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Abstract 

Forumspel som punktinsats 

- Dramapedagogers berättelser om lyckade och mindre lyckade projekt. 

Av: Emelie Gyllander Tano 

 

Studien behandlar forumspel som punktinsats utifrån en fenomenologisk hermeneutisk ansats. Två 

dramapedagoger har genom djupintervjuer delgett sina berättelser om arbetet med 

forumspelsmetoden under korta insatser. Det övergripande syftet är att skapa kunskap om forumspel 

som metod och undersökningen belyser informanternas upplevelser och erfarenheter av fenomenet. 

Resultatet av djupintervjuerna påvisar dramapedagogernas positiva syn på forumspel som 

punktinsats. Främst då det utifrånperspektiv punktinsatsen har gör att man som pedagog kan nå 

kvalitéer en ordinarie verksamhet har svårt att åstadkomma. Punktinsatsen möjliggör möten med 

många grupper, vilket informanterna finner utvecklande och spännande. Svårigheter som ensamhet i 

verksamheten samt vem som initierar punktinsatsen belyses. Vidare diskuteras forumspelsmetoden 

som extra gynnsam metod vid kortare insatser, dramapedagogers arbetssituation och förslag ges på 

vidare forskning inom ämnet. 

 

 

Nyckelord: Forumspel, punktinsats, dramapedagogik, narrativ, fenomenologi, hermeneutik. 
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Prolog 

Det är en tidig morgon i mars och jag öppnar dörren till en högstadieskola. Det är ännu mörkt ute, 

ljuset och värmen välkomnar. Jag har en hel drös med saker som jag släpar på. En bunt papper för 

grupparbeten, pennor utifall att eleverna glömt ta med, musik för att skapa stämning, tejp för att 

göra namnskyltar, en liten boll till rundan... Och så fjärilarna i magen, såklart. Det är en helt ny 

grupp jag ska träffa och vi har bara dessa två timmar. Blir det fel från början har jag inget nästa 

pass att rädda upp situationen med. Blir det riktigt bra blir det ändå inte fler tillfällen för att 

fördjupa mötet. Vi ska arbeta med forumspel och temat är relationer. Kommer jag lyckas 

konkretisera det stora ämnet under värderingsövningarna? Kommer vi hinna föra en dialog som de 

faktiskt minns och får ut något av? Forumspel är den metoden jag håller så högt, men tveksamheten 

ökar i takt med den tunga påsens dunsande mot mina ben. 

 

 

 

Bakgrund 

Jag minns när jag för första gången ”drabbades” av forumspelsmetoden. Det var på Västerbergs 

folkhögskola, en tidig vinter. Vi hade temavecka forumspel och jag anade, det lilla jag visste innan, 

att det här skulle vara något som passade mig. Och det blev kärlek vid första mötet. En metod som 

så tydligt strävar efter att skapa förändring och engagemang gick inte att värja sig emot. Blandingen 

av fiktiva situationer och verklighetsförankring gav mig mersmak. Naturligtvis förlades min praktik 

till verksamheter där de använde sig av arbetssättet. Det var där jag mötte verkligheten. 

Pedagogerna brann för metoden, men muttrade även att teorierna funkar bäst just i teorin. På 

utbildningen hade vi mängder av tid, så ser det inte ut i verkligheten. I den bistra verkligheten finns 

det även misstänksamma grupper, snäva budgetar och tusen intressanta samtal att ha. Jag insåg 

direkt att det här var ett dilemma att utforska i en kommande uppsats. 

 

Denna uppsats tar sitt avstamp i min egen tveksamhet inför punktinsatser. Som egenföretagare ger 

det möjlighet till många olika uppdrag, som dramapedagog ser jag nackdelen i att inte hinna med en 

djupgående process. Hur förhåller sig andra dramapedagoger till detta? Det är så här vårt yrkesliv 

ser ut och varje pedagog har säkerligen utarbetat knep och trix för att ändå känna mening inför 

verksamheten. Jag vill ta del av de berättelser som finns, så att både jag och andra kan lära oss av 

dem. För det är det som är meningen med en berättelse; att dela den.  

 

Skapande skola är en kultursatsning initierad av Kulturdepartementet som de senaste åren har 



5 

genererat många korta uppdrag för dramapedagoger i skolans värld. Detta gör att pedagogen möter 

gruppen en eller ett fåtal gånger och arbetar med drama. Detta upplägg är även vanligt när man som 

pedagog arbetar med vuxengrupper. Arbetsplatsen har varken tid eller råd med längre projekt, men 

det finns ändå en tilltro till att ett dramapedagogiskt arbete har en positiv effekt för gruppen.  

 

Temadagar är en form av punktinsats utifrån min definition, (se nedan). I URs program 

Skolministeriet disskuteras temadagar om alkohol och dess egentliga verkan. Där hävdas att 

forskning påvisat att dessa temadagar oftast har motsatt effekt, att eleverna snarare dricker mer efter 

dessa. Typisk aktivitet under temadagar är föreläsningar och ibland även bildskapande kring temat. 

Däremot hävdas det att forskning visar att punktinsatser där man använder sig av rollspel och andra 

gestaltande övningar har positiv effekt på förändringsarbete. Kunskapsförmedling ändrar inte ett 

beteende, men genom rollspel och gestaltande övningar gest träning i hur man kan hantera 

problematiska situationer. Exempelvis om man inte vill dricka, men känner sig tvungen (Sveriges 

Utbildningsradio, 2007). Tyvärr kan jag inte finna vilken forskning de hänvisar till, men 

programmet påvisar ändå två aspekter som är grunden till den här uppsatsen. Dels den skepticism 

som finns kring punktinsatser och deras egentliga verkan och dels tilltron till ett gestaltande 

förändringsarbete där deltagarna har möjlighet att pröva sina kunskaper och testa nya sätt att handla. 

 

Denna uppsats fokuserar således på forumspel som punktinsats. Forumspel är en av de 

dramapedagogiska metoder som är mycket populär att använda för fördjupad praktiskt kunskap. 

Ofta finns det ett problem eller dilemma man vill komma åt. Ett förändringsarbete är ofta grunden 

till att dramapedagoger anlitas. Både när det gäller att förebygga och hantera konflikter, men också 

som metod för att träna sig inför verkliga situationer, träna empati och fördjupa kunskapen inom ett 

ämne. Forumspel är en metod som många pedagoger använder sig av just för att man kan nå dessa 

syften. 

 

Dramapedagogik bygger på processarbete. Att dramapedagogen leder gruppen in i utvecklande 

processer med fokus på både individ och grupp (Grünbaum, 2009). Av förklarliga skäl behövs tid 

och tiden är knapp under en punktinsats. Hur förhåller sig dramapedagoger till detta? Jag förutsätter 

att en anpassning till rådande arbetsförhållanden finns, men hur ser de på anpassningen? Vilka 

kvalitéer ser de finns och vilka går förlorade?  
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Begreppsförklaring 

Nedan kommer jag att beskriva och definiera de begrepp som är centrala för studien. Forumspel är 

den pedagogiska metod som fokuseras. För en tydlig bild av vilket syfte och sammanhang metoden 

verkar i beskrivs även dramapedagogik samt forumteater. 

 

Dramapedagogik 

Dramapedagogik är en kulturpedagogisk metod som utvecklats i mötet mellan reformpedagogik och 

barnteater. Metoden har rötter ända till antiken, men det vi benämner som dramapedagogik idag har 

främst utvecklats under 1900-talet (Grünbaum, 2009). Formen som sådan vilar på två ben, det 

konstnärliga och det pedagogiska. Sternudd (2000) visar på detta genom uppdelning av ordet: 

drama, som associerar till att agera och skådespel, och pedagogik, som fokuserar på undervisning, 

påverkan och att leda någon till kunskap. Dramapedagogikens pendling mellan dessa två perspektiv 

skapar en kommunikativ och konstnärlig process som möjliggör reflektion, lärande och 

undersökning av medmänskliga relationer. Bolton (2008) resonerar kring relationen mellan det 

pedagogiska och konstnärliga. Han poängterar att det finns likheter mellan teater och drama, 

framför allt ”som om”-situationen som man skapar genom gestaltning. För att nå ”som om”-

situationen använder sig både dramapedagog och regissör av fokus, spänning och symbolisering. 

Men det finns också stora skillnader mellan drama och teater. Regissörens syfte är att tala till 

publiken och skådespelarna är redskap för förmedlingen av en berättelse. Dramapedagogen 

använder sig av samma metoder men för att forma en kreativ upplevelse för gruppdeltagarna. Man 

arbetar spontant och upplevelsefokuserat med betoning på det inre. Resultatet av arbetet kan ändå 

bli en föreställning, men likväl en bild, text eller en erfarenhet som deltagarna minns. Tonvikten är 

hela tiden det pedagogiska. Genom att blanda framförande – övning – dramatisk lek kan 

gruppdeltagarna nå ny förståelse och kunskap (Bolton, 2008). 

 

Grünbaum söker i Lika och unika (2009) att ge en beskrivning av det många gånger komplexa 

arbete som en dramapedagogisk process innebär. Genom dramapedagogens kompetens att anpassa 

övningar till just den specifika gruppen, med hänsyn till gruppdynamik och kreativ stimulans 

skapas en dramapedagogisk process. Huvudsyftet är allas lika delaktighet utan krav på prestation. 

De övningar som görs syftar till att föra gruppen framåt i utvecklingen mot ett gott gruppklimat och 

till att fördjupa individernas förståelse för en tematik. Grünbaums defenition av drama är 

ett ”förlopp av fysiska och fiktiva gestaltande aktiviteter som tillsammans bildar helheter och sätter 

igång känslo- och tankeprocesser hos deltagarna.” (Grünbaum, 2009, s. 40) 
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Sternudd (2000) har i sin forskning om dramapedagogik speglad i läroplaner indelat 

dramapedagogiken i fyra olika perspektiv: kulturpedagogiskt, holistiskt, kritiskt frigörande och det 

personlighetsutvecklande. Vart och ett av perspektiven fokuserar på olika kunskapsmål eller 

huvudsyfte med dramaupplevelsen. 

