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BAKGRUND 
 
Under de senaste åren har en dramatisk utveckling skett inom medicinsk och bioteknologisk 

forskning. Exempel på det är stamcellsforskningen och kartläggningen av den mänskliga genen. 

Teknologiska framsteg ger möjligheter att se och arbeta med kroppens minsta beståndsdelar som 

celler och molekyler. Dessa nya möjligheter inom medicinsk forskning och vetenskap bjuder 

också stora utmaningar, såväl pedagogiskt som etiskt och moraliskt. Den medicinska forskningen 

producerar en stor mängd information, ofta med en hög komplexitet och abstraktionsnivå. 

Kunskapsutvecklingen har aktualiserat en bred diskussion om hur universitet och högskolor bäst 

kan hantera och förmedla ny kunskap inom forskarvärlden till den kliniska professionen, till 

patienter och allmänhet. 

 

Denna pedagogiska utmaning var utgångspunkten för det samarbete som inleddes mellan 

nycirkusgruppen Cirkus Cirkör och institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik 

vid Karolinska institutet (LIME/KI). Cirkus Cirkör är ett centrum för nycirkus. Man arbetar med 

föreställningar, utbildningar och föreningsverksamhet.  

 

Syftet med projektet var att studera hur medicinsk kunskap kan tolkas och förstås på ett nytt sätt, 

vilket skulle kunna leda till nya arbetsformer inom akademin och nya medel för kommunikation. 

 

LIME/KI arbetar med att utveckla pedagogiken i takt med att den medicinska utvecklingen går 

framåt. En pedagogisk metod som används och utvärderas på LIME är upplevelsebaserad 

inlärning, där man integrerar emotionella dimensioner till lärandet. Ett annat område där LIME 

är verksamt är utveckling och användning av visuella medier i medicinsk undervisning, där den 

medicinska forskningen synliggörs genom bilder, simulatorer och dataapplikationer. Gemensamt 

för LIME/KI och Cirkus Cirkör var en nyfikenhet på att förstå, förmedla och uppleva kunskaper 

kring människokroppen. 

 

Nycirkus är en konstnärlig uttrycksform i skiljelinjen mellan den traditionella cirkusdisciplinen och 

andra konstformer där kroppsuttryck i dans och akrobatik utgör centrala delar. Med sina 

föreställningar och utbildningar strävar man efter att skapa upplevelser som berör mottagarna. 

Cirkus Cirkör har framgångsrikt verkat på den konstnärliga arenan i Sverige och i övriga världen.  
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Samarbetet startade under hösten 2002. En plan lades upp som innebar att tre arbetskonferenser 

med medarbetare från LIME och Cirkus Cirkör genomfördes under våren 2003.  Målsättningen 

var att formulera några teman som det fortsatta arbetet skulle ta sin utgångspunkt i. Vårens 

sammankomster resulterade i att en arbetsgrupp med representanter från Cirkus Cirkör och 

Karolinska institutet bildades. Man enades om tre nyckelområden inom tematiken som skulle 

vara intressanta att fördjupa sig kring, Kroppen i ljud och bild, Krig och fred; Rädsla och lust.  

   

Under vintern 2003/04 arrangerades fyra sammankomster med representanter för KI och Cirkus 

Cirkör. Institutionen LIME:s prefekt Uno Fors bjöd in forskare från KI som utifrån sin expertis 

kunde belysa nyckelområdena på olika sätt. På temat Kroppen i Ljud och bild deltog forskare 

från institutionerna för Fysiologi och Farmakologi. Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum 

(MTC) deltog i sammankomsten Krig och Fred som belystes genom samtal om infektions- och 

cancersjukdomar, immunförsvar etc. Vid det sista tillfället som handlade om Rädsla och lust 

deltog forskare från institutionen för Klinisk Neurovetenskap med samtal kring ångest, affekter 

och stress.  Dessutom anordnades besök på djurlab vid Farmakologiska institutionen, hos den 

internationell uppmärksammade fotografen Lennart Nilsson, vid biblioteket och på Cirkus 

Cirkörs önskemål ytterligare en föreläsning med professor Ingemar Ernberg  från MTC. 

 

Varje workshop omfattade 3-4 timmar och ägde vid samtliga tillfällen rum i KIs lokaler på 

Campus Solna. Antalet deltagare varierade från 10-15 med störst representation från Cirkus 

Cirkör.  

 

Utöver gruppdeltagare utsågs två observatörer med psykologisk kompetens, med uppgift att 

dokumentera och analysera vad som skedde i mötet mellan aktörerna. Utöver observatörernas 

data, videofilmades alla möten med två fasta kameror. Detta har  möjliggjort analyser av såväl 

verbal som icke-verbal kommunikation.  

 

Målsättningen med denna studie har varit: 

1. Att beskriva mötet mellan forskare och konstnärer, med särskilt fokus på hur samarbete, 

kommunikation, kreativitet och lärande gestaltades. 

2. Att inom akademin hitta alternativa pedagogiska uttrycksformer till föreläsnings- och 

seminarieformen för att förmedla kunskap specifikt om människokroppen och ta oss an 

den pedagogiska utmaning som den nya tekniken och kunskapsnivån bjuder.  

3. Att utveckla en pedagogisk modell som underlättar fortsatta utbyten mellan forskare och 
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konstnärer. Modellen bör vara utformad på ett sätt som möjliggör generalisering till 

akademiska områden utanför medicinen. 

 

PROCESSEN 

 

De beskrivningar och analyser av mötet mellan KI och Cirkus Cirkör som följer är baserade på 

observationer och intervjuer som genomfördes vid 12 tillfällen under perioden 2003 - 2004. Två 

fokusgruppintervjuer genomfördes efter de gemensamma mötena, en med medarbetare från 

Cirkus Cirkör och en med de medverkande forskarna.  

 

Formulering av teman (våren 2003) 

 

Vid de tre första arbetskonferenserna deltog 4-6 medarbetare från Cirkus Cirkör tre medarbetare 

från LIME plus en medarbetare från Institutionen för Farmakologi. Syftet med dessa möten var 

alltså att formulera teman för de workshops som skulle genomföras under hösten/vintern 

2003/04. All möten ägde rum i LIME:s Socialpsykologiska laboratorium vilket gjorde 

videoinspelning möjlig. Dessutom deltog en s k ”graphic recorder” som dokumenterade mötena 

genom bild och ord. 

 

Dessa tre inledande möten präglades av en hög grad av spontanitet och entusiasm inför mötet 

mellan konst och vetenskap. Båda verksamheterna ansågs utvidga världen.  

 

Utgångspunkten vid det första mötet var ”kroppen i världen och universum i kroppen”. Med den 

sista formuleringen avsågs perspektivet från kroppens minsta beståndsdelar. Associationen kom 

från Lennart Nilssons bilder av det just befruktade ägget. Vidare berördes den yttre världens 

påverkan på kroppen i form av stressfaktorer av olika slag.  Hur påverkas vi av stress i barndom. 

Vad leder till psykisk sjukdom, depression, tvångshandlingar, ångest etc. Och hur sker reparation? 

Vad händer om man botar något som upplevs som själsligt med psykofarmaka och vad är 

skillnaden om man istället talar om bekymren för att förstå?  

 

Betydelsen av kommunikation, kroppsminne, kollektivt minne och hjärnans ofantliga 

lagringskapacitet berördes. Personlighet, anpassning, interaktion och inlärning var teman som 

man undrade över. Hur går det till att våra tankar kan styra kroppen? Från Cirkus Cirkör kunde 

man berätta om erfarenheter av att tänka negativt. Om man tänker att man är stel i kroppen, så 
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blir man stel. Om man tänker att något inte går att genomföra, så går det inte etc. Det rådde en 

hög grad av engagemang och intresse inför undren i vår kropp. Man ville veta både hur det 

fungerar i kroppslig bemärkelse, men också hur man kan förstå det psykologiskt. Diskussionen 

avslutades med funderingar om hur man skapar starka upplevelser som också leder till upptäckt 

och lärande. Det sammanfattades under rubriken ”magi”. Frågan ställdes vad cirkustältets tunna 

hinna mot omvärlden betyder för skapandet av magi, jämfört med stela och byråkratiska 

organisationer i stora och tunga byggnader. 

