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SÍNTESIS 

El espejo mágico – Cómo el reflejo puede implicar aprendizaje  y desarrollo para 
los miembros de una organización. 

 

¿De qué trata la tesina? 

El objeto de esta tesina es mostrar los métodos teatrales para resolver problemáticas dentro 

de una empresa. Se trata de un campo innovador y relativamente inexplorado. En concreto se 

trata del método ‘Teatro Forum’, desarrollado por el brasileño Augusto Boal, que apela a la 

persona entera activando tanto el cerebro como el corazón. Dicho en breve, el método del 

Teatro Forum se trata de actuar un número de escenas teatrales sobre una problemática 

actual para los participantes. El teatro muestra los problemas y conflictos e inicia un debate 

sobre las soluciones posibles. Tiene como objeto implicar a los participantes en un proceso en 

el cual nuevas posibilidades se revelen y se vean los conflictos de una manera más 

constructiva. En total es un proceso de aprendizaje cooperativo que se basa en que cada 

participante contribuye a un resultado fértil para tanto él mismo como para el grupo entero. 

Durante este estudio me interesa la manera en que el aprendizaje se manifiesta en el lenguaje 

utilizado en la interacción entre dos o más personas.  

 

¿Qué método he utilizado? 

He realizado un estudio sobre el transcurso del Teatro Forum basado en observación y 

entrevistas. He elaborado un análisis basado en lo que veo y lo que los participantes cuentan 

sobre la experiencia. Procedí al estudio con el fin de poder definir el efecto de un transcurso 

de Teatro Forum y estudiar la manera en que los participantes reaccionan y reflexionan, así 

como estudiar el aprendizaje final que supuestamente llevan consigo. 

¿Qué conocimiento he conseguido? 

La impresión total del transcurso indica que el aprendizaje se forma como un proceso espiral 

que lleva consigo nuevos conocimientos en un movimiento continuo. Es apreciable poner en 

relieve los cuatro factores la identidad, el lenguaje, la interacción y los sentimientos.  Cada uno 

de los cuatro factores forma parte del proceso espiral. El reflejo de la problemática concreta 
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hace más fácil ver el problema tal como es, para que se pueda poner manos a la obra en la 

busqueda de una solución. De igual forma, reflejandose unos en los otros pueden hallar su 

propia identidad y enterarse de su presentación personal. La comunicación también influye 

en el proceso de aprendizaje. Expresando sus pensamientos, el lenguaje funciona como una 

herramienta para encontrar la salida de la situación problemática. La participación actíva 

hace que los participantes pueden llevar a la práctica soluciones posibles. Además ganan 

experiencias útiles que luego pueden llevarse al mundo real. Especialmente se destacan los 

sentimientos como una parte importante y manifiesta que ventajosamente se puede poner 

énfasis en la inteligencia emocional en las relaciones industriales.  

Así que al pasar las cuatro partes, los participantes echan un vistazo en el espejo mágico. 

Reconocen su identidad y se enteran de la manera en que suelen actuar. A través del Teatro 

Forum consiguen nuevo conocimiento y aprendizaje respecto a cómo pueden cambiar la 

manera de actuar a una nueva y más preferible. El nuevo conocimiento lleva consigo nuevas 

posibilidades de acción, lo cual aumenta la motivación profesional y despierta el apetito de 

volver al trabajo para realizar el nuevo aprendizaje.
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Kapitel 1: Introduktion 
 

”All the world's a stage, and all the men and women merely players.”  

(Shakespeare, 1599)1 

 

Sådan skriver Shakespeare i sit værk “As you like it” fra året 1599. Dermed tegner han et 

billede af, at verden er en scene, og mænd og kvinder alle spiller en rolle i det daglige skuespil. 

Set ud fra tekstens sammenhæng, hentyder han til, at alle blot er små brikker i det store spil. 

Scenen (verden) består, mens rollerne (menneskene) forgår. Alle er fælles om livets forløb, og 

man er ikke alene om at møde udfordringer, der kan gøre livet svært. 

Men hvad betyder det - at skulle spille en rolle hele tiden? Og hvordan kan man som individ 

gøre sig bevidst om den rolle, man spiller på livets store scene? Hvordan kan man håndtere de 

udfordringer, der viser sig? 

Ved brug af scene, skuespillere og diverse midler kan man indramme dagligdagsbegivenheder 

og skildre ligheden mellem drama og virkelighed (Olsen & Pedersen, 1997: 232). En af de 

store filosoffer inden for dette felt er Kenneth Burke (1897-1993), der har beskæftiget sig 

med motivet bag menneskers individuelle handlinger. Han anser, som Shakespeare, verden 

som en stor scene, og hver af vores handlinger som et drama (Burke, 1969: xxii). Det 

interessante for ham er at se, hvordan vi vælger at italesætte vores handlinger (Burke, 1969: 

56). Hvordan fortæller vi om de ting, vi gør og oplever? Det er måden, vi fortæller på, der siger 

noget om, hvordan vi anskuer verden, altså hvordan vores helt egen og unikke livsopfattelse 

er. For ham er sproget den vigtige kilde til at skabe relationer, og det er i relationen til 

hinanden, at ordene guider os og skaber bedre forståelse. For ham er sproget altså et redskab 

til at skabe forståelse, hvilket ses i følgende udsagn: ”Language is a specie of action, symbolic 

action – and its nature is such that it can be used as a tool.” (Burke, 1968: 15).  

En anden teoretiker der også har udforsket individets dramatisering af sig selv i 

hverdagslivet, er den amerikanske samfundsforsker og sociolog Erving Goffman (1922-1982). 

Han har beskæftiget sig med interaktioner mellem mennesker, og ifølge ham bygger alle 

                                                           
1 http://en.wikisource.org/wiki/As_You_Like_It/Act_II, dateret 18/4 2009. 

http://en.wikisource.org/wiki/As_You_Like_It/Act_II
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sociale situationer på rollespil og selvpræsentation (Goffman, 1974: 9). Goffman mener, at alle 

mennesker optræder, når de interagerer med hinanden, og at de handlingsmønstre, der bliver 

gentaget under disse optrædener, kan kaldes ’roller’ (Goffman, 1974: 22). Med begreber som 

’front stage’ (alle de synlige handlinger) og ’back stage’ (alle de handlinger, der holdes tilbage) 

er der ingen tvivl om, at Goffman også drager parallel mellem teatret og virkeligheden.2 Dog 

understreger han, at man ikke kan sætte et tydeligt lighedstegn mellem de to: ”Verden er 

selvsagt ikke et teater, men det er ikke så lett å påpeke på nøyaktig hvilke måter den ikke er det.” 

(Goffman, 1974: 65). Af Goffmans teori kan man lære ”… hvor sammensatte vi selv er, og hvor 

afhengige vi er av våre medmennesker for å realisere selv det, som vi føler, er vårt dypeste, 

egentlige ’jeg’.” (Goffman, 1974: 8). Altså har vi brug for hinanden til at spejle os i, så vi kan 

finde vores egen identitet. Med rygstøtte fra disse forskere kan jeg altså forsikre mig om, at 

der er mange interessante sammenhænge mellem skuespil og virkelighed. Jeg vil derfor 

bevæge mig ud i et undersøgelsesfelt omkring læring gennem teater og omkring sprogets 

betydning for læringsprocessen. Efter at have fået indsigt i, at teater på mange måder 

modsvarer virkeligheden, vil jeg nu undersøge, hvordan teater kan påvirke virkeligheden. Jeg 

tror, at interessen for brugen af teater som kommunikations- og refleksionsredskab i 

fremtiden vil øges i mange henseender. Allerede inden for det sidste halve år, i løbet af min 

specialeproces, har jeg set den spire i flere sammenhænge. I december sidste år stødte jeg 

tilfældigt på overskriften ”Læring gennem skuespil” på første side af CBS’ studenterblad, CBS 

Observer. Artiklen skitserede en ’anderledes undervisningsform’, hvor forelæseren erstattes af 

professionelle skuespillere. Formålet var at give de studerende et realistisk billede af 

hverdagen i erhvervslivet, som kan være anderledes, end mange forestiller sig. Et initiativ 

realiseret af CBS professor Mette Morsing (Kølbæk, 2008: 2). Teater ses her i alternativt brug 

uden for de skrå brædder, oven i købet på mit eget studie. Også i aktuelle tv-programmer om 

parforholdsterapi3 bruges rollespil som et redskab til bedre kommunikation mellem parrene 

og som en synliggørelse af problemerne. Det er også værd at kaste et blik langt tilbage i tiden, 

for de gamle grækere gjorde også brug af teater. Deres motiv var at skildre hverdagens 

udfordringer: 

 

                                                           
2 http://da.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman, dateret 7/6 2009 
3 Jeg refererer her til programmerne ”Jagten på gnisten” med parterapeut Joan Ørting.  
  For nærmere info: http://sputnik-dyn.tv2.dk/index.php/channel_id-20324240.html?menu, dateret 19/6 2009  

http://da.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
http://sputnik-dyn.tv2.dk/index.php/channel_id-20324240.html?menu
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”…for the Greeks, the plays that were presented at their festivals were a mimesis of ordinary 

everyday acting. By seeking to render the everyday ’unhidden’ to an audience that was urged to 

adopt a position of ’wonder, astonishment and naïve puzzlement’, theatre was the ‘primordial 

social science.” (Clark & Mangham, 2004: 41). 

De to professorer Clark & Mangham skildrer i deres undersøgelse om corporate theatre, 

hvordan teatret kan bruges som propaganda for organisationens værdier og visioner (Clark & 

Mangham, 2004). Teatret bliver i denne sammenhæng skræddersyet til organisationen og 

inkluderer både manuskriptforfatter, instruktør, lyd– og lysopsætning mm. I deres 

undersøgelse bliver teatret primært brugt internt for at tydeliggøre organisationens nye 

identitet for medarbejderne efter en fusion. Denne teknik opstod i USA i begyndelsen af det 

tyvende århundrede, da store organisationer som Coca-Cola, IBM og NCR kreerede corporate 

shows til deres årsmøder (Clark & Mangham, 2004: 38). 

Der findes tilsyneladende mange teaterinspirerede måder at belyse virkelighedens 

problematikker på, og blandt dem har jeg fattet interesse for forumteater, der appellerer til 

’det hele menneske’ ved at aktivere både hjerne og hjerte. Kort fortalt går 

forumteatermetoden i sin grundform ud på at spille en eller flere teaterscener, der illustrerer 

en aktuel problemstilling for deltagerne. Teatret viser de uløste dilemmaer og lægger op til 

debat omkring, hvilke mulige løsninger der findes. Formålet er at inddrage deltagerne i en 

proces, hvor nye muligheder opdages, og konflikter ses i et nyt og mere konstruktivt lys (Boal, 

1985: 123, Boal, 2000: 14 + 15 +24). Der er altså tale om en interaktiv teaterform, hvor man 

på en anderledes måde kan arbejde med dagligdagskonflikter.  

Som kommunikationsstuderende er jeg især optaget af, hvordan læring viser sig gennem det 

sprog, der bruges i interaktion mellem to eller flere parter. Mit hovedområde vil derfor være 

interpersonel kommunikation, og mit primære fokus vil være på læring gennem sprog. Dette 

felt vil jeg undersøge med udgangspunkt i forumteater som metode til at opnå ny læring for 

medlemmerne i en organisation. I hverdagen på arbejdspladsen kan man støde på 

problemstillinger, man ikke ved, hvordan man skal håndtere, og det enkelte individ kan ofte 

savne et redskab til at løse de problemer, der viser sig. Forumteater er et bud på en metode til 

at opnå ny læring til at kunne håndtere sådanne situationer. Forumteater har opnået 

bemærkelsesværdige resultater ved at arbejde med alternative læringsprocesser, hvilket 
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blandt andet ses ved, at metoden bruges verden over, og ved, at grundlæggeren Augusto Boal i 

2008 blev nomineret til Nobels fredspris.4 Det er en metode, der inddrager den enkelte 

deltager mere, end vi er vant til, og på en sådan måde, at følelserne kommer i fokus og viser 

vejen videre frem. Forumteater sætter ind nøjagtigt der, hvor deltagerne befinder sig, og tager 

udgangspunkt i deltagernes egen udlægning af problemerne.  

Som beskrevet før, er teater blevet benyttet gennem mange år til at skildre virkelighedens 

udfordringer, men jeg finder det interessant og nyskabende at benytte teaterteknikker til at 

afklare problematikker inden for en organisation. En motiverende faktor for at arbejde med 

forumteater i en organisation er, at der er tale om et relativt uudforsket videnskabeligt felt, og 

netop derfor er der behov for undersøgelser, der kan kaste lys over området. Der er nemlig 

ingen øvrige forskere, der har undersøgt, hvordan forumteater udfolder sig i praksis og 

konkret virker som metode til læring for det enkelte individ. Som bidrag i denne henseende 

vil jeg undersøge den samlede effekt af et forumteaterforløb og undersøge, hvordan 

deltagerne reagerer, samt hvilke refleksioner de gør sig undervejs, og hvilken endelig 

indbringende læring de formodentlig tager med sig hjem.  

Det er væsentligt at pointere, at formålet med forumteater er kollektiv læring og altså er en 

proces, der udarbejdes i fællesskab, men efterfølgende udleder et givtigt udbytte for den 

enkelte. Dette er i øvrigt en højaktuel samfundstendens, der skildres i den nyligt udgivne bog 

”Farvel egofest og goddag til formål og fællesskaber ” af sociolog Emilia Van Hauen. Hun peger 

i bogen på, at fællesskab vægtes højt i nutidens samfund. Vi har brug for hinanden til at spejle 

os i, og blandt den brede befolkning viser der sig en tendens til, at man ønsker at gøre en 

forskel for andre og bidrage med egne erfaringer, så man i fællesskab kan finde en ny vej frem 

(Van Hauen, 2009). Jeg finder det interessant, at det individualistiske samfund har fundet en 

styrke ved samhørigheden, og således vil en del af hensigten med dette speciale være at skabe 

opmærksomhed om denne tendens samt at nuancere billedet af mulige metoder til fælles 

problemløsning. 

  

                                                           
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal, dateret 19/6 2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal


 
9 

 

Problemformulering  

Som de forløbne sider har vist, tegner der sig i nutidens samfund en tendens til at vægte 

fællesskabet højt og hjælpe hinanden indbyrdes. Gennem forumteater er der en potentiel 

mulighed for også i erhvervslivet at opnå samhørighed blandt medarbejderne, hvilket ifølge 

organisationspsykolog Hendrie Weisinger er gavnligt for både det enkelte individ og den 

pågældende organisation. 

 

 ”En virksomhed er en holistisk helhed, et integreret system, der afhænger af det indbyrdes 

forhold mellem de individer, den består af. Hvordan hvert enkelt individ fungerer, påvirker hele 

organisationen. Derfor er det så vigtigt for virksomhedens succes, at alle de ansatte ikke blot 

yder det bedste, de kan, men at de også hjælper andre med at gøre det samme.” (Weisinger, 

1998: 219). 

 

Som Weisinger peger på, er det vigtigt, at det enkelte individ i en organisation kan håndtere 

arbejdets udfordringer, og jeg ser det derfor som en mulighed, at den enkelte person bliver 

udstyret med det rette redskab til at kunne komme igennem en problematisk 

arbejdssituation. Jeg vil i dette speciale undersøge, om forumteater netop kan være et redskab 

til både individuel og fælles problemløsning. Jeg ved, at forumteater allerede benyttes af 

adskillige organisationer5 og mit fokus vil her være på, hvordan det virker i praksis. Formålet 

er at belyse effekten af et konkret forumteaterforløb i en organisation og se nærmere på, 

hvordan deltagerne reagerer, samt hvilke refleksioner de gør sig undervejs, og hvilken endelig 

indbringende læring, de formodentlig tager med sig hjem.  

Min konkrete problemformulering for specialet er: 

Jeg har til hensigt at undersøge, hvordan forumteater kan være en metode til at opnå læring for 

medlemmerne i en organisation. 

Herunder vil jeg se nærmere på, hvordan læringsprocessen kommer til udtryk i det enkelte 

medlems kommunikation omkring egne handlinger, egen identifikation og egen 

arbejdsmotivation. 

                                                           
5
 http://dacapoteatret.dk/wm108849, dateret 17/6 2009 
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Kapitel 2: Metode 

Hensigten med dette kapitel er at redegøre for den metode, der anvendes til at besvare min 

problemformulering. Jeg vil ligeledes oplyse om de videnskabsteoretiske overvejelser, der 

præger min metodetilgang, og om de empiriske data, der danner baggrund for min senere 

analyse. Derudover vil jeg kommentere på specialets reliabilitet og validitet. 

Specialets opbygning 

I dette afsnit vil jeg redegøre for specialets opbygning. Jeg vil gennem forløbet bevæge mig fra 

en mere generel betragtning af emnet til en mere detaljeret analyse af en konkret case, 

hvorefter jeg igen bevæger mig tilbage til et generelt niveau, når jeg ser på konklusionen af 

analyseresultaterne, og hvordan disse kan finde anvendelse i et bredere perspektiv.  

 

Indledningsvist i kapitel 1 præsenterer jeg emnet for dette speciale. Her gennemgås et 

litteraturstudie for at se på, hvilke aspekter, i relation til valgte emne, der er blevet belyst af 

øvrige forskere, samt hvilke aspekter, der endnu mangler at blive afklaret. Som følge heraf 

fremlægger jeg indholdet af mit bidrag og klargør problemformuleringen for specialets 

undersøgelse.  

 

I kapitel 2 gennemgår og diskuterer jeg specialets metode og forklarer specialets 

videnskabsteoretiske perspektiv. Ligeledes præsenteres mit valg af det empiriske materiale, 

der danner baggrund for den senere analyse. Kapitlet indeholder også overvejelser omkring, 

hvilke kvalitetsvurderinger der kan sikre specialets troværdighed.  

 

Det teoretiske fundament for specialets fokuspunkter vil jeg præsenterer i kapitel 3. Først 

redegør jeg for forumteater som en metode til at opnå ny læring. Dernæst følger en 

behandling af, hvordan læring opstår. Ud fra dette vil jeg redegøre for de faktorer, som synes 

at gøre sig gældende i læringsprocessen gennem et forumteaterforløb. Dette gøres med 

henblik på senere at kunne analysere faktorerne enkeltvis. 

 

I kapitel 4 præsenteres den konkrete empiriske case, der udgør essensen af dette speciales 

undersøgelse. Casens involverede parter vil blive præsenteret, og jeg vil efterfølgende skitsere 
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et par af de mulige situationer, hvortil forumteater kan anvendes. Derefter vil jeg konkretisere 

grunden til, at forumteatret i denne case blev sat i værk.  

 

Kapitel 5 udgør afhandlingens analyse. Her vil jeg indlede med et kort uddrag af deltagernes 

tilbagemeldinger fra interviewene for at give et bedre indblik i deltagernes overordnede 

oplevelse af det konkrete forumteaterforløb. Herefter følger en analyse af hver af de faktorer, 

der, som nævnt i teorikapitlet, synes at understøtte læringsprocessen i forumteater. 

 

Efter at have foretaget en analyse af et forumteaterforløb vil jeg i kapitel 6 diskutere, hvilke 

lærerige aspekter denne teatermetode indeholder, samt reflektere på forløbet af den konkrete 

case. I kapitlet vil jeg også evaluere mit valg af empirisk data og redegøre for, om min metode 

har været brugbar til mit formål.  

 

I kapitel 7 præsenterer jeg specialets konklusion på baggrund af, hvad jeg gennem 

undersøgelsen har fundet frem til, dels ud fra den valgte teori og metode, dels ud fra opgavens 

analyse og diskussion. Konklusionen vil danne ramme om specialets indhold og besvare min 

problemformulering.  

 

Afslutningsvis i kapitel 8 vil jeg diskutere, hvordan helheden af mine analyseresultater kan 

finde anvendelse i et bredere perspektiv. Derudover peger jeg på, hvilke aspekter der kunne 

være interessant at undersøge, set i lyset af den netop nyerhvervede viden om forumteater 

som metode til læring. 

Verden forstås gennem sproget 

I dette afsnit vil jeg redegøre for de videnskabsteoretiske overvejelser, der præger min 

metodetilgang til specialet, samt min forståelse af, hvordan virkeligheden opfattes. 

 

Ifølge den danske organisationsprofessor Claus Nygaard, kan man skelne mellem to 

forskellige virkelighedsopfattelser. En subjektiv virkelighedsopfattelse, som henviser til 

menneskers egne forestillinger om verden, og en objektiv virkelighedsopfattelse, som 

henviser til den verden, der eksisterer uafhængigt af vores forestillinger om den (Nygaard, 

2005: 132). Jeg tilkender mig den førstnævnte overbevisning, der tager udgangspunkt i, at 
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hvad der er virkeligt i denne verden, erkendes forskelligt af forskellige individer (Nygaard, 

2005: 130). Selvom virkeligheden opfattes individuelt, kan en fælles forståelse for den 

fortolkede genstand opnås via en dialogisk intersubjektivitet, der kan ske i form af 

kommunikativ validering mellem flere parter (Kvale & Brinkmann, 2009: 269). Derved 

betragter jeg vores viden om den sociale virkelighed som en social konstruktion (Nygaard, 

2005: 149). Nygaard henviser til Berger & Luckmann, der mener, at der opstår en fælles 

forståelse af den sociale virkelighed, når individer ’forhandler’ med hinanden. Virkeligheden 

bliver skabt imellem individerne via sprog og begreber (Nygaard, 2005: 132, Olsen & 

Pedersen, 1997: 141).  Berger & Luckmann argumenterer for, at ”alt menneskelig ’viden’ 

udvikles, overføres og vedligeholdes i sociale situationer” (Nygaard, 2005: 131). Således mener 

jeg også, at det er gennem sproget, at den sociale virkelighed får betydning for det enkelte 

individ. Denne antagelse vil afspejle sig i specialet ved, at jeg betragter fænomenet 

forumteater og oplevelserne heraf som en sproglig konstrueret virkelighed og ikke en 

afspejling af en objektiv virkelighed. Altså er det en forståelsesorienteret tilgang, jeg benytter 

til tolkningen af opgavens empiri, hvilket også forstås som hermeneutik. Jeg vil kort gøre rede 

for hermeneutikken, og hvad dens forståelsesramme indebærer for min undersøgelse. 

Oprindeligt var hermeneutikken genstandsfelt for fortolkning af litterære tekster, men har 

gennem tiden fået udvidet sit område til også at omfatte samtale og handling (Andersen, 

1990: 228). Fortolkningsområdet har altså bevæget sig fra kun at handle om det tekstnære 

plan til også at favne det interpersonelle møde. Andersen (1990: 230) giver et bud på en 

definition af hermeneutik: ”Hermeneutik indebærer et studium af objektiveringer af 

menneskelig aktivitet, som skrevne tekster, i den hensigt at fortolke dem for at finde frem til 

deres intenderede eller udtrykte mening.” En vigtig del af fortolkningen er fortolkerens 

forforståelse. Den tyske filosof Hans-Georg Gadamer argumenterer for, at vi kun kan forstå 

vores omverden på baggrund af vores forforståelse og fordomme (Olsen & Pedersen, 1997: 

28). Ethvert menneske fødes ind i en kultur, som bestemmer, hvordan den enkelte anskuer 

verden, og dette kan man, ifølge Gulddal & Møller, ikke undvige sig: ”Et menneske fødes ikke 

som et fritsvævende øje, det er altid indskrevet i en verden af traditioner og betydninger, som det 

ikke selv er herre over, og som det heller ikke kan vælge fra” (1999: 34 +35). Fordomme og 

traditioner følger os som et udtryk for vores kulturelle tilhørssted og er ikke nødvendigvis et 

udtryk for noget negativt (Gulddal & Møller, 1999: 35). Olsen & Pedersen forklarer det 

således: ”Vi så at sige bearbejder det, vi iagttager, med vores fordomme, så det indpasses og 
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kategoriseres i vort allerede eksisterende billede af verden og os selv […]” (1997: 28). Vores 

hidtidige mønstre danner rammen for måden, vi anskuer tingene på, og derfor foregriber vi 

fremtiden med fortiden.  

