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HELANDET I
SÅRBARHETEN
Forumspel handlar om att få människor att se sig själva som samhällsmedborgare,
som i «Jag finns inte bara för mig själv!», säger Katrin Byréus, den främsta agenten
till att forumspel har blivit så stort i Norden
TEKST: FREDRIK KARLSSON OCH ELSA SZATEK

Vi sitter på Moderna muséet på Skeppsholmen i Stockholm. Museirestaurangens
generösa rymd och arkitektoniska lätthet
kombinerat med funktionsenliga konstruktionslösningar rimmar väl med budskapet i
Katrin Byréus antagligen mest lästa bok Du
har huvudrollen i ditt liv. Där framkommer
mål och medel för att skapa ett sorts jagets
lätthet, och starka, välfungerande personligheter som tar vara på sig själv såväl som
på gruppen.
Boken anses vara litterär kanon för dramapedagoger. Metoden, forumspel, som förmedlas i boken är tänkt att skapa den til�låtande rymd, kroppsliga gestaltning, konkretisering av inre spänningar och möjlighet
till förlösande aha-upplevelser som krävs för
jaget att bli så starkt att dess klokskap blir
socialt påtagligt.
Dramapedagogiken hos Katrin Byréus.
Byréus’ intellektuella bidrag till dramapedagogiken baserar sig på ackumulerad och
genomreflekterad erfarenhet – både hennes
egen och andras. Den är oskiljaktig från konkretiserande metoder och övningar. Hon ser
allvaret i leken, helandet i sårbarheten, den
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starka individen som gruppvarelse och hur
dramatisering gör det verkliga verkligare.
Som sådan framstår hon som typisk dramapedagog där möjliga motsatser görs till dynamiska processer som skapar utrymme för
personlig och social utveckling.
Fast när det kommer till forumspel, värderingsövningar och handledarskap så blir
det missvisande att kalla Byréus typisk
dramapedagog. Det är snarare dramapedagogiken som i dessa avseenden har blivit
typiskt ”Byréisk”.
Andra bekräftar att Byréus är en skicklig och
mycket läst författare. Forumspel är en röd
tråd då hennes kollegor berättar om bidraget till dramapedagogiken. De vittnar om att
forumspel spreds i Sverige och Norden tack
vare metodens stora flexibilitet och Byréus
entusiasmerande och outtröttliga arbete.
Hennes internationella nätverk är omfattande och hon har tillämpat forumspel i bland
annat Vietnam, Minsk och Delhi.
Anita Grünbaum (grundare av dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola och redaktör för tidningen Dramafo-
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“
Även när det politiska engagemanget

minskar eller förändras till enfrågeengagemang hittar
Forumspel fortfarande sin roll

ˮ

rum) hävdar utan åthävor att Byréus är ”den
enskilt viktigaste utbildaren på det svenska
dramapedagogfältet.” Då åsyftas även hennes arbete med handledning där forumspel
används för lärare, läkare, socionomer och
andra yrkesgrupper som har komplicerade
ledarroller som ofta involverar personer i
utsatt ställning.
Inspiration och engagemang. Byréus har
varit verksam pedagog i närmare 40 år.
Hennes lärargärning påbörjades i Orsa, Dalarna, där hon med inspiration av Magner
& Magner arbetade med rollspel och konfliktlösning. Metoden var dock en aning för
stelbent i Byréus tycke och hon hade i slutet
av 70-talet börjat experimentera med det
som skulle bli forumspel några år senare.
Ett slumpartat möte med Augusto Boals
bok De förtrycktas teater på det lokala biblioteket ledde till att hon åkte till Göteborg
1979 på en veckolång kurs om forumteater
med Boal. Mötet med Augusto Boal kom
att bli direkt avgörande för hennes fortsatta
arbetsliv. Byréus beskriver det som att det
första mötet med Boal var besjälat.
– Han var en fantastisk pedagog med
så mycket att ge, varm och inkluderande
och med ett stort politiskt engagemang mot
förtryck.
Byréus kom att hålla regelbunden kontakt
med Boal fram till hans död 2009. Hon lägger upp en tjock mapp på bordet mellan oss
med artiklar om henne och hennes metoder
publicerade under de senaste 30 åren. Detta
är allmänhetens bild av Katrin Byréus. Hon
kommenterar med konstaterande ton:
– Alla de här rubrikerna handlar om
att ta makten över sitt eget liv, att se sina
egna resurser, våga handla och att också se
sig själv som en samhällsmedborgare – ”Jag
finns inte bara för mig själv!” Med forumspel
kan vi vara med och påverka samhället.
Ungdomars bristande självkänsla och flickors fortsatt försvagade ställning är det destil-