 

Det andra mötet inleddes med en tydligare medicinsk inriktning, med frågor om hur kroppens 

fungerande kan förstås utifrån molekylernas funktion. Vilka sjukdomar går att bota. Sympaticus 

och parasympaticus beskrevs, ärftlighet berördes och serotoninets funktion förklarades. Smärta 

och läkningsprocesser diskuterades. Men även denna gång kom diskussionen snabbt in på frågor 

om stress, depression, rädsla och ångest.   

 

Återigen berördes det fascinerande samspelet kropp och tanke och hur bio-feedback bygger på 

kunskap om detta område. Man undrade varför skolmedicinen inte erkänner akupunktur, 

kiropraktik och naprapati etc. Frågan om vad som egentligen är läkande ledde in på en diskussion 

om placebo. Genom associationer växte en intressant definition av begreppet fram. Placebo 

innebär att man tror, och bygger på tillit. Det har med intellekt, timing och närvaro att göra. 

Närstående begrepp är: Plasticitet, andlighet, val, sexualitet, lust, anknytning (oxytocinets roll 

berördes), hängivenhet, nyfiket lärande, intresse, kreativitet, vilja och energi. Hur mycket lär sig 

medicinstudenter om läkandeprocesser utifrån detta Cirkus Cirkör perspektiv? Även denna gång 

avslutades med en hänvisning till cirkusens värld med en association till den helige narren, som 

har till uppgift att visa oss våra begränsningar. 

 

Det sista av dessa planeringsmöten blev mer målinriktat mot att hitta och formulera de teman 

som höstens möten skulle komma att handla om. Det första som kom upp var en fråga om 

färgernas påverkan på oss. Vad betyder miljö, ljus, ljud och musik för kroppen och för helande 

och bot?  

 

Man föreslog att höstens tema skulle kunna bygga på cirkusdisciplinerna. Jonglering t.ex. har att 

göra med närvaro, koncentration, timing. Akrobatik handlar om att våga mer än man vågar. Hur 

ser rädslan ut i kroppen? Balans kan associeras till tillit, en önskan att bli sedd, samarbete, 

ledarskap och gruppdynamik. Alla cirkusdiscipliner handlar om hängivenhet, lust, vilja, 
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uthållighet, vision, koordination, bemästrande. Man behöver gå igenom smärta och övervinna sig 

själv. Hur kan man se dessa fenomen i kroppen? Hur går det att mäta och illustrera.  

 

Preliminära teman som kom upp var: Människokroppen i ljud och bild, Rädsla – Tillit, Krig – 

Fred, Disciplin – Närvaro, Samarbete – Ledarskap, Hängivenhet – Begränsning. Dessa teman 

koncentrerades vid ett senare tillfälle till de tre ovan nämnda:  

1. Kroppen i ljud och bild,  

2. Krig och fred, 

3. Rädsla och lust.  

 

Grupprocess och roller i tematiska  ”workshops”  

 

Mötena startade vid samtliga tillfällen i ett av LIMEs konferensrum, ibland fortsatte hela 

workshopen där. Några gånger flyttade man till andra lokaler under dagen. I de tidigare samtalen 

hade syftet med samarbetet formulerats som att studera om medicinsk kunskap skulle kunna ses 

på ett nytt sätt och att ge inspiration till nya former för kommunikation av komplex information. 

Det blev dock klart vid höstens första träffar att Cirkus Cirkör då hade en föreställning i tanke 

som kunskapen från KI skulle omsättas i. Föreställningen gav Cirkör en tydlig agenda och fokus, 

vilket möjligen förändrade samarbetsprojektets riktning något och gav såväl ”experterna” från KI 

som medlemmarna från Cirkör roller att utöva i samarbetsprojektet  

 

Samarbetet präglades till en början av ömsesidig artighet och försiktighet. Båda parter uttryckte 

sig i positiva ordalag om det gemensamma projektet och samarbetet. De roller man antog blev 

med få undantag, KI:s traditionella med lärare och studenter. Kommunikationen tog formen av 

föreläsning eller fråga/svara turtagning av faktafrågor. Ledare och administratörer från Cirkör 

förde anteckningar.  

 

Andra roller som kunde observeras var kund/leverantör gestalter, där KI agerade leverantörer av 

vetenskap av kvalitet och Cirkör var kunder som utifrån listor av frågor ivrigt införskaffade 

kunskap till den kommande föreställningen. Inom ramen för denna roll fanns mer utrymme för 

kritiskt ifrågasättande från artisterna. Här fick också forskarna vid några tillfällen oväntad input 

och uppslag till nya vetenskapliga frågeställningar. Cirkör började så småningom pröva tankar om 

vad de fakta ”experten” presenterat skulle kunna användas till i föreställningen. Dessa episoder 
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hade prägeln av kreativt utforskande, humor och lekfullhet, och engagerade även 

forskargrupperna.  

 

De roll- och kommunikationsstrukturer som etablerats förändrades delvis vid de tillfällen då 

gruppen lämnade konferensrummet. I den första workshopen besöktes ett fysiologiskt 

laboratorium, där artisterna fick möjlighet att pröva olika instrument för att exempelvis mäta sina 

reflexer, blodtryck och hjärnverksamhet. Här lämnades således föreläsningsforumet till en mer 

upplevelsebaserad pedagogik. KI-representanterna demonstrerade och tillhandahöll instrument 

och praktisk handledning. Detta forum gav utrymme för experimenterande och användande av 

den egna kroppen. Det fanns också en påtaglig glädje och lekfullhet hos ”vetenskapsmännen”. 

Man visade upp sina instrument och hur dessa skulle hanteras.  

 

Experimenterandet hade viss prägel av tävlande och prestation från såväl forskare som artister. 

Vid några tillfällen avvek artisternas värden från det förväntade, exempelvis kunde man inte trots 

stor ansträngning hitta någon nystagmusreflex hos en av dansarna. Man fick konstatera att denna 

sannolikt hade tränats bort under åren som dansare, trots att det ”egentligen inte gick”. Sådana 

avsteg från det förväntade, uppfattade vi stärkte Cirkörs position i samarbetet och möjligen 

bidrog det också till ett ökat kritiskt ifrågasättande i föreläsningsepisoderna.  

 

Artistgruppen präglades av vetgirighet, nyfikenhet och tog ofta upp frågor som byggde på egna 

upplevelser och subjektiva erfarenheter, från privatlivet eller från artistyrket. KI:s representanter 

svarade som representanter för den stora KI-organisationen eller för vetenskapen, vilket 

sannolikt begränsade forskargruppens möjligheter till interaktion med artistgruppen.  

 

Förväntningar  

 

Cirkus Cirkör 
”En av de stora utgångspunkterna: Att få träffa dom som visste hur det egentligen var.” 

 

Cirkör beskrev hur man innan samarbetet känt sig hindrad att ”fabulera fritt om 

människokroppen” i arbetet med den kommande föreställningen, när någon sannolikt visste hur 

det egentligen var. Ur detta hade ett behov att träffa experter på området väckts. Cirkör gick 

således in i samarbetet med en förväntan om att få veta hur det egentligen var. Andra i 

artistgruppen beskrev att man inte hade några formulerade förväntningar utan gick till de första 
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träffarna mer förutsättningslöst. Mål och syfte med samarbetet var vagt formulerat i starten. Man 

liknade det med upplevelsen när Cirkör går in i arbetet inför en föreställning.  

 

”Man är ivrig och vill mycket men målet är inte så tydligt och man vet aldrig riktigt var det landar.”  

 

Forskarna 

De flesta av forskarna hade lågt ställda förväntningar på samarbetet med Cirkus Cirkör. Flera i 

gruppen beskrev en osäkerhet över vad Cirkör skulle kunna använda det medicinska temat och 

kunskapen till, vad man som forskare skulle kunna bidra med och på vilken svårighetsnivå man 

som forskare skulle ligga i sina presentationer. Några beskrev svårigheter att se framför sig vad 

samarbetet egentligen skulle handla om och vad man skulle kunna fylla tiden med. Någon 

förväntade sig att agera lärare, att bjuda på kunskap. 

 

Samtidigt beskrev emellertid några andra hur man med entusiasm och höga förväntningar gick in 

i samarbetet. Man hade förhoppningar att få möjlighet att delta i den kreativa processen och ta 

del av övergången från vetenskap till konst eller ett akrobatiskt nummer. Man såg en möjlighet att 

ta del av Cirkus Cirkörs värld och deras tänkande, ville få inspiration till att vidga perspektiven i 

den egna undervisningen, göra dem roligare, mer förståeliga. Man ville hitta något vidare. 