 

For at kunne opnå forståelse må man fortolke, og denne fortolkning er baseret på 

forforståelse. Kort sagt forstår vi en ting eller en person ud fra den viden og de holdninger, 

som vi har i forvejen (Kvale, 2000: 227). Til gengæld kan denne ting eller person påvirke os og 

ændre vores forståelse. At nå frem til en ny forståelse sker, når fortolkeren afprøver sin 

forforståelse på det, der fortolkes, og ændrer og tilpasser den på baggrund af de erfaringer, 

hun gør sig. Derefter afprøves forforståelsen på ny. Processen er uendelig og kaldes den 

hermeneutiske cirkel. Den skildrer selve forståelsen som en cirkelproces eller som en 

spiralproces, hvor man hele tiden bygger videre på den nye forståelse, man får undervejs i 

processen (Gulddal & Møller, 1999: 19, 20). Fortolkningen skaber en mening, der ikke fandtes 

før. 

Altså er det en hermeneutisk orienteret tilgang, jeg benytter til metodisk at kunne svare på 

min problemformulering, hvilket jeg vil komme nærmere ind på senere (se dette speciale s. 

18). Jeg anser viden om den sociale virkelighed som en social konstruktion, der udtrykkes 

gennem sproget. Derfor opfatter vi alle virkeligheden på hver vores måde. Det bevirker, at mit 

udlæg blot er en reflektering af en mulig måde at anskue et forumteaterforløb på og ikke en 

endegyldig sandhed. 

Casestudie 

Ønsker man som jeg at undersøge en konkret proces i en organisation, kan man, som forsker 

Robert K. Yin påpeger, gribe sagen an med et casestudie (2003: 2). Et casestudie giver 

mulighed for at skildre de karakteristiske træk ved netop det tilfælde, som man har sat sig for 

at undersøge (Yin, 2003: 2). Tre ting gør sig gældende for et casestudie ifølge Yin, og det er: 1) 

Man ønsker at besvare et ”hvordan” eller ”hvorfor”-spørgsmål, 2) man kan ikke kontrollere 

eventens forløb, og 3) man har fokus på en igangværende event (2003: 5). Disse tre faktorer 

gør sig alle gældende for mit projekt. Jeg arbejder ud fra et ”hvordan”-spørgsmål (se dette 

speciale s. 9), og mit fokus er på en konkret forumteatersession, hvis forløb jeg ikke kan 

kontrollere, men blot observere, imens den foregår. 
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Dette speciale er baseret på et single-casestudie, da jeg har valgt at foretage en kvalitativ 

undersøgelse i én organisation (Yin, 2003: 40). Et single-casestudie ser jeg som velegnet til 

dette speciale, da mit formål er at give et illustrativt eksempel på, hvordan forumteater 

fungerer som en metode til læring. Min hensigt er ikke at sammenligne flere forløb i 

forskellige organisationer, men derimod at afspejle detaljer og nuancer for, hvordan læring 

kan komme til udtryk via en forumteaterproces for medlemmerne i en enkelt organisation. 

Den konkrete case, som jeg vil undersøge, repræsenterer forumteater i sin helhed.  Dog er den 

unik i sin udfoldelse. Det betyder, at resultatet af et lignende forløb ikke vil kunne være helt 

tilsvarende, men at selve procesforløbet vil kunne sammenlignes. At jeg vælger at lave et 

casestudie om forumteater bunder i, at jeg ønsker at opnå konkret viden om, hvordan 

forumteater kan bidrage til, at medlemmerne i en organisation bedre kan tackle 

hverdagskonflikter på arbejdspladsen og opnå ny indsigt gennem praktisk læring. 

Indsamling af empiri  

I dette afsnit præsenteres det empiriske materiale, der udgør grundlaget for den senere 

analyse. 

Formålet med empirimaterialet er at kunne undersøge effekten af forumteater. Derfor har jeg 

valgt at indsamle viden om et konkret forumteaterforløb samt viden om deltagernes oplevelse 

af dette forløb. Dette gør jeg, for at jeg kan danne mig et indtryk af, hvordan et 

forumteaterforløb opleves ’udefra’, og hvordan det opleves ’indefra’.  For at frembringe denne 

viden har jeg fulgt Dacapo Teatrets arbejde med en case udarbejdet for landsforeningen SUFO 

(for nærmere beskrivelse se kapitel 4).  

Min tilgang til casen vil primært være fokuseret på egne observationer af forumteatrets 

forløb. Det sekundære fokus vil være på interview med et udpluk af deltagerne. På baggrund 

af dette udarbejder jeg senere en analyse ud fra, hvad jeg ser, og hvad respondenterne siger 

om forløbet. 

Min indsamling af empiri indebærer således to forskellige elementer, som jeg vil beskrive i det 

følgende. Det drejer sig om observation og interview. 
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Observation 

Den form for observation, som jeg benytter mig af til denne case, hører til den strukturerede 

slags, idet det ikke bare er en tilfældig observation af en hændelse, men derimod en helt 

bevidst valgt begivenhed (Andersen, 2002: 199). Observationerne bruger jeg for rent faktuelt 

at kunne se, hvad der foregår i processen, mens jeg benytter mig af interviewene for at 

undersøge, hvad de deltagende tænker og føler i forbindelse med det oplevede. Tidsperioden 

for forløbet strækker sig over 3 måneder fra det første orienteringsmøde i januar 2009 til den 

endelige forumteatersession ved SUFO’s årsmøde marts 2009. Ud af årsmødets tre dage valgte 

jeg at være til stede på de to dage, hvor Dacapo tog del i programmet.6 Mere om dette følger i 

kapitel 4. 

Interview 

Der er foretaget både skriftlige og mundtlige interview. I begge tilfælde er de åbne spørgsmål 

vægtet højt. Med åbne spørgsmål menes spørgsmål, der besvares med respondenternes egne 

ord og forklaringer i modsætning til lukkede sort/hvid besvarelser, der kun fører til et ja eller 

et nej (Rienecker & Jørgensen, 2002: 147). Formålet med denne tilgang er at få en forståelse af 

respondenternes livsverden samt at få et indblik i deres oplevelse af forumteatret ved SUFO’s 

årsmøde. Jeg søger ikke bestemt fakta eller ’rigtige’ svar, men ønsker at opdage nye 

dimensioner af emnet, som jeg ikke kendte til før. Af denne årsag har jeg fravalgt at benytte 

mig af kvantitative spørgeskemaer, der i modsætning hertil har til formål at sammenligne 

flere data og udarbejde statistiske beregninger (Rienecker & Jørgensen, 2002: 27). 

Interviewene er udarbejdet efter en interviewguide, der angiver de pågældende emner, der 

ønskes afdækket, og deres rækkefølge (Kvale, 2000:133).7 En interviewguide kan benyttes 

enten som en punktlig opskrift eller fungere som et udkast, der kan følges frit (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 151). Afhængigt af situationen er min interviewguide blevet fulgt dels 

punktligt, dels som et udkast. Ved den skriftlige korrespondance med respondenterne har jeg 

benyttet mig af en enquête, som er undersøgelsesform, der giver respondenterne mulighed for 

at svare frit og åbent på hvert af de fastlagte spørgsmål (Andersen, 2008:174). Hermed skiller 

interviewet sig ud fra et standardiseret spørgeskema med begrænsede svarmuligheder 

                                                           
6
 Programmet for den første dag på årsdagen var en generalforsamling for foreningen og havde derfor ingen relevans for 

denne opgave. 
7
 Interviewguiden er vedlagt som bilag 1. 



 
16 

 

(Rienecker & Jørgensen, 2002: 27). Ved det personlige interview har det derimod været 

fordelagtigt at kunne benytte guiden som et mere fleksibelt værktøj. Fordelen ved dette var, at 

jeg kunne uddybe bestemte emner og ligeledes ændre på rækkefølgen af spørgsmålene eller 

endda udelukke nogle af dem, hvis de allerede var blevet besvaret i løbet af interviewet. 

Ligeledes opstod der nye spørgsmål, som jeg kunne stille og få besvaret med det samme.  

Før den gældende udførelse af interviewene lavede jeg en test af interviewguidens 

forståelighed og brugbarhed ved at få tre testpersoner til at give mig en respons på den 

(Andersen, 2008: 179). Jeg blev herved opmærksom på, at jeg med fordel kunne omformulere 

og omrokere nogle af spørgsmålene for en bedre forståelse og sammenhæng.  

Til interviewguiden har jeg benyttet mig af flest mulige hv-spørgsmål8 for at få 

respondenterne til at svare åbent og nuanceret. Jeg har valgt at lægge ud med spørgsmål, der 

vækker interesse hos respondenten, for at forøge lysten til at svare. Afslutningsvis ’nedkøler’ 

jeg med almene spørgsmål omkring alder og køn (Andersen, 2008: 178).  Spørgsmålene 

udformede jeg ud fra ønsket om at få belyst følgende to hovedemner med tilhørende 

underemner: 

 

Fig. 1 Emner for interviewguide 

 

       Oplevelse af forumteatret:        Læring: 

Genkendelse og identifikation Hvordan teatret kan hjælpe til med, at 
deltagerne håndterer arbejdet anderledes 
end før 

At være en aktiv del af forløbet 

 

Om teatret gjorde det lettere for 
deltagerne at se en mulig løsning på 
problemstillingen 

Få indblik i deltagernes tanker og følelser 
omkring forløbet 

Hvilke erfaringer deltagerne tager med 
sig hjem 

 

Oprindeligt havde jeg også et emneområde for deltagernes rolle i eget arbejde, men det har 

jeg valgt ikke at inddrage. 

                                                           
8
 Med hv-spørgsmål menes: Hvordan, hvem, hvorfor, hvilken, hvornår, hvor osv.  
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Det direkte interview blev foretaget på stedet for forumteatrets afholdelse umiddelbart efter 

forløbets afslutning. De skriftlige interview foregik efterfølgende via mailkorrespondance. De 

skriftlige interview blev udsendt på samme aften som forumteatrets endepunkt, og fordi jeg 

havde fastsat en deadline for tilbagesvar, blev de besvaret i løbet af den følgende uge. Jeg har 

valgt at transskribere det direkte interview ved at gengive og tydeliggøre min forståelse af 

respondenternes udtalelser. Dette indebærer, at jeg har samlet afkortede ord og sætninger, så 

de giver bedst mening. Jeg har ikke tilføjet noget, men til tider udeladt enkelte ufærdige 

sætninger, for at fremstille respondentens budskab så klart så muligt og fjerne unødige 

forstyrrelser. Jeg er klar over, at jeg ved udformningen af interviewspørgsmål til mine 

respondenter sætter mit eget præg på, hvilken overordnet retning svarene skal tage. Der er en 

risiko for, at jeg som både udformer og analytiker af interviewsituationerne får svært ved at 

undgå en vis subjektivitet i resultatet, men jeg vælger at betragte resultatet som en 

kombination af metodiske og analytiske færdigheder samt egen subjektive oplevelse af 

forløbet. 

Valg af respondenter 

Min respondentgruppe består af 8 personer af begge køn9 i alderen 33-59. De udgør et bredt 

geografisk udsnit af Danmark, og alle er medlemmer af organisationen SUFO. 

Udvælgelsen af respondenterne foregik personligt ved SUFO’s årsmøde. Jeg præsenterede mig 

selv og min opgave personligt for hver enkelt og forhørte mig om deres interesse i at svare pr. 

e-mail på nogle spørgsmål omkring deres oplevelse af forumteatret. Med Kvales råd om 

interviewetik in mente forsikrede jeg hver enkelt om diskretion og anonymitet (Kvale 2000: 

117).  Af denne årsag har alle respondenter i dette speciale fået tildelt nyt navn. 

Ifølge Kvale, er antallet af interview i aktuelle interviewundersøgelser tilbøjeligt til at ligge 

mellem 5 -25 (2000: 109). Ud fra denne viden vurderede jeg, at 8 ville være et passende antal 

for mit speciale. For en sikkerheds skyld kontaktede jeg 10 respondenter, da jeg formodede at 

ikke alle ville svare tilbage. Det viste sig at være et fornuftigt valg, da 2 ud af de 10 kontaktede 

respondenter aldrig meldte tilbage. Jeg endte altså med antallet 8, som jeg havde sigtet efter.  

                                                           
9
 At kun én ud af hele respondentgruppen er af hankøn, er en meget reel afspejling af virkeligheden inden for dette 

arbejdsområde. 
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Det indsamlede empirimateriale, som altså primært er baseret på observation og interview, 

vil danne grundlag for min senere analyse, hvor jeg vil se nærmere på, hvordan de studerede, 

teoretiske elementer kommer til udtryk i den konkrete case. Hvilke overvejelser jeg har gjort 

mig omkring de kvalitetsvurderinger, der kan sikre specialets troværdighed, vil jeg komme 

ind på i det følgende afsnit. 

Reliabilitet og validitet  

Specialets troværdighed afhænger af den gældende reliabilitet og validitet. Hvad de to nævnte 

begreber dækker over, vil jeg redegøre for i det følgende. 

 

Reliabilitet henviser til, om undersøgelsen er udført på en pålidelig og hensigtsmæssig måde 

til at måle netop det, jeg har til hensigt at måle (Thurén, 2003: 20, 21). I kvantitativ forskning 

ligger også i begrebet, at en anden forsker bør kunne gentage min case ved at følge samme 

procedure, som jeg har fulgt, og nå frem til et tilsvarende resultat (Yin, 2003: 38). Da denne 

undersøgelse er baseret på en kvalitativ fremgangmetode, vil en opnåelse af samme resultat 

ikke kunne lade sig gøre. Med henblik på den socialkonstruktivistiske virkelighedsopfattelse 

(se dette speciale s. 12), vil hvert individ opfatte verden på forskellig vis, og den subjektive 

indflydelse på og fortolkning af resultatet fra forskerens side vil derfor være unik. Selvom en 

fælles forståelse for metode og resultat vil gøre sig gældende for øvrige forskere, vil indholdet 

af det indsamlede empiriske materiale variere og dermed være usammenligneligt. Validiteten 

af specialet fortæller, om mine resultater faktisk har forbindelse til det undersøgte område, og 

om der er sammenhæng i processen. Ligeledes viser den, om mit endelige resultat siger noget 

om det, jeg havde sat mig for at undersøge (Thurén, 2003: 20, 21, Kvale & Brinkmann, 2009: 

353). For at kunne opbygge en troværdighed og imødekomme en gennemsigtighed af 

processen for læseren, vil jeg gennem specialet eksplicitere mine valg, argumenter og 

overvejelser, så læseren selv vil være i stand til at kunne vurdere, om de præsenterede 

argumenter og resultater er analytisk overbevisende og giver sammenhæng for helheden.  

Valg af teori 

Som angivet i begyndelsen af dette kapitel, benytter jeg en hermeneutisk orienteret tilgang til 

metodisk at kunne svare på dette speciales problemformulering. Undervejs i udarbejdelsen af 

dette speciale har jeg i særdeleshed været igennem en hermeneutisk proces, fordi jeg løbende 

har fået ny forståelse for det undersøgte område. Det betyder, at jeg i processen har 
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reflekteret kritisk over mit valg af teori og derved benyttet mig af en abduktiv analysestrategi 

(Olsen & Pedersen: 2003: 151). I denne strategi ser man analysen som en cirkulær proces, der 

ikke nødvendigvis begynder med enten empirien eller teorien. I stedet sker der gennem 

analysen en vekselvirkning mellem teoretiske forklaringer og empiriske observationer 

(Jensen, 2002: 264). Det vil sige, at jeg undervejs har ændret syn på det, som jeg til at begynde 

med troede, var mest væsentligt at fokusere på. Derfor har jeg foretaget en udbytning af valgte 

teori, efter at mine erfaringer fra empirien viste mig, at især fire konkrete øvelser i 

forumteatret karakteriserede metoden som en læringsproces. Hver af de fire øvelser er 

eksemplariske i forhold til de fire emner identitet, sprogbrug, interaktion og følelser, som jeg 

ønsker at se nærmere på i dette speciale. Valg af teori til at belyse netop disse fire emner er 

derfor foregået i løbende dialog med casen.  

For at kunne belyse de to hovedemner i min problemformulering nemlig forumteater og 

læring som proces (herunder de fire netop nævnte emner) vælger jeg at benytte følgende 

nøgleteoretikere:10 

Fig. 2 Nøgleteoretikere 

Forumteater Identitet Sprogbrug Interaktion Følelser 

Augusto Boal George H. Mead George H. Mead 
Norman Fairclough 

Peter Senge Daniel Goleman 
Hendrie Weisinger 

Randi B. Noyes 

 

Afgrænsning 

Jeg er klar over, at forumteater kan bruges i talrige sammenhænge som fx til teambuilding, til 

krisehåndtering, til forandring eller ganske enkelt til at få inspiration til et optimeret 

arbejdsmiljø. Jeg har valgt at fokusere hovedsagligt på, hvordan man kan bruge forumteaters 

metoder som et redskab til udvikling af det enkelte medlem i en organisation. 

Resumé 

Kort sammenfattet vil det sige, at min videnskabsteoretiske synsvinkel på specialearbejdet er 

socialkonstruktivistisk, og min overordnede metodetilgang er hermeneutisk. Specialets 

essens vil være baseret på en empirisk case omhandlende et konkret forumteaterforløb. Min 

indsamlede empiri udgør observation og interview. Denne empiri danner baggrunden for min 

                                                           
10 Sekundære teoretikere benyttes sideløbende. 
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senere analyse, hvor jeg vil se nærmere på, hvordan det konkrete forumteaterforløb i min 

case kan ses som en læringsproces. Jeg vil analysere hver af de væsentlige faktorer i forløbet, 

der udgør en del af læringsprocessen, og sætte dem op mod den gennemgåede teori. 

Efterfølgende vil jeg diskutere, konkludere og perspektivere mine analyseresultater.  

Kapitel 3: Teori 
Det teoretiske fundament for specialets fokuspunkter vil jeg præsenterer i dette kapitel. Først 

redegør jeg for forumteater som en metode til at opnå ny læring. Dernæst følger en 

behandling af, hvordan læring opstår. Ud fra dette vil jeg redegøre for de faktorer, som synes 

at gøre sig gældende i læringsprocessen gennem et forumteaterforløb. Dette gøres med 

henblik på senere at kunne analysere faktorerne enkeltvis. 

Præsentation af forumteater 

Forumteater er, kort beskrevet, en teaterform, hvor skuespillerne improviserer små scener, 

der illustrerer forskellige konfliktprægede situationer fra organisationen. Deltagerne har 

mulighed for at påvirke udviklingen i scenerne ved at komme med forslag til dialog og 

handlinger. Tre ting, der karakteriserer forumteater er debat, interaktivt publikum og 

tovholderen, som i det følgende vil blive præsenteret enkeltvist. 

Debat 

Den brasilianskfødte Augusto Boal (1931 – 2009) er manden, der har udviklet forumteater til 

en verdensomspændt teatermetode til konfliktløsning.11 Teatermetoden går ud på at skabe en 

fælles debat om spillets forløb, hvor tilskuerne kommer med forslag til handlingen på scenen. 

Selve ordet forum er den latinske betegnelse for plads eller torv og er i denne sammenhæng 

valgt, fordi man i mange latinamerikanske lande, i forbindelse med folkeligt teater, ofte har 

haft behov for et mødested for diskussion efter forestillingen (Boal, 2000: 24). Med Boals 

forumteater bliver denne forumplads selve teaterstykket, hvor handlingen bliver debatteret 

undervejs. 

 

 

                                                           
11

 http://en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal, dateret 28/5 2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal,%20dateret%2028
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Interaktivt publikum 

Efterhånden blev publikum også deltagere. Igennem Boals udvikling af denne teaterform, 

hændte det nemlig en dag, at en kvindelig tilskuer blev så irriteret over, at skuespilleren på 

scenen ikke forstod, hvad hun foreslog, at Boal inviterede hende op på scenen for at 

demonstrere handlingen selv (Boal, 2000: 23). Hendes budskab blev nu tydelig for alle, og 

dette blev for Boal fødslen på en teaterform, hvor han begyndte at invitere folk med op på 

scenen for at vise deres eget handlingsforslag. Han fandt ud af, at ved at lade tilskuerne 

deltage selv ville de ikke blot kunne se en mulig ændring af handlingsforløbet, men de ville 

også selv kunne afprøve denne ændring og opleve effekten af den (Boal, 2000: 24).  

Tovholderen 

Boal opfandt Jokeren til at være den person, der holder styr på spillets gang og sørger for, at 

processen skrider fornuftigt frem (Boal, 1985: 141). Jokeren er bindeleddet mellem 

skuespillerne og de deltagende tilskuere. Han forklarer spillets regler og sørger for, at de 

bliver overholdt. Han pointerer, at alle i salen har et medansvar for udviklingen på scenen i 

forumstykket. Det er vigtigt, at jokeren forholder sig neutralt og aldrig selv kommer med 

forslag eller løsninger. Hans rolle er at koordinere forløbet, få det bedste frem i deltagerne og 

sørge for at skabe trygge rammer for alle (Boal, 1985: 141). 

Jeg vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at jeg vælger at benytte mig af betegnelsen 

konsulent i stedet for joker, da det reelt set i min case er en konsulent, der styrer forløbet. Det 

forekommer mig derfor mere passende for sammenhængen. 

Forumteatermetoden går altså i sin grundform ud på at spille en eller flere teaterscener, der 

illustrerer et aktuelt problem for deltagerne. Teatret viser de uløste dilemmaer ved problemet 

og lægger op til debat omkring, hvilke mulige løsninger der findes. Der er ingen facitliste, men 

mange muligheder, og deltagerne opfordres til at komme med forslag til handlinger.  

Et forumteater behøver ikke nødvendigvis altid at foregå på en scene. Almindeligvis er 

scenografien begrænset til borde, stole og intet andet. Yderligere scenografi er en mulighed, 

men ikke et krav. Kostumer og rekvisitter bruges kun til at skabe genkendelse af rollens figur 

(Boal, 1985: 143). 
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Formål 

Nu har jeg givet en definition af forumteater, men jeg mangler endnu at undersøge, hvad der 

gør forumteater til et effektivt læringsredskab. En dybere analyse heraf vil jeg foretage senere 

i specialet. Først vil jeg se på det umiddelbare formål ved forumteater. 

I forumteater kan alle deltage, og det kræver ingen forberedelse fra deltagernes side, hvilket 

betyder, at deres fremmøde er den eneste forudsætning for deltagelsen. Boal mener, at 

ethvert menneske er teater; teater er menneskets første opfindelse og blev født i det øjeblik, 

hvor mennesket opdagede, at det kunne iagttage sig selv og sine handlinger (Boal, 2000: 27). 

