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Det är ännu en gråmulen vinterdag någonstans i mitten av 
en vårtermin. Jag befinner mig i en Kulturskolas lilla fikarum i 
en kommun som Cirkus Cirkör arbetat med. Det är möte med 
ansvariga politiker och tjänstemän och vi utvärderar vårt sam
arbete och identifierar framgångar och misslyckanden. Det är 
mycket som har blivit just så som vi planerat och strävat efter, 
eller ännu bättre! Vi minns elever som fått tillfälle att visa 
tidigare okända talanger mitt framför ögonen på gapande 
lärare och klasskamrater. Eller läraren som sa: nej nej nej! till 
varje ny övning för att sedan vara den som tog mest plats på 
scenen när lärargruppen skulle visa eleverna vad de lärt sig. 
Jag känner hoppet om expansion och förändring glimra till 
igen. Det kanske går att vidga utrymmet för eget skapande 
och olika sorters lärande i skolan.

På väg från Kulturskolan tänker jag på det som inte blivit 
som vi ville. I det här samarbetet hade vi haft planer på att 
använda cirkusen som utgångspunkt för långsiktig peda
gogisk och konstnärlig utveckling. Men fördjupning och 
långsiktighet hade fått ge vika för kommunpolitikernas mer 
kortsiktiga kvantitativa mål. För att kunna motivera mer kultur 
i skolan måste politikerna kunna visa att det är värt pengarna. 

Förord

"Olika"



Då är det ofta så mycket kultur för så många som möjligt 
som gäller. Och det är inte alltid fel, tvärtom. Det kan vara bra 
att alla elever och lärare delar gemensamma erfarenheter 
av cirkusträning eller föreställning. Men fördjupningen, att 
få utveckla cirkuspedagogik i kärnämnena, att följa samma 
elever och lärare, att få arbeta med samma cirkusartister på 
samma plats under lång tid, att verkligen få ett ömsesidigt 
utbyte där vi inte bara levererade verksamhet – när skulle det 
bli möjligt? 

Vi var flera på Cirkus Cirkör, skolor, kulturskolor, nämnder och 
förvaltningar i olika kommuner som drömde om en långsiktig 
utveckling och djupare medverkan från alla inblandade. Vi vil
le använda nycirkusens inneboende strävan efter det som är 
olika, det som är nytänkt, nygjort eller omgjort. En nycirkus
artist använder all sin teknik och hängivenhet för att med sin 
egen särart och individualism skapa något nytt,  något vi inte 
sett tidigare. Ur dessa visioner föddes det treåriga pilotpro
jekt Cirkus Cirkör c/o Järfälla, Landskrona och Lund då 
Cirkus Cirkör fick tillfällig adress på annan ort. 

Den här boken handlar om projektet c/o och det pedago
giska och konstnärliga utvecklingsarbete som lärare, elever, 
artister och andra Cirkörmedarbetare genomförde i Järfälla, 
Landskrona och Lund. Reflektioner, erfarenheter och tankar 
speglas i observatörernas dokumentation.

Här finns eleverna som med inlevelse och fantasi blev ljud
vågor och molekyler. Här finns de engagerade lärarna som 
släppte kontrollen och fick se sina elever och sig själva på 
nya sätt. Och här finns artisternas generösa och varmhjär
tade pedagogik som gjorde allt detta möjligt.

 Linda Beijer

Linda Beijer var Pedagogisk chef på Cirkus Cirkör och 
ansvarig för samarbetsprojekten Cirkus Cirkör on Tour och 
Cirkus Cirkör c/o mellan 2003 och 2010.

"Kung Katastrof"
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Till skillnad från skolboksvetandet släpper konsten 
fram det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och 
mångtydiga i våra kunskaper. Konsten har en plats 
för känslor och stämningar, det personliga och sub-
jektiva, för konflikter och dilemman. Konsten berättar 
gärna konkret och sinnligt och visar i stället för att 
argumentera, frågar hellre än att ge bestämda svar. 
Konsten drar hela tiden uppmärksamheten till sin 
egen form och experimenterar hela tiden med den.

Skolan och den radikala estetiken av  
Lena AulinGråhamn m fl.

Cirkus Cirkör har arbetat med cirkusträning sedan 1995 och 
tränat hundratusentals amatörer och professio nella i hela 
landet. Sedan 2003 har Cirkör också arbetat med målinrik
tade projekt med enskilda kommuner och andra samarbets
parter. Ett av de större projekten är Cirkör on Tour. 

I detta projekt skräddarsydde vi tillsammans med respektive 
kommun verksamheter som sträckte sig över 1–3 år. Det 
blev föreställningar, inspirations dagar, lärarfortbildningar och 
 cirkusaktiviteter för barn och unga. I vissa kommuner utveck

Med nycirkusen
som ledstjärna

"Mannen i ballongen"
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lades stegvis cirkusträningskurser, egna gymnasieutbildning
ar och kurser i nycirkus på Kulturskolan. Totalt mötte fler än 
30 000 barn och unga Cirkus Cirkör och ny cirkusen genom 
projektet mellan åren 2003 och 2006.

I kommuner där de mest genomgripande Cirkör on Tour
projekten genomfördes fanns en efterfrågan från barn och 
ungdomar, kommunernas politiker och tjänstemän att fort
sätta arbeta med Cirkus Cirkör och nycirkus. Cirkus Cirkör 
drömde om att fördjupa det pedagogiska arbetet och få tid 
och utrymme att experimentera konstnärligt. Vi ville visa att 
inlärning och kunskapsöverföring i teoretiska skolämnen 
berikas genom att använda cirkuspedagogik och att ta hjälp 
av den fysiska läroprocessen. 

Allt detta utvecklades till en gemensam vision om att Cirkör 
skulle »flytta in« i en kommun under en begränsad tid. Cirkör 
Cirkörs artister skulle bli kommunens egna artister och i 
 möjligaste mån bo på plats, få c/oadress och arbeta på 
stadens scener, torg, mötesplatser, i lärarrum och klassrum. 
Barn och unga skulle kunna möta artisterna i träningshallen, 
på scenen och på mattelektionen. Projektet Cirkus Cirkör c/o 
påbörjades 2007 i två pilotkommuner; Järfälla och Lands
krona och strax därefter kom Lund med.

Olika inriktning i Järfälla och Landskrona
Landskrona och Järfälla kommun var båda intressanta 
pilotkommuner eftersom de hade så olika förutsättningar. De 
mest uppenbara var storlek, organisation och placering. 
Landskrona hade en stark scenisk tradition med egen teater 
och ensemble och en livaktig amatör och barnteater. Nu 
hade verksamheten ebbat ut och de unga kom inte längre till 
de traditionella teater föreställningarna. Men när Cirkus Cirkör 
gästspelade blev det uppenbart att nycirkusens fysiska ut
tryck, som kan berätta och beröra utan det verbala språket, 
nådde ut till den unga publiken. Samarbetet med Landskrona 
tog därför sin utgångspunkt i stadens sceniska tradition med 
teatern som centrum.

I Järfälla hade under de tre senaste åren cirka 21 000 barn 
och unga och cirka 500 lärare provat på nycirkus och sett ett 
antal föreställningar med Cirkus Cirkör genom projektet On 
Tour. Det bidrog till att det fanns en stark positiv förväntan på 
en pedagogisk fördjupning. Det fanns också en väl  inarbetad 
och effektiv kontakt mellan Järfälla Kulturförvaltning och 
skolorna i kommunen. Detta sammantaget ledde till att 
tyngdpunkten i projektet i Järfälla lades på den pedagogiska 
utvecklingen.