 

Någon beskrev samarbetet som ett led i den egna utvecklingen, ett sätt att pröva sin förmåga att 

nå ut med kunskap genom konst och alternativa uttryck. Man såg en möjlighet att integrera den 

akademiska världen med en konst- och upplevelsevärld, att det här skulle kunna vara en möjlighet 

att omvandla biologi till upplevelser. I förlängningen hade man en förhoppning att allmänheten i 

samband med Cirkus Cirkörs föreställning skulle få en spännande upplevelse av det som kallas 

”life-science”, och därigenom få ett ökat intresse hos gemene man för området.   

 

Utfall 

 

Cirkus Cirkör 

Om utfallet formulerar representanter för Cirkör att det blivit något annorlunda än man förväntat 

sig. Man upptäckte att forskargrupperna ställde samma stora frågor som de själva.. De svar man 

fick var relativa, delvis motsägelsefulla, fragmenterade och i ständig omprövning. Man döpte 

således också föreställningen till ”99% unknown”. 
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”99 % unknown är ju egentligen DNAt, men det är också mysteriet. Så ovetande har vi blivit att vi döper 

föreställningen till det (skratt). Det har fått motsatt verkan vad vi förväntade oss. Vi hade nog förväntat 

oss att veta en massa saker nu efter KI-samarbetet. Vi vet en massa saker mer.” 

 

”Världen har bara blivit ännu större och ännu mer ovetande” 

 

”Det som är så fascinerande är ju att det inte finns svar på allting. Det finns inget svar, snarare kan det 

vara så att många forskare ställer samma frågor. Allt är ju så komplext.” 

 

I vissa aspekter upplevde man att man fått en djupare förståelse för vetenskap och delar av 

människokroppen. Några beskrev också hur de kände sig närmare forskarsamhället, men också 

att den djupa respekten för vetenskapen minskat något i samband med samarbetet. Man hade 

börjat ställa sig frågor kring vetenskaplighet, kunskapssyn och lärande. Samarbetet hade dock 

resulterat i påfyllning i de egna diskussionerna och givit inspiration och idéer till föreställningen. 

Man beskrev hur man fått rätten att göra det till sitt eget genom samarbetet.  

 

”Ju mer frågor vi har ställt, desto mer vill man veta och blir helt fascinerad av det och börja diskutera det 

här på kontoret om DNA’s längd och inte längd och sedan är dom som inte är involverade i det inte alls 

lika intresserade av det som vi och jag har blivit.” 

 

”Mötena med KI har gett oss rätten att inte fatta” 

 

De fakta och upplevelser som har varit användbara till föreställningen visade sig vara kunskap av 

främst två slag, konkreta fakta eller de stora obesvarade frågorna. Fakta som var mycket specifik 

och detaljerad såsom olika skeenden inuti cellen såsom apoptosis, celldöden, upplevde man som 

inspirerande. Detaljerade bilder och beskrivningar gick att föra över till scenen och kreativt 

arbete. Samtidigt kunde detaljerna vara hinder för fantasin. Man upplevde att metaforerna var 

användbara med sina paralleller mellan den inre och yttre världen, exempelvis bilden av cellen 

som en stad eller att lungornas area motsvarar fyra fotbollsplaner. Å andra sidan hade man också 

fastnat i och stimulerats av de abstrakta, obesvarade, stora frågorna som var sitter själen? 

 

”För att inspireras vill man inte gå för djupt i verkligheten. Jag vill inte veta mer detaljer för jag vill kunna 

hitta på.” 

 

”Man flyger iväg i tanken, lungan är fyra fotbollsplaner, ja det kan man haja, samtidigt kan man se dom här 

fotbollsplanerna och så är det på något sätt så är det hela mysteriet i en sån kort liten.” 

MadmFia
Highlight

MadmFia
Highlight
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”Sedan sådana frågor som är obesvarade kan man fundera på efteråt. Tex. den där jättestora 

hjärnföreläsningen vi hade med alla möjliga, hypotalamus och otroliga många detaljer och så vet ingen var 

medvetandet sitter. Då är det ju klart att då funderar man ju på det.” 

 

Forskarna 

Man konstaterade att det blev mer av lärare/elev rollen än man förväntat sig. Flera underströk 

dock att särskilt de första träffarna, då temana formulerades, präglades av öppenhet, och 

upplevdes roliga och förutsättningslösa.. Dock var Cirkus Cirkörs brist på tidsdisciplin  något 

som man uppmärksammade. Forskarna tyckte det var lite av en dålig start med deltagare som 

kom indroppandes under en och halvtimmes tid.  

 

Samtidigt upplevde flertalet av forskarna mötet med artisterna som något positivt.  

”En ovanligt bra publik. En förvånansvärt bra respons och en imponerande öppenhet och nyfikenhet. 

Smarta, snabba och fatta. Bra lyssnare, hög uppmärksamhetsnivå under lång tid. Ovanligt stor förmåga att 

fokusera.”  

 

Man uppfattade artistgruppen som mycket receptiv. Forskargruppen återkom till glädjen över att 

artistgruppen insett att vetenskap är att arbeta med det osäkra. Man uppskattade att de var så 

intresserade av fakta. Man uppfattade att artisterna var mycket angelägna om att få tillgång 

anteckningar, bilder och fakta. Forskarna fick kloka, spännande och ovanliga frågor.  
 

”Jag tycker att dom som publik var fantastiska, väldigt fokuserade och uppmärksamma och fattade snabbt. 

Och så ställde dom mycket frågor, ovanliga frågor som tvingar en själv att tänka om också.” 

 

Man hade en känsla av att man fått en bra kontakt. Det fanns en vilja att lära som kändes mer 

genuin än vad man var van att möta bland läkarstudenterna. Flera av forskarna beskrev en känsla 

av att deras budskap nått artisterna vilket man gladde sig åt. Samtidigt fanns där en besvikelse, en 

önskan om djupare kontakt och en önskan hos forskarna om att få mer feedback från Cirkörs 

upplevelse av processen.  

 

”Jag hade velat vara med mer i deras process. Vi bjöd mycket på oss men dom bjöd inte så mycket 

tillbaka.” 

 
"Dom var som en psykoterapeut som man låg på soffan hos och de ställde frågor med neutralitet men 

ändå stor entusiasm och man berättade om allt som finns inombords. Men man fick aldrig någon 

återkoppling på vad det satte igång hos dem själva." 
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Mötet  

 

Cirkus Cirkör 
”Det är ju också rätt fascinerande att dom här forskarna är intresserade av att gå in och göra det här 

förståeligt för oss. Att sitta och prata med förenklade versioner. Det är ju också något man tänker, dom 

vill ju inte sitta och jobba med ett gäng cirkusartister.”  

 

Mötet med KI beskrivs som vänligt och nyfiket från båda håll. Cirkör gick in i samarbetet med en 

väldig iver och frågvishet. Stämningen upplevdes som prestigelös och lekfull. Flera av artisterna 

formulerar att man kände sig privilegierad som fick tillfället att ställa frågorna. Man upplevde 

spännvidden i ålder, personligheter och yrken som stimulerande. Någon funderade över om den 

forskning som presenterats varit alltför förenklad.  

 

”Ja det var ju som, ja jag vet inte, som lekis, men det var som så lekfullt liksom, det var det jag tyckte, ja 

det var nyfikenhet från båda hållen.  Det var en aha-upplevelse för dom, typ det där var en jättebra fråga 

och ni öppnar upp för ett nytt spår.” 

 

”Det fanns mycket ge och ta, men man kanske saknade det kritiska.” 

 

Som tidigare nämnts var Cirkörs främsta syfte med samarbetet att få underlag till den kommande 

föreställningen ”99% unknown”.  I artistgruppen fanns dock en något oklar bild av KI:s syfte 

med att delta i samarbetet. Vid några tillfällen hade man upplevt att forskarna inte plockade upp 

de frågor och erfarenheter artistgruppen tog upp. Man kunde också uppleva att det i första hand 

var Cirkör som ställde frågorna, motfrågor från KI:s representanter var sällsynta. 