Denne refleksion over egen handling og muligheden for at ændre den adskiller mennesket fra 

dyrene, der kun agerer pr. instinkt. Af samme årsag kalder Boal sine værktøjer for 

teaterterapi, da der er lagt op til personlig udvikling, erkendelse og selvforståelse. Man ser sig 

selv, som man er, og man ser, hvordan man bliver set på af andre (Boal, 2000: 27). 

Det er dog vigtigt at understrege forskellen mellem forumteater og psykodrama, der har en 

tilsvarende fremgangsmetode, men et andet formål. En betydningsfuld forskel mellem de to 

former for teater er, at psykodrama har fokus på det enkelte individ og dettes ’jeg–forståelse’ 

og har til hensigt at helbrede individet (Boal, 1985: 123). Forumteater har derimod fokus på 

en kollektiv gruppe og søger at belyse en situation, der omhandler flere individer. 

Udgangspunktet for teatrets handling kan sagtens være hos én person, men skaber 

genkendelse hos flere og giver følelsen af at stå i samme situation. Formålet er kollektiv 

læring og kollektiv forandring (Boal, 1985: 123, Boal, 2000: 24). I forumteater styrkes 

fællesskabet, fordi man drager nytte af hinandens refleksioner og erfaringer og sammen 

finder ikke bare én, men mange løsningsmuligheder. At betragte teater som en kollektiv 

undervisningsform, hvor tilskuerne bliver aktivt involveret, er en færdighed, Boal har lært fra 

den tyske teaterdirektør Bertolt Brecht (Boal, 2000: 14). Brecht kreerede teater, der udelod 

betydningsfulde sindsstemninger og lod dem være uløste.  Denne ikke-færdigspillede 

handling efterlod et tomrum hos tilskuerne, da katharsis12 ikke indfandt sig. Dette tomrum 

skulle opfordre tilskuerne til selv at tage aktion i eget liv og gå fra teater til at skabe en effektiv 

forandring for dem selv.13 Denne teknik videreførte Boal i sin egen forumteatermetode. 

Forumteatret kan vise, at der findes alternative måder at handle på, end dem man plejer at 
                                                           
12

 Katharsis forklares som en forløsende sjælerenselse (Boal, 2000: 75) 
13

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht#Theory_and_practice_of_theatre, dateret 28/5 2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht#Theory_and_practice_of_theatre
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følge, og ved at arbejde teatermæssigt med kriser og konflikter kan deltagerne få et arsenal af 

nye handlingsmuligheder, som senere kan bruges i det virkelige liv (Boal, 2000: 15). 

Igennem dette speciale lægger jeg vægt på forumteater som et kommunikationsredskab, da 

det omfatter både visuel og auditiv kommunikation, dialog og åben forumdebat. Alt i alt en 

mængde elementer, der handler om at udtrykke sig og sætte ord på sine tanker. Jeg vælger at 

betegne redskabet som en spejling, hvilket i øvrigt er et begreb, der bruges i mange forskellige 

henseender fx både i fysik og matematik, men også i sociale sammenhænge som pædagogik og 

familieterapi, hvor man henholdsvis benytter spejling i metoder som Marte Meo14 og 

Miljøterapi.15 I dette speciale henleder jeg begrebets betydning til dels hvordan en afspejling 

af den aktuelle konfliktsituation gør det lettere at se problemet, som det er, så man kan tage 

fat i sagens kerne og dels hvordan man ved at spejle sig i hinanden, finder sin egen identitet og 

bliver klar over egen personlige fremstilling. 

Hvordan sker læring? 

For at kunne analysere hvordan forumteater kan være en metode til læring, må jeg først 

definere, hvad dette begreb indebærer. Derfor vil jeg i dette afsnit redegøre for begrebet 

læring og efterfølgende gennemgå de fremtrædende faktorer i læringsprocessen for det 

konkrete forumteaterforløb i casen. 

Til at belyse emnet læring vil jeg benytte mig af ekspertise fra lektor og mag. art. Ole 

Lauridsen, der har beskæftiget sig med læring i over 30 år. Ifølge Lauridsen vil læring sige at 

modtage informationer, bearbejde dem og omsætte dem til viden (Lauridsen, 2007: 10). 

Læring omfatter altid en proces og et resultat (Lauridsen, 2007: 20). Nogen gange sker læring 

som en målrettet og bevidst proces, andre gange som en tilfældig og ubevidst proces. Det 

tydelige resultat af en læringsproces er, at man enten kan noget nyt, har fået ny viden eller at 

man har ændret opfattelse af sig selv og dermed ændret adfærd (Lauridsen, 2007: 20). Ifølge 

Lauridsen befinder vi mennesker os i en konstant læringsproces. Det er en del af livet, og hvis 

vi ikke kunne lære, ”… ville vi stivne og blive som maskiner, der udfører den samme rutine igen 

og igen og ikke udvikler sig.” (Lauridsen, 2007: 39). 

 

                                                           
14 http://da.wikipedia.org/wiki/Marte_Meo, dateret 30/6 2009 
15

 http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Psykiatri/Milj%C3%B8terapi, 
dateret 30/6 2009 

http://da.wikipedia.org/wiki/Marte_Meo
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Psykiatri/Milj%C3%B8terapi


 
24 

 

For at få en bedre forståelse for, hvad det er for en specifik slags læring, jeg taler om gennem 

dette speciale, vil jeg følgende udspecificere det område, hvor læring figurerer som genstand. 

Med fokus på det enkelte individ vil jeg se nærmere på, hvad en læringsproces må indeholde 

for at opnå ny adfærd i måden at betragte egen arbejdsmetode samt måden at håndtere 

problematiske arbejdssituationer på. Altså en læring, der fører til en ændring af handlemåder 

for at skabe et bedre arbejdsresultat. At jeg vælger at lægge vægt på begrebet læring frem for 

forandring i forbindelse med deltagernes forumteaterforløb, skyldes at jeg har erfaret gennem 

processen, at læring er lig med ny erkendelse. Det forholder sig ikke nødvendigvis på samme 

måde med forandring. Forandring kan foretages praktisk og ’mekanisk’ og medfører ikke 

nødvendigvis en læring. Endvidere kan forandring af mange blive opfattet negativt og være lig 

med stress og forventningspres. Derimod forekommer læring at være et mere positivt ladet 

ord, da det er en naturlig del af livet at lære. Peter Senge forklarer at ”… som det lille barn har 

vi alle en iboende nysgerrighed og glæde ved at lære” (Senge, 1999: 150). Der ligger ikke noget 

implicit krav i ordet læring om at ændre den, man er, men giver blot mulighed for at udvide 

sin viden og opnå ny erkendelse. 

Sammenlagt ud fra forløbet kan jeg se, at man kan betragte læring som en spiralproces, der 

ligesom den hermeneutiske cirkel fører til ny viden i en fortsat bevægelse. I læringsprocessen 

for det konkrete forumteaterforløb i min case er det væsentligt at fremhæve især de fire 

faktorer identitet, sprogbrug, interaktion og følelser, som jeg kort vil skitsere set ud fra et 

helhedsindtryk. Efterfølgende ser jeg nærmere på hvert element enkeltvis. 

Første punkt i læringsprocessen handler om at genkende sin egen identitet i den pågældende 

problemstilling (se dette speciale s. 25). Andet punkt omhandler vigtigheden af at sætte ord 

på sine oplevelser for bedre at kunne reflektere og forholde sig til dem (se dette speciale s. 26 

- 28). Tredje punkt skildrer, hvordan man gennem interaktion relaterer til og påvirker 

hinanden og opnår nye synsvinkler på sagen (se dette speciale s. 28 - 30). Fjerde punkt viser, 

hvordan læring opstår ved at give sine følelser opmærksomhed og erkende sin situation (se 

dette speciale s. 30 - 32).  Hvert punkt fører det næste med sig og bliver en spiralproces, hvor 

man hele tiden bevæger sig mod ny viden og indsigt. Således vil jeg, i min senere analyse, 

betragte den hermeneutiske cirkel som mit analyseredskab. Efter at have gennemgået de 

teoretiske dele af læringsprocessen vil jeg se nærmere på, hvordan disse kommer til udtryk i 

mit empiriske materiale. Jeg vil trække essensen ud af hver enkel af de fire fremtrædende 
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faktorer i processen. Delene viser punkt for punkt, hvordan læringsprocessen ser ud, og 

gennem helheden forstås meningen med hele forumteaterforløbet. 

At finde sin egen identitet 

For at kunne udvikle sig og opnå ny læring må man nødvendigvis vide, hvem man er, og hvad 

man rummer. Dette afsnit omhandler, hvordan man gør sig sin identitet bevidst, og hvordan 

man gennem social interaktion kan sætte sig ind i andres tankegang og opnå et bredere 

perspektiv for en fælles aktivitet. 

Hvem er jeg? At betragte sig selv kan være interessant og give en stor indsigt, men hvem eller 

hvad er dette ’selv’? George Herbert Mead (1863 -1931) var en amerikansk socialpsykolog og 

samfundsfilosof, der beskæftigede sig en del med rolleindtagning, og hvordan man fra 

barnsben lærer at efterligne og imødekomme andre.16 Mead definerer ’selvet’ som det objekt, 

individet betragter sig selv som. Individet kan udnævne sig selv til at være den slags person, 

hun ønsker, danne sig en mening om, hvem hun er, og igangsætte forskellige handlinger på 

baggrund af denne personlighed (Blumer & Morrione, 2004: 57-58). Men hvornår og hvordan 

opnår man denne opfattelse af sit eget ’selv’? Babyer og små børn har jo ikke fra begyndelsen 

en mening om, hvem de er, de har bare sanserne åbne for oplevelser. Så hvornår får man 

denne indsigt? Ifølge Mead sker det via social interaktion (Blumer & Morrione, 2004: 58). I det 

øjeblik, man kan sætte sig ind i andre personers ’rolle’ og kan se sig selv med deres øjne, kan 

man skabe sit eget syn på sig selv. Mead forklarer, at børn når dette punkt gennem to stadier, 

som han kalder play (spil) og game (leg). Play er, når børn spiller en rolle, som fx en cowboy, 

en mor, en doktor osv. Legen skærper evnen til at sætte sig ind i denne rolles tanke- og 

handlemønstre. Børn kan dog også, uden et direkte rollespil, sætte sig ind i andres 

personligheder. Fx når en lille pige reagerer på krav, forventninger eller initiativ fra sin 

storesøster, sætter pigen sig ind i, hvad det er, søsteren gerne vil have, at hun skal gøre. 

Hermed formår hun at sætte sig i den andens sted og reflektere over sin egen handling. Game 

er, når børn deltager i en fælles leg med en række andre deltagere. Her skal barnet hele tiden 

orientere sig om, hvem der gør hvad, hvad de skal til at gøre, og hvad de andre forventer af 

hende. Hermed sætter barnet sig ind i de andres roller og finder derigennem sit eget formål i 

forhold til den kollektive aktivitet. På den måde lærer individet at være en del af en større 

fælles proces. Denne udvikling forbliver ikke kun i barndommen, men fortsætter gennem livet 

                                                           
16 http://en.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_Mead dateret 9/4 2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_Mead
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i en fortsat bevægelse. For voksne gælder det fx på samme måde, at man i 

arbejdssammenhæng finder sin egen identitet ud fra den fælles organisation, som man er en 

del af (Blumer & Morrione, 2004: 60). Hvordan disse begreber kommer til udtryk i min 

empiriske case, vil jeg komme nærmere ind på i kapitel 5 (se dette speciale s. 42 + 44). 

Læring gennem sproget 

I dette afsnit vil jeg se nærmere på, hvordan læring sker gennem sprog, samt hvilken 

betydning det har at sætte ord på sine tanker og udveksle dem med andre for at skabe dialog 

om en mulig problemløsning. 

 

Jeg er nysgerrig efter at vide, hvad der egentlig ligger bag begrebet kommunikation, og vælger 

at tilslutte mig definitionen af professorerne Johnsen & Hildebrandt. De definerer 

kommunikation som en informationsudveksling, der består i at skabe relationer mellem 

mennesker (Johnsen & Hildebrandt: 1997: 89). Dog er det vigtigt at understrege, at 

kommunikation ikke blot er information. De to begreber adskiller sig fra hinanden ved, at man 

godt kan informere nogen om noget uden at forvente, at det nødvendigvis bliver forstået. 

Kommunikation forudsætter derimod, at et udsendt budskab opfanges, forstås og sidenhen 

fører til handling (Johnsen & Hildebrandt: 1997: 89). Således vil jeg i det følgende se nærmere 

på, hvordan aktiviteten, i social interaktion, foregår mellem afsender og modtager for at opnå 

en gensidig kommunikation.  

 

For George Herbert Mead er kommunikation vigtig for at kunne skabe de relationer, der 

forbinder os med hinanden (Mead, 2005: 31). Ligesom Johnsen & Hildebrandt, mener Mead, 

at kommunikation finder sted, når meningen af en gestus17 har samme betydning for 

afsenderen som for modtageren. Forstår modtager ikke den afgivne gestus, finder 

kommunikation ikke sted. Opstår der misforståelser eller lignende, betragtes 

kommunikationen ufuldbyrdet (Blumer & Morrione, 2004: 27). Meningen af gestussen er 

altså nødt til at være gensidig for begge parter, for at en decideret kommunikation finder sted. 

Når man kommunikerer, kan man forstå den andens ønske og arbejde hen imod at opfylde 

dette for at skabe en forandring af den pågældende situation.  

                                                           
17 Gestus er lig med en uafsluttet handling (Blumer & Morrione, 2004: 18). 
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For at kunne kommunikere må man indtage en ’rolle’ som den person, der enten afgiver en 

gestus eller som den, der modtager. Begge parter må forstå den andens rolle for at kunne 

forstå betydningen af gestussen (Blumer & Morrione, 2004: 28). Når forståelsen stemmer 

overens, og den, der modtager gestussen, reagerer som den, der afgav gestussen, mere eller 

mindre selv ville gøre, bliver interaktionen betydningsfuld for begge parter. Dette fænomen 

kalder Mead for symbolsk handling (Blumer & Morrione, 2004).  Symbolsk handling er en unik 

form for social interaktion, fordi den giver en betydelig mening for de implicerede parter 

(Blumer & Morrione, 2004:31). Sproget bliver det, der forbinder os med hinanden, og ordene 

bliver symboler, der guider os til meningsfuld viden og handling. I symbolsk interaktion er 

den ene part aldrig alene med sin gestus og handling, men må nøje afveje den anden parts 

respons og bygge videre på denne. Herved begynder improvisationen, og der arbejdes på det 

uforudsete. Reagerer den anden part anderledes end forventet, må en ny handling overvejes 

og frembringes (Blumer & Morrione, 2004: 33). Her opstår udfordringen, men også 

muligheden for at skabe forandring i den interne relation. Når man bliver opmærksom på sin 

modtager, kan man ændre sin sprogbrug, så det pågældende formål for interaktionen bedre 

opnås. 

Til yderligere at belyse aspektet omkring læring gennem sprog vil jeg benytte mig af 

Fairclough, professor i lingvistik, og hans syn på, hvordan man enten kan reproducere eller 

transformere sprogbrugen og derved ligeså den sociale praksis. Ifølge Faircloughs teori 

hænger forandring i den sproglige praksis nøje sammen med forandringer i den sociale 

praksis og omvendt. Det vil sige, at muligheden for at ændre på sin sociale tilstand og skabe ny 

læring fæstner sig i sprogbrugen. I følgende eksempel henviser han til, at sprogbrugen, som 

han kalder discoursive practice, kan være med til både at reproducere og ændre sociale 

relationer: ”Discoursive practice is constitutive in both conventional and creative ways: it 

contributes to reproducing society (social entities, social relationships, systems of knowledge and 

belief) as it is, yet also contributes to transforming society.” (Fairclough, 1992: 65). Sproget et 

er betydningsfuldt medie til social kontrol og magt (Fairclough, 2001: 2). Sprogets magtfulde 

indflydelse bør ifølge Fairclough ikke ignoreres, da sproget kan afsløre skjulte dagsordener i 

social interaktion (Fairclough, 2001: 2-4). Han mener altså, at sproget er et middel til at opnå 

ny viden. Hvis man kommunikerer på samme måde som altid, vil man få de samme resultater 

som vanligt. Ændrer man derimod på sin kommunikationsform og sit sprogbrug, er 
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sandsynligheden for ændring langt større. For at kunne ændre på sin kommunikationsform, 

må man først gøre sig bevidst om egne sproglige ressourcer i selve interaktionen. 

Bevidstheden er første skridt mod frigørelse af fastlåste rammer og er essentiel for at kunne 

udfordre den pågældende situation (Fairclough, 2001: 193 + 199). Fairclough fremhæver tre 

trin, refleksion, redegørelse og praktisk udfoldelse, der er bestanddelene i at kunne ændre på 

sin problemstilling (Fairclough, 2001: 200). Første trin drejer sig om at blive bevidst om den 

situation, man står i. På andet trin sammenfatter man alle sine refleksioner og redegør for, 

hvilke aspekter der gør sig gældende for problemet. Tredje trin omfatter en praktisk del, hvor 

man afprøver en mulig løsning og tilegner sig brugbar erfaring, der styrker evnen til 

efterfølgende at kunne handle selv.   

Gennem dialogen i interaktionen bliver sproget ikke bare en hjælp til at gøre sig sine 

omstændigheder klart, men også en hjælp til at finde frem til en mulig løsning. At sætte ord på 

sine tanker og udveksle ordene med andre er af stor betydning, da sproget er med til at forme 

egen opfattelse af virkeligheden og bruges, som Mead udtrykker det i følgende, som et 

redskab: ”Det, sproget kan gøre, er at udvælge og organisere indholdet i vores oplevelsesfelt. Det 

er lige netop dette, vi bruger sproget til som redskab” (Mead, 2005: 44). 

Da alle har sit eget oplevelsesfelt, bliver fortolkningen af virkeligheden også individuel, og 

denne fortolkning kommer ifølge kommunikationsforsker Jens Lautrup Nørgaard til udtryk 

gennem sproget. ”Med moderniteten kommer erkendelsen af, at vores verdensbillede ikke bare 

er aftryk af virkeligheden, men pragmatiske fortolkninger, der er indlejret i en sproglig 

konstitueret verden.” (Halskov Jensen & Anneberg Olesen, 2003: 181). At verden er sprogligt 

konstitueret, betyder, at vi tænker og opfatter vores oplevelser gennem sproget. Ordene er 

med til at samle helheden af vores oplevelser, de er med til at give mening for os selv og kan 

guide os til ny viden. Sammenfattet kan jeg altså se, at sproget fungerer som et redskab til at 

forme vores opfattelse af virkeligheden og er med til at skabe bedre forståelse. 

Interaktion i en mikroverden 

Hvordan læring sker gennem interaktion, vil jeg se nærmere på i dette afsnit. I et rum, hvor alt 

er tilladt, drager det enkelte individ sig nyttige erfaringer af sine handlinger. Hvad dette rum 

nærmere betegner, vil jeg forklare i det følgende. 
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Hvem ønsker ikke at kunne afprøve alle sine skøre og geniale idéer uden at behøve bekymre 

sig om konsekvenserne? Dette er faktisk muligt ved at skabe en ’mikroverden’. Begrebet 

stammer fra den amerikanske forsker Peter Senge og refererer til en fiktiv verden, der 

afspejler den virkelige hverdag. Han foreslår, at man udvikler mikroverdener for at hjælpe 

individet til at lære. Mikroverdener kan tage sig ud i mange former, blandt andet som en 

legeplads, hvilket Senge refererer til her: 

 

”Legepladsen eller børneværelser er mikroverdener, mikrokosmos af virkelighed, hvor det er 

trygt at lege. Gennem eksperimenter med sådanne overgangsobjekter i mikroverdener opdager 

børn principper og udvikler færdigheder, der er relevante i forhold til den virkelighed, der ligger 

uden for legen.” (Senge, 1999: 274). 

 

I nævnte eksempel forklarer Senge begrebet i forhold til børn, men han pointerer, at det også 

gør sig gældende for voksne, for ” læring ved hjælp af overgangsobjekter og mikroverdener er 

ikke noget, der begrænser sig til børn.” (Senge, 1999: 274) Voksne kan imidlertid have svært 

ved at finde en mulig legeplads, men her vil jeg gerne pege på forumteater som en mulig 

mikroverden for voksne, der giver mulighed for at afprøve forskellige handlinger uden direkte 

konsekvenser. Hvordan dette helt konkret forløber sig, vil jeg forklare løbende. Senge mener, 

at mikroverdener kan være en vej til at opnå ny læring for den enkelte i måden at arbejde på, 

”hvilket de vil kunne gøre, fordi de lader os genopdage læring gennem leg.” (Senge, 1999: 275). 

Ud over at være til gavn for den person, der opnår den nye læring, vil også organisationen 

drage nytte heraf. Dette pointerer Senge, når han siger, at ”… folk med en højere grad af 

personlig beherskelse er mere engagerede […] De har en større fornemmelse af ansvarlighed 

med hensyn til deres arbejde. De lærer hurtigere. Det er alt sammen grunde til, at mange 

organisationer udtrykker en vilje til at fremme personlig vækst hos deres ansatte, da de mener, 

at det vil gøre organisationen stærkere.” (Senge, 1999: 129). 

 

Ideen bag en mikroverden er, at den giver mulighed for at skabe et rum, hvor alt er tilladt. Her 

er der plads til at finde nye idéer og løsninger og afprøve dem uden at skulle tænke på de 

reelle konsekvenser og det pres, der ligger i virkelighedens beslutningstagning. Man har 

mulighed for at reflektere over den måde, man hidtil har handlet på, stille spørgsmålstegn ved 

den og afprøve en ny handlemåde. Resultatet kan man se med det samme. Mikroverdener er 
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en mulighed for ny læring. De udgør et fristed, hvor man kan udvikle færdigheder uden at 

blive undervist. Man lærer gennem sine egne erfaringer. Tidligere har jeg gjort rede for 

begreberne play og game (se dette speciale s. 25), hvor man ligeledes opnår læring og danner 

sig erfaringer gennem leg. De tre begreber play, game og mikroverden giver alle mulighed for 

at øve sig i livets udfordringer, for børn såvel som for voksne. Senge er med begrebet 

mikroverdener med til at tydeliggøre værdien af at opnå erkendelse gennem praksis. Man skal 

have lov til at have et sted at ’øve sig på’. I dette speciale vil jeg se på, hvordan forumteatret 

kan udgøre en indholdsrig mikroverden for deltagerne.  

 

Følelsernes intelligens 

I det følgende vil jeg se nærmere på, hvordan følelser kan være et værktøj til læring og 

selvledelse, samt hvor vigtig en del de udgør for at kunne erkende og forstå egne reaktioner 

og handlinger. 