 Det kulturpedagogiska perspektivet syftar främst till att utveckla individens förmåga att 

uttrycka sig i konstnärlig form. Målet är ofta en teaterföreställning, men också andra 

konstnärliga uttryck används. Det pedagogiska fokuset ligger på hela arbetsprocessen, från 

idé till framträdande. En av förgrundspersonerna inom detta perspektiv är Elsa Olenius som 

grundade kulturskolan Vår teater i Stockholm. 

 Det holistiska perspektivet fokuserar universella frågor genom berättelser som gruppen 

kollektivt gestaltar. Betoningen ligger vid att uppnå kunskap grundat i känslo- och 

tankemässig insikt av det ämne som undersöks. Ledaren går in i roll för att fördjupa 

gestaltningen och hjälpa gruppen att ge sig in i dramat. 

 Kritiskt frigörande perspektivet företräds främst av Augusto Boal och dennes 

forumteatermetod, (se nedan). Även rollspel är använt inom detta perspektiv och arbetssättet 

har ett kritiskt samhälleligt synsätt. Arbetet är problemlösningsfokuserat och syftet är att 

frigöra människan från samhälleligt förtryck. ”Det är den handlande och medvetet 

reflekterande människan som eftersträvas och en förändring av människors värderingar och 

handlande.” (Sternudd, 2000, s. 84) 

 I ett personlighetsutvecklande arbete fokuseras både individ- och grupputveckling. Ofta 

används gruppdynamiska övningar för att träna självkänsla, kommunikation och samarbete.  

De fyra perspektiven är i dag allmänt erkända inom det dramapedagogiska fältet. Tilläggas bör dock 

att ett dramapass sällan använder sig av enbart ett perspektiv, utan vidrör ofta flera utav dem. 

Forumspel ingår i det kritiskt frigörande perspektivet. Som framgår ovan finns det ett tydligt fokus 

på förändringsarbete och att medvetandegöra deltagarna. 

 

Det handlar inte om att vara självreflekterande på samma sätt som i det personlighetsutvecklande 

perspektivet. Reflexionen fokuserar istället ett framtida handlande i syfte att förändra samhället. Eller 

som Salverson (1994) påpekar, det är viktigt att klargöra det personligt upplevda förtrycket och eget 

handlande som fungerar förtryckande på andra personer. Hon benämner det ”the life structure” 

eftersom individens situation är relaterad till det samhälleligt strukturella förtrycket. (Sternudd, 2000, 

s. 82) 
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Forumteater 

För att förstå forumspelsmetoden är det bra att ha kunskap om forumteatern, den teatermetod som 

det dramapedagogiska forumarbetet utvecklats ifrån. Under 60- och 70-talet var Arenateatern med 

regissören Augusto Boal verksamma i Brasilien. De gjorde teater som var förankrad i det 

brasilianska folkets kamp för frihet. I början spelade de för arbetarna om förtryck som fanns i deras 

liv. Publiken fick komma med förslag på lösningar och skådespelarna visade. Med tiden insåg dock 

Boal att för en verklig förändring behövdes makten ges till publiken att själva testa sina lösningar 

(Byréus, 2001).  

 ”Vem är det som ska ingripa? Det är åskådaren själv. Vi måste ge åskådaren möjlighet att pröva 

 revolutionära handlingar, på portugisiska ensaiar, repetera, pröva innan det är verklighet. Jag har 

 prövat den här tekniken, och jag har upplevt märkliga resultat. Den ger ingen katharsis-effekt. Vi 

 måste hitta ett nytt ord. Katharsis gör åskådaren tom. Vi måste hitta på ett ord som innebär 

 ”stimulans”. Det är inte fråga om rening som vid katharsis, då teatern amputerar åskådaren och tar 

 ifrån honom hans dåliga samvete.” (Boal, 1976, s. 177) 

Som citatet ovan visar är det unika med forumteater dess fokus på att förvandla åskådaren till 

medskapare. Boal (1977)  redogör för de två grundläggande principer som forumteatern bygger på. 

Det är dels att omvandla åskådaren från passiv mottagare till aktiv huvudrollsinnehavare och dels 

att inte enbart reflektera över det förflutna utan framför allt förbereda sig för framtiden. Handlingen 

är central, att åstadkomma en förändring genom att entusiasmera publiken att börja agera. I 

forumteaterarbetets första del spelar skådespelarna upp pjäsen likt konventionell teater. 

Huvudrollen, (kallas protagonist), utsätts för förtryck av den maktutövande antagonisten. 

Föreställningen visar detta och avslutas när förtrycket har eskalerat. I rummet mellan scenen och 

publiken finns en spelledare, kallad jokern. Denna tar då till orda och informerar publiken att de har 

möjlighet att påverka skeendet. Föreställningen kommer att spelas ytterligare en gång och om 

publiken inte ingriper kommer det att sluta lika illa som förra gången. I och med detta erbjuds 

åskådarna att där de ser att man hade kunnat agera annorlunda ropa ”STOPP!”, ersätta 

skådespelaren och inta rollen som huvudperson. Steget upp på scenen är det viktiga, det är där 

publiken förvandlas från passiv till aktiv. Genom att på detta vis träna sig i att bryta förtryck under 

lekfulla former skapas förutsättningar för att bryta förtrycket även i verkligheten (Boal 1977). 

 

Forumspel 

Forumspel är en pedagogisk metod som utgår från forumteatern grundstruktur och blandar med 

värderingsövningar (Byréus, 2001). Forumspelet tar upp ett ämne som för gruppen är aktuellt och 
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fokuserar inte lika starkt på ett påtagligt förtryck som forumteatern gör. Det handlar fortfarande om 

konflikter, men kan både röra sig om inre eller yttre sådana. Antagonisten behöver inte använda sig 

av skarp maktutövning, utan kan vara någon som i just den aktuella situationen hamnat i den rollen. 

Kort sagt handlar forumspel oftare om dilemman eller värdegrundsfrågor än ett massivt förtryck likt 

det forumteatern utvecklades i. Detta kan ses som en anpassning till europiska förhållanden och 

framförallt tillämpningen i svenska undervisningssammanhang (Gryssel & Winka, 2010).  

 

Grysell och Winka skriver om sina erfarenheter av vad de kallar ”forumaktiviteter” (forumteater, 

forumspel och rollspel) i Gestaltandets utmaningar – forumaktiviteter och lärande (2010). Där 

resonerar de kring syftet med forumspel och delar upp det i sex punkter: 

- Lärande 

- Kompetensutveckling 

- Kulturell brygga. 

- Kommunikation. 

- Handlingsberedskap 

- Personlig och professionell utveckling. (Grysell och Winka 2010). 

 

Ett forumspels upplägg 

Forumspelsarbetet kan delas upp i tre faser; inledning, agering och bearbetning. Alla faserna syftar 

till att fördjupa förståelsen och intresset för det valda temat, samt skapa trygghet hos deltagarna att 

våga uttrycka sig och delta (Sternudd, 2000). Vilka specifika övningar som används varierar 

beroende på ledare och grupp, men denna stegring i arbetet är typiskt för metoden. Inledningsfasen 

fokuserar på att värma upp deltagarna, både fysiskt och psykiskt. Uppvärmningslekar där man får 

röra sig, använda rösten och fantasin är vanliga. Dessa kopplas med fördel till det aktuella ämnet 

som en introduktion och för att skapa början till diskussion. Värderingsövningar av olika slag 

fördjupar diskussionen och påvisar olika perspektiv på frågor som kan komma att behandlas. Under 

ageringsfasen får deltagarna skapa och framföra ett spel om det aktuella ämnet. I spelet ska det 

finnas ett tydligt förtryck eller orättvisa och förtryckaren ska agera på ett sätt som skapar åskådarnas 

engagemang. Rollkaraktärerna ska vara realistiska och de som tittar ska uppleva problematiken som 

något som sker/kan ske i verkligheten. Spelet slutar när förtrycket/orättvisan är som värst. 

Förhoppningsvis skapas ett engagemang hos dem som tittar som man kan använda sig av i 

bearbetningsfasen. Då spelas spelet om igen och åskådarna har nu möjlighet att pröva bryta 

förtrycket genom aktiv handling (Byréus, 2001). 
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Punktinsats 

Slår man upp ordet punktinsats får man fram synonymer som ”spridd, enstaka, här och där” 

(Malmström, Györki, & Sjögren, 2006). Klart står därmed att en punktinsats verkar lösryckt från 

övrig verksamhet. Jag definierar en dramapedagogisk punktinsats som något som sker utöver 

ordinarie verksamhet, vid ett eller ett fåtal tillfällen. Gruppen är okänd för dramapedagogen och den 

ska bestå av mestadels dramaovana personer. Detta för att så tydligt som möjligt nå erfarenheter 

från just punktinsatser utan att de gränsar till ordinarie verksamhet. 

 

 

 

Tidigare forskning 

Sternudds definierar in sin avhandling en gren av dramapedagogiken som kritiskt frigörande och 

forumspelet har en tydlig förankring däri (Sternudd, 2000). Metoden utgår från forumteatern och är 

väl praktiserad i Sverige och världen över. Det genererar mängder av möten och upplevelser i syfte 

att skapa förändring. Österlind (2008) har fördjupat sig i vilka möjligheter till förändring som 

forumteatermetoden skapar. Hon har gjort en litteratur studie, där hon jämfört Bourdieus teorier om 

habitus 
1
 med Boals forumteatermetoder. Slutsatserna blir att teoretiskt sett skapar forumteater 

möjligheter till förändring då det engagerar på både ett individuellt och socialt plan och man 

använder både kroppen och intellektet. Österlind anser dock att det behövs mer forskning för att 

kunna säkerställa att det fungerar i praktiken (Österlind, 2008). 