Metod för projektet c/o
Utifrån våra erfarenheter från tidigare års omfattande 
samarbetsprojekt satte vi som arbetade med c/oprojektet 
på Cirkus Cirkör upp några minsta gemensamma nämnare 
som vi ansåg var viktiga för kvalitén och den pedagogiska 
fördjupningen.

Vi ville att arbetet med nycirkusen som pedagogisk metod 
skulle ske inom skolans kärnämnen. 

•	 samma artister skulle arbeta på samma plats under en 
längre tid för att få en starkare anknytning till platsen. 

•	 lärare och annan skolpersonal skulle involveras tidigt 
i processen för att de kreativa läroprocesserna skulle 
komma till sin fulla rätt. 

•	 artisterna skulle få schemalagd tid för konstnärlig 
u tveckling och fysisk träning inom projektets ram. 

•	 eleverna skulle kunna möta cirkusartisterna utanför 
 skolan genom föreställningar och andra aktiviteter. 

•	 eleverna skulle få följa repetitionsarbetet och den 
 kreativa processen inför föreställning, delta i workshops 
med regissör och andra kreatörer. 

•	 enbart lärare och skolor som själva valt att arbeta med 
nycirkus skulle delta. 

•	 bara artister som var villiga att involvera sig i helheten, 
inte bara i utförandet av sin egen del, skulle delta i 
projektet. 
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•	 de lärare vars klasser var med i projektet skulle delta i 
workshops innan vi arbetade med eleverna.

Om Cirkus Cirkors pedagogiska verksamhet
Cirkus Cirkörs vision är att förändra världen med nycirkus. 
En professionell cirkusartist fokuserar aldrig på sin kropps 
begränsningar utan arbetar istället med att försöka övervinna 
dem. Detta synsätt vill vi föra vidare i allt konstnärligt och 
pedagogiskt arbete. 

Cirkörs arbete för och med barn och ungdomar vilar på ett 
antal outtalade grundvärderingar.  Vårt arbete ska ha lika 
hög kvalitet vare sig deltagarna eller  publiken är skolelever, 
kommun tjänstemän eller publik i de stora salongerna. Det 
betyder att man kan få se samma artist på en scen i Tokyo 
som i ett klassrum i Lund. De projekt vi startar och driver ska 
vara långsiktiga, så att alla deltagare och aktörer i projektet 
har möjlighet att utvecklas och vara medskapare i processen.

Vårt pedagogiska arbete ska om möjligt inledas med någon 
form av inspiration. Helst ska deltagarna i all pedagogisk 
verksamhet få chansen att se nycirkus innan de själva provar. 
Det har en stark pedagogisk effekt att först se och uppleva, 
och sedan prova själv. Vi vill också att alla Cirkörpedagoger är 
artister eller blivande artister. Det ger en chans att få lära sig 
det som verkar omöjligt med en trygg pedagog som vet att allt 
är möjligt, och som själv är ett levande bevis på att det går att 
upphäva tyngdlagen!

Vi hämtar inspiration i nycirkusen som har fördelen att vara 
ett uttryckssätt där det finns lika stor plats för alla oavsett 
språk, förutsättningar, funktionsnedsättningar, bakgrunder och 
intressen. Dessutom vill vi utnyttja det faktum att nycirkusen 
som konstform premierar det som är olika, den som är olika. 

»Picnic«
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I Järfälla hade det pedagogiska arbetet verkligen slagit 
rot under åren med Cirkör on Tour. Det fanns inte samma 
självklara koppling till en teater som i Landskrona utan fokus 
för samarbetet med Järfälla låg tydligt på pedagogiken. De 
tre artisterna Inger Jungehall och Linda Petersson (luft
akrobater) och Martin Zetterlund (akrobat), som anställdes i 
projektet kom att stanna kvar i två år. 

Förutom utvecklingen av nycirkus som pedagogisk metod i 
kärnämnena skapade de två föreställningar, Trippa Trappa 
Tvillingpappa och Picnic. De arbetade som lärare på Kultur
skolans nycirkuskurser för barn och deltog i julkonserter, 
sportlovsaktiviteter, ungkulturdagar och andra aktiviteter i 
kommunen. De samarbetade också till viss del med Järfälla
gymnasterna som tränade i samma hall som Cirkör artisterna.
Cirkörpedagogerna blev oerhört betydelsefulla för utveckling
en av nycirkus som pedagogik i skolans kärnämnen tack vare 
att de stannade så länge, för att de var erfarna pedagoger 
från början och för att de tog ansvar för helheten i projektet. 
Samarbetet böljade fram och tillbaka med ständiga förbätt
ringar och förändringar. 

c/o
Järfälla

»Picnic«
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»Första passet 
Varje arbetspass börjar alltid med en samling, alla sitter i en 
ring på gympasalens golv. 
 – – –
Sedan inleder de (artisterna) ett samtal om klassens saga och 
låter, på ett övertygande sätt, som om de bara har läst den lite 
grann och att det finns många händelser de inte riktigt förstår. 
De frågar och många av barnen svarar genom att berätta 
långa delar av sagan, de får ofta med många av sagans olika 
detaljer. 
 Inger, Linda och Martin lyssnar och funderar, men det finns 
fortfarande saker de inte förstår. Så fortsätter samtalet på ett 
påfallande rofyllt sätt. 
 Där läggs grunden. Varje saga gås noggrant igenom, det gör 
att det inte behöver uppstå  oenighet om handlingen i ett senare 
skede. 
 – – –
I nästa steg bygger nycirkuspedagogerna upp en hinderbana 
runt hela gympasalen. Här etableras varje saga med större 
tydlighet. 
 – Nu sitter vi i Midgård! Nu ska ni försöka ta er härifrån 
genom Asgård till Utgård, där jättarna bor. 
 – Här är musikanternas väg till Bremen! Ni ska gå genom 
skogen här, ni kommer att gå vilse, ni måste hoppa på stenarna 
i bäcken, därborta tittar ni in i rövarnas hus... 
 – Här ska Dummerjöns och hans bröder rida till prinsessan, 
här är marknaden där de ska få sina hästar och Dummerjöns 
get... 
 Redan under första passet börjar barnen också träna på att 
bygga upp figurer/nummer som ska finnas med i den färdiga 
föreställningen. Fyra barn, åsnan, hunden, katten och tuppen 
ska balansera på varandra så att tuppen som står högst kan se 
in genom fönstret i rövarnas hus. 

Andra passet 
Nycirkuspedagogerna börjar andra passet med att berätta hur 
slutföreställningen kommer att se ut. 
 Barnen som ska göra »Dummerjöns« kommer att börja med 
slutet, när prinsessan väljer Dummerjöns bland friarna. Sedan 
ska de berätta sagan baklänges. Martin spelar berättaren 

Skolorna väljer olika ämnen
Det första projektåret arbetade Cirkörpedagogerna på 
Berghemsskolan och Vattmyraskolan med elever och lärare 
i klass 5. På Vattmyraskolan valde lärarna Vattnets kretslopp 
som tema för samarbetet med Cirkus Cirkör. 