Følelserne hos det enkelte individ, i forbindelse med arbejdsrelaterede hændelser, har fået 

øget opmærksomhed gennem de seneste år. Særligt i 1997 satte journalist og psykolog Daniel 

Goleman stort fokus på følelsernes intelligens med sin bog af samme navn. I sine studier 

baseret på undersøgelser af over 500 virksomheder verden over finder han blandt de enkelte 

individer i en organisation et behov for samhørighed, indføling og åben kommunikation 

(Goleman, 1999: 23). At relatere sig til sine kolleger og føle sig som en del af en større 

sammenhæng ser ud til at have høj prioritering. Dette er netop også, hvad konsulent fra 

Dacapo, Henry Larsen, er blevet opmærksom på i sit arbejde med adskillige organisationer: 

”En organisation er et væv af netværk. Netværk, som er under konstant forandring, fordi 

mennesker konstant handler – og forhandler – for at skabe mening med det, der sker, og det, de 

gør.” (Larsen, 2008: 1). Interaktionen med andre har stor betydning for, hvordan individet 

trives og udvikler sig. Henry Larsen fortæller, at arbejdet med forumteater har gjort det 

tydeligt for ham, at det faktum, at vi relaterer os til hinanden og påvirker hinanden gensidigt, 

er afgørende for at skabe ny læring. ”Det er sjældent, at vi her ser en monolog, som skaber stor 

forandring” (Larsen, 2008: 2). Mead har et lignende synspunkt, hvilket Blumer & Morrione 

fremhæver: ”In symbolic interaction, one never goes sailing along merely on one’s own but has 

to deal with hard fact of the actions of the other participants.” (Blumer & Morrione, 2004: 33). 
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Gennem relationer kan man lære meget af hinanden som mennesker og kolleger. Vores 

følelser og sanser kan, ifølge organisationspsykolog Hendrie Weisinger, give os værdifulde 

oplysninger om, hvorfor vi reagerer på en bestemt måde over for en kollega eller over en 

episode på vores arbejde. Ligeledes kan de guide os til, hvordan vi kan håndtere episoden på 

en konstruktiv måde (Weisinger, 1998: 13 + 35). Sanserne såsom syn, lugt, hørelse, smag og 

berøring er vigtige kilder til, hvordan man opfatter verden. Det er gennem sanserne, at man 

opfanger oplysninger om sig selv og andre. Man kan fx opfange et højt toneleje, en rynket 

pande eller en vippende fod, der alle er iagttagelser, som danner grundlag for videre 

fortolkning (Weisinger, 1998: 32). Fortolker man fx chefens rynkede pande som tegn på 

skepsis over for den idé, man netop har præsenteret, reagerer man sandsynligvis derefter 

med en følelse af nervøsitet. Sanserne arbejder så hurtigt, at det slet ikke er sikkert, at man 

når at være sig bevidst om den rynkede pande, men iagttagelsen udløser nogle følelser, der 

kan registreres hos individet. Sanserne går dermed forud for følelserne og danner baggrund 

for de iagttagelser, der medfører en følelsesmæssig reaktion. Det gælder ifølge Goleman om at 

være opmærksom på disse iagttagelser for at få viden om, hvordan man kan håndtere en 

konflikt: ”Opmærksomhed er vor dyrebareste ressource. Følelser er kroppens udgave af 

situationen; alt, hvad vi gerne vil vide om vor situation, afsløres af følelserne.” (Goleman, 1999: 

87+88). 

 

Sanserne og følelserne kan guide os til en bedre forståelse af os selv og andre. Professionel 

coach i lederudvikling, Randi B. Noyes, mener, at man ikke kan opnå en virkelig forståelse af 

konflikten, hvis ikke man først møder følelserne. Først når man har fået kontakt med sig selv, 

kan man få overskud til at danne sig et overblik over situationen (Noyes, 2007: 126). ”Nøglen 

er at erkende følelserne, føle efter og lytte til dem. Således lærer man at lytte til sig selv og tage 

egne og andres signaler alvorligt. Det er et værktøj for selvledelse, vi alle har brug for at udvikle, 

det er at bruge sin følelsesmæssige intelligens.” (Noyes, 2007: 44). Noyes fremhæver her 

følelser og erkendelse som vigtige ingredienser i forståelsen af egen reaktion. Når man 

erkender, ser man sig selv og ”at se sig selv giver styrke, valgmuligheder og fremgang” (Noyes, 

2007: 123). Noyes mener derudover, at ”vi ikke kan løse noget, vi ikke erkender, noget vi ikke 

har sat ord på.” (Noyes, 2007: 91). At sætte ord på sine tanker har tydeligvis stor betydning 

for at kunne forholde sig til det problem, man står med. Noyes beretter, at hvis ikke man tager 

sig tid til at definere de problemer, man bærer på, kan man ikke løse dem, fordi man ikke ved, 
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hvad de består i (Noyes, 2007: 93). Til gengæld kan det i sig selv være motiverende at komme 

frem til en definition, for, som hun opmuntrer, ”når et problem er ordentligt defineret eller 

forstået, så er det ofte allerede halvvejs løst.” (Noyes, 2007: 93) Weisinger er af samme 

opfattelse og fortæller, at ved at fremstille et problem specifikt og konkret kan man bedre 

fokusere på det, der er relevant, og det, der ikke er (Weisinger, 1998: 76). En af 

udfordringerne ved problemløsning er at komme væk fra de sædvanlige måder at klare 

tingene på og i stedet komme frem til nye tankemønstre (Weisinger, 1998: 76). En af 

mulighederne for at gøre sig bevidst om den måde, man plejer at handle på, kan være at 

optage ens reaktionsmønster på video for at få tydeliggjort alle ubevidste aspekter, der har 

indflydelse på udfaldet (Goleman, 1999: 92). I tilfældet for casen i dette speciale, hvilket jeg vil 

komme nærmere ind på i det følgende kapitel, vil det være teater, der gør sig gældende for at 

tydeliggøre aspekterne og fungerer som en slags interaktiv videooptagelse af en konkret 

konfliktsituation. Teatret genspejler både den verbale og nonverbale kommunikation. Alle 

aspekter som kropsholdning, ansigtsudtryk og tonefald bliver reflekteret tydeligt og er med til 

at aktivere sanser og følelser hos modtagerne. En anden mulighed er ifølge Weisinger at de 

implicerede parter spiller rollespil over konfliktsituationen, fordi rollespillet giver mulighed 

for at hjælpe med at udvikle og øve nye færdigheder, som er nødvendige for at udføre 

opgaven efterfølgende (Weisinger, 1998: 243). At forny sig i måden at handle på kan medføre 

ny indsigt, og ved at få en ny indsigt opnår man erkendelse, alt imens man benytter følelserne 

til at udleve og forstå værdien af denne nye erkendelse (Goleman, 1999: 135). Altså er 

følelserne en vigtig ingrediens i den selverkendelse, der kan føre individet ud af de vanlige 

handlingsmønstre og frem til nogle nye og mere hensigtsmæssige handlingsmønstre. 

Kapitel 4: Præsentation af casen 
I dette kapitel præsenteres den konkrete empiriske case, der danner fundamentet for dette 

speciale. Det er en case baseret på et konkret forumteaterforløb udført af Dacapo Teatret for 

organisationen SUFO, der ligeledes begge vil blive præsenteret i dette kapitel. Desuden vil jeg 

konkretisere grunden til, at forumteatret i denne case blev sat i værk.  

Efter en research af Danmarks udbud af forumteaterkonsulenter finder jeg frem til Dacapo 

Teatret, som er landets førende inden for netop dette område. Jeg henvender mig til Dacapo 

med en forespørgsel på, i forbindelse med mit specialearbejde, at kunne følge deres 
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arbejdsproces med forumteatermetoder i en organisation. Jeg får en positiv tilbagemelding og 

bliver sat i kontakt med en af deres konsulenter, som inviterer mig til at følge deres 

forestående job for organisationen SUFO. Jeg deltager efterfølgende i planlægningsmødet med 

SUFO’s bestyrelse, hvor de udvalgte temaer for forumteatret blev debatteret og klarlagt. Ud 

fra de berørte historier og situationer behandlet på mødet udarbejder Dacapos skuespillere et 

manuskript for diverse scener, som de efterfølgende øver og klargør til selve forumteatret. To 

måneder efter planlægningsmødet afholder SUFO sit årsmøde med 138 deltagere. Det er her, 

at jeg får indsamlet en stor del af min empiri og skabt kontakt til potentielle 

interviewrespondenter. Årsmødet strækker sig over et tredagsforløb, hvoraf den første dag 

består af en intern generalforsamling. På anden dag er Dacapo på programmet med et live 

interview af SUFO's formand. På årsmødets tredje og sidste dag følger hele det fulde program 

for forumteaterforløbet med diverse øvelser og efterfølgende debat (for nærmere beskrivelse 

se bilag 9). Det er forløbet af denne dag, der danner fundamentet for min case. 

Introduktion til Dacapo Teatret 

Dette afsnit har som funktion at præsentere teaterkonsulentgruppen Dacapo Teatret, hvis 

arbejde jeg fulgte undervejs i min undersøgelse, og derved gav mig mulighed for at indsamle 

empirimateriale til min case. 

”Vi har introduceret og udviklet begrebet organisationsteater – forstået som en kombination af 

konsulentmetoder og teater - i Danmark.”18 Sådan præsenterer Dacapo deres fagområde på 

deres website. Dacapo fokuserer i deres arbejde på relationer mellem mennesker i 

organisationer og aktiverer både kroppen, følelserne og intellektet ved at kombinere 

forskellige teatermetoder og historiefortælling med konsulent- og dialogmetoder. At 

relationer er kernen i deres arbejde, kommer til udtryk i følgende udtalelse: 

”Vi tror på, at virkelige forandringer forudsætter ændringer i de måder, mennesker 

kommunikerer med hinanden på i hverdagen. Vi tager fat i de dilemmaer og konflikter, som 

opstår mellem mennesker, for i vores forståelse af forandringers natur er netop disse brudflader 

brændstof til udvikling og forandring.”19  

                                                           
18 http://dacapoteatret.dk/wm108809, dateret 13/2 2009 
19 http://dacapoteatret.dk/wm108833, dateret 13/2 2009 

http://dacapoteatret.dk/wm108809
http://dacapoteatret.dk/wm108833
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Siden Dacapo Teatrets tilblivelse i begyndelsen af 1980’erne har mere end 1000 

virksomheder benyttet sig af organisationsteatret. Den unikke kombination af teater- og 

procesmetoder skaber lære- og udviklingsprocesser, hvor alle i en organisation kan deltage.20  

Introduktion til SUFO 

I dette afsnit vil jeg præsentere den organisation, hvis medlemmer gennemgik det konkrete 

forumteaterforløb, som jeg fulgte gennem min undersøgelse. 

SUFO er landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende Hjemmebesøg. 

Landsforeningen består af ca. 300 frivillige medlemmer fordelt på forskellige faggrupper, der i 

det daglige arbejder med sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg til ældre over 

75 år i Danmark. Foreningen har eksisteret siden 1996, da loven om forebyggende 

hjemmebesøg trådte i kraft. Foreningen ønsker at være et fælles talerør for dets medlemmer 

og udvikle et fagligt netværk på landsplan til formidling af viden og udveksling af erfaringer. 

Ligeledes ønsker foreningen at medvirke til udvikling og etablering af uddannelsesmuligheder 

for forebyggende hjemmebesøgere. Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om et 

uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i eget hjem mindst 2 gange årligt til ældre over 75 år. 

Ved et sådant besøg kan samtalen mellem hjemmebesøgeren og den ældre dreje sig om 

dagligdagen, socialt netværk, bolig og nærmiljø, sundhedstilstand, funktionsevne, aktiviteter 

og interesser. På baggrund af samtalen kan den hjemmebesøgende informere om forskellige 

forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, og den ældre kan få råd og vejledning om de 

aktiviteter og støttemuligheder, som findes i kommunen, tilrettelagt af frivillige, 

organisationer eller af kommunen selv.21 Når jeg fremover omtaler et SUFO-medlem, vælger 

jeg betegnelsen ’forebygger’.  

Hvorfor vælge forumteater? 

I det følgende vil jeg skitsere et par af de mulige situationer, hvortil forumteater kan 

anvendes. Derefter vil jeg konkretisere grunden til, at forumteatret i denne case blev sat i 

værk.  

 

                                                           
20 http://dacapoteatret.dk/wm108809, dateret 13/2 2009 
21 www.sufo.dk, dateret 13/2 2009 

 

http://dacapoteatret.dk/wm108809
http://www.sufo.dk/
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Der findes mange årsager til, at organisationer vælger at kontakte Dacapo Teatret omkring 

forumteater. Det kan fx være på baggrund af en forestående teambuilding, en krise, en 

forandring, et ønske om en løsning af problemer, der kan påvirke arbejdsmotivationen, eller 

ganske enkelt for at få inspiration til et optimeret arbejdsmiljø. Det gældende tilfælde for 

situationen i dette speciale baserer sig på et årsmøde for organisationen SUFO, hvis bestyrelse 

havde tilkaldt Dacapo Teatret med ønsket om at inddrage deltagerne mere aktivt i forløbet 

end ved tidligere årsmøder. Et ønske, der også inkluderer, at deltagerne får input fra hinanden 

og ikke kun fra foredragsholderne. At organisationen valgte at kontakte Dacapo Teatret 

skyldes, at de er bekendt med, at forumteater har gode resultater med at synliggøre konkrete 

problemstillinger. 

 

Selve forumteatersessionen foregik på neutral grund, nemlig i et stort konferencelokale på et 

hotel i København. Deltagerne var samlet fra alle landets kanter, så nogle havde taget på en 

længere tur end andre. Fælles for dem alle var, at de var blevet taget ud af deres sædvanlige 

og kendte arbejdsrammer, der kan have en tilbøjelighed til at låse dem fast til skjulte 

dagsordener. Dette betød, at alle var på lige fod og kunne udfolde sig på neutral grund. 

Kapitel 5: Analyse 
I dette kapitel vil jeg analysere min empiri i forhold til valgte og gennemgåede teori. Som 

tidligere nævnt, vil jeg benytte den hermeneutiske cirkel som analyseredskab. Jeg betragter 

læring som en spiralproces, der ligesom den hermeneutiske cirkel fører til ny viden i en 

fortsat bevægelse. Jeg vil derfor i det følgende se nærmere på de fire faktorer identitet, 

sprogbrug, interaktion og følelser, der udgør de vigtigste ingredienser i læringsprocessen. 

Først vil jeg give et indblik i deltagernes oplevelse af forumteatret, da selve oplevelsen er 

værdifuld for min analyse. 

Et indblik i deltagernes oplevelse 

Allerede om aftenen efter den endte kursusdag sendte jeg mine respondenter en enquête med 

spørgsmål omkring deres oplevelse af forumteatersessionen, for at de kunne svare så frisk fra 

hukommelsen som muligt. 

Jeg vælger her at fremlægge et uddrag af deres tilbagemeldinger for at give et større indblik i 

deltagernes overordnede oplevelse af forumteatret. For hver og én har forumteatersessionen 
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været en positiv oplevelse. Én melder tilbage, at det var ”utrolig spændende og inspirerende.” 

(Rikke, bilag 2: 1). En anden fortæller, at det var en ”fantastisk dejlig oplevelse. Vedkommende, 

fordi det ramte ind i vores arbejdsfelt og samtidig gav stof til eftertanke og debat.  Teatret var 

både bevægende og forfriskende på grund af humoristiske undertoner”’ (Annette, bilag 3: 1). Alt 

i alt melder de tilbage om en meget inspirerende, relevant og nærværende oplevelse, der har 

sat tankerne i gang hos hver enkelt. Samlet for respondenterne gælder, at de alle følte, at de 

var en aktiv del af hele forløbet, og som en af dem beretter ”… var det en helt naturlig del af 

processen, at ideer til løsninger dukkede op” (Heidi, bilag 4: 2). Hun bliver bakket op af en 

anden respondent, der fortæller, at ”… det var så vedkommende, at man ikke kunne lade være 

med at sidde og tænke, jamen hvad er det jeg selv gør, og hvad kunne løsningen på det her være, 

ik’?!” (Margrethe, bilag 8: 4). 

I det følgende vil jeg gennemgå de fire konkrete faktorer identitet, sprogbrug, interaktion og 

følelser, der er gennemgående for hele forumteaterforløbet, og som hver især udgør en vigtig 

del af læringsprocessen.  

At finde sin egen identitet 

I dette afsnit vil jeg se nærmere på, hvordan jeg i den empiriske case kunne se deltagerne 

opleve deres egen identitet spejlet gennem teatret, samt hvordan dette har indflydelse på 

læringsprocessen. 

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og 

fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”(Kirkegaard, 1859). 

Dette er, ifølge Kirkegaard, hemmeligheden bag al hjælpekunst (1859: 96); at møde den 

person, der har brug for hjælp, lige nøjagtigt der, hvor personen befinder sig. Det ser 

tilsyneladende ud til at være tilfældet for forumteater; at møde deltagerne på det niveau, hvor 

de befinder sig.  Forumteatret distancerer sig ikke fra problemet, men tager derimod 

udgangspunkt i den konkrete situation og får fat i sagens kerne. 

Selve forumteaterforløbet blev indledt af en teaterscene afspillet af professionelle skuespillere 

fra Dacapo. Flere gange undervejs i forløbet blev der afspillet diverse scener skiftevis af 

skuespillerne alene og af skuespillerne i selskab med en eller flere af deltagerne. For hver 

scene gjorde det sig gældende, at handlingens omdrejningspunkt var en velkendt 

arbejdssituation for deltagerne. Første scene skildrede en forebygger på hjemmebesøg hos en 
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ældre blind mand, der ønskede en helt anden slags hjælp, end hun kunne tilbyde ham. Hendes 

formål med besøget var at tjekke hans helbred og livsstil og undersøge, om han var 

interesseret i nogle af kommunens aktivitetstilbud for ældre. Den blinde mands forventninger 

til besøget var af helt anden karakter. Han ville have hjælp til husholdningen, til haven og 

’hjælp’ til at holde sig varm i sengen om natten. Denne forveksling resulterede i en disharmoni 

i samtalen og forebyggeren gik frustreret derfra med en følelse af ikke at have slået til, fordi 

hendes tilbud ikke imødekom hans behov. 

Det, jeg kunne observere i forbindelse med denne scene, 

var, at humor var et vigtigt redskab, som skuespillerne 

benyttede sig af. Det fik deltagerne til at grine højt og 

hjerteligt. De uhensigtsmæssige handlinger, der ofte er 

forbundet med en given problemstilling, kan fremstå 

komiske i en synliggørelse af selve situationen. Dette 

resulterer i et grin fra publikum, fordi de kan se sig selv 

gengivet på en lidt karikeret måde. Humoren bruges i 

denne sammenhæng som et opløftende og 

erkendelsesmæssigt element. Genkendelsen kan skabe 

identifikation hos deltagerne, dels i forhold til sig selv, 

dels i forhold til identificering af deres problemstilling. 

Når de genkender sig selv og den fremstillede konfliktsituation, kan de identificere sig med 

rollen på scenen. Det gør det mere nærværende og relevant for dem, hvilket flere 

respondenter også melder tilbage om. Havde scenen ikke vækket genkendelse hos deltagerne, 

ville historiens essens slet ikke ramme på samme måde. Det er i det øjeblik, at deltagerne 

genkender sig selv og deres hverdag gennem det, der skildres på scenen, at teatret giver en 

spejleffekt. Her fortæller en af respondenterne om sin oplevelse af det: 

”Jeg kunne se mig selv, og det satte virkelig tanker i gang hos mig også. For eksempel hvad det er, 

jeg selv gør, og hvordan jeg virker i besøgende. Det har gjort, tror og håber jeg, at jeg er blevet 

lidt mere bevidst og reflekteret over, hvad det er, der sker. Jeg tror, at den form og den måde at 

se det som et teater bliver meget mere levende […] Jeg kan leve mig ind i det, og jeg kan næsten 

høre mig selv i de ting, de siger!” (Margrethe, bilag 8: 1).  
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For respondenten virker teatret som et spejl, der bliver holdt op foran hende og tydeliggør 

aspekterne i den velkendte konfliktsituation. Hun er gennem spejlet blevet bevidst om sin 

egen identitet, og hvordan hun selv agerer i en situation som denne. At hun ser sig selv udefra, 

får hende til at reflektere over, hvad det er, der foregår i situationen og hvordan hun kan 

handle anderledes fremover.  

Ligheden mellem teaterscenen og den velkendte dagligdagssituation må nødvendigvis være 

stor for at kunne skabe genkendelighed og identifikation hos deltagerne. At dette var tilfældet 

hos forumteatersessionen, bekræfter svarene fra respondenterne, når de fortæller om 

ligheden mellem teatret og deres hverdag: ”Jamen, det er jo vores hverdag. Det er hele det 

scenarie, der sker dér med de frustrationer, der gør, at man selv husker alle de oplevelser, man 

har haft ude i hjemmene, og sammenligner det med ting, man selv har været ude for.” 

(Margrethe, bilag 8: 2). Scenen vækker følelser hos hende, der minder hende om lignende 

situationer, hun selv har oplevet på arbejdet. En anden respondent beretter, at hun ”… var 

imponeret over så præcist og tæt, de ramte.” (Ulla, bilag 5: 1). At skuespillerne kunne ramme så 

præcist, skyldes alt forarbejdet fra konsulentvirksomhedens side. En del af forarbejdet var 

formødet med SUFO’s bestyrelse, hvor relevante emner blev fremlagt og diskuteret, og 

bestemte konfliktfyldte arbejdssituationer blev klarlagt. En anden del af forarbejdet var 

skuespillernes øvning af de udvalgte scener samt indlevelse i diverse roller. Skuespillerne er 

med til, på en respektfuld måde, at bringe tabuemner frem i lyset. De belyser frustrerende 

arbejdssituationer på scenen på en måde, så ingen bliver hængt ud. De fremstiller situationen, 

som kunne den hænde for hvem som helst af deltagerne, selvom den tager udgangspunkt i en 

konkret hændelse. De stiller de følelser til skue, der skaber frustration i forbindelse med 

konfliktsituationen, og som kan være svære at håndtere for den enkelte. Som Randi B. Noyes 

fremhæver, er erkendelsen af følelserne det første vigtige trin for at nå videre til en løsning af 

problemet (se dette speciale s. 31). Efter at have set reaktionerne på scenen kan det være 

lettere for deltagerne at erkende, at de selv står eller har stået i samme situation og følt 

nøjagtig de samme frustrationer. Teatret er dermed med til at almengøre de svære følelser. 

Skuespillerne illustrerer det så levende på scenen, at deltagerne næsten kan mærke det på 

egen krop. Den nonverbale del af kommunikationen reflekteres tydeligt via hjælpemidler som 

kropsholdning, ansigtsudtryk og tonefald, der er med til at aktivere sanser og følelser hos 

modtagerne (se dette speciale s. 32). En af respondenterne oplever det som ”befriende” at se 
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professionelle skuespillere stå og spille sin hverdag og fortæller, at det ”… åbner op for at tale 

om de svære ting. Ingen blev udleveret – det hele var respektfuldt præsenteret” (Annette, bilag 3: 

1). Øvelsen med at afspille en velkendt arbejdssituation giver et godt resultat, fordi følelserne 

og sanserne inddrages, så deltagerne mærker effekten under huden (se dette speciale s. 31). 

Netop her adskiller forumteater sig fra fx et typisk foredrag, hvor informationen alene bliver 

præsenteret. Et par af respondenterne kommenterer, hvordan effekten er anderledes med 

forumteater: 

”… Man tager en situation ud, i stedet for at det altid skal være det dér teori og teori og teori, 

som vi jo bliver bombarderet med på de andre dage, hvor man måske kan huske lidt af det, og 

man går hjem og læser lidt på det og prøver at relatere det. Hér, der kan man bare huske det! 

Man er blevet draget med ind og har haft nogle følelser med i det, man har jo kunnet føle de ting, 

som er sket på scenen.” (Margrethe, bilag 8: 1).  