 

Agneta Josephsson har i sin magisteruppsats Joker och forumspelspedagog – yrkestillvaro i 

variation (2010) utforskat sin yrkesroll i arbetet med forumteater och forumspel. Genom att ge 

konkreta självupplevda situationer och kopplat dem till teorier om pedagogik och sociologi 

reflekterar hon kring tillvaron som frilansande pedagog och pedagogiska dilemman. Hon poängterar 

vikten av att uppmärksamma publikreaktioner och reflekterar kring olika perspektiv på hanterandet 

av dem. I ett av exemplen arbetar hon med forumspel som punktinsats för läkare. Hon anser att 

interaktionen med uppdragsgivaren påverkar i utförandestunden. Hur man har samarbetat, 

förväntningar, ramar och överenskommelser påverkar deltagarnas möjlighet till egna 

ställningstaganden inför och under passet. I just denna situation dras lärdomen av vikten av frivilligt 

deltagande eller möjlighet för tveksamma deltagare att höra av sig med undringar. Vidare resonerar 

                                                 

1
 Sociologen Bourdieu sökte i sin forskning svar på varför förändring var så svårt att åstadkomma. Han använde sig av 

begreppet ”habitus” för att beskriva de handlingsmönster vi har, förankrade i våra tankar och kroppar utifrån socialt 

sammanhang och bakgrund.  
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hon om forumspelsmetoden angränsning till terapi och påvisar en tydlig gräns där emellan. 

Forumspel inbjuder till viktiga, allvarliga samtal, men söker inte efter dem vilket görs i en 

terapeutisk situation. En terapeut söker efter det omedvetna och fördjupar reflektionen inåt. Som 

pedagog skapar man utrymme att frivilligt uttrycka tankar och erfarenheter, men de förflyttas till ett 

allmängiltigt plan (Josephson, 2010). 

 

Den här uppsatsen bygger vidare på perspektivet forumspel som en förändringsskapande metod som 

Österlind och Josephson redogör för. Det är en didaktisk undersökning där jag utifrån ett 

aktörsperspektiv undersöker forumspelsmetoden. Min uppfattning är att den oftast används som 

punktinsats, vilket även Josephsons magisteruppsats (2010) påvisar. Dock är forumspelets funktion 

som punktinsats inte särskilt belyst, vilket motiverar min undersökning. 

 

 

 

Syfte 

Ofta används forumspel som punktinsats i samband med utbildning och kunskapsfördjupning. Ett 

dramapedagogiskt arbete har som målsättning att fokusera gruppens kreativa process, reflektion och 

individernas möjlighet till ett prestationslöst skapande. Då en punktinsats verkar under en begränsad 

tid är det intressant att lyfta hur dramapedagoger hanterar denna ”krock” med ett mer långsiktigt 

processtänkande. Vilka metoder använder personerna i min undersökning för att stimulera gruppens 

kreativa utveckling och delaktighet samtidigt som de har ett tydligt mål från beställare. Just 

forumspel har en vision av att vara ett förändringsarbete, vilket kan uppfattas som ytterligare ett 

krav att nå målet. Ett övergripande syfte är att skapa kunskap om forumspel som metod. Syftet i 

denna undersökning är att belysa dramapedagogers syn på forumspelet när det används som 

punktinsats. Från berättelser om både lyckade och mindre lyckade projekt kan både 

dramapedagoger och anställare dra nytta av deras erfarenheter vid egna punktinsatser. 

 

Forskningsfrågor 

 Vilka uppfattningar och erfarenheter har dramapedagoger av lyckade och mindre lyckade 

projekt med forumspel som punktinsats? 

 Hur resonerar dramapedagoger kring och hur förhåller de sig till punktinsatser i relation till 

dramapedagogikens betoning av processarbete? 

 Vilka kvalitéer anser dramapedagoger sig finna i forumspelsmetoden som sådan? 
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Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för ansats och metodval. Den narrativa metoden beskrivs 

samt hur jag använt mig av den i tillvägagångssättet. Min dubbla ansats har påverkat val av metod, 

därför redogör jag initialt för metodologin. 

 

Fenomenologisk och hermeneutisk ansats 

Fokus för den här studien är uppfattningar av forumspel som punktinsats. Jag söker ingen objektiv 

sanning utan dramapedagogers subjektiva beskrivning av sina upplevelser och erfarenheter. Detta 

kommer att belysas genom en fenomenologisk hermeneutisk ansats i syfte att påvisa fenomenet 

utifrån pedagogernas uppfattningar av det (Bengtsson, 2005). Subjektet tolkar genom sina 

berättelser sitt sociala sammanhang, den livsvärlds som den befinner sig i. Fenomenologin 

fokuserar människors egna perspektiv och sätt att beskriva livsvärlden utifrån antagandet att ”den 

relevanta verkligenheten är vad människor uppfattar att den är” (Kvale, 2009:42). I den 

hermeneutiska forskningstraditionen är meningsskapande i fokus liksom tolkning. Tolkning sker 

genom pendling mellan delar och helhelt. Även forskarens förförståelse tillmäts betydelse. I den här 

studien innebär delarna de utsagor informanterna gjort under intervjusituatioen. Jag kommer att 

tolka delarna och relaterar dem till helheten. En cirkelrörelse uppstår genom pendlingen mellan del 

och helhet men kan genom den fortlöpande pendlingen bättre beskrivas som en spiral. Förståelsen 

fördjupas succesivt (Kvale, 2009).  

 

Skott (2004) ger en bild av fenomenologins historia och sammankopplingen med den tolkande 

hermeneutiken. Husserl är en av förgestalterna för fenomenologin och han hade en vilja att 

vetenskapen skulle fokusera på erfarandets aktivitet. Fenomenets väsen skulle framträda tydligt, 

utan påverkan från forskaren. Han ville att forskaren ska förhålla sig neutralt till objektet för att 

kunskapen skulle bli universell. Heidegger (1889-1976) menar att fenomenologin ska 

sammankopplas med hermeneutiken då människan ständigt befinner sig i sammankoppling med sin 

omvärld. Förståelse och tolkning är grundläggande för mänsklig tillvaro. Förkunskapen är en viktig 

faktor i tolkningsprocessen. Som dramapedagog och själv verksam i punktinsatsform har jag en 

förkunskap både vad gäller de metoder och den arbetssituation mina informanter har. Jag anser att 

det berikat mötet med dem då vi delat samma referensramar. Dock kommer jag att försöka 

tydliggöra för min förkunskap när det påverkar den analys jag gör. Genom att belysa fenomenet 

forumspel utifrån en fenomenologisk ansats och tolka detta genom den hermeneutiska cirkelns 

pendling mellan del och helhet kan en djupare förståelse nås. Inom dessa ansatser anses det inte 

finnas en sanning eller ett sätt att tolka. Jag som subjekt kommer söka mening i infomanternas 
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subjektiva berättelser, men detta innebär inte att mitt resultat är det ”rätta”. Resultatet kommer 

snarare att påvisa en bild av verkligheten (Johansson, 2005).  

 

Narrativ metod 

Människor har i alla tider använt sig av berättelser för att förstå sig själva och sin omvärld. För 

länge sedan berättade man sagor och jakthistorier vid elden, idag är det vardagsberättelser som 

delges över kaffekoppen. Oavsett om den är kort eller lång, påhittad eller verklig är det en bit av 

min verklighet som jag ger till dig. När jag lyssnar kan jag få förståelse för ditt handlande och dra 

paralleller till mitt eget (Skott, 2004). Valet av metod för undersökningen grundar sig i möjligheten 

för informanterna att i den sociala situation som intervjun är berätta om sina upplevelser. Att söka 

efter berättelser är ett sätt att söka förstå både dramapedagogogers agerande och deras bild av 

verkligheten (Johansson, 2005). Genom att låta verksamma dramapedagoger delge sina berättelser 

kan vi få förståelse för deras yrkesverklighet och de pedagogiska val de gör i den. En verksamhet 

bör analyseras utifrån ett aktörsperspektiv då det är aktörernas formuleringar av och metoder för att 

lösa ett problem som bildar grunder för den pedagogiska processen (Hedegaard Hansen, 2011).  

 

… på det sättet får man kunskap om den pedagogiska processen, den logik och de värden, normer 

och uppfattningar som härskar i det pedagogiska arbetet.  

Utgångspunkten är nämligen att lärare arbetar utifrån pedagogiskt och didaktiskt formulerade mål 

och strategier, som de själva antar har en betydelse och en effekt i praktiken. (Hedegaard Hansen 

2011:23) 

 

Den här undersökningen fokuserar inte på en ordinarie verksamhet, utan pedagogiska forum som 

sporadiskt äger rum. De verksamheter som ingår i studien är inte enbart förlagda till skolan, men 

har tonvikten vid ett pedagogiskt arbete. Genom att lyssna till och analysera dramapedagogers 

berättelser om sitt yrkesutövande med kan förståelse och kunskap fördjupas om de pedagogiska 

processer som äger rum under en punktinsats med forumspel som metod. 

 

Vad är en berättelse? 

När någon säger ”Det var en gång…” förstår alla att man nu kommer få höra en berättelse. Men 

definitionen är inte lika knivskarp i vetenskaplig bemärkelse. Det finns många olika definitoner och 

förhållningssätt till begreppet. Klart står dock att en berättelse ska svara på frågan ”Vad hände?”. 