Senare kom Sandvikskolan och Fastebolskolan, årskurserna 
1 till 4 med i projektet. Här ville lärarna arbeta med nycirkus 
i svenska, historia och no. De tog sin utgångspunkt i sagor 
som kunde knyta an till ämneskunskaper i vikingatiden, djur 
och natur och som var anpassade efter årskursernas kurs
planer. I Sandvikskolan valde lärarna sagorna Dummerjöns, 
 Musikanterna från Bremen, När Tors hammare blev stulen 
samt Balders död. På Fastebo lskolan arbetade de yngre 
eleverna med en saga om en snok, Den sorgsna snoken 
och fjärdeklassarna med När Oden fick Sleipner. Cirkör
pedagogerna började med en egen inlärning av sagorna 
och repetition av ämneskunskaperna och utformade sedan 
tre respektive fyra arbetspass med lekar och övningar för 
eleverna. 

Under den tredje delen av den pedagogiska fördjupningen, 
vårterminen 2009, arbetade Cirkörpedagogerna med elever 
i årskurs 2 och 4 samt med särskolans elever i Kolarängens 
skola. Där arbetade de med temat Sinnena. 

Dokumentation av arbetspassen
Projektet i Järfälla dokumenterades av Amelie Tham som är 
kulturjournalist, specialiserad inom området kultur, estetiska 
lärprocesser, kunskapsutveckling samt barns och ungas 
inflytande. Hon arbetade genom observation under en serie 
arbetspass med elever och intervjuade Cirkörpedagogerna, 
lärarna och projektansvariga från Järfälla Kultur och Cirkus 
Cirkör. Här presenteras arbetet i skolorna delvis genom text 
hämtad direkt ur Amelie Thams dokumentation. Här följer 
ett utdrag om arbetspassen på Sandviksskolan och Faste
bolskolan som beskriver hur elever och Cirkuspedagoger 
arbetar med sagor som tema:
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»När vi skulle göra pyramiden ville 
jag inte stå i botten. Men sedan 
förstod jag att det är viktigt att 
jag står i botten, för jag är ganska 
stor och liksom klarar sånt.« 

»Man lär sig att inte slarva. Allting 
blir ju bara fel om man slarvar, då 
gör man inte det. Då gör man allt 
så noggrant man kan.«
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skarpen om det pratas för mycket, de uppmuntrar barnens an
strängningar, de svarar på olika frågor som uppstår, en av dem 
ställer sig då och då på avstånd och betraktar helheten medan 
de andra två är mitt bland barnen. Allt sitter inte som det ska, 
men genomdragen är effektiva. 
 Det märks nu i flera klasser att koncentrationen är påtagligt 
större. När hela klassen bygger upp pyramiden, som har olika 
namn och funktion i varje saga, sker det nu under koncentrerad 
tystnad. De som står underst vet hur det känns och gnäller 
inte. De vet att om de ramlar rasar hela pyramiden. 
 Många har lärt sig inte bara vad de själva ska göra utan har 
också överblick över den gemensamma ordningen. I varje klass 
finns det också barn som har svårare att gå in i ordningen. 
Men det mest uppenbara är att när det är dags för slutföre
ställning är alla med. Ingen väljer att vara utanför. 

Också detta är en typisk observation, att ingen väljer att vara 
utanför. Det är någonting med cirkusens många discipliner 
(akrobatik, jonglering, lindans, trapets, clown) som ger fler 
möjligheter att delta. Det finns många olika ingångar för barn 
med olika begåvningar och viljor.

Alla föreställningar har olika koncentration, olika laddning.  
En del klasser skiljer ut sig och lyckas på ett påtagligt sätt 
lyfta sin saga, de hittar just i slutföreställningen en särskild 
kraft och gemensam koncentration. Men varje klass gör en 
påtaglig ansträngning och barnen verkar i olika klasser tydligt 
nöjda, ibland glatt förvånade, över sin insats

Vad säger skolans pedagoger om projektet  
på Fastebolskolan?
Dessa kommentarer är hämtade ur Amelies Thams 
dokumen tation efter intervjuer med två lärare och en 
 fritids pedagog som deltog i projektet på Fastebolskolan.

»Jag har alldeles nyss gjort ett prov på vikingatiden i min klass 
och det var ett helt fantastiskt resultat. Och jag tror att det 
beror på att de har jobbat med vikingatiden på ett annat sätt 
än tidigare. Och de kan verkligen skapelseberättelsen och de 
nordiska gudarna på ett helt annat sätt«

som ställer frågor till prinsessan och Dummerjöns. Berättaren 
 frågar och barnen spelar upp handlingen. 
 Stadsmusikanterna från Bremen kommer att spelas upp så 
att scener med rövarna och scener med djuren byter av varan
dra. De som inte spelar fryser sin scen. 
 – – –
Barnen i alla klasser väljer sina rollfigurer. Den processen 
utformar nycirkuspedagogerna som ett utifrån sett ganska 
kaotiskt samtal, som samtidigt är produktivt på kort tid. Be
grepp som huvudroll och den laddning det brukar ha urholkas. 
Om flera barn vill vara Tor, Freja eller jätten Trym gör de roll
figuren tillsammans. 
 En nycirkustolkning av de nordiska sagorna är också att det 
krävs två till tre personer för att gestalta en jätte, att ett barn 
spelar Loke och ett annat barn Lokes förvandlingsgestalter, till 
exempel falken. Tor spelas av ett barn, Tor utklädd till Freja av 
ett annat. 

Många barn har flera roller och många roller fylls ut med 
utmaningar som handlar om att lära sig och uppträda med 
olika nycirkustrick. Det här gör att faktiskt alla roller verkar 
lockande.«

Det här är ett typiskt tillvägagångssätt för nycirkusartisternas 
pedagogik, det återkommer i flera observationer. Det är inget 
problem att det är en stunds kaos, det kommer att tillföra 
något, det är artisterna trygga med. Det är inget problem att 
flera barn vill spela samma roll, Cirkörartisterna har så mycket 
egen erfarenhet av att gestalta genom sin konstform att 
barnens önskemål tillför något nytt, en ny möjlighet.  

Tredje passet
Första delen av passet är det genomdrag av hela föreställningen. 
 – – –
Varje scen repeteras, det verkar som om var och en får det 
stöd, den hjälp de behöver. 
 Linda, Inger och Martin rör sig hela tiden mellan arbets
processens många nivåer. De visar med sina kroppar, ofta på 
ett roligt sätt, hur man kan göra fel och hur man ska göra för 
att inte ramla. De stöttar om det blir problem, de säger till på 
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vågade göra saker som jag faktiskt inte trodde de skulle göra. 
Det var till exempel en flicka som sjöng Somewhere over the 
rainbow, tre verser, det var helt fantastiskt. Och en flicka som 
uppträdde med att tala ’Kalle Ankaspråk’. De visade plötsligt 
upp andra sidor för sina klasskompisar.«

Men varför har de lärt sig mer? Går det att formulera? Kan det ha 
med minnesprocesser att göra, kan minnet fungera på olika sätt?

»Jag tror att det dels är upplevelsen i sig som gör ett sådant 
intryck hos varje barn: Jag har varit med om det här tillsam
mans med de andra i klassen. Men sedan tror jag också att 
den här sortens projekt påverkar minnet, det fastnar mer. Och 
det blir annars ofta lite för mycket teoretiskt arbete i skolan.«

Sinnena i centrum i arbetet på Kolarängens skola
I Kolarängens skola arbetade nycirkuspedagogerna med 
elever i årskurs 2 och 4 samt med särskolans elever. Lärarna 
i Kolarängens skola hade först valt ett tema som kallades 
Olika utanpå, lika inuti, men efter det första mötet med 
Cirkörpedagogerna förädlades det till Sinnena. Ett av målen 
för Cirkörs pedagogiska verksamhet var ju att i detta projekt 
ta nycirkusen in i kärnämnena. Sinnena var därför ett bättre 
tema och Cirkörpedagogerna började genast den teoretiska 
inlärningen om örat, ögat, känseln och balansorganen. 