14

D R A M A N R . 01 _ 2 017

lat som fortfarande driver Byréus, även om
hon sedan 15 år tillbaka enbart arbetar med
vuxna. Forumspelet är flexibelt och till för
att arbeta i motvind. Så även när det politiska
engagemanget minskar eller förändras till
enfrågeengagemang så hittar metoden fortfarande sin roll. Forumspel är inte beroende
av att dagens politiska och sociala problem
måste formuleras på ett visst sätt.
– “The word spoken will never be the
word heard”, säger Byréus med emfas och
citerar sin nestor Augusto Boal. Till forumspelets styrkor hör användandet av flera
språkdräkter, såsom tal, gester, och ansiktsuttryck, underlättar nya och överraskande
formuleringar av problem deltagarna redan
trodde sig ha fångat in.
Det kloka ledarskapet. Forumspelets gränssättande punkt är däremot ledarskapet. Här
kan det skapas problem när forumspel används i så stor utsträckning som idag. Forumspel kräver klokt ledarskap för att få
den befriande effekten och inte i sig bli ett
ytterligare förtryck.
– Det handlar om ”hur:et”! Hur mycket
respekterar du människors integritet? Hur
gör du för att alla kommer till sin rätt i rummet? Hur mycket ser du till att lägga arbetet
på en lagom utmanande nivå för just den
gruppen? Och till fingertoppskänslan hör
också att vara ärlig mot sig själv – ”Vad förmår jag idag?”
Även om Byréus har en positiv människosyn där hon ser att människor är kapabla och
ansvarstagande har hon genom åren sett att
ledarkompetens aldrig kan tas för given.
Därför lägger hon större vikt nu än tidigare
vid tydliga instruktioner när hon författar
läromedel och arbetar med handledning.
– Även kompetenta människor behöver
tydliga riktlinjer, säger hon bestämt.
Inte minst i en grupp där många är nya för
varandra menar Byréus att tydligt ledarskap är viktigt.

– Om jag som ledare är för otydlig och
lämnar över för många beslut till gruppen
kommer ju det att skapa en oerhörd otrygghet.
I detta följer hon Susan Wheelans forskning
om gruppens utveckling. Med en grupp som
är trygga med varandra låter Byréus gärna
gruppen vara med och påverka innehållet och
formulera frågeställningar och dilemman.
Vi föreslår att det kloka ledarskapet skulle
ha en aspekt av tyst kunskap och Byréus
instämmer, men understryker samtidigt att
utbildning krävs: till exempel dramapedagogik med teori om grupputveckling och
normkritiskt perspektiv. Handledarutbildning är också värdefullt med kunskap om
parallellprocesser, projicering, överföring
och andra psykologiska processer som kan
påverka gruppen, hävdar Byréus, och hjälper
ledaren att ”inte bli den räddaste i rummet”.
Det lekfulla ledarskapet. Men under intervjun blir det tydligt att Byréus egen ledarkompetens och moraliska kompass går
djupare än till kursböcker. Hon berättar den
anekdot som också går att finna i hennes antologikapitel ”Att vara professionell ända in i
själen” (Österlind, 2011). Som barn blev hon
utvald till ständig lekledare för kvarterets
ungar i Årsta (en förort i södra Stockholm).
Enbart med henne fick de andra barnen
korsa den tungt trafikerade Huddingevägen.
Det enda sättet att få vara i fred var att be
mamma ljuga för besökarna och sedan smyga ut med bara hunden som sällskap. Detta
var långt innan någon formell utbildning
hade gett mer strukturerade ledtrådar till
konsten att få en grupp att känna sig trygg.
– Vad var din jordmån för ansvarskännande?
– Min pappa. Pappa var mycket för att hjälpa
personer som hade det lite svårt. Särskilt alkoholister eftersom han hade sånt i sin släkt
sedan tidigare. Vi hade alltid några som vi
hjälpte, liksom. ”Ja, nu kommer farbror Gös-
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“
Forumspel kräver klokt ledarskap för

att få den befriande effekten och inte i sig
bli ett ytterligare förtryck.

ˮ

ta. Vi vet att han dricker lite för mycket, men
nu får han vara hos oss ett litet tag.” Inte på
ett sådär nedlåtande sätt, utan på ett tystlåtet
sätt – betalade lite räkningar, hjälpte till med
lite saker på ett sätt som var ”Åh, va roligt, nu
är Gösta här!”