Vidare omnämns ofta att en berättelse ska vara temporal och kausal. Temporalitet innebär att 

händelserna sker i en kronologisk tidsföljd och det kausala att dessa händelser har någon slags 
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orsakssammanhang. Dock finns det motsättningar till detta synsätt och idag finns det många 

exempel inom litteratur och film som visar på att en berättelse inte behöver bygga på dessa stommar 

(Johansson, 2005). Jag kommer i denna studie söka efter s.k. livsberättelser. Dessa kännetecknas av 

att berättelsens huvudpoäng innebär en förståelse av världen utifrån berättarens perspektiv samt en 

utvärdering utifrån berättarens värderingar (Skott, 2004). Dramapedagogernas livsberättelse i den 

här studien fokuserar på deras yrkesliv och förståelsen för det sammanhang de verkar i. Genom att 

delge historier både från när de lyckats och när det inte gått som de tänkt kan vi få ta del av deras 

värderingar kring arbetet. Vad som uppfattas som meningsfullt, berörande, frustrerande och 

hopplöst. Inom livsberättelseforskning skiljer man på klock-tid och narrativ tid. Detta innebär att 

man som forskare har sin utgångspunkt i den tid och temporala struktur som skapas i berättelsen 

(Karlsson & Pérez Prieto, 2012). 

 

Den som använder livsberättelser i sin forsning står inför uppgiften att analyser att empiriskt 

material, vilket kan bestå av spontana samtal och fragmentariska uttryck men också färdiga 

berättelser och kollektivt etablerade sätt att berätta. Det senare kan innebära att berättelser från olika 

individer kan bli ganska lika varandra, därför att man berättar vad som förväntas… Livsberättelser är 

alltså både typiska och unika. Genom livsberättelserna förmedlar vi våra traditioner, vanor och 

värderingar, hur vi ser på världen. (Skott, 2004) 

 

Tillvägagångssätt 

Då syftet med den här studien är att undersöka dramapedagogers upplevelser och erfarenheter av 

forumspel som punktinsats är en möjlig väg att belysa detta genom intervjuer. Detta valde jag 

framför skriftliga utsagor eller observationer då jag under intervjun har möjlighet att i socialt 

samspel med informanten stimulera till berättandet och tillsammans utveckla kunskap (Kvale, 

2009). Som intervjuare har jag möjlighet att knyta personlig kontakt med informanten och kan 

anpassa frågor och omformulera dem efter de svar jag får (Andersson, 1994). Genom intervju får 

informanterna möjlighet att förklara och utveckla sina resonemang, något som är centralt för 

förståelsen av utsagorna. Ju större utrymme intervjupersonen får, desto större möjlighet att nytt och 

spännande material kommer fram (Krag Jacobsen, 1993). Innan intervjun fick informanterna ett 

informationsbrev där jag kort beskrivit hur upplägget såg ut samt att jag var intresserad av deras 

berättelser om och erfarenheter av att arbeta i punktinsats, (se bilaga 1). Detta skickades ut i god tid 

innan intervjutillfället för att informanterna skulle få möjlighet att reflektera kring tematiken och 

vilka berättelser de ville delge under mötet. Naturligtvis kan detta ha påverka de berättelser jag 

sedan fick del av så att informanten försökte tillfredsställa mina intressen. Å andra sidan gav det 

möjlighet för dem att reflektera kring och begrunda sina upplevelser i lugn och ro, vilket borde ge 
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en mer komplett berättelse (Skott, 2004). Själva intervjutillfället bandades och jag förde även 

stödanteckningar. Inspelningen transkriberades i sin helhet, delar som citeras i resultatdelen har 

dock bearbetats till skriftspråk för läsupplevelsens skull. 

 

Narrativ analys 

I analysen av det datamaterial jag fått genom intervjuerna söker jag efter teman som vidrör mina 

fokus; uppfattning av forumspel som punktinsats och tankar kring den dramapedagogiska processen 

under en sådan. Även material som vidrör uppfattningar om yrkesrollen är intressant för studien. En 

naturlig sållning kommer att ske av datamaterialet i sökandet efter mina specifika teman. Då detta 

varit uttalat inför intervjun har även informanternas fokus varit detta, vilket förstärks genom mina 

frågor (Karlsson och Pérez Prieto 2012). Jag gör därför inte anspråk på att ge en helhetsbild av 

dramapedagogers uppfattning om sin yrkessituation, utan enbart i förhållande till just punktinsatsen. 

Jag kommer söka efter likheter och skillnader i utsagorna för att utskilja teman i uppfattningarna av 

fenomenet. 

 

 

 

Etiska överväganden 

Att få ta del av en annan människas lyckanden och misslyckanden är ett förtroende att förvalta. I 

enlighet med de etiska riktlinjer som finns är informanterna i studien anonyma och de har lämnat 

sitt samtycke till att delta. Inför intervjun fick de information om hur intervjun skulle gå till (se 

bilaga 1) samt erbjudande om att läsa igenom intervjusammanställningen (Rosenqvist & Andrén, 

2006). Informanternas kön är inte är intressant i sammanhanget och för att ytterligare säkerställa 

deras anonymitet kommer jag genomgående att använda mig av pronomenet ”hen”
2
. I de fall då 

platser nämnts har jag valt att nämna dem som ”skolan”, ”vården” eller ”arbetsplatsen” för att i 

största möjliga mån låta beställare och grupper vara anonyma. 

 

 

 

 

                                                 

2
 Hen är ett könsneutralt pronomen att använda vid beskrivning av någon i tredje person utan att påvisa kön 

genom ”han” eller ”hon”. 
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Resultat 

Nedan kommer jag att redogöra för de två djupintervjuerna och därefter analysera resultatet. Mina 

informanter kallas Frilansaren och Den Anställda, då detta var en skillnad i deras verksamhetsform. 

De kursiverade delarna i texten är citat från informanterna. I vissa fall har jag valt att ta bort vissa 

delar av citaten då det varit upprepningar och markerar detta med  // . Mellan citaten redogör jag för 

informanternas utsagor genom sammanfattningar av vad de sagt. Mina egna reflektioner redogör jag 

för i anlysdelen.  

 

Berättelser från Frilansaren 

Det är en solig vårdag då jag och Frilansaren stämt träff i en hotellfoajé. Dramasverige är litet och 

vi inser att vi har träffats tidigare i forumspelssammanhang. Hen har många års erfarenhet av arbete 

med forumspel riktat till både vuxna och barn. Punktinsatserna har ägt rum såväl inom skolans värld 

som i utbildning för personal. Hens brinnande engagemang i förändringsarbete märks under hela 

samtalet. Det glittrar i ögonen och i berättelserna hen väljer att delge finns detta engagemang som 

en tydlig röd tråd. 

 

Engagemang för förändring som utgångspunkt 

Jag frågar vad det är som får hen att vilja jobba med förändringsarbete genom punktinsatser och 

svaret kommer snabbt. 

 

Det har varit väldigt uppenbart för mig ända sen jag var barn. Så länge jag kan komma ihåg har 

jag varit mycket intresserad av makt och maktrelationer och vad jag kan göra för att påverka när 

maktrelationer inte är okej. Redan på låg- och mellanstadiet höll jag på så. Gjorde pjäser om folk 

som hamnade i narkotikamissbruk. Jag funderade över hur kan jag eller du vara den som bidrar till 

att den här världen förs i den riktningen så att den blir bra. Det finns ju väldigt många olika sätt…//  

Som lärare kan man följa en grupp under kanske tre år och då har man ganska djup påverkan på 

sina elever. Men jag tycker att jag är bra på att möta väldigt, väldigt många människor och jobba 

så att det sprider sig som ringar på vattnet. 

 

Hen förklarar vidare att det är en av fördelarna med att frilansa. Det är ett medvetet val för att just 

kunna nå många grupper. Styrkan med att forumspel i förändringsarbete anser hen vara 

de ”kunskapande processerna” man når. Genom blandningen av reflektion, övningar och spel 

skapas en praktisk etisk kunskap.  
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Ibland så säger man ju ”träna inför framtiden” men jag se det inte bara som att träna. Jag ser det 

också som att genom att göra de där sakerna, att se sina kollegor göra sånna handlingar, så öppnas 

det en större kunskap hos en. Man förstår att man kan handla på många kloka sätt. Inte bara på 

ETT klokt sätt, ETT dumt sätt eller så… 

 

Pedagogiska redskap för ett dramapedagogiskt processarbete under punktinsats 

Vid en punktinsats är början väldigt viktig, viktigare än när man arbetar under långa processer. 

Starten avgör om gruppen godkänner hen som ledare och finner arbetet lockande. Frilansaren 

påpekar skillnaden mot kontinuerliga grupper där man har möjlighet att komma grupperna närmare 

och rätta till eventuella missförstånd.   

 

När jag möter en grupp så är jag dels väldigt mån om att vara mig själv. Att både komma som den 

människa som just jag är, med den kunskapen som just jag har och att liksom hålla i arbetet. // 

Väldigt mycket handlar om att vara närvarande i just den stunden som är. Sen går jag väldigt, 

väldigt försiktigt fram i början. 

 

Hen berättar att det inte handlar om tempo utan snarare om upplägget. Genom att varva samtal, 

enklare övningar och reflektion bygga upp en trygghet och gruppens intresse att vilja arbeta vidare. 

Frågor och övningar är väl relaterade till gruppens vardag och verklighet. Alla i gruppen erbjuds att 

i början av passet berätta en historia och mot slutet av passet får de som vill spela upp ett spel. Hela 

tiden med det dramapedagogiska tänket för vad som passar just den här gruppen och den här 

situationen. Frilansaren ger ett exempel på hur fel det kan gå när man inte är fullständigt närvarande 

under passet. Hen skulle göra en punktinsats i vården och arbeta med personalen. Denna gång var 

det en väldigt stor grupp, på ca 45 personer. 