 

”Jag tror också att det handlar om agenda. Vi har ju haft en väldigt tydlig agenda, liksom jag menar vi har 

ju kommit med önskelistor, i vanlig barnordning. Hade det varit en lika tydlig agenda från KI:s sida så 

hade det kommit önskelistor till vårt håll också, om jag säger så då. Det handlar nog mer om vad vi tar 

upp. Vi har haft den frågan uppe, hur kan vi bjuda upp dom till att dra igång dom funderingarna.”  

 

Forskarna 

Dom inledande mötena var försiktiga och trevande. Då upplevde man klyftan som avgrundslik.  
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”Vi diskuterade då vetenskapens idé, de eviga problemen. Det var en process innan artisterna började 

fokusera. Det handlade om allt mellan himmel och jord, ett svepande för att vi skulle få ur oss vad 

naturvetenskaplig syn på världen innebär”  

 

Under denna fas etablerades sannolikt en grund som var viktig för det fortsatta samarbetet. Det 

fanns inledningsvis stor respekt från båda håll, men man upptäckte att båda sidor var vanliga 

människor. Forskarna upplevde att då började Cirkör våga ställa frågor.  

 

Forskarna kände sig hedrade och glada att få vara med. Man upplevde mötena som mycket 

positiva, intensiva och roliga. Flera uttryckte att man kände sig upprymda och inspirerade efteråt.  

 

"Jag blev alldeles hög efteråt. Började en diskussion på min institution om vi inte ska försöka undervisa 

mer i den här formen. Man såg det här som en möjlighet att vara så här lös och inspirerad och låta 

ögonblicket avgöra, det kräver dock två föreläsare." 

 

Man kände att man fått en förståelse för att det är svårt att ta del av Cirkörs kreativa processer, 

som inte är en planerad aktivitet utan kan äga rum när och hur som helst. 

 

”Nu när jag lärt känna dom som både artister och kreatörer förstår jag lite mer hur svårt det är att delta i 

deras kreativa process, som verkar ske på nätter hemma i ett sovrum eller vad det nu är. Alltså man har 

inte som ett möte så här, som man diskuterar ett forskningsupplägg va, det händer någonting annat då 

va.” 

 

Flera beskrev hur man anpassade och förenklade den vetenskapliga kunskapen. Några av 

forskarna uttryckte dock att lämnandet av den akademiska kulturen inte alltid är enkelt. Någon 

uttryckte det som "ett akademiskt överjag" som kritiserar en om man går för långt i sina 

förenklingar. Man beskrev samtidigt hur man upplevde sig fri och spontan i sitt föreläsande i 

relation till Cirkör. Flera berättade hur man fick stå ut med ovisshet under föreläsningspassen, att 

man inte visste vilken riktning föreläsningarna skulle ta. Artistgruppens frågor och slutsatser 

ändrade föreläsarnas uppdrag kontinuerligt under mötestillfällena.  

 

”Vi förändrades, vi agerade inte som den akademiska läraren som föreläser för ett gäng KI-studenter. Vi 

ville göra budskapet förståeligt på ett annat sätt.” 
 

”När vi möter studenter i vanliga fall så ska vi vara så otroligt korrekta, säga så här är det, vet vi inte så ska 

vi säga det.” 

MadmFia
Highlight

MadmFia
Highlight
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Man beskrev också en skillnad från den ordinarie KI-studenten som i många fall är inriktade på 

tentamen. Artisterna från Cirkus Cirkör var mer intresserade av diskussionen och kunde på ett 

annat sätt acceptera okunskap hos forskarna.  

 

Flera beskrev hur samverkan inte skedde mellan två parter, KI och Cirkör, utan att det efter hand 

utvecklades tolkar i båda grupperna, som smälte och översatte frågor och slutsatser för de båda 

sidorna på ett sätt som underlättade processen.  

 

Konst och vetenskap  - två sidor av samma mynt 

 

Såväl forskargruppen som artisterna från Cirkus Cirkör benämnde den samhörighet man kände 

mellan konst och vetenskap. Man delade uppdraget att nå ut med ett budskap till en publik som 

ställer krav på presentationskonsten. Artisterna fascinerades av likheter mellan en forskares 

fördjupning i sitt ämne och exempelvis en akrobats träning med upprepade rörelser.  

 

”Det är samma som att artisterna snöar in på sitt handstående. Det är väldigt ofattbart egentligen, hur kan 

man ägna sex år av sitt liv åt att bara stå på händer. Vad är det? Om man vill kan man säga att det är en 

slags forskning i vad som är möjligt att göra i cirkus på en hand.” 

 

Även i forskargruppen framkom upplevelser av ett nära släktskap mellan konst och vetenskap. 

Man såg bland annat likheter i det hårda fysiska och tankemässiga arbete och den ihärdighet som 

krävs i båda verksamheterna. 

 

” Både konst och vetenskap är gnet och hårt arbete. Det handlar om kreativitet och tålmodigt praktiskt 

genomförande.” 

 

Konst och vetenskap betraktades således som två sidor av samma mynt med det gemensamma 

att båda vidgar världen. Detta tyckte man sig också har sett i mötet med KI. Processen kring att 

skapa en föreställning kan liknas med den vetenskapliga processen i flera avseenden. I 

inledningsfasen samlas information, frågor väcks, hypoteser om möjliga uttryck formuleras för att 

så småningom testas. Artisterna beskrev en förståelse och gemenskap med forskarnas besatthet 

och engagemang för sina frågor.  
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”Jag tror att det är en fascination och djup förståelse för att man håller på med vetenskap och att det är lite 

det man håller på med när man håller på med konst. Man är också besatt av att ta reda på, hur funkar det 

här, hur kan vi skapa den här rörelsen om man har en … Man ställer sig frågor som man vill ta reda på.”  

 

Kritik mot vetenskap  

 
”Sanningen är mycket svårare än metoden att ta sig dit.” 

 

I intervjun med Cirkus Cirkör framkom en vetenskapskritik och ett ifrågasättande av den 

vetenskapliga metoden och kunskapssynen. Som tidigare nämnts har inblicken i den 

vetenskapliga världen givit en ny förståelse för vetenskap som även inneburit en förändrad och 

delvis minskad respekt för den vetenskapliga ”sanningen”. Man argumenterar för att konst och 

nycirkus specifikt på flera sätt är ett utforskande och en slags vetenskap om människor, om 

lärande, om vad som är möjligt att utföra med kroppen.  

 

”Just det här att man har sån respekt för vetenskapen och att konst är sånt flum, men när man ändå jobbar 

konstnärligt är det ändå någon slags människokunskap man håller på med. Jag menar det är flera år av 

liksom erfarenhet och man ser att det händer eller resultat i ett klassrum eller när artister möter publik. 

Det är ju ändå saker som man upplever men man har ju inga belägg, vetenskapliga belägg.  

 Men när man tittar på råttorna och så skulle då den normala situationen för råttorna vara en liten 

bur, en sån genomskinlig och så har man redan stressat upp dom, dom är i den där lilla buren och har inga 

leksaker. Och då stressar man dom lite extra för att se hur dom reagerar på stress. För mig är dom redan 

uppstressade. Och det tror vi på. Det är den sanna vetenskapen medans… ja det man har upplevt och det 

att våra gymnasister har högst betyg på Xs gymnasium, kanske för att dom får vara fysiskt aktiva och 

sådana saker är inte vetenskapliga.” 

 

Man har också en del funderingar kring forskarvärldens avsaknad av helhetstänkande kring 

människokroppen. Man fascineras av mängden detaljkunskap men kan också ifrågasätta att ingen 

har helhetsbilden eller arbetar med att sätta samman kunskapen.  
 

”Om man frågar dom om en cell så visste dom allting men om man frågar om var själen var, så vart helt 

blankt, då var det så blankt som man själv. Jag tyckte det var lite skönt. Så att dom inte bara… jo, så här är 

det. Alltså jag tycker både och. Både skönt men också varför i helv… men hur kan man låta bli att tänka 

på… på något sätt. Man fattar inte det riktigt.” 
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”Man kan lite ifrågasätta, då man är inriktad på en kanal i en cellvägg i 15 år, håller man på med det. Och 

så ställer vi en sån fråga, alltså hur hänger det ihop med helhetsbilden. Och då vet man inte det. Och då 

blir man så… man är så inriktad på en liten detalj.  Men vem har överblicken då? Eller helhetsbilden?”  