Hun bliver suppleret af sin kollega, der fortæller at ”man bliver konfronteret med sine egne 

følelser, og det er det, der gør, at man bedre kan huske det” (Karina, bilag 8: 1). Ifølge 

respondenterne er forumteater altså at foretrække frem for et almindeligt foredrag. 

Forumteaterforløbet skaber levende billeder og sammenhæng for den enkelte og gør det 

derved nemmere at relatere sig til det oplevede og huske essensen af det efterfølgende. Især 

inddragelsen af følelser bliver fremhævet som en vigtig ingrediens. I forbindelse med 

påvirkning og læring mener Goleman, at inddragelsen af følelser er et effektivt virkemiddel: 

”Dramatiske begivenheder kan fange opmærksomheden og vække følelser; gøres det godt, er det 

en af de mest effektive strategier til påvirkning.” (Goleman, 1999: 217). 

Brugen af humor i teaterscenerne fik folk til at løsne op og se tingene fra en sjov og positiv 

vinkel. Derudover er det for mig at se også et udtryk for, at deltagerne føler sig i trygge 

hænder og derfor tør udtrykke sig højt. Og hvad er så det, der gør, at deltagerne føler sig 

trygge? Det lader til at være Kirkegaards hemmelighed, som før nævnt, der indvirker på 

resultatet. Deltagerne bliver mødt lige der, hvor de er. De bliver ikke fremmedgjort med teori 

og begreber. I stedet bruger man i forumteater sproget, som man oplever det i 

størrelsesforholdet 1:1. Det er bemærkelsesværdigt, at der under hele forumteatersessionen 

ikke benyttes forklarende teori, hvilket er anderledes i forhold til andre læringsinstitutioner, 

hvor man lærer på abstraktionsniveau. Deltagerne får i forumteater lov til at bruge deres eget 
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sprog. Vigtigheden af sproget vil jeg komme nærmere ind på i følgende kapitel. En anden 

faktor, der kan have indflydelse på følelsen af tryghed, er, at deltagerne kan mærke, at de 

bliver guidet sikkert gennem forløbet. Dette bekræfter et par af respondenterne, når de 

fortæller om indflydelsen fra Dacapos side: ”God styring, god til at indleve sig i vores arbejdsfelt 

og få synliggjort dilemmaer samt skabe mulighed for refleksion. Meget god til at opsummere og 

trække essensen frem. Dejlig humoristisk indfaldsvinkel.” (Ulla, bilag 5: 1). Denne respondent 

giver udtryk for at være blevet ’styret’ godt igennem forløbet. Hun har også oplevet en 

forståelse for sit arbejdsfelt fra konsulentens side, der gør, 

at hendes arbejdsdilemmaer bliver synliggjort og 

fremstillet til videre refleksion. Havde konsulentens klare 

styring ikke gjort sig gældende, havde udfaldet fra 

deltagernes side sandsynligvis vist sig helt anderledes. I så 

fald var det ikke sikkert, at deltagerne ville føle sig 

afslappede og turde åbne sig over for forsamlingen. Den 

tætte relation mellem deltagerne ville da være fraværende, 

og den nyttige udveksling af synspunkter udeblive. 

Teaterscenerne spillet af skuespillerne er med til at 

almengøre deltagernes frustrationer og rammer en velkendt arbejdssituation, som de kan 

relatere til, hvilket i sig selv er den vigtige humle for at kunne fremkalde de stærke følelser 

hos deltagerne. En af respondenterne kommenterer: ”Det var utroligt dejligt at opleve min 

egen hverdag udspillet på scenen, da det gjorde mine frustrationer mere almene. Og ikke bare er 

problemstillinger, jeg står med.” (Anne, bilag 6: 1). Denne respondent genkender sin egen 

identitet gennem teatret og opdager, at hun ikke står alene med sine frustrationer. Hun bliver 

klar over, at det er helt normalt at føle, som hun gør. I udvekslingen af erfaringer og følelser 

blandt deltagerne finder hun ud af, at de andre har det præcis på samme måde som hende. 

Hun er ikke længere alene om det, men tilhører derimod en gruppe, der står i samme situation 

og kan finde en vej ud sammen. 

Resumé 

At hjælpe en person forudsætter, at man møder personen der, hvor hun er. Dette er tilfældet 

for forumteater, fordi det tager udgangspunkt i den konkrete konfliktsituation og får fat i 

sagens kerne. Især den nonverbale del af kommunikationen reflekteres tydeligt og er med til 
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at aktivere sanser og følelser hos modtagerne. Teaterscenerne virker som et spejl, der bliver 

holdt op foran deltagerne og tydeliggør aspekterne i den konkrete og velkendte 

konfliktsituation. Gennem spejlet bliver de bevidste om egen identitet. Humor er et vigtigt 

redskab, der bliver brugt til at løsne stemningen op, så deltagerne kan se tingene fra en sjov 

og positiv vinkel. Deltagerne bruger deres eget sprog og bliver ikke fremmedgjort med teori 

og begreber. Gennem den fælles oplevelse bliver deltagerne klar over, at de ikke står alene 

med deres frustrationer, men at det er helt almindeligt at føle sådan, for de andre har det 

præcis på samme måde. Teatret er dermed med til at almengøre de svære følelser. 

Læring gennem sproget 

I det følgende vil jeg se på, hvilken betydning sproget har for at skabe relationer blandt 

forumteatrets deltagere. Ligeledes vil jeg se på, hvordan sproget kan være et redskab til at 

opnå bedre forståelse ved at sætte ord på sine tanker. 

Gennemgående for forumteaterforløbet var, at deltagerne parvis efter hver aktivitet skulle 

diskutere det pågældende emne med hinanden. Formålet med dette forekom mig at være 

både at udveksle tanker og følelser omkring det netop oplevede, men i lige så høj grad også at 

skabe relationer mellem deltagerne. En af respondenterne fortæller her om, hvordan hun 

oplevede de parvise diskussioner: ”Det var godt nok at få sat ord på. Det var med til at gøre det 

mere virkeligt. Det var også godt, at der sad en, der ikke var en del af vores personale, som kunne 

stille nogle andre spørgsmål eller se det fra en anden vinkel” (Karina, bilag 8: 4). Den parvise 

snak har givet hende mulighed for at sætte ord på egne tanker samt at høre om oplevelsen set 

fra en andens synsvinkel. Ordene er med til at give mening for både egen og andres 

virkelighedsopfattelse og bliver, som Mead udtrykker det, til et redskab til bedre forståelse (se 

dette speciale s. 28). Ud fra min egen observation af parrene kunne jeg bemærke, at snakken 

var livlig, og mange af deltagerne var ivrige efter at bidrage med egne synspunkter i sagen. 

Herudaf tolker jeg, at behovet for at sætte ord på var stort. I modsat fald ville der jo være stille 

som udtryk for, at der ikke var behov for det. Ligeledes oplevede jeg også et behov fra 

deltagernes side for at blive hørt. Dette blev tydeliggjort af iveren for at komme til orde. En 

udeblivelse af denne entusiasme ville sandsynligvis forhindre en potentiel læring for 

forumteatrets deltagere. Ud over at øvelsen bevirkede, at alle blev aktiveret og fik 

kommunikeret deres tanker og refleksioner, gav den også deltagerne mulighed for, gennem 

dialogen, at blive opmærksomme på egen sprogbrug. Ved at aflæse sin modtagers reaktioner, 
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kan man, ifølge Mead, blive bevidst om, om man bliver forstået, eller om det er nødvendigt at 

ændre sprogbrugen for at opnå en bedre forståelse fra den anden part (se dette speciale s. 26 

+ 27). Netop denne udveksling af reaktioner, som Mead omtaler, kunne jeg observere blandt 

deltagerne i den parvise snak.   

Efter hver parvis diskussion fulgte en åben 

forumdebat for hele forsamlingen, der dels 

belyste, hvad der lige var blevet snakket om 

i parrene, dels var en invitation til nye 

forslag i forbindelse med det givne emne. 

Hver deltager, der havde noget på hjerte, 

fik rakt en mikrofon af assistenter fra 

Dacapo. Gennem mine observationer blev 

det tydeligt for mig, at det forekom en 

udfordring for hver af de deltagere, der valgte at tage imod mikrofonen, at skulle tale åbent ud 

til alle de 138 tilstedeværende personer. Deres stemme blev tydeligvis påvirket af den 

øjeblikkelige nervøsitet ved at ’være på’, og det var ikke altid lige nemt at få de rette ord frem. 

Men jeg fornemmede dog, at de ikke lod sig skræmme. Der var i hvert fald mange, der gerne 

ville til orde, og debatten kunne sagtens have forsat i timevis, havde det ikke været for 

konsulentens afslutning, når tiden var inde for næste punkt på programmet. Ud af dette kan 

jeg sammenfatte, at der også her viste sig et behov for at udtrykke sig og bidrage til debatten i 

det åbne forum. Gennem dialogen i interaktionen bliver det tydeligt, hvad Fairclough mener, 

når han siger, at sproget ikke bare er en hjælp til at gøre sig sine omstændigheder klart, men 

også en hjælp til at finde frem til en mulig løsning (se dette speciale s. 28). Deltagernes 

begejstring for at give deres meninger til kende tyder på en lyst til at være en del af løsningen. 

At være en del af den kollektive aktivitet peger hen mod det begreb, som Mead kalder Game 

(se dette speciale s. 23). Herigennem lærer individet at være en del af en større fælles proces 

og finder ligeledes sit eget formål i forhold til aktiviteten. Netop dette synes at være tilfældet 

for deltagerne, fordi de med deres bidrag til forskellige løsningsforslag bliver en del af hele 

læringsprocessen, hvilket har en gavnlig virkning for både dem selv og for alle de andre 

deltagere. 
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Chancen for at komme til orde bevirker, at alle bliver inddraget aktivt i processen, fordi alle 

får muligheden for at fremlægge en ny synsvinkel eller en ny handlingsmulighed. Vælger man 

ikke at gøre det, har man dog alligevel truffet et aktivt valg og dermed taget stilling. Som Boal 

udtrykker det, er det næsten umuligt ikke at være aktivt tilstede i en forumteatersession 

(Boal, 1985: 153). Den åbne forumdebat giver den enkelte deltager indsigt i de andres 

erfaringer, og hun får derfor et udvidet spektrum af indfaldsvinkler som tilføjelse til sin 

sidemakkers kommentarer fra den parvise diskussion. Som eksempel på dette fortæller en af 

respondenterne, at det var ”spændende at se, hvor forskelligt situationer kan udvikle sig, og 

hvor forskelligt vi tackler dem.” (Rikke, bilag 2: 1).  

Resumé 

Som netop gennemgåede afsnit har vist, er parvis dialog og åbent forum to betydningsfulde 

elementer i forumteater. De bidrager til, at deltagerne sætter ord på deres tanker og følelser. 

Ordene og sproget rummer muligheden for inspiration til ny handling og forandring for 

deltagerne, fordi der bliver åbnet op for forskellige måder at anskue tingene på. 

Kommunikationen er vigtig for at kunne skabe værdifulde relationer, der kan give nye 

indsigter. Alle deltager aktivt i et forumteater, da man gennem dialogen ikke kan forholde sig 

tavs og samtidig ikke kan undvige refleksioner over handlingens forløb, og hvordan man selv 

eventuelt ville have ageret. Refleksionen er imidlertid væsentlig for at opnå ny indsigt, imens 

en ændret sprogbrug kan føre til ny læring. Sammenspillet mellem deltagerne er værdifuld for 

at kunne formulere sig frem til en mulig løsningsmulighed. 

Interaktion i en mikroverden 

I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvordan forumteater kan udgøre et trygt sted, hvor man kan 

afprøve forskellige handlinger uden bindende konsekvenser. Her kan deltagerne skabe den 

interaktion, som er med til at styrke læringsprocessen. 

At deltage i et forumteater kan være udfordrende, da man deltager aktivt og dermed må tage 

nogle risici, hvad enten de er store eller små. Men fordi der ingen betydelige konsekvenser er 

ved det, kan det virke mindre farligt. Forumteater bliver som en legeplads, hvor man kan 

afprøve forskellige ting og gøre dem om igen. Alt sammen uden at ’komme galt af sted’. En af 

deltagerne fortæller om teatersessionen: ”… vi har muligheden for at lave tingene om. Det kan 

vi jo ikke i virkeligheden. Man kan spole tiden tilbage eller lidt frem og sige, hvis nu vi havde 

gjort sådan og sådan, hvilken effekt havde det så?” (Karina, bilag 8: 3). I forumteater har man 
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muligheden for at lege med forandringen af sin adfærd og, hvilke resultater det fører med sig. 

En anden deltager beretter, at hun ud over at blive meget grebet af virkningen, også ”… havde 

en skærpet opmærksomhed på min egen kommunikation samt kropssprog, som jeg kan tage med 

mig direkte ud i ”den virkelige hverdag” (Ulla, bilag 5: 2). Denne skelnen mellem den afspillede 

situation og den virkelige verden kan sammenlignes med det begreb, som den amerikanske 

forsker Peter Senge kalder ’mikroverden’ (se dette speciale s. 29). Denne deltager har 

betragtet forumteatret som et trygt sted at udfolde sig, hvor hun har kunnet drage sig 

erfaringer, som hun kan tage med sig ud i den virkelige verden. 

Ligeledes kan man i forumteater ændre på omstændighederne og udskifte både roller og 

handling. Hvad sker der så? Hvordan påvirker det situationen? Det blev der mulighed for at 

studere ved Dacapos rolleøvelse. Deltagerne skulle finde sammen i grupper á tre og afprøve 

situationen fra den scene, der lige var blevet afspillet af Dacapos skuespillere. Situationen 

omhandlede en forebygger på hjemmebesøg hos en ældre herre, hvis kone blandede sig i 

samtalen. Udfordringen var, hvordan man ville håndtere denne indblanding fra konen. Skulle 

hun inkluderes i samtalen eller henvises til ikke at kommentere? Hver gruppe skulle fordele 

rollerne imellem sig og spille scenen ud fra pågældende rolles synsvinkel. Efter hver runde 

skulle rollerne byttes. Imens øvelsen var i fuld aktivitet kunne jeg observere en livlig snak, 

masser af grin og et stort engagement fra deltagernes side. Efter at have set de ydre og 

tilsyneladende reaktioner fra deltagerne var jeg nysgerrig efter at blive klogere på de indre 

reaktioner og høre nærmere om, hvordan de hver især havde oplevet øvelsen. En af 

respondenterne fortæller, at øvelsen gav hende ”… mulighed for at gå ind og opleve 

situationerne fra de forskelliges perspektiv.” (Annette, bilag 3: 2). En anden beretter, at det var 

”svært at skulle påtage sig en anden rolle… ”, men at det samtidig var ”… en utrolig øjenåbner i 

forhold til, hvad og hvordan man formidler til andre.” (Rikke, bilag 2: 2). Tilbagemeldingerne 

viser, at øvelsen har givet dem en indsigt i, hvordan de selv fremstår over for andre, samt 

givet dem en mulighed for at sætte sig ind i de andre parters sted. Dette kan være med til at 

styrke den empatiske evne hos hver enkelt. Derudover er udtalelserne også tegn på, at 

deltagerne har oplevet en udfoldelse af det begreb, som Mead kalder Play (se dette speciale s. 

23). Rollespillet skærper nemlig evnen til at sætte sig ind i andres tanke- og handlemønster. 

Når deltagerne bliver opmærksomme på de øvrige parters syn på sagen, kan de bedre tilpasse 

egen rolle til sammenhængen for at opnå en bedre samhørighed. En tredje respondent 
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fortæller her, hvordan hun først var skeptisk over for øvelsen, men efterfølgende indså, at hun 

faktisk fik noget værdifuldt ud af den. 

”Da vi kom til at skulle lave rollespil, tænkte jeg først ’ha, ha, det gider jeg ikke! Det har jeg 

prøvet så mange gange, og det synes jeg bliver så konstrueret’, men så fik jeg alligevel noget ud 

af det! Det må jeg nok indrømme. Jeg blev sådan lidt overrasket, fordi jeg fik en reaktion fra de 

andre i gruppen og tænkte ’gud, er det sådan, jeg er?! Er det sådan, jeg virker? ’Det skal jeg 

måske tænke på fremover.” (Margrethe, bilag 8: 2).  

Respondenten har erfaret, hvor givtig en praktisk udfoldelse, som Fairclough udtrykker det, 

kan være (se dette speciale s. 25). I rollespillet får hun afprøvet sit sprogbrug og får en direkte 

reaktion fra de øvrige deltagere, som giver hende et spejlbillede af, hvordan hun fremstår over 

for andre. Herigennem tilegner hun sig brugbar 

erfaring, der styrker hendes evne til 

efterfølgende at kunne handle anderledes.  

Øvelsen har en effektiv virkning, fordi den 

forærer den enkelte deltager muligheden for at 

komme ind under huden på sine medspillere og 

se verden igennem deres øjne. Det giver en 

indsigt, der kan medføre en ny indstilling til 

situationen. Det kan, som Mead angiver, også give en bedre forståelse af de andre parters 

ønsker, som derved bedre kan imødekommes (se dette speciale s. 26). Derudover giver den 

deltagerne et spejlbillede af, hvordan de virker over for andre. At deltagerne får så stort et 

udbytte af at spejle sig i hinanden, viser tilbage til Meads teori om, at det er i selve 

interaktionen, som han kalder symbolsk handling (se dette speciale s. 27), at man får gavn af 

hinanden. Der kommer en direkte respons på den gestus (se dette speciale s. 26), man 

udsender til den anden part, og når man bliver opmærksom på sin modtager og dennes 

respons, kan man ændre sin kommunikationsform, så det pågældende formål for 

interaktionen bedst opnås. Dette tydeliggøres i flere af respondenternes tilbagemeldinger om, 

hvor meget de lærer om sig selv ved at se sig selv gennem de andres øjne, og hvordan de 

pludselig bliver agtsomme på deres egen kommunikationsform. Rollespilsøvelsen rummer 

muligheden for, at deltagerne kan spejle sig i hinanden og se deres eget ’selv’, som Mead 

definerer det (se dette speciale s. 25). Øvelsen illustrerer behovet for – og vigtigheden af - at 
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relatere til hinanden. Igennem relationen kommer begge parters ønsker til forhandling, og de 

udvekslede ord guider til gavnlig viden, der kan føre til en tilfredsstillende løsning på 

situationen for begge (se dette speciale s. 26).  

Resumé 

Dette afsnit har vist, at vi har brug for hinanden til at spejle os i og til at finde vores eget ’selv’. 

Rollespillet giver lejlighed til dette og rummer muligheden for dels at opleve sig selv set 

gennem andres øjne, dels at opleve situationerne fra de andres perspektiv. Dette kan skabe 

værdifulde refleksioner og være en øjenåbner for egen fremstilling og formidling. 

Forumteater kan fungere som en mikroverden, hvor man kan afprøve forskellige ting og gøre 

dem om igen uden at bekymre sig om kontante konsekvenser. Her kan man drage sig 

erfaringer, man kan tage med sig ud i den virkelige verden. 

Følelsernes intelligens 

Følelserne er en betydningsfuld ingrediens i læringsprocessen, og hvordan de inddrages i 

forumteatret, vil jeg gøre rede for i følgende afsnit. 

Efter at have klarlagt den aktuelle problemstilling, man står i og have identificeret egen rolle i 

sammenhængen, er tiden kommet til at kaste et blik på de reaktioner og følelser, man har i 

forbindelse med situationen. Dette gav øvelsen ’Tankeboblen’ anledning til. Helt konkret 

foregår øvelsen sådan, at skuespillerne afspiller en scene omhandlende en bekendt 

konfliktfyldt arbejdssituation for deltagerne. I dette tilfælde omhandlede det en forebygger, 

der er taget hen til et bestyrelsesmøde for en af de aktivitetsgrupper, som forebyggerne 

sender de ældre borgere hen til. Konflikten består i, at aktivitetsgruppen ikke er interesseret i 

at planlægge en struktureret måde at byde nye medlemmer velkommen på, selvom 

forebyggeren gør opmærksom på, at dette betyder, at de ældre, der gerne vil være medlem af 

klubben, bliver skræmt væk ved første besøg. Diskussionen går i hårdknude, og scenen 

stoppes midt i konflikten, hvor hovedpersonen træder frem.  Hendes fiktive tankeboble bliver 

synlig for publikum, da de selv aktivt leverer indholdet til tankeboblen. Teaterkonsulenten, 

der styrer forløbet, opfordrer deltagerne til på skift at give et bud på, hvad den udpegede rolle 

på scenen tænker og føler lige nu. Som det første bud, sagde en deltager ’Jeg føler mig helt 

fortvivlet over den måde, de reagerer på’, hvorpå skuespilleren på scenen gentager denne 

sætning som en del af spillet. Et andet bud var ’Jeg kan slet ikke komme igennem med mit 

budskab!’, og igen gentages det af skuespilleren. Der var mange bud fra deltagerne, og et bredt 
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spektrum af følelser og tanker blev præsenteret. De virkede ivrige efter at få lov til at 

udtrykke deres tanker omkring den skitserede konfliktsituation, som tydeligvis, set ud fra 

deres iver efter at komme til orde, var en situation, de fleste genkendte og selv havde oplevet i 

forbindelse med arbejdet. Et behov for at sætte ord på tankerne syntes at vise sig tydeligt 

blandt deltagerne. Dette behov kunne de i midlertidig få opfyldt ved at udtrykke sig gennem 

skuespilleren på scenen. Hun synliggør hver af deres refleksioner og viser på samme tid 

mangfoldigheden af refleksioner blandt deltagerne. Selvom iveren var stor for at komme til 

orde, var det dog bemærkelsesværdigt at mange af deltagerne ikke havde let ved at formulere 

de konkrete følelser. Mange, når de fik mikrofonen, kom først med forklaringer på, hvorfor 

situationen var kommet til dette punkt, og i det hele taget alle mulige forklaringer, som i sig 

selv ikke var relevante for denne øvelse. Goleman forklarer denne tilbøjelighed til at vige 

udenom med, at vi alle har ”… denne tendens til fornægtelse, en emotionel komfortabel strategi, 

der beskytter os mod den kval, det medfører at indrømme den barske sandhed.” (Goleman, 1999: 

92). Men hvis man ikke erkender og definerer sit problem, bliver det, som både Noyes og 

Fairclough fremhæver, vanskeligt at løse det (se dette speciale s. 31 + 28). For at kunne 

komme fremad er man nødt til at erkende, og erkendelse er at se sig selv.  At se sig selv giver 

styrke, valgmuligheder og fremgang (Se dette speciale s. 31). Af denne grund var konsulenten 

meget konsekvent med at få deltagerne til at undgå de lange forklaringer og udenomssnak og 

slet og ret fortælle, som det eneste, hvad personen på scenen følte i dette øjeblik. For selve 

formålet med denne øvelse er at erkende sine følelser omkring en konkret problemstilling og 

bruge ordene Jeg føler… Man sætter altså her fokus kun på følelserne og skærer alt andet støj 

fra. At øvelsen hedder ’Tankeboblen’, og ikke fx ’Taleboblen’, er også vigtigt at bemærke. Det 

betyder, at den vender al opmærksomheden indad og koncentrerer sig om det enkelte individ 

og dettes ’selv’. Hvis øvelsen hed ”Taleboblen”, ville opmærksomheden have været vendt udad 

og vendt mod modtageren, og hvordan man bedst kunne kommunikere ud til denne.  Øvelsen 

er derudover interessant, fordi den gør det muligt at afbryde den igangværende 

konfliktsituation og sætte tiden i stå, hvilket normalt ikke lader sig gøre. Goleman fremhæver, 

at vi har behov for tid til at betragte os selv. 