 

Jag inledde med att alla skulle få berätta någonting som är bra och dåligt i jobbet. En händelse 

som gjorde dem glada och en händelse som besvärade dem i jobbet. Och det där började och jag 

inser efter ett tag att ”oj, det här kommer att ta hela passet och jag kan inte avbryta för de berättar 

mycket viktiga saker”.  Men så tänkte jag att det fick jag lov att avbryta, jag behövde göra en 

överenskommelse med gruppen att ”Nu har vi hamnat i att det är så här och jag behöver höra: hur 

gör vi? Vi kan ägna resten av passet till att…”. Ja, och där var det jag som inte riktigt hade gjort 

överenskommelsen ordentligt. Först med uppdragsgivaren, för då skulle jag ha gjort så att jag inte 

hade så många. Och sen hade jag inte riktigt stannat upp och tänkt igenom att jag hade 45 personer 
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där inne. Utan jag hanterade det ju lite som att jag hade en grupp på 15. Så jag satte fart på något 

som inte riktigt blev hållbart för dem. 

 

Frilansaren berättar att hen inte blev nöjd med hur passet blev. Även om gruppen deltog i hela 

passet utan motsättningar anser Frilansaren att de inte fick riktigt det som de hade kunnat få ut. 

Hade hen tagit in ramarna hade uppstarten varit bättre anpassad till situationen.  

 

En av de saker dramapedagoger kan är att göra så att varje person får utrymme. Vi har liksom ett 

arbetssätt som gör att alla som vill bli lyssnade till, synliga och delaktiga kan vara det. Och då är 

det av värda att göra grupperna så att de kan få ut detta. 

 

Frilansaren brukar eftersträva grupper på ca 15 personer. Då hinner man med både samtal, övning 

och reflektion. För reflektion är en annan viktig del i arbetet. När dramaövningen fördjupas genom 

efterföljande reflektion kan gruppen dra paralleller till sin egen situation. Frilansaren berättar som 

exempel om en övning hen gjort i ett forumspelsprojekt för att arbeta kring kränkningar inom 

vården. 

 

Jag gör saker som är lekfulla, men jag gör dem på ett allvarligt sätt liksom. Vi har gjort en övning 

där man bara säger någons namn och så går man och ställer sig vid dens plats. Då säger den ett 

namn och går och ställer sig vid den platsen. Efter det så pratar vi om hur vi gjorde den här 

övningen; att vi sa namn, tog ögonkontakt med varandra och så gick vi över rummet. När gör ni det 

i ert jobb? Vad har ni för tankar kring namnanvändandet? När funkar ögonkontakt och när inte? 

Och då reflekterar dom kring det i förhållande till sina patienter. 

 

Hen berättar vidare att hen alltid läser på väldigt noga inför ett projekt. Att ha en stor förståelse och 

faktakunskap om det hen ska arbeta med, men samtidigt vara öppen för vad gruppen säger. Det är 

deras ”sanning” som gäller. 

 

Uppfattning av fenomenet forumspel som punktinsats 

Att det finns starka både för och nackdelar med att jobba som Frilansaren med punktinsatser är 

mycket tydligt. Hen poängterar det komplicerade i att någon annan tycker att en grupp behöver 

arbeta med vissa frågor. Ofta är situationen så att rektorn tycker att eleverna måste träna sig på eller 

chefen anser att personalen behöver lära sig att. Frilansarens sätt att hantera detta är bland annat 

skapa små ”kontrakt” med gruppen. Frågor som ”vad är vi här för?” och ”vad vill ni ha ut?” ställs. 
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Detta är något som Frilansaren anser att man som frilans också behöver ha klart för sig. Vad vill jag 

använda forumspelsmetoden till? Hur ställer jag mig till det som uppdragsgivaren vill ha ut? Det 

kan bli en krock mellan ens egna värderingar, behovet att betala brödfödan och beställarens syfte. 

 

Som pedagog kan det även vara väldigt krävande att ständigt komma till grupper man inte känner. 

Frilansaren beskriver att hen emellanåt har saknat relationsbyggandet i frilansjobbet. Ofta har man 

inga kollegor nära och grupperna träffar man oftast bara någon gång. 

 

För att vara en som väljer att jobba med punktinsatser så tror jag att man har behov av att ha 

relationer runt omkring sig som är långvariga liksom. Det kan vara relationer på olika sätt men det 

är ju krävande att hela tiden komma i en ny presentationssituation med andra människor. 

 

Å andra sidan framhåller hen just detta som styrkan med punktinsatser, framför allt när det används 

i någon form av förändringsarbete som ju forumspel ofta är. När man kommer till en grupp okänd 

för pedagogen kan man ”bråka” lite med dem på ett annat sätt än om man vore en del av deras 

vardag. Det är ingen som har några föreställningar om att man alltid tjatar om vissa saker eller att 

detta har att göra med något som hände tidigare i veckan. Frilansaren beskriver det lite skämtsamt 

som förr i tidens hovnarrar. De hade rätten att säga saker eller bete sig på andra sätt. Samma rätt får 

man som dramapedagog vid en punktinsats. Att bryta normer kring hur man beter sig på t.ex. 

arbetsplatsen och visa på saker som ingen annars ser. 

 

Den gruppering man ingår i har liksom en gruppkultur, vissa saker ses som utgångspunkter, vissa 

saker ses som ”så här gör inte vi eller det är larvigt” och när man kommer, till exempel till en 

avdelning, när man kommer in som ny i den där kulturen så skolas man upp. // Man skolar in 

varandra i vad det är man behöver göra. Man ser det som en verklig utgångspunkt istället för en av 

flera och där tycker jag att punktinsatser är något som är… Alltså jag får möjlighet att gå mellan 

olika yrkeskulturer där min yrkeskultur får möta deras kultur. I varje kultur lär jag mig någonting 

om min egen och om deras. Och när man är en sån där, fjäril låter konstigt, men en som åker runt 

mellan blommorna då kan man ju ta med sig saker från en verksamhet in i en annan verksamhet. 

Man blir som den där hovnarren, jag tror att hovnarren också kunde fylla en sån funktion. Han 

kunde liksom avslöja kungen, ta bort slöjan från det som inte gick att se. Nu gjorde väl hovnarren 

det på lite mer lustiga sätt, kanske lite busigt och fräckt. Men det kanske finns lite grann i mitt 

arbete med. Jag kan ju efter ett tag, några timmar, när jag tycker att jag har en relation. Då kan jag 

också säga att ”hörrni, får jag bråka lite nu?”. 
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Frilansaren påpekar det lite roliga i att ledaren i forumspel och –teater kallas joker, även om hen 

inte tror att det var Augusto Boals åtanke. Men att arbeta med forumspel i punktinsats fyller samma 

funktion, att vända blicken och visa på det grupperna inte sett tidigare. Ibland kan det dock vara en 

övertro på vad dramapedagogen kan åstadkomma under en punktinsats, vilket Frilansaren avslutar 

med att framhålla. 

 

Ibland kan man känna att dom tror att man har ett trollspö och kan ändra saker och ting, men det 

är inte så. Eller… på ett sätt har man det också, lite av ett trollspö. En del av de här sakerna, en del 

av lekarna man kan erbjuda kan nästan förtrolla en stämning så att det blir en fin stämning. Och 

lite grann har man ju det också idet att, i det här med punktinsats. Att jag kommer som någon 

utifrån, som är ett oskrivet kort. Lite av ett trollspö finns det i det. En slags förväntan från folk som 

gör att dom lägger in mer i det som ska hända än vad de skulle göra ifall det var någon som fanns i 

deras vardag… Alltså om man nu ser det som ett trollspö. Trollspö verkar ju som om man gör något 

magiskt, det tycker inte jag att man gör. 

 

Med de orden är intervjun slut, jag tackar för berättelserna hen delgett och vi beger oss båda ut i 

vårsolen igen. 

 

 

Berättelser från den Anställda 

Över en kopp kaffe hemma hos den Anställda någon vecka senare får jag höra hens berättelser från 

forumspel som punktinsats. Till hundens snarkningar under bordet förs jag bort i livfulla historier 

om en dramapedagogs yrkesliv. Hen har gedigen erfarenhet av att jobba med forumspel, främst i 

skolmiljö riktat till barn och unga. Efter många år på golvet har hen mött många olika klasser och 

tron på metoden grundar sig i just dessa erfarenheter. 

 

Viljan att jobba med ungdomar som utgångspunkt 

Intresset för forumspelsmetoden startade under utbildningen till dramapedagog. Hen hade tidigt 

som fokus att jobba med ungdomar och hen resonerar att det däri finns någon slags vilja till 

förändringsarbete. Att kunna påvisa att man faktiskt har val och kan styra sitt liv. Det är en av 

orsakerna till valet att arbeta med just forumspel. 

 

Det är en helt fantastisk metod och varje gång jag gör det så blir jag lika fascinerad av att det är så 

jävla starkt. Faktiskt. Jag har säkert varit med om att det inte blivit så bra, men jag kan inte riktigt 
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minnas någon sådan gång. Sen har det ibland inte blivit spel, men det har blivit bra ändå. Det har 

blivit bra och viktiga samtal. 

 

Jag frågar vad hen tror det är som gör att det är så starkt. 

 

Jag tror det är… för att man hamnar… för att det ska funka så måste det vara ett ämne som berör. 

Ofta blir det någon slags allmängiltiga, mellanmänskliga ämnen som berör oss. Så gör man det här 

spelet och så upptäcker man att man känner någonting och så kommer andra och bryr sig och vill 

hjälpa till. Och så är det ju det här att man lyfter på häcken och gör. Man sitter inte bara och säger. 

Här går man upp och gör och någonting händer. Och jag gjorde det. Jag gjorde en förändring. Jag 

gjorde en förändring i den här scenen till det bättre. DET tror jag är styrkan. Och när man väl 

upptäcker den styrkan så… jag kan göra någonting. Det är styrkan. Att vi faktiskt får cred för att vi 

handlar, direkt. 