XXXX: Xxxxxx

Även att hennes pappa var en person som
valde yrke med hjärtat motiverade henne att
söka sig en karriär som engagerade mer än
plånbok och prestige.
– Sen var jag ju också barn av 68-generationen. Alltså, det var ett jäkla uppvaknande!
Vietnamrörelsen var stort och där engagerade jag mig hundra procent! Och att jag sen
fick jobba med det jag brann för – utsatthet,
rättvisa – är ju helt otroligt!
Människosynen står orubbad för henne.
Människan är lekande, berättande, kompetent och solidarisk. Barnen i Årstaskogen
gillade det hon hittade på för att hennes
lekar var inkluderande. Därigenom kunde
de mötas som jämlikar. Och mötet skedde,
precis som i drama, med många fler språk
än det talade.
Ramar och anpassning. Att använda sig av
många uttryck är något som genomsyrat Byréus ledarskap. I samtalet framgår det att kreativitet och estetik ligger henne varmt om hjärtat, gärna med tydliga ramar och strukturer.
Vi resonerar om behovet av tydliga riktlinjer
och hur skolor ofta efterfrågar manualer till
hur ett antimobbningsarbete ska genomföras. Byréus menar att det är en svår balansgång eftersom dramapedagoger inte arbetar
på det sättet.
– Visst kan det vara ett stöd med manualer, men vår kompetens sträcker sig
så mycket vidare än så. Vi måste kunna se
situationen för vad den är och anpassa oss
efter det.
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Till yrkesrollen hör att kunna lyssna in gruppens känslor och behov. Kravet på inklude-

ring provocerar hela tiden fram ett behov av
omdanande improvisation i kombination
med arbetsmetoder som kräver gott ledarskap för att bli strukturerade.
Byréus är tydlig med att dramapedagoger
aldrig kan nöja sig med att bara låta våra deltagare ställa frågor och formulera dilemman.
– Vi måste också ge möjlighet att utforska svaren, det är ju det vi gör med olika
konstnärliga uttryck för att hitta svar som
gäller just nu. För svaren är tids- och kontextbundna och ändras omständigheten
måste vi hitta nya svar. Allt är möjligt att
förändra!
Återhämtning. Även Byréus har upplevt
osäkra anställningsförhållanden, ett tyngande ansvar från att arbeta med ibland utsatta
barn i kombination med bristande förståelse
från arbetsgivaren. Under sådana omständigheter kan intensiteten i engagemanget
ibland få baksidor. Ledarskapet tvingas då att
antingen bli långsiktigt hållbart eller helt försvinna. Byréus berättar om en episod från tiden innan hon hade skaffat sig rätt utbildning:
– Då kunde dramaundervisningen bli
riktigt tung ibland. En gång när jag var på
väg till en klass så tänkte jag att om jag kör
tillräckligt fort så kanske jag krockar och
slipper åka dit! – Vilket jag också gjorde och
hamnade på sjukan…
Numer ligger det långsiktiga ledarskapet
varmare om Byréus hjärta. Till ledarskapet
hör egensjälslig hygien. Det gäller att vårda
sin jordmån, hitta det som fyller på, vilket
inte är det samma som att söka bekräftelse.
– Att få nya uppdrag räknas inte som
påfyllning utan det är mer bekräftelse!
Bekräftelse är njutbart, men återladdning är
nödvändigt. När Byréus var liten hittade hon
påfyllnad i skogen tillsammans med hunden.
Vistelsen i naturen har följt med upp i vuxen
ålder. Byréus berättar med glittrande ögon
om sommarens åtta veckor långa äventyr

på Borneo där hon ska voluntärarbeta med
orangutanger.
Men innan dess ska hon hinna med många
fler handledningsuppdrag, sommarkurserna
på Skeppsholmen och inte minst revidering
av boken Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (2012).
– Jag kan inte vara nöjd med att 4 av 7
deltar i en övning, om det beror på hur den
är utformad. Då måste jag fundera på hur
jag kan rensa i övningen, fixa och greja och
göra om så att alla kommer till sin rätt här i
rummet just nu och då blir det ju så att jag
förändrar arbetssätten hela tiden.
Men det är sådan Katrin Byréus är: kritiskt
granskande, ständigt redo att förändra, förädla och hitta nya vägar till inkludering och
demokrati.
BYREUS SVARAR
Senaste kulturupplevelse
Egenmäktigt förfarande (Lena
Andersson) - humoristisk pjäs
om hjälplöst beroende av
uppblåst kulturman
Politiskt arbete Våga och orka stå
för feminism, antirasism och andra
humanistiska värderingar även när
omgivningen inte gör det.
Önskar för framtiden Ett liv
med fortsatt utvecklande arbete
och spännande äventyr med
djur och natur
Vad gör dig arg? Maktmissbruk,
omänskliga lagar mot flyktingar,
hejdlös exploatering av miljön
Vad drömmer du om? 100 %
jämställdhet - förnyelsebar energi
- social rättvisa- och att Trump
faller på egna misstag.
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