”Det moderne livs tempo og rytme giver os for lidt tid til at fordøje, overveje og reagere. Kroppen 

er gearet til en langsommere rytme. Vi har brug for tid til at kigge indad, men det får vi ikke – 
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eller vi tager det ikke. Følelser har deres egen dagsorden og tidsramme, men vort forjagede liv 

giver dem ikke rum, ikke tid til at få vejret…” (Goleman, 1999: 82). 

I denne øvelse har man tiden til at blive klar over, hvordan man føler, tid til at sætte ord på 

følelserne og tid til at kommunikere dem ud til andre.  Og man har oven i købet en skuespiller 

til at verbalisere sine tanker! Det hænder ikke på en almindelig hverdag. Derfor har 

tankebobleøvelsen en effektiv virkning, fordi den synliggør deltagernes følelser i forbindelse 

med en situation af svær karakter. Når følelserne kommer med i spillet for deltagerne både på 

og uden for scenen, bliver virkningen forøget. Det tyder svarene i hvert fald på, når 

respondenterne fortæller, hvordan de er overbeviste om, at teatret kan være med til at få dem 

til at gøre tingene på arbejdet anderledes end før. En af dem tror på en potentiel forandring, 

fordi hun ” … er blevet berørt følelsesmæssigt.” (Rikke, bilag 2: 1). En anden ”… har fået ”tændt 

op under ilden” og melder om en stor lyst til ”… at komme ud i besøgene igen og afprøve, 

udforske det at være ærlig, sætte ord på det, jeg tænker, over for borgeren, skabe tillid, afprøve 

kommunikationsformer og reflektere.” (Ulla, bilag 5: 1). En tredje mener, at forumteatret kan 

være med til at skabe forandring ”… fordi jeg bliver så engageret ved denne 

kommunikationsform”, og at ”… det virker bedre end meget andet, da jeg bruger helt andre sanser 

og kan mærke det i kroppen.” (Stig, bilag 7: 1). Alt i alt tegner der sig et billede af, at deltagerne 

har oplevet en genkendelse af deres situation, som er blevet forstærket af sanser og følelser, 

og de er derved blevet aktiveret gennem både hjerne og hjerte. De har ligeledes fået en 

forsmag på en mulig løsning af konflikten, som bevirker, at de nu har stor lyst til at komme ud 

i arbejdet og afprøve den nye løsningsmulighed. Herved bliver en fornyelse af gamle 

arbejdsvaner mulig. Den nye læring anskues af deltagerne som noget positivt og vil være med 

til at styrke den enkelte og gøre denne bedre udrustet til arbejdets udfordringer. 

Resumé 

Følelserne ser ud til at være i fokus, og det er dem, der gør, at teatret bliver personligt og 

relevant. Når teatret på denne måde kommer ind under huden på deltagerne, bliver 

erfaringerne og pointerne gemt krystalklart i hukommelsen. Dette giver et tydeligt billede på, 

hvor vigtigt det er at erkende og definere sine følelser for at kunne opnå en ny indsigt, der 

fører til ny adfærd. I denne sammenhæng er kommunikationen vigtig for at kunne forholde 

sig til det oplevede, og det var tydeligt at se, at deltagerne havde behov for at sætte ord på 
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deres tanker og følelser. Det er værdifuldt at sætte tid af til at kun at fokusere på følelserne, 

for de er kroppens signal og kan afsløre vigtige informationer om os selv. 

Sammenfatning af analysen 

Sammenlagt ud fra forløbet kan jeg se, at man kan betragte læring som en spiralproces, der 

ligesom den hermeneutiske cirkel fører til ny viden i en fortsat bevægelse. Hver af de fire 

faktorer identitet, sprogbrug, interaktion og følelser udgør sin egen del af læringsprocessen, og 

efter at deltagerne i forumteatret har været disse fire punkter igennem, er de nu blevet klar 

over, hvordan de plejer at handle og kan ændre i deres praksis og foretage en ny og 

anderledes handling, der vil føre til et nyt og anvendeligt resultat. 

Kapitel 6: Diskussion 
Dette kapitel har til formål at diskutere analysens resultater. Jeg vil fremhæve, hvad jeg er 

kommet frem til, og hvad mit casestudie kan vise, som teorien ikke havde belyst. Derudover 

vil jeg diskutere, hvilke specifikke omstændigheder der gør sig gældende for min case, og 

hvilken betydning de udgør. Sidst evaluerer jeg valget af empirimateriale. 

Hvilken viden har jeg opnået? 

Det netop gennemgåede analysekapitel har vist, at forumteater har været med til at ændre på 

deltagernes opfattelse af sig selv og egne arbejdsmetoder. Ved at betragte effekten af 

forumteatret kan man blandt andet lære:  

 

 Hvilken virkning spejling har, både ved at afspejle det aktuelle problem og ved at spejle 

sig i hinanden. 

 Hvor givtig kommunikationen er i forbindelse med afklaring og løsning på en 

problematisk situation. 

 Hvilken forskel aktiv deltagelse gør for deltagerne. 

 Hvor stor indflydelse følelserne har på læringsprocessen. 

 

Afspejlingen af den aktuelle konfliktsituation gør det lettere at se problemet, som det er, så 

man kan tage fat i sagens kerne. Det er også ved at spejle sig i hinanden, at man finder sin egen 

identitet og bliver klar over egen personlige fremstilling. Kommunikationen har også 

indflydelse på læringsprocessen. Sproget bliver et redskab til at finde en vej ud af den 

problematiske situation, man står i, og ved at sætte ord på sine tanker, kommer man tættere 
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på en mulig løsning. Den aktive deltagelse gør, at deltagerne får afprøvet mulige løsninger og 

får dannet sig erfaringer, som de efterfølgende kan tage med sig ud i den virkelige verden. 

Især inddragelsen af følelser bliver fremhævet som en vigtig ingrediens og viser, at man med 

fordel kan vægte den følelsesmæssige intelligens højt i arbejdsmæssige relationer. 

Hvad kan jeg ikke konkludere ud fra min case? 

Nu, hvor jeg har redegjort for, hvad analyseresultaterne har vist mig, er der endvidere tilbage 

at pege på nogle af de faktorer, som jeg ikke kan konkludere på ud fra mit casestudie.  Min 

analyse peger på fællesskab som et vigtigt element i læringsprocessen, men da det er et 

resultat, der gør sig gældende specifikt for min case, ville jeg ikke kunne påstå, at læring 

generelt bør ske i fællesskab. Det samme gælder for inddragelsen af følelser i 

læringsprocessen. Jeg har i min case set, hvor stor betydning følelserne har for deltagerne i et 

forumteaterforløb, men når det gælder øvrige læringsprocesser, kan jeg ikke konkludere at 

følelser generelt bør indgå i processen. Ikke desto mindre har resultatet for denne case vist, at 

virkningen forøges ved at inddrage det hele menneske; ved at aktivere både hjerne og hjerte. 

Hvad kan mit casestudie vise, som teorien ikke havde belyst? 

Undervejs i udarbejdelsen af dette speciale har jeg i særdeleshed været igennem en 

hermeneutisk proces, fordi jeg løbende har fået ny forståelse for det undersøgte område. Jeg 

har benyttet mig af en abduktiv analysestrategi, hvilket har betydet, at jeg i processen har 

reflekteret kritisk over mit valg af teori. Gennem forløbet af den empiriske case blev jeg 

opmærksom på omstændigheder, som den valgte teori ikke havde taget højde for, og som jeg 

derfor ikke kunne have forudset. Hvilke omstændigheder var det, der overraskede mig 

undervejs? Først og fremmest har det været overraskende at observere, hvor vigtig en faktor 

følelserne er i læringsprocessen. Følelserne er med til at gøre oplevelsen mere virkelig og 

nærværende for deltagerne, hvilket betyder, at forløbets essens bedre sætter sig fast i 

hukommelsen. Også brugen af humor har vist sig at have indflydelse på læringsprocessen. 

Som det har været tilfældet for min case, blev humoren brugt som et opløftende element, der 

fik deltagerne til at løsne op og se tingene fra en positiv vinkel. Det har desuden været 

interessant at observere effekten af spejlingen, både i form af en gengivelse af hverdagens 

problematikker og ved at spejle sig i hinanden for at blive bevidst om egen personlige 

fremstilling. De netop nævnte omstændigheder er jeg blevet opmærksom på gennem casen i 

form af observation og interview og har altså ikke været omstændigheder, den valgte teori 
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omkring et forumteaterforløb kunne fortælle mig på forhånd. Derudover har det været 

overraskende at se, hvor hurtigt deltagerne godtog forumteater som problemløsningsmodel 

på trods af den utraditionelle fremgangsmetode. Dette kan antageligt tilskrives Dacapos måde 

at håndtere forløbet på, hvilket leder mig hen til diskussionen om, hvad der gjorde sig 

gældende specifikt for denne case, og hvilken betydning det kan tillægges. 

Hvilken betydning har de specifikke omstændigheder for min case? 

Det er værd at have in mente, at processen for forumteatret er mærket af Dacapos håndtering 

af hele forløbet. Resultatet kunne muligvis have set anderledes ud, havde det været en anden 

konsulentgruppe, der styrede forløbet. Dacapo er en fagligt godt funderet konsulentgruppe, 

der forekommer sikker i sin fremstilling og i sin metode, hvilket kan have betydning for 

deltagernes tillid og tryghedsfornemmelse. På samme måde er det også værd at overveje, 

hvilken betydning det har for casens udfald, at det var medlemmer fra organisationen SUFO, 

der deltog i forløbet. Det kunne måske tænkes, at det faktum, at øvelserne i forumteatret 

hurtigt blev imødekommet af deltagerne, kan hænge sammen med, at SUFO’s medlemmer er 

vant til at arbejde i sociale sammenhænge og med følelsesmæssige forhold. Det kan også være 

en mulighed, at selve baggrunden for forumteatrets afholdelse har haft betydning for udfaldet. 

Forstået sådan, at det bunder i SUFO’s bestyrelses ønske om at inspirere og aktivere 

medlemmerne til årsmødet. Dermed har der ikke været noget pres forbundet med 

deltagelsen, tværtimod har deltagerne kunnet åbne sig op og deltage efter eget behov og af 

egen lyst.  

Evaluering af empirimateriale 

Med hensyn til troværdigheden for dette speciale har jeg haft for øje at efterleve de to 

begreber reliabilitet og validitet for at kunne fastholde læserens tillid til de valg, jeg har truffet 

gennem forløbet. I det følgende vil jeg diskutere valget af det empiriske materiale benyttet til 

specialets analyse. 

Jeg har i undersøgelsen valgt at kombinere en række udvalgte metoder og teoretiske 

perspektiver, og jeg vurderer, at kombinationen bidrager til en fyldestgørende besvarelse af 

problemstillingen, som jeg vil komme ind på i følgende kapitel. Jeg har benyttet mig af 

empirimateriale primært baseret på observation og sekundært på interview. Mine erfaringer i 

forbindelse med indsamling af disse data har vist mig, hvor givende det har været selv at følge 
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casens forløb og derudover tilføje interview som anden empirikilde. Kombinationen af de to 

empirikilder har givet mig mulighed for at opleve forløbet set både indefra og udefra.  

Den skriftlige korrespondance med mine respondenter har haft stor relevans for min 

undersøgelse, da jeg herigennem har kunnet få et indblik i deltagernes oplevelser, tanker og 

følelser omkring forløbet. Denne interviewform har vist sig ikke at være synderligt 

tidskrævende, da svarene kommer i direkte form og ikke behøver yderligere behandling eller 

transskribering. Til gengæld bør man være opmærksom på tekniske forhindringer. Modtager 

alle respondenterne spørgsmålene? Kommer deres respons mig i hænde? I mit tilfælde meldte 

en af respondenterne tilbage, at hun i sit forsøg på at sende mig sine svar, havde fået mailen 

retur af ukendt årsag. Fordi hun gjorde mig opmærksom på dette og ikke blot gav op, fik jeg 

mulighed for at rette op på situationen. Det viste sig også nyttigt, at kontakte et større antal 

respondenter end egentlig beregnet, da ikke alle valgte at melde tilbage. Det personlige og 

direkte interview viste sig anderledes i forhold til de skriftlige ved at fremstå som en mere 

naturlig samtale, hvilket gjorde, at respondenternes svar var længere og blev udvidet af øvrige 

små bemærkninger. Dog er denne interviewform mere tidskrævende, da samtalen i sig selv 

tager tid og efterfølgende kræver transskribering for at kunne formere svarene ind i opgaven. 

For mig var det både en brugbar og oplevelsesrig erfaring at benytte mig af begge 

interviewformer. I begge tilfælde har det tilsyneladende været en fordel, at jeg henvendte mig 

personligt til respondenterne til at begynde med. Dermed fik jeg etableret et bekendtskab og 

blev en person, de kunne relatere til. 

Kapitel 7: Konklusion 
Her følger en præsentation af, hvad jeg i undersøgelsen har fundet frem til, dels på baggrund 

af den valgte teori og metode, dels på baggrund af opgavens analyse og diskussion. Helt 

konkret vil jeg i dette kapitel besvare problemformuleringen for specialet. 

Den første del af min problemformulering lød således: 

Jeg har til hensigt at klarlægge, hvordan forumteater kan være en metode til at opnå ny læring 

for medlemmerne i en organisation. 

På basis af min undersøgelse kan jeg konkludere, at medlemmerne i organisationen for denne 

case oplevede forumteater som en læringsproces med især fire fremtrædende faktorer for 
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selve læringen, nemlig identitet, sprogbrug, interaktion og følelser. Ved at se på helheden af 

forumteatrets forløb tydeliggøres, hvordan de fire faktorer har indflydelse på hver deres del 

af læringsprocessen.  

Første del omfatter genkendelsen samt identificeringen af sin situation, hvor teaterscenerne 

virker som et spejl, der bliver holdt op foran deltagerne og tydeliggør aspekterne i den 

konkrete problemstilling. Gennem spejlet bliver de bevidste om egen identitet. Anden del af 

processen omhandler sprogbruget. Man får her klarlagt den situation, man står i, ved at sætte 

ord på sine tanker og følelser. Gennem dialogen kan man få inspiration til ny handling, fordi 

der bliver åbnet op for forskellige måder at anskue tingene på. Sproget fungerer som et 

redskab til bedre forståelse af, hvor man står, og hvordan man kan komme videre. Tredje del 

viser vigtigheden af relationer, da man har brug for hinanden til at spejle sig i og til at finde sit 

eget ’selv’. Gennem rollespil får man en indsigt i de andre parters synsvinkel og får samtidig 

mulighed for at se sig selv gennem deres øjne. Herved kan man blive bevidst om egne 

handlinger og egen fremstilling. I forumteater kan man drage sig nyttige erfaringer, som man 

kan tage med sig ud i den virkelige verden. Fjerde del af processen omfatter inddragelsen af 

følelser og de reaktioner, man oplever omkring dilemmaet. Det er vigtigt at erkende og 

definere sine følelser for at kunne opnå en ny indsigt, der fører til ny adfærd. Derudover er det 

værdifuldt at sætte tid af til kun at fokusere på følelserne, for de er kroppens signal og kan 

afsløre vigtige informationer om en selv. Sammenlagt ud fra forløbet kan jeg se, at man kan 

betragte læring som en spiralproces, der ligesom den hermeneutiske cirkel fører til ny viden i 

en fortsat bevægelse. Hver af de fire nævnte faktorer identitet, sprogbrug, interaktion og 

følelser udgør sin egen del af læringsprocessen, og efter at have været disse fire punkter 

igennem er man nu blevet klar over. hvordan man plejer at handle, og kan nu ændre sin 

praksis og foretage en ny og anderledes handling, der fører til et nyt og anvendeligt resultat. 

Tilbage er der at konkludere på den anden del af min problemformulering, som lød: 

Herunder vil jeg se nærmere på, hvordan læringsprocessen kommer til udtryk i det enkelte 

medlems kommunikation omkring egne handlinger, egen identifikation og egen 

arbejdsmotivation. 

Ved at sammenlægge de fire netop gennemgåede faktorer i læringsprocessen bliver det 

påfaldende at se, hvordan læringen sker gennem en ændret sprogbrug. Altså er det 
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nævneværdigt, hvor stor betydning kommunikationen har for resultatet. I første del 

reflekteres især den nonverbale kommunikation tydeligt og er med til at aktivere sanser og 

følelser hos modtagerne. Den verbale kommunikation benyttes med humor for at løsne op for 

stemningen. Deltagerne får derudover lov at bruge deres eget sprog og bliver ikke 

fremmedgjort med teori og begreber. I anden del opdager deltagerne vigtigheden af 

sprogbrugen ved at skulle forklare og tydeliggøre deres problemstillinger på en sådan måde, 

at andre kan se og forstå den. Evnen til at kunne nuancere sit sprog giver mulighed for at få 

problemets kerne frem i lyset, så man efterfølgende kan skabe refleksioner over en mulig 

løsning. I tredje del af læringsprocessen afprøver deltagerne i praksis en ny og anderledes 

sprogbrug i en konkret sammenhæng og oplever herigennem, hvordan ændringsresultatet 

viser sig tydeligt for dem. På denne vis bliver det gennemskueligt at se, at ved at ændre i sin 

sprogbrug vil man efterfølgende opleve en ændring i sin sociale praksis. I interaktionen med 

andre spejles egen kommunikationsform. I fjerde del oplever deltagerne vigtigheden af at 

kunne formulere sine tanker og definere sine følelser, hvilket er en betydelig del af at erkende, 

hvordan man har det i forbindelse med en konfliktfyldt situation. I denne sammenhæng er 

kommunikationen værdifuld for at kunne forholde sig til det oplevede. 

Altså har deltagerne fået et kig i det magiske spejl. De har genkendt deres identitet, fundet 

deres eget ’selv’ og er blevet bevidste om den måde, de hidtil har ageret på. Gennem 

forumteater har de nu opnået ny indsigt og læring i forhold til, hvordan de kan agere 

anderledes og mere hensigtsmæssigt. De har fået et redskab til nye handlingsmuligheder, 

hvilket har øget deres arbejdsmotivation og vækket lysten i dem til at komme tilbage på 

arbejdet og afprøve denne nye læring. 

Kapitel 8: Perspektivering 
I dette kapitel vil jeg diskutere, hvordan helheden af mine analyseresultater kan finde 

anvendelse i et bredere perspektiv. Derudover peger jeg på, hvilke aspekter, der kunne være 

interessant at undersøge, set i lyset af den netop nyerhvervede viden om forumteater som 

metode til læring. 

Med dette speciale har jeg ønsket at belyse effekten af forumteaters metoder. Det har især 

været interessant at se, hvor betydningsfuldt følelsesregistret er i en læringsproces. Det kan 

være fordelagtigt at inddrage følelser for at skabe mentale billeder, der vækker genkendelse 
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hos den enkelte og giver en bedre indlevelse, der i sidste ende kan føre til udvikling og 

udbytterig læring. Hvilken betydning kan man så tillægge mit faglige casestudie? Selvom min 

case, og dermed omdrejningspunktet for dette speciale, har drejet sig om medlemmerne af 

organisationen SUFO, mener jeg, at andre organisationer også kan drage nytte af analysens 

resultater samt af mine erfaringer og nye viden omkring effekten af et forumteaterforløb. 

Analyseresultaterne har vist mig, at løsninger på konflikter med fordel kan findes i fællesskab. 

Jeg er blevet opmærksom på, hvilken betydningen relationer har i forhold til ny indsigt og 

læring for det enkelte individ. Man har brug for nogen at spejle sig i for at finde sin egen 

identitet og blive bevidst om sit eget ’selv’ og sine egne handlinger. I relationen mellem 

kollegerne skabes en vi-følelse, der gør, at man ikke står alene med sin problemstilling, men 

derimod tilhører en gruppe, der i fællesskab kan finde en mulig løsning. Netop denne tendens 

til at bevæge sig væk fra individualismen og hen mod fællesskabet er det, som Emilia Van 

Hauen peger på i sin bog ”Farvel egofest og goddag til formål og fællesskaber”, som jeg 

nævnte i indledningen af dette speciale. Hun tager sigte på trenden til at være med til at skabe 

noget i samfundet, der giver mening for andre end blot sig selv. Denne tendens viser sig i 

forumteater ved deltagernes iver for at komme til orde og bidrage med forslag til mulige 

løsningshandlinger. De vil gerne dele ud af egne erfaringer og tanker omkring emnet, hvilket 

er til gavn for både dem selv og for de øvrige deltagere. Hvis Van Hauens antagelse om ’formål 

og fællesskaber’ holder ved, håber jeg, at det vil betyde, at samfundet får øje for – og øger 

brugen af utraditionelle læringsmodeller, som forumteater er et bud på. Gennem denne 

kollektive læringsproces bliver uheldige fordomme mødt med opløftet humor, deltagerne 

bliver involveret aktivt, og hver af dem lærer af sine egne erfaringer. Denne komposition står i 

modsætning til den traditionelle undervisningsform, der ifølge Goleman mangler fokus på 

følelserne som en vigtig faktor for indlæringen: ”Hele vort uddannelsessystem er indrettet på 

erkendelsesmæssige færdigheder. Men når det drejer sig om indlæring af følelsesmæssige 

færdigheder, er vort system sørgeligt mangelfuldt.” (Goleman, 1999: 308). Han mener altså, at 

den følelsesmæssige intelligens er lige så afgørende for indlæringen som den almindelige 

akademiske kunnen. 

Set i lyset af den nye viden om forumteatrets effekt, kunne det være interessant at undersøge, 

hvordan forumteater kan benyttes som læringsmodel til at håndtere problematikker i andre 

sammenhænge, end jeg har beskæftiget mig med i dette speciale. Nu, hvor jeg har undersøgt 
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metoden for voksne mennesker i forbindelse med deres arbejde, kunne det være spændende 

at undersøge, hvordan læringsmetoden kan bruges til børn og unge. Fx kunne forumteater 

bruges til at tage fat om de aktuelle mobningskonfliktet i skoleklasser og medvirke til, at de 

unge selv er med til at finde løsningsmuligheder. Det kunne ligeledes være relevant at pege på 

forumteater som konfliktløsningsværktøj i integrationsproblematikker. I forlængelse af min 

egen undersøgelse i dette speciale, hvor jeg har belyst den øjeblikkelige effekt af et 

forumteaterforløb, kunne det være nærliggende at lave et yderligere studie for at undersøge, 

hvordan forumteatret har påvirket deltagerne på længere sigt. Er deres arbejdsmotivation 

blevet forbedret? Kan der noteres en mærkbar ændring i deres hverdag? Bruger 

organisationen metoden efterfølgende, og er den blevet en integreret del af medlemmernes 

konflikthåndtering? Disse spørgsmål kunne være interessante at afdække i et yderligere 

studie, hvor der fx i de efterfølgende 12 måneder bliver sat fokus på den langsigtede effekt af 

et forumteaterforløb. 
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Bilag 1 

                             OPLEVELSE AF TEATRET – SUFO’s årsmøde tirsdag d.10.marts 2009 
 

1) Hvordan oplevede du teatersessionen? 
Svar: 
 

2) Hvad husker du især fra tirsdagens teatersession? 
Svar: 
 

3) Hvad var det der gjorde, at lige præcis dét efterlod det største indtryk hos dig? 
Svar: 
 

4) Hvilke ting genkendte du specielt hos dig selv? 
Svar: 
 

5) Da du oplevede noget genkendeligt, - hvad fik det dig så til at tænke på? 
Svar: 
 

6) Hvordan tror du, at teatret vil være med til, at få dig til at gøre nogle ting anderledes and før? 
Svar: 
 

7) Synes du, at teater på denne måde, er en brugbar måde at belyse konflikter på? 
Svar: 
 

8) Mener du, at det kan være med til at skabe forandring? 
Svar: 
 

9) Hvad fik du personligt ud af det? 
Svar: 
 

10) Hvordan stemte teatret overens med din hverdag? 
Svar: 
 

11) Hvilken effekt har det på dig at se skuespillere stå og spille din hverdag? 
Svar: 
 

12) Hvilken effekt har det på dig at se dine kolleger stå og spille din hverdag? 
Svar: 
 

13) Gjorde teatret det lettere at se en eventuel løsning på det spillede problem? 
Svar: 
 

14) Kan du lide denne form for kommunikation? 
Svar: 
 

15) Hvordan var det at skulle spille rollespil i grupperne? 
Svar: 
 

16) Følte du, at du var en del af forløbet? 
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Svar: 
 

17) Sad du selv og fik gode ideer til mulige løsninger undervejs? 
Svar: 
 

18) Hvilke erfaringer fra teaterstykket tager du med dig hjem? 
Svar: 
 
DIN ARBEJDSPLADS 

19) Hvordan taler I om problemstillinger på din arbejdsplads? 
Svar: 
 

20) Føler du et behov for at have tid og plads til at kunne tale med dine kolleger om arbejdets 
oplevelser? 