 

Den Anställda resonerar vidare kring vikten av det lösningsinriktade i forumspel. Att alla vill göra 

en förändring från det sämre till det bättre. Att man kan så tydligt se vad som kan fungera i 

verkligheten med kroppspråk och tonfall. I hens arbete med grupper, framför allt ungdomar, finns 

det en vilja att visa att man inte är maktlös även om det kan kännas så. Genom pedagogiskt arbete 

försöka locka fram en inneboende styrka hos eleverna och visa att ett agerande faktiskt kan skapa 

förändring i mitt liv. Vill jag att något ska förändras måste jag vara delaktig i att det sker. 

 

Det finns en styrka i att faktiskt någon gång få känna att jag faktiskt kan förändra. Jag tycker att det 

är… den är grym. Det är en grym metod. 

 

Pedagogiska redskap för ett dramapedagogiskt processarbete under punktinsats 

Den Anställda har även jobbat mycket med forumteater. Hen berättar att gruppen då får börja med 

forumspel och om det funnits en vilja att fortsätta verksamheten efter punktinsatsen har det naturligt 

gått över till forumteater. Processerna startar på ungefär samma sätt, skillnaden blir att vid 

övergången till teater tar ett mer konstnärligt fokus över. Vid formspel är arbetet bara för gruppen 

som är där, fokus är på deras verklighet och vad de tycker. Arbetet utgår alltid från ett specifikt tema 

som antingen beställaren eller gruppen bestämmer. Ofta blir temat skola, då ämnet ligger nära 

eleverna och inrymmer många olika slags problematik. Den Anställda berättar vidare att hens knep 

för att få ovana grupper att delta är tempot.  
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Det är viktigt att jag som pedagog håller ett högt tempo. De ska inte hinna tänka förrän de är klara. 

De ska bara hinna tänka på det som de är där för, inte vad de gör. // Då hinner ingen se sig själv. 

Man bara kör på. Och så sitter de där efteråt och bara ”wow”. För det är väldigt ofta ”wow” med 

forumspel. Och det är häftigt. Självklart finns det ju de som går därifrån och tycker att det var 

tråkigt, men det är väldigt mycket ”wow”. Att de har gjort någonting och att de vågade. Gå upp på 

scen, vågar visa… 

 

Andra lärdomar den Anställda delar med sig av är att alltid inleda med skratt. Hen menar att så 

länge vi inte har skrattat tillsammans går vi och passar på varandra. Hen försöker även att förebygga 

gruppernas förutfattade meningar om vad som ska ske under arbetet genom att be lärarna att inte 

berätta något om vad de ska få göra. Om klassen bara har informationen att de ska iväg och träffa en 

dramapedagog och får uppleva resten på plats undviks missförstånd eller missvisande beskrivningar 

av vad ett dramapass innebär.  

 

Den Anställda kommer ihåg en gång som blev väldigt lärorik och gav en stark pedagogisk insikt. 

Hen arbetade med en högstadieklass som var rätt stökig. Främst var det ett gäng ”busiga grabbar” 

som stojade runt. Arbetet hade börjat som hen brukar med idéspåning kring det valda temat skola. 

De hade fått säga bra och dåliga saker som fanns i skolan och skrivit på lappar. Grabbgänget hade 

larvat sig under lappskrivningen och velat att det skulle stå ”kexchoklad” på en utav dem. 

 

När jag ska lägga ut lapparna på golvet så de får gå och ställa sig vid det ord de vill göra ett spel 

kring tvekar jag hur jag ska göra med kexchoklad-lappen. Men jag bestämmer mig ändå för att 

lägga ut den. Men jag tänkte att ”om de ställer sig där, då ska de allt leverera ett spel”. Jag lägger 

ut den och tänker att ” men de kommer ju inte att ställa sig på den, det är ju bara tjafs”. Sen får de 

gå och ställa sig och hela det där gänget ställer sig vid den där jävla kexchoklad-lappen. Jag säger 

att ”Okej, ni får köra. Men det ska bli ett spel. Nu är det slutlarvat.” Du vet, jag pekar med hela 

handen. Och tio minuter går. Det är dags för uppspel. Och de spelar… världens spel. Som handlar 

om kafeterian på skolan. Och om hierarkier och maktbalanser. Om att vissa ska man självklart 

bjuda, vissa ska man självklart låna ut pengar till även om man bara har fem spänn till en bulle 

själv så kommer rätt person så lånar man ut den där femman. Och har man kexchoklad, det var det 

som var skälet, har man kexchoklad och så kommer den eller den från åttan eller nian så bjuder 

man tills man kanske inte har någon kvar. Och det blir så mycket inhopp för ALLA känner igen det 

här. Det är ett brinnande ämne. Lärarna står och säger att ”NU fattar vi, NU får vi ju se vad det är 

som händer. Vi har förstått att det är något som händer i kafeterian, men inte vad”. Och det är ju 

det som de visar i forumspelet. Det är så mycket inhopp att vi knappt hinner med de andra spelen, 
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för det är så brännande. Och då var det verkligen såhär ”tänk om jag tagit bort den här lappen…”. 

Det här var det mest brinnande som fanns, men de kunde inte sätta ord på vad det var. Men alla 

visste vad det där med kexchoklad innebar. Och hade de inte fått göra det där, som var det mest 

viktiga för dom, för hela gruppen… Där lärde jag mig en, tack och lov lycklig, läxa. Men ta smällen 

när den kommer. Nästa gång står det räkbåt och det är en fjantlapp. Men ta det när det blir. För det 

kan betyda något annat.  

 

Hen tror att det är just sådana tillfällen som är styrkan med punktinsatser. Att någon kommer utifrån 

och erbjuder ett nytt sätt att arbeta kan lossa band i gruppen och viktiga frågor kan lyftas. När 

pedagogen inte har någon förförståelse vem som brukar göra eller säga vad i gruppen.  

 

Uppfattningar av fenomenet forumspel som punktinsats 

Fördelen med punktinsatser anser den Anställda vara att man når grupperna på ett annat sätt som 

pedagog. Man kommer in som något spännande utifrån och är inte en del av gruppens vardag. 

 

Man kommer in till de här ungarna, har man dessutom möjlighet att ta dem ifrån skolan eller att 

man åtminstone inte har dem i sitt klassrum är det ju jättebra. Sen möter man dom och då är man 

chick höll jag på att säga men lite… alltså en ny person de inte känner. Man ska göra något de inte 

varit med om tidigare och så kör man bam – bam - bam i tre timmar och snurrar runt. Man är inte 

deras lärare och så är det klart… Alltså, du slipper vardag. Du går in och river av det här. Du kan 

komma dit och till och med vara rätt cool och ball i deras ögon emellanåt. På det viset är det rätt 

enkelt. Det betyder inte att det är enkelt att göra alla gånger. Och sen går du därifrån. Du har 

sluppit en massa saker. För det måste man ju komma ihåg. Att som lärare när du har de här 

eleverna dag in och dag ut. Alltså de kommer aldrig att kunna göra de saker vi gör med de 

eleverna. Det kan inte vi heller göra med de grupper vi träffar dagligen eller kontinuerligt under en 

lång tid. För vi får andra relationer och det händer saker i gruppen. Och hela de psykologiska 

bitarna. Och det slipper man. Man går in och kör och sen går man därifrån. Oftast ganska nöjd 

också. Man lämnar nöjda elever och man går nöjd därifrån. 

 

Arbetsmiljömässigt tror inte den Anställda att det är någon större skillnad på att göra punktinsatser 

som fastanställd eller egenföretagare. Hen tänker att skillnaden blir för kunden med kringarbetet i 

form av möten och dyl. Som fastanställd har man större möjlighet att ha möten och finnas på plats 

på skolan en heldag om kunden så önskar. Är man frilans debiteras kunden för detta, vilket gör att 

det kan bli en prisfråga hur mycket själva kringarbetet får kosta. Hen tror inte att själva kvalitén på 
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arbetet med forumspel i gruppen påverkas, utan snarare möjligheten till uppföljningsarbete och 

feedback. Den Anställda avslutar med sin syn på vad man som dramapedagog faktiskt kan eller inte 

kan åstadkomma hos en grupp. 

 

Jag önskar att vi hade ett trollspö. Men det har vi inte. Vi är dramapedagoger, vi har en metod. Den 

är inte bättre eller sämre än någon annan metod, det är en metod. Och allting beror på vad man 

gör av den och med den. Och vilken grupp vi har framför oss. För det spelar roll. Alla funkar inte 

med drama, lika lite som alla funkar med katederundervisning. 

 

Och med de orden var den andra intervjun till ända. Med bandspelaren fylld än en gång tackar jag 

för berättelserna från hens yrkesliv och beger mig hemåt, inspirerad att påbörja analysen. 

 

 

 

Analys 

Jag kommer nedan att redogöra för de teman som jag tycker mig se i informanternas utsagor. Både 

för och nackdelar kommer att lyftas fram samt mina tolkningar av detta. Att det finns många 

kvalitéer i forumspelsmetoden visar det engagemang som båda informanterna har för metoden. Den 

Anställda talar främst om möjligheten att påvisa varje individs möjlighet till att skapa förändring, 

både i sitt eget liv och i samhället i stort. Hens arbete har en tydlig förankring i skolans värld, främst 

i högstadieåldrarna. Fokus för hens verksamhet ligger därmed mycket i teman som är aktuella i den 

åldern, såsom skolans vardag, vänskap och identitetsökande. Genom erfarenheter och upplevelse av 

forumspel har hen skaffat sig kunskap och metoder för att anpassa till den verkligheten. Även om 

hen tror på styrkorna med det gestaltande språket uttrycks även att det inte passar alla. Men i de 

grupper där det funkar, funkar det ofta väldigt bra enligt hen. Frilansaren har ett stort engagemang 

att vara en motkraft till maktstrukturer och kränkningar. Det är därför hen använder 

forumspelsmetoden, för att tydliggöra, utbilda och låta grupper finna sätt att motverka. Hen pratar 

om praktisk etisk kunskap som målet med forumspel och punktinstatsens styrka är att hen får 

möjlighet att nå många olika grupper. Som dramapedagog har hen metoder för att låta alla bli 

lyssnade till, vilket även ingår i forumspelsarbetet. 

