is transferred to that space, person or object, creating a space inside a space: an 

Aesthetic Space. This is the Objective Theatre.  

8. All human beings use, in their daily lives, the same language that actors use on the stage: 

their voices, their bodies, their movements and their expressions; they translate their emotions 

and desires into the Theatrical Language.  

Theatre of the Oppressed  

9. The Theatre of the Oppressed offers everyone the aesthetic means to analyze their past, in 

the context of their present, and subsequently to invent their future, without waiting for it. The 

Theatre of the Oppressed helps human beings to recover a language they already possess — 

we learn how to live in society by playing theatre. We learn how to feel by feeling; how to 

think by thinking; how to act by acting. Theatre of the Oppressed is rehearsal for reality.  



 

10. The oppressed are those individuals or groups who are socially, culturally, politically, 

economically, racially, sexually, or in any other way deprived of their right to Dialogue or in 

any way impaired to exercise this right.  

11. Dialogue is defined as to freely exchange with others, as a person and as a group, to 

participate in human society as equal, to respect differences and to be respected.  

12. The Theatre of the Oppressed is based upon the principle that all human relationships 

should be of a dialogic nature: among men and women, races, families, groups and nations, 

dialogue should prevail. In reality, all dialogues have the tendency to become monologues, 

which creates the relationship oppressors - oppressed. Acknowledging this reality, the main 

principle of Theatre of the Oppressed is to help restore dialogue among human beings.  

Principles and Objectives  

13. The Theatre of the Oppressed is a worldwide non-violent aesthetic movement which seeks 

peace, not passivity.  

14. The Theatre of the Oppressed tries to activate people in a humanistic endeavor expressed 

by its very name: theatre of, by, and for the oppressed. A system that enables people to act in 

the fiction of theatre to become protagonists, i.e. acting subjects, of their own lives.  

15. The Theatre of the Oppressed is neither an ideology nor a political party, neither dogmatic 

nor coercive and is respectful of all cultures. It is a method of analysis and a means to develop 

happier societies. Because of its humanistic and democratic nature, it is widely used all over 

the world, in all fields of social activities such as: education, culture, arts, politics, social 

work, psychotherapy, literacy programs and health. In the annex to this Declaration of 

Principles, a number of exemplary projects are listed to illustrate the nature and the scope of 

its use.  

16. Theatre of the Oppressedis now being used in approx. half the nations around the world, 

listed in the annex, as a tool for the making of discoveries about oneself and about the Other, 

of clarifying and expressing our desires; a tool for the changing of circumstances which 

produce unhappiness and pain and for the enhancement of what brings peace; for respecting 

differences between individuals and groups and for the inclusion of all human beings in 

Dialogue; and finally a tool for the achievement of economical and social justice, which is the 

foundation of true democracy. Summarizing, the general objective of the Theatre of the 

Oppressed is the development of essential Human Rights.  

 

 

 



 

The International Theatre of the Oppressed Organization (ITO)  

17. The ITO is an organization that coordinates and enhances the development of Theatre of 

the Oppressed all over the world, according to the principles and objectives of this 

Declaration.  

18. The ITO does so by connecting Theatre of the Oppressed practitioners into a global 

network, fostering exchange and methodical development; by facilitating training and 

multiplication of the existing techniques; by conceiving projects on a global scale; by the 

stimulation of the creation of local Centres for Theatre of the Oppressed (CTO’s); by 

promoting and creating conditions for the work of CTO’s and practitioners and by creating an 

international meeting point on the internet.  

19. The ITO is of the same humanistic and democratic nature as its principles and objectives; 

it will incorporate any contributions from those who are working under this Declaration of 

Principles.  

20. The ITO will assume that anyone using the various techniques of Theatre of the 

Oppressed subscribes to this Declaration of Principles.  
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