Svar: 
 

21) Bliver dit behov tilgodeset på din arbejdsplads? 
Svar: 
 

22) Synes du, at teatret har berørt emnet om en fælles identitet for SUFO’s medlemmer? 
Svar: 
 

23) Hvordan synes du, at teatret har været med til at belyse din arbejdsidentitet? 
Svar: 
 

24) Har du øvrige kommentarer eller andet på hjerte? 
Svar: 
 
ALMENT 

25) Er du mand eller kvinde? 
Svar: 
 

26) Hvad er din alder? 
Svar: 
 

27) Hvilken region repræsenterer du? 
Svar: 
 
MANGE TAK FORDI DU GØR EN FORSKEL!  
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Bilag 2 

                             OPLEVELSE AF TEATRET – SUFO’s årsmøde tirsdag d.10.marts 2009 
 

1) Hvordan oplevede du teatersessionen? 
Svar: 
Utrolig spændende og inspirerende. 

2) Hvad husker du især fra tirsdagens teatersession? 
Svar: 
Fru Rasmussen der har svært ved at komme videre efter ægtefællens død – hvordan hun bliver afvist, da 
hun kommer til foredraget. 

3) Hvad var det der gjorde, at lige præcis dét efterlod det største indtryk hos dig? 
Svar:  
De følelser der var forbundet med situationen. Fordi jeg ofte selv anbefaler borgere der har mistet en 
ægtefælle, at komme ud og deltage i aktiviteter og få skabt et netværk. 

4) Hvilke ting genkendte du specielt hos dig selv? 
Svar:  
Følelsen af at blive afvist – føle sig alene. 
 

5) Da du oplevede noget genkendeligt, - hvad fik det dig så til at tænke på? 
Svar: 
Det fik mig til at tænke på, at det er utrolig vigtigt at få talt tingene igennem med borgeren – og i det 
mindste sørge for en god opstart. 

6) Hvordan tror du, at teatret vil være med til, at få dig til at gøre nogle ting anderledes and før? 
Svar:  
Netop ved at jeg er blevet berørt følelsesmæssigt. 
 

7) Synes du, at teater på denne måde, er en brugbar måde at belyse konflikter på? 
Svar: 
Ja, og se tingene fra forskellige synsvinkler. 
 

8) Mener du, at det kan være med til at skabe forandring? 
Svar: 
Ja 
 

9) Hvad fik du personligt ud af det? 
Svar: 
Jeg vil fremover være meget opmærksom på de forskellige situationer, der har været bragt på banen 
igennem teatret, men også i andre sammenhænge at prøve at forestille mig, andres rolle. 

10) Hvordan stemte teatret overens med din hverdag? 
Svar: 
Måske lidt overspillet, men rammende. 
 

11) Hvilken effekt har det på dig at se skuespillere stå og spille din hverdag? 
Svar: 
Det giver mig mulighed for at se mig selv og mit fag i et andet lys. 

12) Hvilken effekt har det på dig at se dine kolleger stå og spille din hverdag? 
Svar: 
Spændende at se hvor forskelligt situationer kan udvikle sig, og hvor forskelligt vi tackler dem. 
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13) Gjorde teatret det lettere at se en eventuel løsning på det spillede problem? 
Svar: 
Ja 

14) Kan du lide denne form for kommunikation? 
Svar: 
Ja 

15) Hvordan var det at skulle spille rollespil i grupperne? 
Svar: 
Svært at skulle påtage sig en anden rolle – samtidig en utrolig øjenåbner i forhold til hvad og hvordan 
man formidler til andre. 

16) Følte du, at du var en del af forløbet? 
Svar: 
Ja 

17) Sad du selv og fik gode ideer til mulige løsninger undervejs? 
Svar: 
Ja 

18) Hvilke erfaringer fra teaterstykket tager du med dig hjem? 
Svar: 
Erfaringer i forhold til at synliggøre problematikker. Dilemmaerne fra de spillede stykker med 
efterfølgende debat gav et bredt udsnit af forskellige måder at anskue ting på – mulighed for refleksion. 
DIN ARBEJDSPLADS 

19) Hvordan taler I om problemstillinger på din arbejdsplads? 
Svar: 
Dialog omkring tingene med erfaringsudveksling. 

20) Føler du et behov for at have tid og plads til at kunne tale med dine kolleger om arbejdets 
oplevelser? 

Svar: 
Ja 

21) Bliver dit behov tilgodeset på din arbejdsplads? 
Svar: 
Ja mellem min kollega og jeg. 
Ikke helt så ofte i forhold til ledelsen. 

22) Synes du, at teatret har berørt emnet om en fælles identitet for SUFO’s medlemmer? 
Svar: 
Ja 

23) Hvordan synes du, at teatret har været med til at belyse din arbejdsidentitet? 
Svar: 
I debatten var vi ret enige om, hvad vores arbejdsområde dækker, indhold, metode og tilbud. 

24) Har du øvrige kommentarer eller andet på hjerte? 
Svar: 
ALMENT 

25) Er du mand eller kvinde? 
Svar: Kvinde 

26) Hvad er din alder? 
Svar: 37 

27) Hvilken region repræsenterer du? 
Svar: Syddanmark 
MANGE TAK FORDI DU GØR EN FORSKEL!  



 
1 

 

Bilag 3 

                             OPLEVELSE AF TEATRET – SUFO’s årsmøde tirsdag d.10.marts 2009 
 

1) Hvordan oplevede du teatersessionen? 
Svar: Fantasktisk dejlig oplevelse. Vedkommende fordi det ramte ind i vores arbejdsfelt og samtidigt gav 
stof til eftertanke og debat.  Teatret var både bevægende og forfriskende på grund af humoristiske 
undertoner. 
 

2) Hvad husker du især fra tirsdagens teatersession? 
Svar: skuespillernes fremførelse af bestyrelsemødet, som var helt uorganiseret og som ikke levnede den 
besøgende en chance 
 

3) Hvad var det der gjorde, at lige præcis dét efterlod det største indtryk hos dig? 
Svar: Jeg mener det ramte plet omkring vanskelighederne i det frivillige arbejde. Bestyrelserne er der i 
deres fritid og ingen kan stille krav til dem – på den anden side tager de sig indimellem af mennesker 
som er sårbare og trænger til en værdig behandling 
 

4) Hvilke ting genkendte du specielt hos dig selv? 
Svar: Jeg genkendte følelsen af at være ”en hund i et spil kegler” hvor tankerne hele tiden kredser om, 
hvordan man dog skal få styringen og komme igennem med sit budskab 
 

5) Da du oplevede noget genkendeligt, - hvad fik det dig så til at tænke på? 
Svar: Lige nu får det mig til at tænke på mit tidligere arbejde som leder i en kommune, hvor vi havde tæt 
samarbejde med de forskellige klubber. Og hvor min rolle var at støtte medarbejderne i lignende 
situationer 
 

6) Hvordan tror du, at teatret vil være med til, at få dig til at gøre nogle ting anderledes and før? 
Svar: Jeg tror teateroplevelsen vil få mig til at være lidt mere modig i forhold til at sætte rollespil i gang 
når jeg underviser 
 

7) Synes du, at teater på denne måde, er en brugbar måde at belyse konflikter på? 
Svar: ja, meget, meget egnet  
 

8) Mener du, at det kan være med til at skabe forandring? 
Svar: ja, i høj grad 
 

9) Hvad fik du personligt ud af det? 
Svar: Blev især inspireret omkring det pædagogiske og jeres instruktørs konsekvente holden fast i 
følelserne og reaktionen på det, vi så.  

10) Hvordan stemte teatret overens med din hverdag? 
Svar: De valgte cases var meget fint ramt og skuespillerne var så professionelle til at finde ind i 
stemningerne. 

11) Hvilken effekt har det på dig at se skuespillere stå og spille din hverdag? 
Svar: Befriende – åbner op for at tale om de svære ting. Ingen blev udleveret – det hele var respektfuldt 
præsenteret 

12) Hvilken effekt har det på dig at se dine kolleger stå og spille din hverdag? 
Svar: Det må styrke fællesskabet og oplevelsen af at være blandt ligesindede. Igen fordi det blev styret 
flot så ingen følte sig udstillet, eller at være dårlig til at klare situationen. 
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13) Gjorde teatret det lettere at se en eventuel løsning på det spillede problem? 
Svar: Ja, det satte 138 mennesker i gang med at tænke kreativt og det bragte jo rigtig mange gode ideer 
og meninger frem 
 

14) Kan du lide denne form for kommunikation? 
Svar: Ja, rigtig meget 
 

15) Hvordan var det at skulle spille rollespil i grupperne? 
Svar: Det gik nemt – netop fordi I havde varmet os godt op til det. Og det gav os mulighed for at gå ind 
og opleve situationerne fra de forskelliges perspektiv. 
 

16) Følte du, at du var en del af forløbet? 
Svar: Ja, jeg blev meget engageret og nød det  
 

17) Sad du selv og fik gode ideer til mulige løsninger undervejs? 
Svar: ja, både i de små summe-grupper og i plenum 
 

18) Hvilke erfaringer fra teaterstykket tager du med dig hjem? 
Svar: Den pædagogiske styrke ved at lave rollespil. Det giver konkret mulighed for at forstå forskellige 
aktørers perspektiv og skaber refleksion og fællesskab 
DIN ARBEJDSPLADS 

19) Hvordan taler I om problemstillinger på din arbejdsplads? 
Svar: Åbent – vi er en meget lille arbejdsplads. Som underviser og konsulent er jeg alene 
 

20) Føler du et behov for at have tid og plads til at kunne tale med dine kolleger om arbejdets 
oplevelser? 

Svar: nej, det får jeg dækket 
 

21) Bliver dit behov tilgodeset på din arbejdsplads? 
Svar: ja 
 

22) Synes du, at teatret har berørt emnet om en fælles identitet for SUFO’s medlemmer? 
Svar: ja i høj grad 
 

23) Hvordan synes du, at teatret har været med til at belyse din arbejdsidentitet? 
Svar: ja, som underviser og kursusleder 
 

24) Har du øvrige kommentarer eller andet på hjerte?  
Svar: Jeg er meget imponeret over den research og  professionalisme der blev lagt for dagen. Og for den 
konsekvente styring af diskussionen. Jeg anser denne form for en yderst effektiv måde at sætte tanker i 
gang hos en stor gruppe mennesker. 
ALMENT 

25) Er du mand eller kvinde? 
Svar: kvinde 

26) Hvad er din alder? 
Svar: 59 år 

27) Hvilken region repræsenterer du? 
Svar: København 
MANGE TAK FORDI DU GØR EN FORSKEL!  
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Bilag 4 

                             OPLEVELSE AF TEATRET – SUFO’s årsmøde tirsdag d.10.marts 2009 
 

1) Hvordan oplevede du teatersessionen? 
Svar: 
Det var relevant og nærværende 

2) Hvad husker du især fra tirsdagens teatersession? 
Svar: 
Ægtefælle besøget med det splittede ægtepar 

3) Hvad var det der gjorde, at lige præcis dét efterlod det største indtryk hos dig? 
Svar: 
Fordi det er en situation man forholdsvis ofte sidder i, med et ægtepar med vidt forskellige opfattelser af 
deres liv. 

4) Hvilke ting genkendte du specielt hos dig selv? 
Svar:  
Den følelse at man sidder mellem to personer og balancerer, forsøger at høre begge parter, være lyttende 
og opmærksom men det er svært. 

5) Da du oplevede noget genkendeligt, - hvad fik det dig så til at tænke på? 
Svar: 
Hvordan jeg selv ville have håndteret situationen, og hvad jeg fremover skal være opmærksom på ikke at 
gøre 

6) Hvordan tror du, at teatret vil være med til, at få dig til at gøre nogle ting anderledes and før? 
Svar: 
Fordi man ser hvordan spørgeteknikken enten kan åbne eller lukke for den gode samtale, det er svært at 
se når man sidder midt i det. 

7) Synes du, at teater på denne måde, er en brugbar måde at belyse konflikter på? 
Svar: 
Ja helt bestemt, der blev virkelig belyst en lang række dilemmaer vi sidder i flere gange dagligt 

8) Mener du, at det kan være med til at skabe forandring? 
Svar: 
Ja bestemt. Netop fordi man får lov at se det udefra.  

9) Hvad fik du personligt ud af det? 
Svar: 
Jeg har helt klart et billede af hvordan jeg vil forsøge at gøre i forskellige situationen netop fordi det nu 
er set og diskuteret med flere 

10) Hvordan stemte teatret overens med din hverdag? 
Svar:  
Det var et meget godt billede at de utrolig mange forskellig artede mennesker og situationer jeg dagligt 
står overfor på besøgene 

11) Hvilken effekt har det på dig at se skuespillere stå og spille din hverdag? 
Svar: 
Det var sjovt og nærværende 

12) Hvilken effekt har det på dig at se dine kolleger stå og spille din hverdag? 
Svar: 
Det belyser i høj grad at vi gør tingene forskelligt med hver vores faglighed og personlighed i rygsækken, 
men at vi har fælles mål med samtalerne. 

13) Gjorde teatret det lettere at se en eventuel løsning på det spillede problem? 
Svar: 
Ja 
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14) Kan du lide denne form for kommunikation? 
Svar: 
Ja i høj grad 

15) Hvordan var det at skulle spille rollespil i grupperne? 
Svar: 
Det var rigtig godt, fordi det får en til at reflektere over egen spørgeteknik 

16) Følte du, at du var en del af forløbet? 
Svar: 
Ja bestemt 

17) Sad du selv og fik gode ideer til mulige løsninger undervejs? 
Svar: 
Ja det var en helt naturlig del af processen at ideer til løsninger dukkede op 

18) Hvilke erfaringer fra teaterstykket tager du med dig hjem? 
Svar: 
 
DIN ARBEJDSPLADS 

19) Hvordan taler I om problemstillinger på din arbejdsplads? 
Svar: 
Vi holder ugentlige møder og er eller rigtig gode til at lytte og give supervision efter eventuelle svære 
besøg 

20) Føler du et behov for at have tid og plads til at kunne tale med dine kolleger om arbejdets 
oplevelser? 

Svar: 
Jeg føler at vi har tid og plads til dette eller giver os i hvert fald tid til det. 

21) Bliver dit behov tilgodeset på din arbejdsplads? 
Svar: 
Ja 

22) Synes du, at teatret har berørt emnet om en fælles identitet for SUFO’s medlemmer? 
Svar: 
Ja 

23) Hvordan synes du, at teatret har været med til at belyse din arbejdsidentitet? 
Svar:  
De har fanget det meget godt 

24) Har du øvrige kommentarer eller andet på hjerte? 
Svar: 
 
ALMENT 

25) Er du mand eller kvinde? 
Svar: 
Kvinde 

26) Hvad er din alder? 
Svar: 
33 

27) Hvilken region repræsenterer du? 
Svar: 
Midt 
MANGE TAK FORDI DU GØR EN FORSKEL!  
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Bilag 5 

                             OPLEVELSE AF TEATRET – SUFO’s årsmøde tirsdag d.10.marts 2009 
 

1) Hvordan oplevede du teatersessionen? 
Svar: 
Fremragende. God styring, god til at indleve sig i vores arbejdsfelt og få synlig gjort dilemmaer, samt 
skab mulighed for refleksion. Meget god til at opsummere og trække essensen frem. Dejlig humoristisk 
indfaldsvinkel. 

2) Hvad husker du især fra tirsdagens teatersession? 
Svar: 
Arbejdet i de små grupper tre og tre. Bortset fra at ”Setting” ikke var god, for meget støj, var øvelsen 
super givende. Det er godt at blive medinddraget og få tid til refleksion. 

3) Hvad var det der gjorde, at lige præcis dét efterlod det største indtryk hos dig? 
Svar:  
At jeg blev involveret, og reflekterede. 

4) Hvilke ting genkendte du specielt hos dig selv? 
Svar:  
At jeg skal huske i samtalen med borgeren at sige de ting jeg tænker. At det at opbygge et tillidsfuldt 
forhold til borgeren er alfa omega for samtalen. 

5) Da du oplevede noget genkendeligt, - hvad fik det dig så til at tænke på? 
Svar:  
At jeg hele tiden kan arbejde med ”rollen” som forebygger og hele tiden udvikle kommunikationen og 
den pædagogiske tilgang. 

6) Hvordan tror du, at teatret vil være med til, at få dig til at gøre nogle ting anderledes and før? 
Svar:  
Har fået ”tændt op under ilden”. Har stor lyst til at komme ud i besøgene igen og afprøve, udforske det at 
være ærlig, sætte ord på det jeg tænker overfor borgeren, skabe tillid, afprøve kommunikations former 
og reflektere. 

7) Synes du, at teater på denne måde, er en brugbar måde at belyse konflikter på? 
Svar:  
Meget brugbar 

8) Mener du, at det kan være med til at skabe forandring? 
Svar:  
Bestemt. 

9) Hvad fik du personligt ud af det? 
Svar:  
Et ” kick” til at jeg er godt på vej med mine samtaler, men bliver aldrig færdig udd. 

10) Hvordan stemte teatret overens med din hverdag? 
Svar: 
 Jeg var imponeret over så præcis og tæt de ramte. 

11) Hvilken effekt har det på dig at se skuespillere stå og spille din hverdag? 
Svar:  
Det bliver tydeligt og nærværende. 

12) Hvilken effekt har det på dig at se dine kolleger stå og spille din hverdag? 
Svar:  
Inspirerende 

13) Gjorde teatret det lettere at se en eventuel løsning på det spillede problem? 
Svar:  
Meget. Stor forskel på at sidde som tilskuer end når man er aktør. Giver helikopter blik. 
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14) Kan du lide denne form for kommunikation? 
Svar:  
Stor tilhænger. 

15) Hvordan var det at skulle spille rollespil i grupperne? 
Svar:  
Jeg blev meget grebet af situationen og synes jeg havde en skærpet opmærksomhed på min egen 
kommunikation samt kropssprog, som jeg kan tage med mig direkte ud i ”den virkelige hverdag” 

16) Følte du, at du var en del af forløbet? 
Svar:  
Jeps 

17) Sad du selv og fik gode ideer til mulige løsninger undervejs? 
Svar:  
Ja 

18) Hvilke erfaringer fra teaterstykket tager du med dig hjem? 
Svar:  
At det er så centralt at vi lytter til borgeren og fanger dialogen der hvor de er. 
DIN ARBEJDSPLADS 

19) Hvordan taler I om problemstillinger på din arbejdsplads? 
Svar: 
Supervision 

20) Føler du et behov for at have tid og plads til at kunne tale med dine kolleger om arbejdets 
oplevelser? 

Svar:  
Ja men det har jeg. 

21) Bliver dit behov tilgodeset på din arbejdsplads? 
Svar:  
Ja 

22) Synes du, at teatret har berørt emnet om en fælles identitet for SUFO’s medlemmer? 
Svar:  
Ja men den er svær. 

23) Hvordan synes du, at teatret har været med til at belyse din arbejdsidentitet? 
Svar:  
Skabt rum for refleksion. 

24) Har du øvrige kommentarer eller andet på hjerte? 
Svar: 
 
ALMENT  

25) Er du mand eller kvinde? 
Svar:  
Kvinde 

26) Hvad er din alder? 
Svar:  
43 

27) Hvilken region repræsenterer du? 
Svar:  
Syddanmark 
MANGE TAK FORDI DU GØR EN FORSKEL!  
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Bilag 6 

                             OPLEVELSE AF TEATRET – SUFO’s årsmøde tirsdag d.10.marts 2009 
 

1) Hvordan oplevede du teatersessionen? 
Svar: Meget inspirerende 
 

2) Hvad husker du især fra tirsdagens teatersession? 
Svar: Medarbejderens handlelyst – udlevering af pjece om aktivitetstilbud til enken. 
 

3) Hvad var det der gjorde, at lige præcis dét efterlod det største indtryk hos dig? 
Svar: Det var meget tydeligt, at fru Rasmussen havde mere brug for at tale om sin sorg. 
 

4) Hvilke ting genkendte du specielt hos dig selv? 
Svar: Følelsen af, at vi ”skal gøre noget” i stedet for bare at være til stede. 
 

5) Da du oplevede noget genkendeligt, - hvad fik det dig så til at tænke på? 
Svar: At det er vigtigt at reflektere over egen praksis. At blive bedre til at være i de svære situationer. Det 
var utroligt dejligt at opleve min egen hverdag udspillet på scenen, da det gjorde mine frustrationer  
mere almene. Og ikke bare er problemstillinger, Jeg står med. 
 

6) Hvordan tror du, at teatret vil være med til, at få dig til at gøre nogle ting anderledes and før? 
Svar: Jeg har mere mod på og lyst til at tale med mine kolleger om disse problemstillinger. 
 

7) Synes du, at teater på denne måde, er en brugbar måde at belyse konflikter på? 
Svar: Ja meget. 
 

8) Mener du, at det kan være med til at skabe forandring? 
Svar: Ja 
 

9) Hvad fik du personligt ud af det? 
Svar: 
 

10) Hvordan stemte teatret overens med din hverdag? 
Svar: Stor overensstemmelse 
 

11) Hvilken effekt har det på dig at se skuespillere stå og spille din hverdag? 
Svar: 
 

12) Hvilken effekt har det på dig at se dine kolleger stå og spille din hverdag? 
Svar: 
 

13) Gjorde teatret det lettere at se en eventuel løsning på det spillede problem? 
Svar: 
 

14) Kan du lide denne form for kommunikation? 
Svar: 
 

15) Hvordan var det at skulle spille rollespil i grupperne? 
Svar: Der var for meget larm i lokalet. Ellers var det en god måde. 
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16) Følte du, at du var en del af forløbet? 