 

Pedagogen som oskrivet kort 

Båda informanterna visar ett starkt driv att arbeta i punktinsatsform. De har tagit aktiva val att 

arbeta på det sättet istället för med mestadels eller enbart fasta grupper. En viktig aspekt som båda 
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framhåller är att man som pedagog kommer utifrån och är ”ett oskrivet kort” för gruppen. Genom 

att vara detta anser båda att man kan nå gruppen på andra sätt än om man var en del av den 

ordinarie verksamheten. Uppfattningen av forumspel är därmed framför allt positiv och båda 

dramapedagogerna har en stark tro på att det gör skillnad och är viktigt. Dock påpekar båda 

trollspö-önskningen från uppdragsgivare. Att det finns en uppfattning att dramapedagoger genom 

sitt arbete kan åstadkomma effekter som andra inte lyckats med. Under intervjun hinner vi inte 

problematisera detta, men jag antar att detta har en påverkan på deras arbete. Det är ett tungt ansvar 

att axla, framför allt om man vet att det inte är realistiskt. Frilansaren hävdar dock att bara 

önskningen att en dramapedagog sak komma med sin trollstav gör att gruppen lägger in mer i 

upplevelsen än vad de kanske annars skulle ha gjort. Hen drar paralleller till ett mindre lyckat 

projekt hen hade, där gruppens storlek gjorde att ingången till forumspelarbetet blev fel. Där menar 

hen att ”trollspöet” förbrukades. Om inte starten blir givande kommer dessa förväntningar på 

avkall. I ett längre processarbete går detta möjligtvis att återupprätta, men i en punktinsats är 

gruppens inställning till det ”magiska” förbrukad. En förståelse för vikten av en god uppstart är 

således viktig vid framförallt punktinsatser. Även den Anställda påtalar detta med förväntningar och 

har som knep att gå runt dem genom att be läraren att inte berätta vad det är gruppen ska få göra. 

Hen menar att en felaktig beskrivning kan vara förödande för gruppens inställning till passet.  

 

Det jag uppfattar som en av de stora skillnaderna mellan att göra punktinsatser och att ha grupper 

kontinuerligt är hur fokuset för arbetet förskjuts. I en kontinuerlig grupp tar det gruppdynamiska 

och –psykologiska större plats. I en punktinsats kan du fokusera mer på det tema ni ska nå under 

arbetet. Du har ingen förförståelse för problematik i gruppen, vilket kan vara både positivt och 

negativt. Men ser man på ”kexchoklad-historien” som den Anställda berättade så får man nog ändå 

ana att utslaget hade kunnat bli ett annat om hen varit deras ordinarie lärare. Kanske hade då 

möjligheten att få visa för någon som kan lyssna utan att bara se ”de stökiga grabbarna” gått 

förlorad. 

 

Nerver och magi 

Intressant är de nerver som både den Anställda och Frilansaren påtalar. Den Anställda använder 

uttryck som att ”snurra runt” gruppen och att hen ”kör sitt race”. Uttryck som för tankarna till fart 

och fläkt. Frilansaren beskriver att göra en punktinsats som att stå på scenen. Det är samma nervösa 

nerv innan mötet med en ny grupp som inför en teaterföreställning. 

 

Timmarna innan så tänker man ”Va fasen gör jag det här för? Varför ska jag möta nya människor 
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idag igen?” och sen när man har kommit en liten bit in i jobbet så är det ”jäklar vad spännande, 

det här har jag aldrig hör förut. Åh, vilket yrke jag har som får möta nya grupper, nya människor, 

nya sätt att tänka!”. (Frilansaren) 

 

Är det denna nerv som lockar de båda? Ett arbete med punktinsatser blir aldrig samma sak, aldrig 

släntrian. Frilansaren uttrycker vidare att det inte är samma kick efter en ordinarie grupp som efter 

en punktinsats. Mina tankar förs till när man utfört något som man varit nervös inför och inte riktigt 

trott att man vågar. Känslan efteråt när man har klarat det. Punktinsatserna fyller den personliga 

funktionen att utmana och ständigt vidga vyerna. Att arbeta med något man brinner för och 

samtidigt fortsätta lära sig nytt, både som människa och pedagog. Den Anställda uttrycker en 

trygghet i att ha arbetat länge med forumspel då hen kan sin planering. Hen säger att ”ju mer 

välplanerad du är, desto mer kan du improvisera”. Jag tolkar även detta som en vilja att utforska, 

söka nya sätt och nya perspektiv på något välbekant. Det finns en tydlig nyfikenhet hos de båda 

pedagogerna, trots att de är väl förtrogna med arbetsformen. 

 

Utveckling av punktinsatser  

Gemensamt för de bådas berättelser är att de berättar om punktinsatser som startat som 

engångstillfällen, men utvecklats till ett återkommande projekt. Den Anställda berättar om en 

etableringsdag för åk 7, som efter lyckat resultat hölls flera år på raken. Nya elever varje gång, men 

med samma vuxna och samma ramar runtomkring. Frilansaren berättar om punktinsats i vården där 

hen träffar olika grupper varje gång, men det var på samma plats och med samma uppdragsgivare 

under en längre tid. Finns det en vilja hos både dramapedagoger och beställare att använda 

punktinsatser i längre processer? Som jag ser det plockar man godbitarna ur kakan, man får 

punktinsatsen fria form då den avbryter mot ordinarie verksamhet samtidigt som man får viss 

kontinuitet och möjlighet till fördjupning av samarbetet och projektet som sådant. 

 

Ensamhet 

När man arbetar i punktinsats hinner man inte lära känna gruppen på ett djupare plan, något som 

främst Frilansaren påtalar. Det är intressant att hen problematiserar arbetssituationen för 

dramapedagoger som arbetar frilans med punktinsatser medan den Anställda hypotetiskt inte tror att 

det är någon större skillnad. Frilansaren nämner att hen tidigare saknat relationsbyggandet, men löst 

detta genom att samverka med andra dramapedagoger. Jag ser detta som en varningsklocka då det 

enligt min uppfattning blir allt vanligare att dramapedagoger arbetar frilans. De flesta fasta tjänster 

finns i kulturskolor och de dramapedagoger som inte fokuserar på det konstpedagogiska 
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perspektivet får därför söka sig till egna projekt eller punktinsatser. Den Skapande skola-satsning 

Kulturdepartementet initierat stimulerar till ytterligare punktinsatsjobb för dramapedagoger 

samtidigt som skolors intresse att fastanställa minskar. Hur kommer framtidens arbetsmiljö att se ut 

för dramapedagoger? Frågan problematiserar jag ytterligare under vidare forskning. 

 

Vem bestämmer varför? 

Båda talar om det svåra med att någon utifrån har bestämt att punktinsatsen ska äga rum. I skolans 

värld kan detta visa sig i lärarnas agerande och motsättning mot verksamheten, något som främst 

den Anställda påtalar. Båda dramapedagogerna har sina knep att handskas med det, utifrån den 

verksamhet och målgrupp de har. Frilansaren försöker skapa vad hen kallar ”kontrakt” med gruppen 

kring varför de är här och vad de vill få ut av det. Genom att gå varsamt fram och hela tiden närvara 

i det som sker just då. Den Anställda berättar att hen försöker bekräfta att hen förstår dilemmat, men 

visa sig positiv till arbetet med dem. Att inte alliera sig med läraren utan vara där för gruppens skull 

är även det en viktig aspekt. 

 

Sammanfattning av analys 

Jag har analyserat resultaten från intervjuerna utifrån de teman jag funnit. Dessa berör på olika vis 

mina forskningsfrågor. De olika uppfattningarna och erfarenheter dramapedagogerna har av 

forumspel som punktinsats visar sammantaget en positiv inställning till fenomenet. Det är en 

nyfikenhet och vilja att stimulera till förändring som driver. Det lösryckta med punktinsatsen har 

både för- och nackdelar. En tydlig fördel är att komma in som ny, utan förutfattade meningar om 

roller och normer i gruppen. Genom detta kan man bryta stagnation och låta individerna finna andra 

sätt. Som pedagog står man även ständigt för nya utmaningar och lärdommar. En tydlig svårighet är 

första intryckets inverkan, vilket kan vara avgörande för gruppens upplevelse. Även den ensamhet 

som kan upplevas som frilans, utan möjlighet till relationsbyggande med grupperna. 

Forumspelsmetoden betonar tydligt förändringssyftet, något som både förstärks och försvagas i 

punktinsats form. När det kommer som ett nytt inslag kan grupper uppleva det upplyftande att få 

uttrycka sig på ett annorlunda sätt. Saker som varit svåra att beskriva tidigare kan tydliggöras. Men 

en långvarig förändring kan vara svår att åstadkomma. Förhoppningsvis sår punktinsatsen ett frö. 

Men som den Anställda uttrycker det: ”För det spelar ingen roll vad du gör för punktinsatser, 

punktinsats är punktinsats. Förändringsarbete är långsiktigt, det tar tid.” 
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Diskussion 

Båda dramapedagogerna visar en positiv inställning till punktinsatser och en tro på den sortens 

verksamhet. Frilansaren berättar om sin vilja att nå många och att hon anser metoden bidra till att 

skapa praktisk etisk kunskap. Den Anställda delger historier från skolans värld där hon som okänd 

pedagog gett eleverna redskap att förklara sådant de tidigare inte haft ord till. Båda informanterna 

framhåller att vara ett oskrivet kort för gruppen är styrkan med punktinsatser, då dels individerna får 

möjlighet att testa nya roller inom gruppen och den nya ledaren kan locka fram upplevelser genom 

sitt utifrånperspektiv. Det är inte förvånande att båda finner positiva styrkor med punktinsatser, då 

båda valt att jobba på just det viset. Utslaget hade naturligtvis blivit annorlunda om jag intervjuat 

pedagoger som aktivt valt ett annat arbetssätt. Förvånande anser jag däremot att informanterna 

påtalar liknande kvalitéer, trots deras olika engagemang och verksamhetsform.  