 
 

Vad KI kan lära av Cirkus Cirkör – att byta pulpeten till en scen 

 

Forskarna antog uppgiften att möta Cirkör på lite olika sätt med skiftande undervisningsmetoder 

som exempelvis användning av rekvisita, bilder eller laboratoriets möjligheter till experiment. 

Gemensamt för samtliga var dock synen på mötet som primärt en undervisningssituation där 

kunskapsöverföringen från forskare till artist var den centrala aspekten. 

 

Någon beskrev en process av att leva sig in i artisternas värld och lämna sitt vanliga uttryckssätt 

för att tala ett associativt språk.  

 

”Men någonstans kunde man inte helt gå in i sitt ämne, vilket väl var bra då, utan man tänkte hela tiden på 

empati med deras värld. Finns det några bilder här som man kan förmedla till dom som dom kan göra 

något av. Det sökte jag nog ganska mycket.” 

 

”För jag höll en i grunden vanlig föreläsning för dom som pågick i tre timmar men jag försökte ta med lite 

saker som är olika associationer som jag använt genom åren för vår värld. Dom fick väl ingen 

framträdande roll. Men exempel, jag tog med mig ett mikroskåp och ställde på bordet, jag hade med mig 

en vit rock som jag hängde någon stans, jag tror att jag hade några ballonger också som kanske aldrig blev 

omnämnda men dom brukar jag ha för att visa cellernas tunna membran och skörhet osv. Så det var väl 

ett exempel på hur inspirerad jag kände mig när dagen väl kom.”  

 

En av forskarna beskrev ett gemensamt skapande av föreläsningen tillsammans med gruppen.   

 

”Vi hade inte förberett oss särskilt innan, ja vi hade pratat lite om möjliga teman att ta upp och så tog vi 

med oss våra datorer och plockade bland våra bilder allt eftersom det utvecklade sig. Det blev ju just 

därför speciellt interaktivt för att vi kunde ju spegla in med varandra, så det blev ju mycket en 

gruppdiskussion väldigt mycket. Någon kunde sitta och söka efter en bild man associerade till så kunde 

den andra ge mer en snutt av vanlig föreläsning.” 

 

Flera av forskarna beskrev hur mötet med Cirkör inneburit nya tankar kring pedagogik och 

reflektion kring lärarrollen. Man diskuterade i stort två synsätt på undervisning där det ena 
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representerades av den traditionella katederundervisningen med förplanerade föreläsningar med 

passivt mottagande studenter och kurser som examineras med tentamensfrågor riktade mot 

specifika sakfrågor. Det andra synsättet beskrevs som det student- eller intressebaserade där man 

utgår från studenternas intresse för ämnet och att målet för undervisningen skapas gemensamt i 

stunden och där lärarens/utbildningsinstitutionens kontroll tonas ner och studentens aktivitet 

efterfrågas.  

 

En av forskarna formulerade målet i den typen av undervisning som att väcka nyfikenhet; 

 

"Det viktigaste är inte att lära ut fakta utan att få dem intresserade, väcka nyfikenhet. Hjälpa dem att förstå 

någon av processerna inom ämnet det räcker, sedan kan de bygga ut själva. Och sedan möjligen hur dom 

kan hitta grejer. Så måste vi undervisa, det är ganska självklart. Men 90% av KIs undervisning är inte i 

närheten av det. Och inte min egen heller, så vi har anledning att fundera över vad fan det är vi håller på 

med."   

 

I mötet med Cirkör beskrev någon hur man uppfattade en mottaglighet hos artisterna, som man 

inte kände igen från sina vanliga studenter, som möjliggjorde spontanitet och en friare tolkning av 

sin lärarroll. En av forskarna använde en metod vid workshopen som gick ut på att ha med sig ett 

väldigt stort material och sedan låta samtalet och gruppen välja riktning.  

 

Flera andra i forskargruppen laborerade med tanken hur detta skulle kunna användas i ordinarie 

undervisning. Målet med en "studentdriven föreläsning" skulle vara att öka delaktigheten och 

aktiviteten hos studenterna på ett liknande sätt som skedde tillsammans med artisterna.  

 

Man kan se hinder för en sådan utveckling, dels genom den långa "katedertradition" som finns i 

den akademiska kulturen men även en rädsla hos lärare och forskare att släppa kontrollen och 

bjuda in studenterna till att vara med och skapa varje undervisningstillfälle. Det skulle också 

innebära att man som lärare förlorar möjligheten att definiera vad som är viktig och riktig 

kunskap.  

 

Någon kunde också se ett motstånd hos många av studenterna till en sådan utveckling, att det 

finns en "vana av att bli matad med rätt kunskap" bland studenterna. Forskargruppen diskuterade 

också olika slags kompromisser där studenterna i olika grad är med och skapar föreläsningen men 

där läraren ansvarar för att centrala aspekter av det aktuella ämnet redovisas.  
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I den övergripande frågan om att utveckla och förändra lärarrollen beskrevs också forskarnas 

specialiserade och nischade förhållningssätt där metaforen av tårta med tårtbitar användes.  

 

"Jag går in i en tårtbit där jag rumsterar runt och gör vissa saker och då kan jag inte tänka på eller än 

mindre vara i andra tårtbitar. Det är alltid en viss tröskel och ett motstånd att hoppa över i en annan 

tårtbit. Det där tycker jag präglar hela den här upplevelsen. Normalt i vardagsrutinen är vi väl många av 

oss som inte har en tanke på att lämna KI-tårtbiten eller den akademiska tårtbiten. Och det är dels brist på 

energi och lättja och motivation att ändra på saker och här blir man så inspirerad eller tvingad till att lämna 

den och det tror jag det här med osäkerhet eller säkerhet i uppgifterna vi lämnar är en oerhört 

fundamental pedagogisk fråga." 

 

Metaforen om tårtbiten fortsatte när vi talade om mötet med Cirkus Cirkör stimulerat tankar om 

den egna forskningen: 

 

"Jag har aldrig tänkt på det sättet, det var liksom fel tårtbit. Jag håller verkligen med dig om att är så att 

man har olika ’mind sets’ och det här var ett jävligt stimulerande ’mind set’ men det finns lite väggar över 

till dom andra tårtbitarna så dom kan inte kommunicera riktigt. Jag har aldrig riktigt reflekterat över det 

ens." 

 

"Jag tycker att varje undervisningssituation har potential att påverka forskning. Jag tycker att när man 

tvingas att emotionellt förmedla kunskap och särskilt om det ligger nära ens egen forskning då så sätter det 

igång processer mellan tårtbitarna i min hjärna. Jag tycker nog att sådana här populariseringar, även om det 

är pensionärsföreningar, skolbarn eller Cirkus Cirkör eller vanliga studenter så har det en potential. Det 

påverkar forskningsprocessen. Jag tror att det är oerhört viktigt att hoppa mellan tårtbitarna men också att 

hoppa upp och ner i ens vetenskapliga idéhhierarki." 

 

"Många av oss är ju skapade så att vi älskar att borra djupare och djupare i de här två molekylerna i ett 

provrör och det måste finnas sådana forskare, men dom ser ju aldrig helheten till slut. Så man måste bygga 

team och då behövs det också dom här som kan hoppa upp och se helheten på olika nivåer. Och det är ju 

det undervisningen gör, det ger en chansen att få olika fågelperspektiv vad vi håller på med. Och då gå 

tillbaks och ställa återigen frågan vad är det egentligen vi håller på med och det kanske är viktigare än 

någonsin idag."   

 

Man beskrev också hur den elektroniska och tekniska utvecklingen inom undervisningen har 

verkliga baksidor som motverkar ett studentengagemang. Någon beskrev hur det sedan några år 

har blivit norm att använda PowerPoint-presentationer i sina föreläsningar, som även bör finnas 
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tillgängliga för studenterna 14 dagar före föreläsningen. Det minskar drastiskt möjligheterna till 

flexibilitet i förhållande till gruppens idéer, tankar och frågor.    

 

Den aktiva studentgrupp som artisterna uppfattades som, väckte även tankar om fördelar med 

problembaserad undervisning. Man drog också slutsatsen att laborationsmoment i den ordinarie 

undervisningen på KI kan vara ett sätt att ge studenterna en upplevelse av människokroppen.  