Svar: Ja 
 

17) Sad du selv og fik gode ideer til mulige løsninger undervejs? 
Svar: Ja 
 

18) Hvilke erfaringer fra teaterstykket tager du med dig hjem? 
Svar: 
 
DIN ARBEJDSPLADS 

19) Hvordan taler I om problemstillinger på din arbejdsplads? 
Svar: Ved fast ugentligt teammøde. 
 

20) Føler du et behov for at have tid og plads til at kunne tale med dine kolleger om arbejdets 
oplevelser?  

Svar: Egentlig ikke.  
 

21) Bliver dit behov tilgodeset på din arbejdsplads? 
Svar: Ja 
 

22) Synes du, at teatret har berørt emnet om en fælles identitet for SUFO’s medlemmer? 
Svar: Ja 
 

23) Hvordan synes du, at teatret har været med til at belyse din arbejdsidentitet? 
Svar:  
 

24) Har du øvrige kommentarer eller andet på hjerte?  
Svar: Jeg synes spørgsmålene dækker hinanden. Hellere færre spørgsmål med bredere svar. 
 
ALMENT 

25) Er du mand eller kvinde? 
Svar: Kvinde 
 

26) Hvad er din alder? 
Svar: 48 år. 
 

27) Hvilken region repræsenterer du? 
Svar: Hovedstaden 
 
MANGE TAK FORDI DU GØR EN FORSKEL!  



 
1 

 

Bilag 7 

                             OPLEVELSE AF TEATRET – SUFO’s årsmøde tirsdag d.10.marts 2009 
 

1) Hvordan oplevede du teatersessionen? 
Svar: Meget inspirerende 
 

2) Hvad husker du især fra tirsdagens teatersession? 
Svar: Tilhørernes store engagement 
 

3) Hvad var det der gjorde, at lige præcis dét efterlod det største indtryk hos dig? 
Svar: Mit eget engagement 
 

4) Hvilke ting genkendte du specielt hos dig selv? 
Svar: Det at starte med at organisere mødet og styre samtalen 
 

5) Da du oplevede noget genkendeligt, - hvad fik det dig så til at tænke på? 
Svar: At overveje hvordan jeg bedre kan arrangere mødet når der er pårørende med 
 

6) Hvordan tror du, at teatret vil være med til, at få dig til at gøre nogle ting anderledes and før? 
Svar: Ved at vise forskellige situationer overdrevet 
 

7) Synes du, at teater på denne måde, er en brugbar måde at belyse konflikter på? 
Svar: JA, det virker bedre end meget andet, da jeg bruger helt andre sanser og kan mærke det i kroppen 
 

8) Mener du, at det kan være med til at skabe forandring? 
Svar: JA, og fordi jeg bliver så engageret ved denne kommunikationsform 
 

9) Hvad fik du personligt ud af det? 
Svar: Godt humør og blev inspireret til at prøve andre værktøjer ved fremtidige besøg 
 

10) Hvordan stemte teatret overens med din hverdag? 
Svar: Situationerne var genkendelige, så godt 
 

11) Hvilken effekt har det på dig at se skuespillere stå og spille din hverdag? 
Svar: Respekt for deres dygtighed 
 

12) Hvilken effekt har det på dig at se dine kolleger stå og spille din hverdag? 
Svar: Jeg synes de er meget modige, og parate til at lære nyt 
 

13) Gjorde teatret det lettere at se en eventuel løsning på det spillede problem? 
Svar: JA 
 

14) Kan du lide denne form for kommunikation? 
Svar: JA, passer mig rigtig godt 
 

15) Hvordan var det at skulle spille rollespil i grupperne? 
Svar: Det var lærende at spille de andre roller (borgerne) 
 

16) Følte du, at du var en del af forløbet? 
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Svar: JA 
 

17) Sad du selv og fik gode ideer til mulige løsninger undervejs? 
Svar: JA 
 

18) Hvilke erfaringer fra teaterstykket tager du med dig hjem? 
Svar: At der er ingen rigtige eller forkerte måder at gennemføre besøget på, afhænger af den enkelte 
medarbejder 
 
DIN ARBEJDSPLADS 

19) Hvordan taler I om problemstillinger på din arbejdsplads? 
Svar: Kollegialt og åbent 
 

20) Føler du et behov for at have tid og plads til at kunne tale med dine kolleger om arbejdets 
oplevelser? 

Svar: JA 
 

21) Bliver dit behov tilgodeset på din arbejdsplads? 
Svar: JA 
 

22) Synes du, at teatret har berørt emnet om en fælles identitet for SUFO’s medlemmer? 
Svar: JA 
 

23) Hvordan synes du, at teatret har været med til at belyse din arbejdsidentitet? 
Svar: At kendskabet til forebyggende hjemmebesøg er nu yderligere udbredt 
 

24) Har du øvrige kommentarer eller andet på hjerte? 
Svar: JA, det var super professionelt udført teaterforestilling og meget rammende for vores hverdag og 
fantastisk dygtige skuespillere, som jeg oplevede havde hjertet med i det de lavede på scenen.  Jeg vil 
anbefale Dacapo hvor jeg kan se en relevans.  
ALMENT  

25) Er du mand eller kvinde? 
Svar: Mand 
 

26) Hvad er din alder? 
Svar: 58 
 

27) Hvilken region repræsenterer du? 
Svar: Sjælland 
 
MANGE TAK FORDI DU GØR EN FORSKEL!  
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Bilag 8 

INTERVIEW OMKRING OPLEVELSEN AF DACAPOTEATRET VED SUFO’S ÅRSMØDE MARTS 2009 

Interviewer (I): Julie Schou-Nielsen 

Respondenter: Margrethe (M) og Karina (K) 

 Dato og tidspunkt: 10.marts 2009 klokken 12.35 -13.00  

I: Hvordan oplevede I teatersessionen? 

K: Det var en anderledes måde at være deltager på.  

I: Hvordan anderledes? 

K: Man er ikke vant til, at det er teater der er ’på’, det plejer bare at være regulære oplæg og så kan man 

bare læne sig lidt tilbage i de fleste tilfælde, lytte og være passiv. Men det er da godt nok også at prøve at 

være aktiv på en anden måde. Der er mange genkendelige ting i det de lavede, synes jeg. 

I: Hvad kunne du genkende? 

K: Både en selv altså, hvordan man er og borgene var også ret godt ramt.  

I: Margrethe, hvordan oplevede du det teater, der lige har været på programmet? 

M: Jamen, jeg synes, det var smadder spændende. Meget relevant. Jeg kunne se mig selv og det satte 

virkelig tanker i gang hos mig også. Fx hvad det er jeg selv gør og hvordan jeg virker i besøgende. Det har 

gjort, tror og håber jeg, at jeg er blevet lidt mere bevidst og reflekterer over, hvad det er der sker. Jeg tror, 

at den form og den måde at se det som et teater, bliver meget mere levende. Det har været rigtig godt og 

spændende. Jeg synes det har været en fantastisk god og positiv oplevelse.  

I: Du nævner, at du kommer til at reflektere over tingene, er det teatret der får dig til det? 

M: Ja, jeg kan leve mig ind i det og jeg kan næsten høre mig selv i de ting de siger!  

I: Så du kunne identificere dig selv med det du så? 

M: Ja, det kunne jeg helt bestemt. 

I: Kunne du også det Karina? 

K: Ja, helt klart. 

I: Tror I, at effekten er anderledes fordi det er teater end hvis det havde været et foredrag? 

M: Ja, helt sikkert! Man tager en situation ud, i stedet for at det altid skal være det der teori og teori og 

teori, som vi jo bliver bombarderet med på de andre dage, hvor man måske kan huske lidt af det og man 

går hjem og læser lidt på det og prøver at relatere det. Hér, der kan man bare huske det! Man er blevet 

draget med ind og har haft nogle følelser med i det, man har jo kunne føle de ting, som er sket på scenen.  

K: Man bliver konfronteret med sine egne følelser og det er det der gør, at man bedre kan huske det. 
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M: Virkelig! Det skulle man bruge meget mere! Ha, haa, haaaa… 

I: Hvad husker I især fra teatret? 

M: Jamen, det er jo vores hverdag. Det er hele det scenarie, der sker der med de frustrationer, der gør, at 

man selv husker alle de oplevelser man har haft ude i hjemmene og sammenligner det med ting man selv 

har været ude for.  

K: De refleksioner og de snakke der har været, har været med til, at jeg pludselig fik øjnene op for, 

hvordan jeg selv agere i besøgende. Nogle af situationerne fik mig til at tænke ’Gud, hvordan virker jeg 

selv?’   Det tror jeg, er noget af det, jeg tager med mig hjem og spekulere lidt over. 

M: Da vi kom til at skulle lave rollespil, tænkte jeg først ’ha, ha, det gider jeg ikke! Det har jeg prøvet så 

mange gange og det synes jeg bliver så konstrueret’, men så fik jeg alligevel noget ud af det! Det må jeg 

nok indrømme. Jeg blev sådan lidt overrasket, fordi jeg fik en reaktion fra de andre i gruppen og tænkte 

’Gud, er det sådan jeg er?! Er det sådan jeg virker? ’Det skal jeg måske tænke på fremover.  

I: Tror I, at teatersessionen kan få jer til at gøre nogle ting anderledes fremover? 

K: Det kan man da håbe!  

I: Hvad kunne det så fx være? 

K: Altid når man har været på kursus, har man et eller andet med sig hjem, som man så har mere fokus 

på, når man går ud og laver besøgene, uanset om det så er teater eller et oplæg. Personligt ville jeg tage 

et forslag med hjem om vi skulle genoptage noget af vores supervision eller vi skulle snakke om vores 

besøg på en lidt mere struktureret måde end vi har gjort i en lidt lang periode.  

I: Hvad var det, som fik dig til at tænke på det? 

K: Jamen, det var til dels det med hvordan jeg selv reagerer ved besøgende og hvad jeg har brug for at få 

læsset af, når jeg kommer hjem eller skal vi ændre noget i vores struktur. Alle de ting vi reflekterede over i 

vores tremandsgrupper.  

M: Jeg er blevet klar over, at jeg ville gøre godt i at lytte noget mere ved mine besøg fremover. Og passe på 

ikke at komme til at presse nogle tilbud ned over hovedet på folk fx at sende dem ned i en klub de ikke har 

lyst til, fordi man synes, at man skal give dem et tilbud, når man er der. Men måske er de slet ikke klar til 

det. Måske er det slet ikke der de er. I stedet vil jeg måske mere bare være til stede og tænke, at det er 

godt nok, at jeg gør det. Nogle af tingene har jeg tænkt over før, men det er jo godt hele tiden at blive 

mindet om det. Jeg har arbejdet i dette fag i mange, mange år og jeg synes det er rigtig godt, at blive 

prikket til, så man ikke bare kører ind i nogle rutiner, som ikke altid er lige hensigtsmæssige.  

I: Tror I, at teaterteknikker som dem her kan være med til at skabe forandring? 

M: Ja, det tror jeg. 

K: Ja. 

I: Får I noget ud af det personligt? 
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M: Ja. – Fordi det er så direkte og mere handlingsorienteret end alt det teori vi er vant til. Jeg føler, at der 

hér er nogen, der hjælper os med at omsætte teorien til praksis. 

K: Ja. 

K: Men det er rigtig vigtigt, at teatret så har ’spot on’, at de har fanget hverdagen og pointen i det man 

går og laver, for ellers kunne det jo blive rigtigt katastrofalt. Ha, haaa… 

I: Synes I, at teatret afspejlede jeres hverdag? 

K: Ja. 

M: Ja. Meget flot. De var rigtig, rigtig dygtige til det. 

K: Og de var rigtig gode til at samle op, synes jeg. 

I: Hvordan var det at se nogen skuespillere stå og spille jeres hverdag? 

M: Jamen, det er jo så morsomt ikke?! Det handler jo om, at vi for Guds skyld får så meget humor ind i 

vores liv og hverdag som muligt. Hi, hiii, hiii! Så er det er da bare alle tiders! Ha, ha, haaa… 

I: Hvordan var det at se jeres kolleger på scenen? 

M: Jeg er imponeret over det. Jeg synes de klarede det fantastisk!  

K: Ja. Blandt andet det, at de havde mod til at stille sig derop, for det ville jeg ikke selv have haft!  

I: Blev det lettere at se en anden mulig løsning på problemet, ved at spille teater? 

K: Ja, det tror jeg. 

M: Det bliver mere virkeligt.  

K: Også det, at vi har muligheden for at lave tingene om. Det kan vi jo ikke i virkeligheden. Man kan spole 

tiden tilbage eller lidt frem og sige hvis nu vi havde gjort sådan og sådan, hvilken effekt havde det så? Og 

det er jo absolut ikke en mulighed vi har nu, for vi må vente et halvt år og se om vi overhovedet får lov at 

komme igen. 

I: Så det er ligesom en legeplads det her? 

K: Ja.  

I: Kan I lide denne form for kommunikation? 

M: Jeg har aldrig prøvet det før, så jeg er meget positivt overrasket.  

K: Ja, det er jeg også. Men jeg synes, det er også vigtigt, at det bliver mikset, så det ikke kun er det, for 

ellers bliver man helt drænet på en eller anden måde. Det skal mikses, som det er blevet gjort også, hvor 

man bruger en formiddag eller en eftermiddag og så tager man og putter noget andet ind efter. Hvis man 

har så lang tid, som vi har haft nu altså. 

I: Følte I, at I var en del af forløbet? 
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K: Ja. 

M: Der var han (konsulent Claus Have red. )jo rigtig dygtig til netop at inddrage os, dels med mulighed for 

at kommentere hele tiden og dels de her små grupper, hvor vi skulle sidde og snakke.  

I: Sad I selv og tænkte over nogle mulige løsninger undervejs? 

M: Ja ja, helt sikkert! Fordi det var så vedkommende, at man ikke kunne lade være med at sidde og tænke, 

jamen hvad er det jeg selv gør og hvad kunne løsningen på det her være ik’?! 

I: Hvordan plejer I at tale om problemstillinger på jeres arbejdsplads? 

K: Vi plejer at gøre det internt blandt kollegerne. Nu har vi lige et sted, hvor vi er 10, der kører besøgende, 

så vi har mulighed for at lufte vores frustrationer eller hvad det nu kan være vi kommer tilbage med. Men 

vi har ikke været særlige gode til at gøre det struktureret på det seneste.  

M: Der er jo et stort behov for det fordi vi er alene derude. Nogen sager er jo svære, så man har brug for at 

kunne dele det med andre og høre andres meninger. Det tror jeg, er noget vi er lidt mere obs på nu.   

I: Hvordan var det at sidde at snakke sammen i grupper? 

K: Det var godt nok at få sat ord på. Det var med til at gøre det mere virkeligt. Det var også godt, at der 

sad en, der ikke var en del af vores personale, som kunne stille nogle andre spørgsmål eller se det fra en 

anden vinkel. 

M: Helt sikkert. Det er jo vigtigt, at man ikke bare sidder at bekræfter hinanden, men at der også kommer 

nye vinkler på.  

I: Føler I et behov for at have tid og plads til at kunne tale med jeres kolleger om arbejdets oplevelser? 

K: Ja. Der er nødt til at være en form for ventil.  

I: Bliver det behov imødekommet? 

K: Ja, det synes jeg. Der er tid og rum til, at vi godt kan gøre det og få luftet ud en gang imellem. Og jeg 

tror også, at hvis vi kommer tilbage til arbejdet nu og siger, at vi gerne vil have struktureret det lidt bedre 

og fx bruge nogle torsdage på det, så kan vi også sætte tid af til det.  

I: Synes I, at teatret har været med til at sætte fokus på en fælles identitet for SUFO’s medlemmer? 

K: Ja, altså jeg synes, at det er lige præcis der vi mangler at synliggøre os selv. Vi har stadigvæk et stort 

stykke arbejde med at sætte fokus på vores fælles identitet. 

I: Føler I, at I har en fælles identitet? 

M: Jeg føler en identitet med mine kolleger og de andre, som jeg nu møder her på kurset, som har samme 

funktion. 

K: Jeg tror lidt det er blanding fordi, vi vil gerne tilbyde borgerne en ens pakke for besøgende, men i kraft 

af, at vi er hvem vi er, at jeg er Karina og du er Margrethe, så bliver den jo ikke super ens vel. Så det er 
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sådan lidt en blanding. Jeg repræsenterer en gruppe, men jeg kommer også ud med mine personlige 

egenskaber.  

I: Føler I, at I har en bestemt rolle ved jeres besøg? 

K: Jeg har helt bestemt en professionel mission ved at tage på besøget. Men jo mere man kommer hos den 

samme borger og lære hinanden bedre at kende, jo mere kommer min personlige identitet frem. Nogen 

gange er man også nødt til at give lidt, for at åbne op for fortroligheden og så ved de lidt mere om mig 

som den person bag ved rollen.        

M: Jeg synes den er svær den der! Fordi, man kommer derud med sin profession med et formål og 

samtidigt skal man jo også skabe tryghed og tillid, så derfor er man der også meget som person. Jeg må 

indrømme, jeg prøver altid i starten at holde igen med at give af mig selv som person, men som Karina 

siger, så er der jo nogen, jeg kender gennem så mange år, så de ved godt, hvornår jeg skal på skiferie eller 

hvis de spørger om jeg har børn, så fortæller jeg dem da glad om det. Det synes jeg, er med til at skabe det 

gode rum og de trygge rammer, - at de ved lidt om mig.  

I: Hvordan vil I beskrive jeres arbejdsidentitet? 

(Lang tænkepause) 

K: Det ved jeg ikke! 

(De griner begge to.) 

M: Det er vores store problem, det at beskrive og synliggøre hvad det egentlig er vi gør. Det er et stykke 

arbejde, vi er meget i gang med i den afdeling, hvor vi arbejder, fordi det har vi sat som dette års tema, at 

vi skal prøve at komme mere ud og fortælle om det, skrive i lokalaviser og blade om det vi laver. 

K: Men også den anden vej rundt. Det betyder også noget, at vi får det rigtigt beskrevet for os selv. Det er 

vigtigt at vi får en klar identitet, så vi også kan melde klart ud til borgerne og vores samarbejdspartnere 

hvem vi er, så de kan sige ja eller nej til et kvalificeret tilbud.   

M: Netop så de ved, hvad det er de siger enten ja tak til eller nej tak til.  

I: Hvad er det, der gør det så svært at nå frem til en fælles identitetsbeskrivelse? 

M: Fordi det er så svært at definere, hvad det er der sker. Der bliver brugt så mange fine ord, men hvad er 

det egentlig når det kommer til stykket? Hvad betyder det for den enkelte? 

K: Det er svært at måle, fordi det er nogle bløde værdier og det er ikke noget man kan veje eller tælle.  

I: Det var alt. Mange tak for jeres svar, jeg sætter stor pris på jeres hjælpsomhed.  
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Bilag 9 

PROGRAM 
Søndag d. 8.marts 2009 
 
kl. 15.30 Fremtidens ældre og ældreservice i en løbsk verden! 

- Fremtidens samfund og offentlig service 
- Fremtidens ældre, demografi og livskvalitet 
- Forskellige generationer og klasser og deres forventninger til service og kvalitet 

 
Oplæg ved forskningschef Marianne Levinsen, cand.scient.pol. 
Marianne Levinsen har de sidste 3 år arbejdet professionelt med fremtiden. Hun er en 
engageret foredragsholder, som især har beskæftiget sig med fremtidens forbrugere, 
borgere, offentlig service, byer, de unge, ledelse, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Hun har 
en lang arbejdserfaring som fuldmægtig, konsulent og leder primært i det offentlige. 
 
kl.16.30 Generalforsamling 
 
kl.19.00 Middag 
 
Mandag d. 9.marts 2009 
 
kl. 9.45 Tove Madsen og Dacapo Teatret sætter rammen for årskurset 
 
Vores formand vil, i et live interview med Dacapo Teatrets konsulent, folde årskurset temaer 
ud – inspireret af et teaterindslag, der levendegør udfordringerne i temaerne. Teater og 
interview vil danne afsæt for debat med deltagerne. 
Dacapo Teatret har mange års erfaring i – med teatret som ramme – at udfolde forskellige 
aspekter af et bestemt tema i en involverende proces. Se www.dacapoteatret.dk 
 
kl. 10.45 Pause 
 
kl. 11.00 Raskhedsfremme – når man føler sig rask, men gøres syg! 
 
Tine Fristrup, lektor, ph.d. fra DPU ved Aarhus Universitet. Undersøger hvordan ”det 
aldrende samfund” udfordrer selvfølgelige forståelser af aldring og alderdom, i særdeleshed 
hvordan ”aldringens universelle naturlov” i disse år er under pres fra samtidens aldrende 
personer. 
 
kl. 12.30 Frokost 
 
kl. 13.40 Nye veje i sundhedsfremme og forebyggelse i et sundhedspædagogisk 
perspektiv 
 
Bjarne Bruun Jensen, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med 
speciale i miljø- og sundhedspædagogik. Han har udgivet bredt på områderne omkring: 
miljøpædagogik, pædagogik for bæredygtighed, sundhedsfremme samt børn og unges 
opfattelse af sundhed, ulighed og handling. 
 

kl. 15.00 Eftermiddagskaffe 
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kl. 15.30 – 17.30 Workshops 
 
1. Underlivstræning. Bækkenbundens betydning for balance, stabilitet, inkontinens og erektion. Søren 
Ekman, Gotveduddannet bevægelsespædagog, forfatter og Gotvedskolens direktør 
 
2. Ensomhed blandt ældre. Erfaringer fra et projekt om samarbejde mellem 
civilsamfundet og hjemmeplejen i Kgs. Enghave, København. Helle Hygum Espersen, projektleder, 
Ældres netværk, Københavns Kommune 
 
3. Glæde og fysisk aktivitet. Om ældreidræt og vigtigheden af at holde sig i gang, styrke mobiliteten og 
glæden ved at kunne. Kis Østergård, gymnastik- og bevægelsespædagog 
 
4. Kollegial vejledning og supervision 
Torsten Sonne, cand. psych., systemisk terapeut og supervisor 
 
5. Frivilligt arbejde lever af lyst og dør af pligt – Samarbejde med frivillige. Erfaringer fra 
Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg. Helle Engelsborg Olsen, sygeplejerske og tidligere 
frivillighedskoordinator på Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg 
 
Tirsdag d. 10.marts 2009 
 
kl. 9.00 – 12.00 Dacapo teateret – De tre temaer live 
 
Der inviteres til: 
- fordybelse 
- involvering 
- refleksion 
 
Der arbejdes med: 
- konkrete og vedkommende dilemmaer via Dacapos særlige interaktive teaterproces 
 
Formålet: 
- at deltagerne oplever og forstår, at deres intentioner som professionelle udspiller sig i 
relationer til andre 
- at få skabt opmærksomhed på egen andel i relationerne + at de selv på samme tid er 
udviklende og begrænsende i forhold til at skabe fremdrift og retning 
- at få skabt opmærksomhed på og parathed til forandring 
- at udvikle netværk og bidrage til hinandens læring og udvikling 
 
kl. 12.00 Frokost 
 
kl. 13.15 Frivillighed – ikke i stedet for, men sammen med – Hvordan professionelle og frivillige i 
fællesskab gør det bedre Torben Larsen, sekretariatsleder i Frivilligt Forum og OSI 
 
kl. 14.15 Pause 
 
kl. 14.30 Mulighederne i et samarbejde - erfaringer fra ÆldreSagen Ia Brix Ohmann, souschef i 
ÆldreSagens frivilligenhed. 
 

kl. 15.30 Afslutning og tak for denne gang 