Vikten av lärarmedverkan
Cirkörpedagogerna var lyckliga att äntligen lyckas genomföra 
alla stegen i det pedagogiska arbetet. I Kolarängens skola 
var nämligen alla lärare som var anmälda till samarbetet 
också närvarande vid möten och förberedande workshopar. 
Det går knappt att beskriva vilken effekt det har på kvaliteten 
i pedagogiska utvecklingsprojekt. I flera andra skolor under 
de senaste åren hade den planering som gjorts i projektets 
början varit meningslös. Vi hade flera gånger varit med om att 
jag som projektansvarig och Cirkörpedagogerna hållit work
shop med ett fåtal lärare utav femton som skulle kommit. 
Någon blev sjuk, någon fick ingen vikarie, någon hade sjuka 
barn hemma Ibland skickades andra lärare som ersättning, 
personer som inte skulle vara med i projektet fortsättningsvis. 

»Nycirkuspedagogerna var fantastiska. De arbetade med många 
av våra värdegrundsfrågor tycker jag. De var väldigt noga med 
att alla barn är sedda. Barnen får möjlighet att utveckla förmå
gor som man inte får se annars. Alltså det fysiska, det ordlösa 
sättet att arbeta med kroppsspråket. Det handlar också om att 
språket för de här yngre barnen inte alltid är det allra viktigas
te. Många av de små barnen på skolan har inte heller svenska 
som förstaspråk. Alla barn, oavsett deras förutsättningar, får i 
det här projektet lika stort utrymme för att komma till sin rätt. 
Och det tycker jag är fantastiskt.«
 – – –
»Alla har fått möjligheter att visa sig utifrån sina förutsätt
ningar, barnen får se varandra i en annan situation. De skulle ju 
samarbeta runt någonting som skulle ge ett gemensamt resul
tat. Alla, oavsett förmåga, bidrog med sin del som i ett pussel.«

Vad skulle det då kunna vara som gör att kunskapsprocessen, som 
du beskriver det, ser annorlunda ut? Varför har dina elever lärt sig 
mer?

»Barn lär sig på olika sätt. Det här projektet fångar ju bland 
annat in de barn som har sin största kunskapsinhämtning i 
gestaltande. Men jag tror också att spänningen ökade runt 
berättelsen och för många i klassen uppstod en vilja att lära 
mer om gudasagor. Jag tror att deras intresse vidgades genom 
projektet.«

»Vi har ju jobbat mycket med lärstilar på vår skola. Vi pratar 
mycket om olika barns olika sätt att lära. Och vi försöker hitta 
varje barns unika sätt att lära. Och samarbetet med Cirkus 
Cirkör innebär en hjälp för oss i det arbetet. För det kan vara 
svårt för enskilda lärare att skapa utrymme för de här friare 
formerna av lärande. Vi skulle ju ha mycket, mycket mer av det 
i skolan.«

Kunde ni se andra mönster utveckla sig när era elever arbetade med 
sin saga i gympasalen?

»Jag tyckte att det var flera barn i klassen som klev fram i det 
här projektet, som annars har en mer undanskymd roll. Och de 

»För små barn är det ju naturli-
gast att först visa med kroppen 
vad de känner eller tycker. De 
har så mycket fysiskt begär i sina 
kroppar. Däremot infinner det 
sig oftast ett tävlingsmoment om 
vem av barnen som kan hoppa 
högst eller springa fortast. Men i 
arbetet med nycirkus infinner sig 
inte det! Här handlade det istället 
om ett starkt vi: Det är vi som 
är sagan! I arbetet hjälper alla 
varandra och upplever att de har 
lika mycket värde. Små barn är ju 
i hög grad individualister. De är 
jag-barn. Men här blir de ett vi. I 
nycirkus blir man ett vi-barn«
Lärare i Järfälla

Inger. Linda och Martin arbetar 
med elever i Vattmyraskolan.
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ler, fem rep som hänger. Ljudvågorna ska svinga sig i repen till 
hörselnerven, ett räck, och gå balansgång och allra sist falla 
baklänges med rak kropp ner på hjärnan, en tjock matta. Just 
när ljudvågorna landar på mattan ska de släppa ut ljudet de 
bär på och då registrerar och sorterar hjärnan vilken sorts ljud 
det är. Alla är helt med på att vara ljudvågor. Passet avslutas 
med att nycirkuspedagogerna och barnen tillsammans går 
igenom vägen genom örat och vad örats alla delar heter.«

Olika övningar och lekar fokuserade på olika sinnen. När 
Cirkörpedagogerna visslade gällde det för eleverna att lyssna 
och sätta sig. När de hörde någon av Cirkörpedagogerna 
klappa händerna skulle de hoppa. Kunde de känna vilken 
form kamraten ritade på ryggen och rita samma på kompisen 
framför? För att fokusera på synen gällde det att springa och 
ta rätt föremål med rätt färg och dessutom med rätt hand. 
Några övningar handlade om att blockera ett sinne. Håll för 
ögonen och du måste skärpa hörseln. 

Reflektioner och kommentarer från lärare i 
Kolarängens skola
Även efter detta projekt intervjuades klassens lärare av 
Amelie Tham. Här följer några av deras reflektioner och 
 kommentarer:

»Skolans problem är alltid att vi blir för teoretiska, det är det 
vi ständigt måste kämpa med. Barn i de här åldrarna tar ju 
in mycket genom kroppen. Och den stora skillnaden med ett 
sådant här projekt är att de kan återkoppla direkt mellan det 
teoretiska och det praktiska arbetet. Vi försöker göra det an
nars också, men här blev det en bättre koppling.«

Skulle det vara intressant för dig som lärare att prova ännu mer 
fördjupat samarbete med nycirkuspedagoger?

»Ja, absolut. Man skulle säkert kunna göra jättemycket när 
det gäller matte och svenska, det gäller också so och no.«

En annan lärare för årskurs 4–6 på samma skola svarar 
följande på Thams fråga om huruvida lärarna brukar delta i 

Därför hade den delen av processen en benägenhet att halta 
vilket gjorde de andra delarna mindre effektiva. 

I Kolarängens skola där planeringen höll kunde lärarna vara 
med och påverka nivå och innehåll i det som eleverna skulle 
få vara med om. De kunde delge Cirkörpedagogerna vad de 
mest önskade få ut av nycirkusen i skolan och i vilka delar av 
ämnet som det vore bra att använda fysiska läroprocesser. 
Lärarna skaffade sig också en möjlighet att själva reflektera 
över vad de skulle vara med om och hur de skulle kunna få 
ut så mycket som möjligt av projektet. 