 

"De laborativa momenten anknyter till Cirkus Cirkör, det är alltså att uppleva bakterier från den egna 

halsen växa på plattan, eller uppleva det man gjorde på din fysiologilabb. Istället för att det ska vara 

inträngt och påhängt som ett extra obligatoriskt moment som man inte fattar. Det borde stå i centrum för 

undervisningen. Man borde bygga kursen kring och utifrån labben. Fler upplevelser på läkarutbildningen, 

det tror jag vore bra." 

 

Cirkus Cirkörs syn på KI 
”Det kan vara bra för strukturen på KI att det kommer folk från helt andra planeter som inte respekterar, 

som inte vet om dom här, som just gör dom här klampen och plötsligt pratar med fel person när man 

skulle pratat med presidenten.” 

 

Utifrån erfarenheten att det hittills i samarbetet främst varit Cirkör som ställt frågorna inleddes 

ett resonemang kring vad Cirkör skulle kunna bidra med till KI. Gruppen lyfte fram ett antal 

områden som man tänker sig att KI skulle kunna ha användning av, främst utifrån de 

erfarenheter man gjort i samarbetet.  

 

Ett område som Cirkör identifierade som möjligt för KI att inspireras av handlar om 

organisationsprinciper och visioner, exemplifierat med avsnittets första citat. Cirkör har medvetet 

arbetat med att etablera en icke-hierarkisk organisation där organisationens övergripande vision 

finns närvarande i verksamhetens alla delar och i det dagliga arbetet.  

 

I kontakterna med KI har man upplevt en del kontaktsvårigheter och en viss stelhet i 

organisationen. Man har vid några tillfällen upplevt att kontakter på KI är omgärdade av regler 

och restriktioner och bygger på en viss ”talordning”. Man tror att KIs nuvarande 

organisationsprinciper kan vara hindrande för kreativitet, kontaktskapande och framåttänkande.  

 

”Det är mycket strukturer och hierarkier mellan dom som faktiskt arbetar där, på den arbetsplatsen och 

när vi förstås är helt, där kommer vi faktiskt från en annan planet.” 
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Ett annat fenomen Cirkör lagt märke till är den låga status undervisning verkar ha i den 

vetenskapliga världen. Även här har man en annan syn i Cirkör-organisationen som skulle kunna 

utveckla universitetsvärldens värdering av undervisning. Undervisning, att träffa studenter och 

unga människor värderas högt inom Cirkus Cirkör. Det är på detta område man expanderat mest 

de senaste åren med satsningar som Cirkuspiloterna, Cirkusgymnasium och en kommande 

högskoleutbildning.   

 

”Våra cirkusartister eller pedagoger har en förmåga att inspirera och inspireras av unga människor. 

Forskare verkar se det som ett problem att dom ska ha studenter, att dom tycker det är jobbigt och 

besvärligt, alltså det är säkert inte så för alla men och det verkligen är ett problem att det är så med många. 

Det borde ju egentligen vara tvärtom att forskare som tycka, vad bra att få en student som kan ge lite nya 

perspektiv eller andra sätt att se på saker. Det tror att vi skulle ge vetenskapen någonting och studenterna 

om vi öppnade upp för det.” 

 

”Artisterna både är världsstjärnor på scenen och pedagoger osv. Och inte bara det att dom är snälla och 

lär ut saker, utan dom tycker att dom lär sig något av att lära skolungdomar, vara ute på en skolgård.”  

 

Viljan och förmågan att nå ut med sitt budskap till en publik är ett annat område där Cirkör har 

en omfattande erfarenhet och kunskap. Att paketera och uttrycka kunskap inte bara med ord utan 

skapa upplevelser som inbegriper många sinnen. Här kan man se vissa brister i den vetenskapliga 

världen, även om man sett flera goda exempel också. Artisterna betonar vikten av att det ges 

möjlighet att få pröva i en miljö där man känner tillit, och att ha stöd i den egna gruppen för att 

våga vända sig utåt mot en publik. Tilliten är en nödvändighet för att våga misslyckas, för att inte 

begränsa sig.  

 

I detta sammanhang berättade man om ett forum man använder sig av för att pröva nya nummer, 

s.k. öppen scen. Öppen scen är ett möte, en scen där man får testa nya nummer och idéer inför en 

speciellt inbjuden publik som är en mindre krävande och okritisk publik, ofta andra artister och 

konstnärer. Man får också möjlighet att fråga publiken direkt om vad som fungerade och vad 

som inte gjorde det.   

 

Man känner igen vetenskapens strävan efter att bryta ny mark och göra nya upptäckter, och kan 

se att användningen av å ena sidan slump och å den andra kontroll, kan användas på ett annat sätt. 
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För att utveckla ett nytt nummer använder man sig av en struktur, men prövar olika 

kombinationer som i sig blir något nytt, en slags kreativ slump i en kontrollerad struktur.  

 

”Min bild av forskningsframsteg så är det lite oväntade kombinationer eller slumpen ibland känns det 

som, som gör att forskningen tar ett steg framåt. Alltså dom glömde något i någon flaska eller mögel 

reagerar och nu har man hittat vaccin. Lite så. Och då tänker jag så, men vetenskapen kör sitt 

strukturerade sätt. Varje gång man tittar på någon forskare så sitter dom gör så här exakta små grejer, 

pipetter och så där… Eller så här kontrollerat och strukturerat. Då har jag fantiserat… vi har ju en kreativ 

process, som är strukturerad när det gäller, men vi har en större frihet när det gäller att släppa in slumpen 

eller det oväntade.”  

 

Att nå ut, att hitta kanaler och alternativa uttryck  

 

Några i forskargruppen hade uppfattningen att det finns ett svagt intresse hos allmänheten för 

”life science”. Det behövs andra metoder för att väcka intresset för människokroppen ansåg man, 

möjligen upplevelsebaserade som slår an en känsla hos människor. Man konstaterade att 

akademin själv inte varit intresserade av sin tredje uppgift att nå ut.  Man konstaterade att det är 

få om några forskare som prioriterar den tredje verksamheten. Man hade också anat en rädsla 

bland forskare att uppfattas som oseriös om man lämnade akademins traditionella uttrycksformer 

och arenor. Det kan finnas en rädsla för att göra bort sig i ett annat kontext och lämna den trygga 

famnen. Det var t.ex. en lång process att identifiera personer inom KI som var villiga och 

intresserade av att delta i detta projekt.  

 

Man uppfattade även att många inom forskarvärlden har svårt att gå utanför den traditionella 

akademiska pedagogiken. Man vill ogärna lämna det akademiska, vetenskapliga förhållningssätt 

där man måste uttrycka sig nyanserat och gardera sig för andra tolkningar. Man vill helt enkelt 

inte göra bort sig om man är i karriären. De forskare som deltog i detta projekt var alla väl 

etablerade och riskerade inget genom sitt deltagande. Denna grupp anser också att det är 

angeläget att fortsätta försöken att nå ut med vetenskapen. Det finns en önskan att integrera 

vetenskap, konst och poesi. Det fanns en övertygelse i forskargruppen att skapandet av en 

upplevelse hos publiken för att kunna nå ut till människor med ”life science”. Nästa steg i 

samarbetet med Cirkör formuleras som: 

 

”Att få ta del av Cirkörs kreativa process, i alla fall att den beskrivs om än i efterhand. Nyfiken på 

omvandlingen från mötet med forskarvärlden och kunskapen till de scener och nummer artisterna 
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skapade. Det skulle vara till hjälp för att kunna tänka vidare och inte bara utifrån de vanliga fack man har i 

hjärnan med lärare och forskare. Hitta sätt att som lärare gå vidare, komma längre, tänka i vidare banor.” 

 

I förlängningen behöver vi skapa fler mötesplatser för konst och vetenskap. Man vill gärna se att 

dörrarna mellan Cirkör och KI fortsätter att vara öppna och för KIs del att man som forskare 

eller lärare kan höra av sig till Cirkör om man vill bolla idéer.  

 

Man talar om utmaningen att sprida projektets anda i KI-kulturen.  En av forskarna berättade att 

han har deltagit i andra samverkansprojekt mellan konst och vetenskap. Han konstaterade att det 

är svårt att överföra erfarenheterna från dessa möten till KI eftersom det inte finns något forum 

för att delge den typen av projekt. Man kan se risker med att även detta projekt får en liten 

spridning inom KI.  

 

"Risken är att det bara blir ett tunt smalt spår som möjligen fortsätter en liten bit framåt och sen 

försvinner." 