 

Min uppfattning är att det allmänt råder en negativ inställning till punktinsatser. Tecken på det anser 

jag mig finna främst i den allmänna jargongen, både i drama-världen och i samhället i stort. Ett 

tydligt exempel är URs radioprogram, där man hävdar att forskning visar på negativa effekter av 

temadagar men inte hänvisar till vilka studier man menar (Sveriges Utbildningsradio, 2007). Detta 

gör att det är av värde att få höra upplevelser och reflektioner från personer som arbetar på detta 

sätt. Inte för att få svar på OM det ger effekt eller inte, utan för att undersöka vilka kvalitéer de 

upplever. Om jag även hade intervjuat beställare hade vi fått ytterligare ett perspektiv på fenomenet. 

Då omfattningen av en c-uppsats är begränsat får ytterligare djupintervjuer vänta tills vidare 

forskning. Forumspel som punktinsats är en verksamhet med både för- och nackdelar i ett 

förändringsarbete, vilket jag anser att informanternas utsagor visar på. Min önskan hade även varit 

att få ta del av berättelser om tillfällen då det inte gått så som de tänkt, då punktinsatsen gått fel. 

Kanske för att det är svårt att berätta om när man känner att man misslyckats eller för att det oftast 

går att rädda upp situationen så att man i punktinsatsen når andra kvalitéer är svårt att avgöra. 

Dramapedagogerna delgav båda tillfällen då det var på väg att gå fel, men fokuserade på de val de 

gjort för att rädda upp. Naturligtvis betyder inte detta att en dramapedagogisk punktinsats alltid får 

ett positivt utfall. 

 

En fundering som uppstått längs vägen är om forumspel lämpar sig bättre för korta punktinsatser än 

annat dramapedagogiskt arbete. Det finns i arbetet ett tydligt mål; att göra spel där man får testa 

olika sätt att handla. För ovana grupper som har svårt att se syftet i det dramapedagogiska arbetet 

kan tydligheten vara trygghetsskapande. Den Anställda lyfter även fram just det lösningsinriktade 

som styrkan. Det finns en tydlig process när man arbetar, från uppvärmning, idéspåning och spel, 

men den sträcker sig främst under det berörda passet. Ska gruppen arbeta vidare under en längre tid 
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övergår det snart till forumteater, enligt den Anställdas erfarenheter.  

 

Metodanalys 

Jag har valt att endast ha två informanter i denna studie. De har delgett sina upplevelser genom 

djupintervjuer i syfte att höra deras berättelser från sitt yrkesliv. Ett annat sätt hade varit att 

intervjua fler, men under kortare tid. När syftet var att söka finna berättelser hade kortare intervjuer 

begränsat möjligheten till berättande. Med gott om tid att fördjupa och ställa frågor kunde 

informanterna berätta det de ansåg viktig och vidareutveckla sina resonemang (Krag Jacobsen, 

1993). Fler informanter kanske hade gett ytterligare perspektiv på fenomenet, men inte nödvändigt. 

 

Varför valde jag just att använda mig av narrativ metod? Varför söka just berättelser? Jag valde 

dramapedagogers perspektiv för att få en uppfattning om de tankar som finns ”på golvet” i arbetet 

med forumspel som punktinsats. Genom att ta del av de pedagogiska handlingsredskap 

dramapedagogerna har och historierna om när de utvecklat eller använt sig av dessa har jag försökt 

fördjupa förståelsen för fenomenet. Istället för att ställa frågan ”hur hanterar du ett pedagogiskt 

dilemma under en punktinsats?” fick informanterna berätta om lyckade och mindre lyckade insatser. 

Detta gjorde att de själva valde ut konkreta situationer de tyckte var relevanta och kopplade sina 

reflektioner och åsikter till detta. I berättelserna synliggörs de normer och uppfattningar som 

pedagogerna har och varför de har dessa (Hedegaard Hansen, 2011). Om jag till exempel hade 

observerat deras verksamhet istället hade jag kanske fått syn på hur det praktiskt fungerar, men inte 

de tankar som finns bakom handlingen. Det anser jag mig ha fått del av genom de berättelser som 

delgetts. 

 

 

 

Förslag på vidare forskning 

Punktinsatser är brännande hett idag. Framför allt inom skolans värld, då Skapande skola-pengarna 

från Kulturrådet gör att det blir allt vanligare att dramapedagoger tas in för kortare uppdrag. 

Kopplat till denna uppsats, där informanterna har en tydlig positiv inställning till punktinsatser, 

anser jag det viktigt att fördjupa sig i frågan. Hur upplever andra dramapedagoger det att vara 

verksam genom korta insatser och vilka dramapedagogiska metoder använder de sig av då? En 

fråga som dykt upp under arbetet med denna uppsats är om forumspel är extra lämpat för just 

punktinsatser genom sin tydliga form och målsättning. Vidare uppstår tankar kring varför 

punktinsatserna blir allt vanligare. Är det av ekonomiska skäl, då en punktinsats pengamässigt blir 
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billigare än en fast anställd dramapedagog i verksamheten? Och hur påverkar det vårt 

yrkesutövande? En kartläggning av dramapedagogers arbetsmiljö anser jag både intressant och 

viktig. Hur uppfattar dramapedagoger sin arbetssituation? För att få en uppfattning av detta behövs 

flertalet intervjuer av dramapedagoger i skilda verksamheter. Att intervjua enbart frilansande 

dramapedagoger skulle också kunna bidra till en uppfattning om dramapedagogers arbetsmiljö. 

Varför väljer allt fler att starta eget? En kartläggning av dramapedagogers uppfattning av sitt 

yrkesliv ger även en bild av vart dramapedagogiken är på väg idag. Vart finns jobben någonstans? 

Detta är viktigt att ha förståelse för, framför allt då sökande till dramapedagogutbildningen minskar. 

Många fasta anställningar finns, enligt min uppfattning, i kulturskoleverksamhet. Det bidrar 

ytterligare till myten om att dramapedagoger arbetar mestadels med teater.  

 

Båda informanterna visar en stark tro på forumspel som metod för att stimulera till en förändring. 

Ännu har ingen studie gjorts som fokuserar deltagares upplevelser av verksamheten. Vilka kvalitéer 

och svagheter ser deltagarna i en punktinsats med forumspel? För att vidga perspektivet på metoden 

är det en intressant fråga. Framförallt då deltagarna faktiskt är det viktigaste i ett dramapedagogiskt 

arbete med forumspel. 
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Epilog 

Det är en varm morgon i maj. Solen håller precis på att värma upp det inglasade biblioteket jag 

suttit så många timmar i. Överallt böcker och ett hetsigt smattrande från de andra studenternas 

tangentbord. Det som började med ett pirr i magen en marsmorgon för över ett år sedan, gick 

vidare till ännu fler undringar i praktiken, blev frågor ställda till erfarna dramapedagoger och nu 

slutligen nedskrivet i denna uppsats. Jag har fått svar på mycket och undrar ännu mer. En tro på 

värdet av forumspel som punktinsats har smittat av sig från informanterna, men också funderingar 

kring dramapedagogers plats i framtiden. Är det främst genom punktinsatser vi kommer att verka 

och hur påverkar det vår arbetsmiljö? Men dessa frågor får ta plats i nästa studie. Den här 

berättelsen tar slut här. Just nu återstår inte mer att göra av denna insats än att göra som den 

Anställda säger och ”gå härifrån rätt nöjd”. Förhoppningsvis lämnar jag liksom hen några som 

också är rätt nöjda. Med förhoppning att komma tillbaks, som Frilansaren, med nya frågor 

att ”bråka med er om”. 
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Bilaga 1 

 

Information och fra gor till informanter 
 

Först och främst: tack för att du vill delge dina erfarenheter i en intervju till min C-uppsats! 

 

Intervjun kommer fokusera på två teman, forumspel som dramapedagogisk metod och punktinsat-

ser. Med forumspel menas när grupper får göra egna gestaltningar som de spelar upp för varandra 

och göra inhopp i. Punktinsats definieras här som när en dramapedagog kommer till en för denne 

okänd grupp under ett eller ett fåtal tillfällen för att arbeta med forumspel. Har du frågor kring detta 

får du gärna höra av dig innan intervjun. 

 

Inför att vi träffas vill jag att du funderar på vilka erfarenheter du har av att arbeta med forumspel 

som punktinsats. Jag vill höra dina berättelser om lyckade och mindre lyckade projekt. Vilka fak-

torer tror du spelade in i de olika fallen? Hur har punktinsatserna varit upplagda? Har det funnits 

något tema att förhålla sig till? Vilka åldrar har det varit på grupperna och i vilka sammanhang har 

de funnits? Välj gärna ut ca 2-3 projekt som vi kan fokusera på. 

 

Utifrån de erfarenheter du har är jag intresserad av dina tankar om punktinsatser. Vilka styrkor och 

svagheter ser du kring att jobba med korta insatser? Hur tänker du kring och förhåller dig till den 

dramapedagogiska arbetsprocessen under de förhållandena? 

Jag är även intresserad av dina tankar om forumspel som metod. Hur kommer det sig att du använ-

der dig av just det arbetssättet? 

 

Intervjun pågår max en timme och kommer att bandas. När jag bearbetat och sammanställt materi-

alet får du godkänna det som står. I uppsatsen kommer du att vara anonym. 

 

Hör gärna av dig om du har frågor! 

Med vänlig hälsning 

Emelie Gyllander Tano 

073-637 31 95, emelie.gyllander.tano@dramatoriet.se 

 

 

 