Cirkörpedagogernas arbete
Med fakta och hjälp av kursplanen från lärarna i skolan 
utformade Cirkörpedagogerna nya versioner av lekar, öv
ningar och fysiska moment. De har en lång erfarenhet av att 
arbeta med dessa lekar och övningar med elever men gav nu 
lekarna ett nytt innehåll som passade ämnet. De använde sin 
egen kompetens och fyllde på med ämneskunskap. Därefter 
testades hela upplägget på lärarna, de fick »vara eleverna« 
och leka varje lek och delta i varje övning. De fick inte läsa 
på ett papper vad som skulle hända eller höra någon annan 
berätta utan själva göra erfarenheten, själva lära och uppleva. 
Lärarna hade synpunkter och frågor som Cirkörpedagogerna 
noterade och använde sig av.
Så här beskriver Amelie Tham hur det kunde gå till under ett 
av passen i årskurs 4:

»Inger, Martin och Linda bygger ett öra av gympa salens 
 redskap. 
 – Vet ni vad ljud är, frågar Martin. 
 – Ljudvågor, säger ett av barnen.
 – Nu ska ni vara ljudvågor. Och alla kan hitta på ett eget 
ljud.
 Inger är också ljudvåg och visar, hon kryper först in i 
ytter örat som blir allt trängre. Sedan står hon framför trum
hinnan, en ring med rep spända kors och tvärs. Hon slänger 
en jongleringsboll på trumhinnan, som börjar vibrera. Sedan 
hoppar hon över städet, hammaren och stigbygeln, olika plintar 
och trapets. Sedan vidare till hörselsnäckan, där finns hårcel
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workshop i andra kulturprojekt i skolan: 

»Vi har inte haft det tidigare. Jag tycker att det var strålande, 
det var jättebra att få pröva på hur barnen skulle arbeta med 
nycirkuspedagogerna. Det gjorde ju också att vi förstod hur vi 
lärare skulle tänka när vi lade upp vår lektionsplanering, vad 
barnen kanske behövde veta mer om. Jag gjorde mina lektio
ner mycket mer teoretiska än jag hade tänkt från början, hur 
hjärnan jobbar, hur ögat, hörseln och sinnena fungerar. Och jag 
lade genomgångarna innan barnen skulle arbeta med nycirkus
pedagogerna i gympasalen. Vi gjorde också lite experiment, 
som att hålla för ett öga och upptäcka hur djupseendet påver
kas. Vi jobbade också med synvillor, hur man kan lura ögat. « 

Den skepsis, som vi på Cirkus Cirkör ofta möter när vi propa
gerar för mer fysisk inlärning och mer utrymme för eget ska
pande i skolan, är att det blir för rörigt och oseriöst. Denna 
oro kan lika ofta komma från föräldrar som från lärare. De är 
rädda att kunskapen och lärandet ska hamna i bakvattnet, 
att eleverna »bara« har roligt. Lärarens svar ovan visar att han 
i sin planering låter de fysiska läroprocesserna komplettera 
den traditionella lektionsundervisningen och att den därige
nom faktiskt blir mer teoretisk. Han reflekterar också över 
sin egen pedagogiska förståelse av temat när Amelie Tham 
ställer frågan om den påverkades av Cirkörpedagogernas 
arbete i gympasalen:

– Både och. Det som jag gjorde och kanske inte har gjort tidi
gare var att jag lekte med temat. Nycirkuspedagogerna hade 
väldigt många idéer, de hann inte göra alla. Så jag kunde ju 
använda några av deras saker.«

Att leka med ett tema, att som lärare tillåta sig att använda 
en av sina mest ursprungliga metoder till inlärning och ska
pande – leken. 

»Trippa Trappa Tvillingpappa«
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c/o
Landskrona

I Landskrona hade projektet en starkare inriktning på cirkus
ens konstnärliga uttryck än i Järfälla. Kapitlet om c/o Lands
krona inriktar sig därför främst på föreställningsarbetet, de 
kortare men återkommande pedagogiska inslagen och den 
helhet som samarbetet mellan Cirkus Cirkör och Landskrona 
innebar.

Samarbetet startade 2004 efter att en större Cirkörföreställ
ning för första gången besökt Landskrona. Håkan Persson, 
teaterchef och eldsjäl i Landskrona beskrev upplevelsen av 
den första föreställningen så här:

»Föreställningen 99% Unknown sågs av 1000 vuxna och 
500 elever från årskurs 9. Det blev en succé. Att samla alla 
Landskronas nior i en och samma lokal var enligt ett flertal 
lärare förknippat med ren dårskap och kunde resultera i 
upploppsliknande händelser. Dessbättre fick dessa lärare 
fel! 10 minuter in i föreställningen hade ensemblen sugit 
upp elevernas intresse med sin skruvade show.«

»Olika«
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 sorteringsmetoder. Dessutom är din särart, det som gör just 
dig speciell, en av dina viktigaste tillgångar när du tränar 
cirkus.

Dokumentation
Helene Båtshake följde och dokumenterade c/o Landskrona 
huvudsakligen genom deltagandeobservationer och inter
vjuer med medverkande artister, lärare, elever och projektan
svariga. Båtshake är fil dr i pedagogik och disputerade 2006 
vid Lunds Universitet. Hennes uppgift var att öka förståel
sen av de pedagogiska processerna och skapa en djupare 
förståelse för projektet genom att spegla det i vetenskapliga 
teorier. Längst bak i boken finns lästips med bland annat lit
teratur som Helene Båtshake använt som referenslitteratur i 
sina utvärderingar. 

Mångsidigt uppdrag
En av tankarna med projektet c/o och som verkligen blev 
verklighet i Landskrona var att artisterna skulle flytta till 
staden med tillfällig adress där. Det blir en annan vardag 
när man cyklar till jobbet på morgonen, repeterar i teatern, 
handlar i den lokala affären och träffar människorna som bor 
i staden i olika situationer. 

Under projektåren arbetade tre artistteam i Landskrona. 
 Målet var att skapa en föreställning på plats och arbeta 
pedagogiskt. Först ut var akrobaterna/clownerna Anna  
 Lagerkvist och Gry Lambertsen som arbetade med mellan
stadieelever. Det arbetet inspirerade till föreställningen Olika 
som tog sin utgångspunkt i tankar och känslor om vänskap 
och ensamhet. Den andra artistduon var clownerna Jan 
Unestam och Jonas Södergren. De satte upp föreställningen 
 Mannen i ballongen, spelade in en film i Landskrona samt 
hade utbildningsdagar för lärare och fritidspedagoger om hur 
man kan vända ett misslyckande till succé (en spetskompe
tens som clowner besitter.) 

Varje lärare eller vikarie som stått inför en klass vet att man 
har cirka fem sekunder på sig innan eleverna har gjort sin 

Håkan Persson var den som först såg potentialen i mötet 
mellan Cirkörs föreställningar och Landskrona och under de 
närmaste åren genomfördes en hel del cirkusverksamhet 
i kommunen. Med On Tourprojektet samarbetade Cirkör, 
medarbetare på teatern och Kulturskolan kring lokal förank
ring, upplägg, innehåll, schemaläggning av cirkusskolor, 
föreläsningar, utvecklingsidéer och föreställningsturnéer. Det 
fanns alltså redan ett ömsesidigt förtroende inför fortsätt
ningen med c/o-projektet, och såväl lärare som politiker och 
tjänstemän hade med egna ögon sett vad ett samarbete med 
Cirkus Cirkör kunde innebära. Att de okonventionella arbets
metoderna och cirkusträningen i sig faktiskt gav resultat. 
 