 

"Den långsamma vägen är väl att man sprider vår entusiasm till några av våra kollegor på något sätt alltså 

men det går ju inte att upprepa det här.  Men gärna med hjälp av Cirkus Cirkör. Om vi blir flera som blir 

frälsta så kommer ju snöbollen börja rulla en dag vilket den ju inte har gjort på 25-30 år kanske. Varken 

undervisningen eller populariseringen av vetenskap har tagit fart liksom." 

 

"Jag undrar om man på något sätt kan starta en process inom KI också. Cirkus LIME alltså! Nej men hur 

vore det att fundera på om det finns studenter som är intresserade av drama och som skulle kunna 

engagera sig i något litet lågbudgetprojekt där dom försöker möta det dom lär sig i något sorts spex eller 

framställningskonst som man sen skulle få anlita på olika experimentella kurser. Studenterna skulle kunna 

få några timmars handledning av Cirkör. En grupp som vågar lämna tårtbiten akademin och som vågar 

illustrera antingen tokiga pedagogiska situationer eller biologiska fenomen." 

 

"Man önskar att studenterna första veckan fick en maratonföreställning av det här va. Att dom fick 

uppleva kroppen verkligen och känna liksom att det är det här vi ska... Om vi skulle kunna få igång med 

Cirkör, dom är ju lite motiverade, att starta en sån här studentprocess." 

 

Cirkus Cirkörs förslag om en Öppen Scen för lärare och forskare vid KI mottogs positivt av 

forskargruppen. Samtliga forskare meddelade att de var intresserade av att delta i ett fortsatt 

samarbete med Cirkus Cirkör och pedagogisk utveckling i upplevelseanda.  
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Artisterna å sin sida formulerade en annan pedagogisk utmaning, att våga släppa taget om 

detaljerna. Cirkör beskrev vikten av att man efter den detaljfokuserade perioden i träningen, då 

man exempelvis övar en rörelse under flera veckor, behöver komma vidare för att nå ut till en 

publik och för att kunna skapa en helhet. Här drog man paralleller till apoptosis och betonar 

vikten av att släppa taget, för att komma vidare och för att stoppa en överarbetning som kan 

hindra den kreativa processen och delens möjlighet att bli en del av helheten.  

 

”När man fastnat i en detalj så är det jättesvårt att verkligen rycka upp det för att gå in och vara kreativ 

eller göra en konstnärlig process. För det är helt annan rytm och så, men det är det som är unikt.” 

 

I detta sammanhang resonerar man också kring forskares svårigheter att nå ut med sina 

forskningsresultat, att man kanske inte släpper taget om detaljerna eller kanske inte är motiverad 

att nå ut till en publik. Cirkör tyckte sig också ana en rädsla hos forskare i allmänhet för att 

misslyckas och för de egna kollegornas kritiska blickar.   

 

”Forskarna sitter instängda och håller på med sina formler och sina grejer och så håller dom på prylar som 

är jävligt cool och intressant. Det är som med oss, det finns dom som tränar jättejättemycket och blir hur 

duktiga som helst som inte men som inte har viljan att sätta det i ett sammanhang och bli duktiga 

underhållare gentemot en publik. Det är svårt. Det borde ju vara samma för er. Det måste ju vara svårt om 

man inte vet hur man ska få ut det eller om man bara skiter i det. För mig känns det som, jag ser det som 

ett nöje, jag tycker det är kul och träna i flera år, för dels så blir det som en dimension till, man kan liksom 

sätta det i ett sammanhang eller en kreativ grej också inte bara teknik. För det är inte så jävla kul. Man vill 

ju få ut det.” 

 

”Är det inte så att KIs publik, medprofessorer och så, är rätt så kritiska. Granskar och försöker hitta hål. 

Hierarkin och så. Här blir det rätt så okritiskt.” 

  

  

REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER 

 

Medicinen är en del av ”life science”, vetenskapen om det levande. Den medicinska forskningens 

och utbildningens dilemman blev tydliga i mötet med Cirkus Cirkör. Inför livet och det levande 

kan vi bara förundras och inse hur lite vi vet och hur lite vi förstår; ”99% unknown”. Den 

inspiration och energi som kommer ur denna förundran kan Cirkus Cirkör förmedla med en magi 

som berör. Även forskarna vid KI vill förmedla en upplevelse av människan som något sällsamt 

och märkvärdigt. Det finns en önskan att integrera vetenskap, konst och poesi. 
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I kontakten med Cirkus Cirkör kände sig forskarna friare än annars. Artisterna var intresserade av 

diskussion på ett annat sätt än de vanliga studenterna och de accepterade okunskap hos 

forskarna. Forskarna släppte sitt akademiska ”överjag” och upplevde sig som mer spontana. Man 

beskrev det som att gå i psykoterapi. Genom de frågor som ställdes med neutralitet och 

entusiasm, inte för att ifrågasätta eller kritisera, berättade man om allt som fanns inombords.  

 

Mötet med Cirkör innebar nya tankar om pedagogik. En idé om studentdrivna föreläsningar och 

laborationer ställdes i kontrast mot den traditionella katederundervisningen med i förväg 

detaljplanerade föreläsningar i Power Point, med passivt mottagande studenter och kurser som 

examineras med tentamensfrågor riktade mot specifika sakfrågor. Det andra synsättet beskrevs 

som det studentbaserade där man utgår från studenternas intresse för ämnet och att målet för 

undervisningen skapas gemensamt i stunden och där lärarens kontroll tonas ner och studentens 

aktivitet efterfrågas.  

 

Det finns starka institutionella hinder mot en studentdriven pedagogik, inte minst motstånd från 

studenterna själva som bl.a. vill veta exakt vad de skall examineras på. Det finns emellertid också 

en rädsla från lärare och forskare att släppa kontrollen. Man vill inte uppfattas som oseriös 

genom att gå utanför traditionella akademiska ramar. Det kan påverka möjligheten att få anslag 

och göra forskarkarriär tror man.  

 

Från Cirkus Cirkörs sida hade man noterat den låga status som undervisning tycks ha vid KI. 

Detta skiljer sig markant från deras egen kultur där mötet med studenter och unga människor 

värderas högt. Kanske har detta att göra med att cirkusens överlevnad mer påtagligt hänger på 

unga människors skicklighet. Samma gäller givetvis för KI:s långsiktiga överlevnad, men det är 

inte ett lika tydligt och direkt samband. Kan det också finnas ett samband med att artisterna är 

mer beroende av varandra? Man måste prioritera och arbeta för Cirkör som helhet för att ha en 

plats kvar i organisationen. Inom KI odlas paradoxalt en stjärnkultur där man värderas efter 

forskningsanslag och poäng i citatindex. Man behöver inte tänka på det gemensamma målet för 

KI eller den egna institutionen i samma utsträckning som om man vore artist vid Cirkus Cirkör. 

Framgång som pedagog belönas m.a.o. i liten utsträckning vid KI och får därmed låg status, 

samtidigt som kvalitén i undervisningen sannolikt är en mycket viktig faktor för att KI skall 

uppnå sitt mål, att genom forskning, utbildning och information medverka till att förbättra 

människors hälsa. 



 24

 

Avsikten med att ordna en mötesplats mellan KI och Cirkus Cirkör var att studera hur medicinsk 

kunskap kan tolkas och förstås på ett nytt sätt, och på vilket sätt det skulle kunna leda till nya 

arbetsformer inom akademin och nya medel för kommunikation. Genom det tydliga målet 

skapades ett nytt system i gränsytan mellan konst och vetenskap. Det var detta som gjorde det 

möjligt för forskarna att överge sitt akademiska överjag och för artisterna att vara nyfiket 

utforskande på ett jämlikt plan. Man får inte göra misstaget att tro att undervisningen vid KI 

skulle bli annorlunda om artister och konstnärer som individer sökte sig till KI:s utbildningar. 

Man skulle kunna hävda att det var sammanhanget och ändamålet att undersöka gränserna för 

KI:s pedagogik, som samtidigt förändrade den pedagogik som skulle undersökas. 