»När Cirkus Cirkör kom till Landskrona med sina före-
ställningar, blev det uppenbart för oss att nycirkus var en 
konstform som tilltalade den unga publiken med sitt fysiska 
uttryck. Nycirkus berättar och berör utan att lägga vikten 
vid det verbala språket. Det inspirerade och engagerade 
våra ungdomar där många har invandrarbakgrund.«
Håkan Persson

Kommunen tyckte också att de genom samarbetet med 
Cirkus Cirkör hittat en scenkonst som passade ungdomarna 
i Landskrona där det finns ett stort idrottsintresse och en 
stark idrottstradition.

Samtidigt som projektet c/o pågick 2007–2009 arbetade 
kommunen med att förbättra villkoren för invånarna, särskilt 
för barn och unga. Det fanns många utmaningar, media rap
porterade ständigt om Landskrona som en stad i upplösning.

Från mitt perspektiv som projektansvarig och processledare 
blev det extra viktigt att förtydliga att Cirkus Cirkör först och 
främst är en nycirkus som arbetar med nycirkus, inte med 
integration eller sociala problem. Däremot blir konsekven
sen och effekten ofta integration och en förbättring av den 
sociala situationen, eftersom nycirkusen som konstform 
är inkluderande och generös. Den tar inte hänsyn till var 
du kommer ifrån, vilket språk du talar, din ålder eller andra 
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Henrik och Louise skapade en föreställning som de kall
lade Doverie, det ryska ordet för Tillit. De spelade Doverie 
för elever i sjätte till åttonde klass under två perioder och 
genomförde workshopar i tillit/parakrobatik i skolornas gym
nastiksalar. Under den andra perioden hade de klassrums
workshopar om föreställningsarbete ute på elevernas skolor. 

Doverie – en föreställning om tillit
Doverie blev en fyrtio minuter lång pumpande föreställ
ning med parakrobatik, jonglering och dans samt ett starkt 
bildspråk om just tillit och att »våga mer än man vågar». I 
föreställningen finns en historia om att våga, om att falla 
och om att våga bli fångad. Idéerna hade Henrik och Louise 
hämtat från sitt mångåriga samarbete och från sina tidigare 
möten med barn och ungdomar i Landskrona. Under sex 
veckor arbetades föreställningen fram med ungdomar som 
referensgrupp, de fick även möjlighet att följa andra delar i 
produktionsarbetet som ljusdesign och scenografi. 

Workshopar – att vilja vara med 
I c/oprojektet ville vi maximera effekten av att publiken får 
prova på cirkus efter att de fått se föreställningen. En kort tid 
efter att eleverna sett Doverie kom Henrik och Louise därför 
till skolan och tränade dem i parakrobatik. Helene Båtshake 
följde dessa fysiska workshopar och nedan följer ett avsnitt 
som beskriver den avslutande övningen i ett pass.

»Den avslutande övningen för dagen innebär ett baklängesfall 
ner i tjockmattan. Två tjockmattor läggs på varandra intill en 
plint. En och en står eleverna längst ut på plinten med hälarna 
strax utanför, ryggen mot mattan och blicken på Louise som 
står i andra änden av plinten. Henrik förevisar fallet genom att 
lägga händerna på axlarna med armarna i kors och uppmanar 
eleverna att hålla blicken fäst vid Louise: »Håll hela tiden 
ögonkontakt med Louise«. Sedan faller Henrik handlöst bakåt 
ner i mattan. Här gäller det att hålla kroppen rak, inte ta emot 
med händerna samt att hela tiden hålla kvar blicken på Louise 
så att kroppen tar i mattan på bästa möjliga sätt.« 

första bedömning, en bedömning som har en förmåga att 
hålla i sig ett bra tag. I skolor där arbetsklimatet hårdnat för 
elever och lärare kan läraryrket bli ett ensamt jobb. I Lands
krona fanns det sådana tendenser och vi hörde talas om 
lärare som nästan var rädda för att stiga in i sina klassrum. 
En slags scenskräck som kan göra att man sluter sig och 
försöker »hålla masken« vilket utsätter en för betydligt större 
risk att »tappa« kontrollen. En professionell clown är expert 
på att vända en flopp till succé, att så att säga »fånga« tap
pade ögonblick, vilket gjorde Jonas och Jans workshopar 
spännande och utvecklande för lärarna som deltog.

I efterhand blir det tydligt hur olika förutsättningar det peda
gogiska arbetet hade i Järfälla och Landskrona (och Lund 
för den delen). I Järfälla arbetade samma tre artister under 
totalt två läsår. I Landskrona stannade de olika artistkonstel
lationerna som mest åtta veckor i sträck. Däremellan gick det 
långa perioder då projektet fördes vidare genom seminarier, 
inspirationsdagar eller möten. I Landskrona arbetade också 
artisterna ständigt med olika klasser, lärare och elever. Därför 
kom vi aldrig fram till just den delen som handlade om att 
utveckla nycirkusen som pedagogik i kärnämnena. Dock 
skedde annan intressant utveckling kring kopplingen mellan 
konst och pedagogik.  

De två artister som arbetade längst i Landskrona var Henrik 
Agger och Louise Bjurholm. Deras uppdrag var mångsidigt 
precis som för alla cirkusartister i projektet. De skulle dels 
skapa och repetera in en ny föreställning på Landskrona 
teater, dels knyta an pedagogiskt arbete med elever till före
ställningen.

Henrik och Louise är parakrobater. Det betyder att de skapar 
sina »nummer« med varandra som redskap. De har tränat 
länge både i Sverige och Ryssland och har förutom sin artistis
ka kompetens erfarenhet av att möta skolelever på olika sätt. 
Henrik är också en av dem som var med och grundade Cirkus 
Cirkör 1995 och är van vid att improvisera i situationer som inte 
riktigt blir som man har planerat. Detta är en förutsättning i 
utvecklingsprojekt av det här slaget, eftersom mycket av själva 
utvecklingen uppstår när det oplanerade inträffar i samarbetet.

En kort tid efter att eleverna sett 
föreställningen Doverie kom  
Henrik och Louise och tränade 
dem i parakrobatik.

Henrik Agger och Louise Bjurholm
mer elever i Landskrona.
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Den här typen av peppande instruktioner återkommer ofta i 
Cirkörs workshopar. Många elever »skyddas« av lärare eller 
andra vuxna som snabbt låter dem slippa fysiska övningar, 
förmodligen för att de är rädda att barnen ska skada sig. 
Att låta eleverna göra en egen riskbedömning och sedan ha 
kompetensen att sätta den i relation till den faktiska risken, 
skapar ett utrymme att våga, att försöka något nytt. Man dör 
inte av att prova att hjula, även om det först kan kännas så. 
Helene Båtshake såg också sambandet mellan elevernas 
förtroende för pedagogerna och tilliten till deras kompetens. 

 – – – 
»Att eleverna har fått se Henrik och Louise på scen innan de 
träffar dem i gymnastiksalen skapar en tillit som är en tillgång 
t ex när eleverna ska falla baklänges ner i mattan. Det har med 
andra ord hjälpt i det pedagogiska arbetet att eleverna har fått 
se artisternas kapacitet.«

Att vara med om en konstupplevelse
Som de flesta moderna cirkusföreställningar var samspelet 
med publiken en viktig byggsten för artisterna i Doverie. 
Under Helene Båtshakes deltagandeobservationer med skol
klasser bekräftades något vi erfarit under flera år, nämligen 
att lärarnas förutfattade meningar om hur man ska uppträda 
påverkar elevernas upplevelse av teaterbesöket.

Cirkus Cirkör har alltid försökt ta hand om helheten i upp
levelsen av sina föreställningar genom att möta publiken 
ute på gatan, utanför portarna till teatern, inne i foajén, 
ute på skolgården eller i korridorerna. På så sätt kan man 
också »sätta« stämningen och ribban för vad som är till
låtet i salongen och att artisterna faktiskt är intresserade av 
interaktion och medskapande. Båtshake noterade att vid de 
skolvisningar där eleverna fick uppmaningen av lärarna redan 
ute i foajén att »inte skrika« så visste eleverna inte hur de 
skulle visa sin uppskattning, när de var ok att applådera eller 
skratta. 

Under en nycirkusföreställning är det ofta så att man applå

Den här övningen en av de mest typiska för hur cirkusträning 
ger möjligheter att träna det som är svårt att sätta ord på, 
det som i skolan dyker upp i måldokument och i arbetslivet i 
policies och värdegrunder. Vi ska lära oss att våga mer, att ta 
risker, att utmana oss själva för att kunna tillägna oss ny kun
skap. I denna övning finns ingen reell farlig risk, det handlar 
om ett fall på en halv meter ner i en tjockmatta. Ändå krävs det 
mycket mod och tillit för de flesta av oss för att klara av det. 
Ett sätt att träna innebörden i begreppen på ett påtagligt sätt. 

»Utmärkande för denna fallövning är att de som till en början 
av lektionen utmärkte sig som de »tuffa« också var de som 
hade svårast för att utföra fallet. En annan grupp som ut
märkte sig var de som av olika anledningar upplevde övningen 
som obehaglig och valde att stå över. I de allra flesta fallen 
kunde de till sist inte låta bli att försöka, det kittlar för mycket 
att titta på. Vanligen skedde detta när de livligaste i klassen 
hade dragit sig undan från mattan. När dessa lite mer »rädda» 
individer väl försökte falla, och undantagslöst lyckades, ville de 
gärna försöka fler gånger. 
 – – – 
Jag har varken haft för avsikt eller möjlighet att kontrollera 
grad av prestation i jämförelse med vad eleverna presterade 
inom koordination och smidighet under ordinarie idrottslektio
ner. Vid vissa tillfällen har det dock varit uppenbart att somliga 
har presterat mer, med Cirkörpedagogerna, än vad de själva 
trodde sig kunna. Särskilt tydligt blir detta vid hjulningsmo
mentet då somliga säger att de inte kan och aldrig har kunnat. 
Antingen dras de helt oreflekterat med efter instruktionen 
»fotenhandenhandenfotenfoten« och bara »gör det«. Eller 
också får de lite extra instruktioner och uppmuntran av Cirkör
pedagogerna. I något fall har ironin fungerat som sporre, en 
tveksam flicka bemöts av ett varmt »Du dör!« från pedagogens 
sida varpå hon först med ett skrämt ansiktsuttryck tvekar än 
mer. Snart går det dock upp för henne att det faktiskt inte är 
sant, man dör inte av att försöka hjula och snabbt kastar hon 
sig in i ett lyckat försök. På detta sätt tvingas eleven att tänka 
efter själv och göra en snabb konsekvensanalys innan hon 
kastas in i praktiken. En pedagogik som kanske inte är gångbar 
i alla situationer, men när den fungerar är den vacker.«
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»Olika«

»Doverie«
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Artisterna och Helene Båtshake besökte sedan klasserna 
på deras skolor och presenterade sig själva, sina yrken, hur 
man gör en föreställning och andra saker som eleverna var 
nyfikna på. De utgick från enkätsvaren och samtalade med 
eleverna om deras tankar och upplevelser kring föreställ
ningens tema tillit. Doverie var ju skapad med upplevelsen i 
centrum och med tillit som tema, inte i första hand för att föra 
ut ett budskap.

derar efter enskilda delar, mycket tätare än på en traditionell 
teaterföreställning eller konsert där man väntar till akten är 
slut. Det peppar artisterna och gör hela upplevelsen större. 
Under Doverie kunde Henrik och Louise känna direkt från 
scenen vilka klasser som mest koncentrerade sig på att  
»uppföra sig« och vilka som kände sig fria nog att leva med i 
det de fick se. Artisternas omedelbara reaktion på att lärarna 
instruerat eleverna att »inte skrika« var: – Låt dom skrika, det 
är bara kul!

Tänk vad osäkerhet, fördomar, förväntningar och tidigare 
erfarenheter skapar i skolelevers möjligheter till egna, omväl
vande scenkonstupplevelser. Där finns också en av nycklarna 
till att just cirkus och nycirkus har en förmåga att engagera 
sin publik. Artisterna vill att publiken skriker av glädje, tjuter 
av förvåning och uttrycker de känslor som uppstår när de är 
på föreställningen. 

Ett annat pedagogiskt upplägg
Under den andra perioden när Doverie spelades för elever 
prövade Cirkör ett annat pedagogiskt upplägg. Syftet var att 
genom ökad kontakt mellan artister, lärare och elever minska 
onödiga fördomar och osäkerhet om hur man ska uppföra 
sig under en cirkusföreställning. Direkt efter skolföreställ
ningarna fick publiken fylla i en enkät om vad de upplevt i 
salongen. Enkäten var utformad i samma lätt kaotiska stil 
som föreställningen för att den skulle kännas fri och öppen 
och inte associeras till en traditionell skolsituation. Svaren 
blev spontana och personliga och gav en fingervisning om 
vad eleverna tyckte att de hade upplevt. 

Eftersom eleverna fyllde i enkäterna medan de var kvar på 
teatern gav det en möjlighet till samtal och kontakt med artis
terna de just hade sett på scen. För artisterna innebar dessa 
möten en direkt återkoppling. Intryck och frågor från mötena 
kunde de ta med sig till nästa steg i det pedagogiska arbetet 
som var en uppföljande klassrumsworkshop. 

»Cirkörpedagogerna säger kom 
hit och gör ett försök, jag håller 
i dig, sedan när de ser att barnet 
stelnar: Jamen, nu har du försökt. 
Sedan kommer ju barnet tillbaka 
eftersom det märkt att det kan 
sätta stoppgränsen själv. Och 
så småningom gjorde alla barn 
allting.« Lärare
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c/o
Lund

Inför det tredje året förändrades förutsättningarna för  
pro jek tet. Samarbetet med Järfälla gick in i en utvärderings  
och reflektionsfas och i Landskrona var det var meningen att 
projektet skulle kulminera i en större gemensam föreställ
ning. Men på grund av en förändrad ekonomisk situation för 
Landskrona kommun lades den planen på is.

Dock fanns viljan kvar både från Landskrona och Cirkus 
Cirkör att fortsätta samarbetet. Vi bestämde gemensamt att 
gå vidare genom att involvera en tredje kommun som låg 
nära Landskrona. Valet föll på Lunds kommun där Cirkör 
tidigare hade spelat föreställningar och arbetat i skolor med 
såväl lärare som elever. Kommunen var intresserad av att 
vara med, och projektet och samarbetet antog fastare former 
och en ny utveckling. Även här dokumenterades projektet av 
Helene Båtshake.