 

Även om det skedde i liten utsträckning vid mötena mellan Cirkus Cirkör och KI, har den arena 

som skapades givit upphov till reflektion och utforskande av vad Cirkus Cirkör har att lära ut till 

KI. Det handlar om hur man kan förmedla kunskap genom upplevelser som omfattar många 

sinnen. Artisterna betonade vikten av att få pröva nya idéer i en miljö där man känner tillit. Man 

måste ha stöd i den egna gruppen för att våga vända sig utåt mot en publik. Tilliten är en 

nödvändighet för att våga misslyckas, för att inte begränsa sig. Detta borde vara en självklarhet i 

pedagogiska sammanhang och i forskning. Hur ser KI på betydelsen av medarbetarnas tillit till KI 

och till varandra för att KI skall nå sina mål?  

 

Kanske har Cirkör något att säga om tillit inom medicinen som läkekonst på ett mer allmänt plan 

också. Placebo, d.v.s. de ospecifika och odefinierade, men betydelsefulla, aspekterna av läkandet 

diskuterades vid ett seminarium. Placebo kanske är den del av medicinen som är just läkekonst. I 

Cirkörs analys kom man fram till att placebo innebär att man tror, och att effekten måste bygga 

på tillit. Det har med intellekt, timing och närvaro att göra. Närstående begrepp är: Plasticitet, 

andlighet, val, sexualitet, lust, anknytning, hängivenhet, nyfiket lärande, intresse, kreativitet, vilja 

och energi ansåg man. Hur mycket lär sig studenter vid KI om läkeprocesser utifrån detta Cirkus 

Cirkör perspektiv? 

 

Kanske har Cirkus Cirkör något att lära ut även om forskning? Man kände igen sig i vetenskapens 

strävan efter att bryta ny mark och göra nya upptäckter. Man kunde se hur forskare också 

använder sig av å ena sidan slump och å den andra kontroll. Men för forskarna är slumpen 

nyckfulla tillfälligheter som skall undvikas och som inte ses som en del av forskningen. Det är 

kontroll som gäller. Artisterna hade en annan syn. För att utveckla ett nytt nummer använder 
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man sig av en struktur, men prövar olika kombinationer som i sig blir något nytt, en slags kreativ 

slump i en kontrollerad struktur. Utan detta paradoxala användande av slumpen uppstår inget 

kreativt, menade man. Kanske är forskare ibland, som artistgruppen uttryckte det, för rädda att 

släppa taget. Man satte det i samband med den oerhörda detaljkunskap som man fascinerades av, 

men som också ingav en förundran över att ingen verkade ha ett helhetsperspektiv. Att släppa 

detaljkontrollen är en förutsättning för att kunna ge ett helhetsperspektiv enligt artisterna. 

Forskarna som deltog i projektet var i grunden av samma åsikt och menade att just undervisning 

ger en möjlighet att lyfta sig själv från sitt lilla begränsade forskarperspektiv och att se ur ett 

fågelperspektiv. Det var också denna aspekt av undervisning som gör att varje sådan situation har 

en potential att påverka forskning. En framgångsrik forskare behöver kunna ge sig djupt in i sitt 

ämne, men också arbeta i team och även höja blicken för att se helheten. 

 
I mötet mellan konst och vetenskap, i detta fall mellan Cirkus Cirkör och KI kan man se att 

världarna delar många centrala aspekter men också att olikheterna är betydande.  

 

Likheter Olikheter 

Engagemang och besatthet för sin disciplin 

Hur man ser på sitt uppdrag 

  att bryta ny mark  

  upptäcka nya företeelser 

  att vilja förmedla till andra  

Hur man ser på arbetsprocessens olika faser  

  Informationsinsamling,  

                      Genomförande/ 

                      Experimenterande  

  Presentation  

Värderingar/villkor  

  Frihet  

  Nyfikenhet  

  Strävan mot lärande/utveckling 

  Höga krav på slutprodukten 

Traditioner 

Organisationsprinciper 

Grad av struktur och gränser 

Uttrycksformer 

”Publikens” förväntningar 

Omgivning/aktörer i nätverken 

Hur arbetsprocessen sker  

Olika betoning på arbetsprocessens faser 

 

 

Sammantaget kan mötet mellan Karolinska institutet och Cirkus Cirkör, representanter för 

vetenskap och konst, beskrivas som ett möte präglat av nyfikenhet och vänlighet. Man lyckades 
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bara undantagsvis etablera ett klimat för ömsesidigt utbyte av erfarenheter i stunden. Den 

akademiska kulturen bjöd inte in till ett gemensamt utforskande av lärande och de erfarenheter 

Cirkus Cirkör gjort i sina möten med publik och studenter. Man ställde helt enkelt inga frågor 

tillbaka till artistgruppen. Möjligen hänger detta samman med att det ursprungliga syftet om 

samarbete och erfarenhetsutbytet fick lämna plats åt det mer konkreta projektet att inhämta 

respektive ge kunskap och inspiration till en kommande föreställning. Först efter mötena har 

reflektion och lärande om processen i sig uppstått.  

 

Ett mer jämlikt utbyte ställer sannolikt också krav på ett ifrågasättande av den akademiska 

hierarkiska organisationen och den akademiska kunskapssynen. Med detta följer också en annan 

”rollbesättning”, man hade behövt pröva sig fram till nya roller som gav ett mer likvärdigt 

statusförhållande och handlingsutrymme än de så väletablerade rollerna lärare/student.  

 

Man kan samtidigt konstatera att mötet har varit fruktsamt. Cirkus Cirkör har fått material till en 

framgångsrik föreställning och har lärt mycket om medicin, forskning och ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Forskarna vi KI har stimulerats i sitt pedagogiska tänkande och konstaterat att 

det finns stor potential för ett ännu större utbyte, där den akademiska världen har en del att lära 

kring exempelvis kreativitet, öppenhet, synen på lärande och uttryck.  

 

Onekligen är även denna rapport ett exempel på våra begränsningar i fråga om den akademiska 

världens något torftiga uttrycksformer. I skärpunkten mellan våra olika kulturer och genom 

Cirkus Cirkörs ögon har det också blivit tydligt att den akademiska kulturen på många sätt kan 

verka hindrande för de tre huvudsakliga uppdragen; forskning, utbildning och utåtriktad 

verksamhet.  

 

Många viktiga frågor har väckts som kan vara värda att arbeta vidare med inom den akademiska 

organisationen, i detta fall, Karolinska institutet. Hur kan vi utveckla våra organisationer och 

strukturer så de är mer genomsläppliga för såväl in- som uttryck? Kan vi utveckla våra 

organisatoriska neuroner mellan grundforskning och tillämpad forskning, mellan olika 

ämnesområden och inte minst mellan forskare/lärare och studenter och allmänhet? För ca trettio 

år sedan myntade professorn i Företagsekonomi, Bo Hedberg, begreppen tältorganisationer och 

palatsorganisationer. Tanken var att kreativa processer kräver tältorganisationer, d.v.s. 

organisationer som är små, flexibla och kännetecknas av en tunna hinna till omvärlden. Hur 

påverkar KI:s palatsorganisation kreativitet och produktivitet? Hur kan vi utveckla 
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undervisningen så den involverar studenterna på såväl känslomässig, upplevelsemässig som 

intellektuell nivå?  

 

Nästa steg i detta projekt blir att skapa en Öppen scen för forskare och lärare vid KI. Öppen scen 

vid Cirkus Cirkör innebär ett möte där man får testa nya nummer och idéer inför en speciellt 

inbjuden och välvillig publik, ofta andra artister och konstnärer. För att utveckla kulturen kring 

presentationer och framförande avser vi att bjuda in Cirkus Cirkör till KI för att arrangera Öppen 

scen för forskare och lärare. Det innebär en möjlighet för forskare och lärare att testa nya 

koncept på en uppmuntrande och stödjande publik. Men det kan också vara en möjlighet för 

Cirkör att lära ut kunskap om cirkusdisciplinerna som är möjlig att tillämpa i andra sammanhang. 

Jonglering t.ex. har att göra med närvaro, koncentration, timing. Akrobatik handlar om att våga 

gå över sin gräns, att undersöka rädsla. Balans associeras till tillit, önskan att bli sedd, samarbete, 

ledarskap och gruppdynamik. Alla cirkusdiscipliner handlar om hängivenhet, lust, vilja, 

uthållighet, vision, koordination, bemästrande. I cirkus, liksom i forskning och undervisning, 

behöver man gå igenom smärta och övervinna sig själv i ett sammanhang där man samtidigt får 

stöd och bekräftelse. Detta är vad Öppen scen vid KI kommer att handla om. 

 

 