"Wear It Like a Crown"



40   Kapitel 4 41

»Ett av mina starkaste mål i repetitionsarbetet, när vi skapar 
en ny föreställning, är att vi alla ska ha vuxit när vi har 
repeterat färdigt. Vi ska inte göra det vi kan, utan använda det 
vi kan och sedan söka oss vidare mot det nya. Det var väldigt 
lockande för mig som regissör att få inleda den processen i 
en skola, med en skolklass och med artisterna som lyhörda 
ledare.«

Processen och kunskapen från arbetet med Vikinga skolan 
passade också väl in i Tilde Björfors tvärvetenskapliga 
forsknings projekt om cirkus som gränsöverskridare i konst 
och samhälle. 

Under hösten började alltså förproduktionen, själva research 
och förberedelsearbetet. Det äger rum innan artister och 
andra kreatörer kan börja repetera och skapa den konkreta 
föreställningen. Teamet som skulle skapa och medverka i 
Wear it like a Crown var klart och i december 2009 träffades 
artisterna, skolans elever och lärare för första gången
Risker och möjligheter i praktiken

Cirkörartisterna Henrik Agger, Louise Bjurholm och  Jesper 
Nikolajeff tillbringade en vecka av förproduktionen på 
Vikinga skolan i Lund. Där arbetade de tillsammans med den 
nyss hopslagna femteklassen och deras lärare, regissör, 
dokumenta tör samt andra medarbetare från Cirkus Cirkör. 
Artisterna inledde med att repetera i skolans gymnastiksal 
och sedan presentera en improviserad, liten minishow för 
klassen. Den skulle lägga grunden till arbetet med temat 
Risk och Möjlighet och samtidigt introducera artister och 
elever för varandra.

Efter den första dagen fick eleverna fylla i en enkät om 
sina tankar kring vad en risk och en möjlighet kan vara. 
Enkäten var utformad så att den skulle upplevas som lekfull 
och annorlunda. Eleverna svarade individuellt liggandes på 
golvet i gymnastiksalen med stora papper och färgpennor till 
hands. De skulle bland annat ge exempel på tre risker och 
tre möjligheter. Elevernas svar varierade friskt mellan djupa 
avgrunder och lättsamma exempel. Som risker nämndes att 

Konstnärlig utveckling i fokus
Målet för det tredje projektåret var fortfarande att arbeta 
konstnärligt och pedagogiskt på scen och i skolan, men 
denna gång skulle tyngdpunkten flyttas närmare Cirkus 
Cirkörs konstnärliga utveckling. Istället för att producera 
ett antal mindre föreställningar på kort tid koncentrerades 
utvecklingsarbetet till produktionen av Cirkörs sista del i en 
föreställningstrilogi kring temat människan och kroppen. 
De två tidigare delarna 99% UNKNOWN och Inside Out 
hade spelats för skolpublik och allmän publik i Landskrona 
och Lund och detta skulle bli en fin avrundning av projektet. 
Arbetet började med en workshopvecka med en femteklass 
i Lund och fortsatte sedan i Cirkus Cirkörs Lab i Alby, där ar
tister, regissör, cirkuspedagoger, externa forskare och andra 
cirkuskreatörer experimenterade fram en stomme till den nya 
föreställningen. Produktionen flyttades sedan till Landskrona 
för repetitioner och premiär.

Wear it like a Crown med Vikingaskolan i Lund
Samtalen med Vikingaskolan inleddes under våren 2009 när 
tankarna och idéerna kring föreställningen Wear it like a 
Crown började ta form. Föreställningens tematik utforskade 
de för cirkusartister mycket centrala begreppen »risk« och 
»möjlighet«. Vid en presentation av föreställningens tema
tik såg en av de mest engagerade rektorerna i Lund, som 
deltagit i inspirationsdagar och fortbildningar med Cirkör, en 
koppling till en klassammanslagning som skulle ske på hen
nes skola. Det var två klasser som efter en besvärlig situation 
skulle slås ihop och det fanns både farhågor och förhopp
ningar kring vad sammanslagningen skulle innebära för elev
erna. Rektorn tyckte därför att det skulle vara spännande om 
Cirkörartisterna, elever och lärare på skolan arbetade kring 
temat tillsammans. För Cirkörs artister och regissör innebar 
det en möjlighet att testa idéer och tankar och få inspiration 
till föreställningsarbetet. Tilde Björfors, Cirkus Cirkörs grun
dare, konstnärliga ledare och föreställningens regissör såg 
också en möjlighet till ett ömsesidigt lärande mellan artister 
och elever.

Från repetionerna av
Wear It Like a Crown
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risker och möjligheter. På fredagen, som var den sista dagen, 
ägnades förmiddagen åt repetitioner och lek och på efter
middagen fick alla grupper visa upp sina scener för varandra.

Artisternas arbetssätt
Något som återkommer i Helene Båtshakes observationer 
och i intervjuer med elever är att Cirkörartisterna hade en för
måga att skapa en särskilt generös och tillåtande stämning i 
gruppen. Så här beskriver en av eleverna hur det kändes:

»Alltså dom, Jesper, Henrik och Louise, dom var med vår klass 
hela tiden och det kändes som att de fick vår klass att vara 
i en så skön stämning. Och när vi visade upp och så… vi har 
gjort det innan men då är det en helt annan stämning… men 
dom gjorde så att alla applåderade och alla tyckte att det var 
jättekul.«
Elev 5A, Vikingaskolan

Jesper, Henrik och Louise hade gjort en noggrann planering 
för hela veckans arbete men de reviderade den varje kväll på 
hotellet. De hade bestämt sig för att hålla fast vid temat som 
också innebar att de skulle utmana sina rädslor och våga lite 
mer än de kanske trodde att de vågade. I deras fall innebar 
det bland annat att släppa eleverna mycket mer fria än de 
först planerat. Under fredagen fick alla 35 elever leka och 
improvisera sig fram till sina scener samtidigt i gymnastik
salen. Det uppstod kaos, konflikter, förvirring och roliga 
situationer. Cirkörartisterna ville låta eleverna skapa så fritt 
som de bara vågade men de behöll ledarskapet. När något 
höll på att spåra ur var de genast där. Men de styrde inte upp 
och ramade in, de erbjöd nya möjligheter istället.  

Lärarna talar i intervjuer och dokumentation om hur 
 inspirerade de blev av Cirkörartisternas sätt att arbeta.  
Så här berättar en av lärarna.

»Jag tyckte att det var så häftigt att iaktta hur olika ni jobbar 
gentemot  jag ska inte säga skolan – utan jag kan säga oss 
som ju gick och tittade på till exempel under hela fredagen. Vi 

dö, att drunkna, att få en skada, att spela piano för publik, gå 
till skolan utan läxor, göra fel, alla skrattar, att man blir lurad 
eller att man kan vara allergisk. 

Möjligheterna rörde sig mellan att bli veterinär, att få resa 
vart man vill, att bli bra!, att gå i skola utan läxor, spela teater 
på en stor scen och leva utan smärta. Den som fångade vårt 
vuxna intresse lite extra och behövde en förklaring var: att 
leva utan hjärta. Hur kunde det vara en möjlighet? Jo, för då 
kan man inte få hjärtat krossat, förklarade eleven som skrivit 
det. Denna fundering kunde snabbt åtföljas av en annan som 
handlade om att köttbullar i matsalen också är en möjlighet. 
Högt och lågt om vartannat. Och det var den dynamiken som 
gjorde elevernas svar så inspirerande för artisterna. 

Ett annat perspektiv som började skymta fram i enkäten var 
att eleverna identifierade att risken och möjligheten kan vara 
två sidor av samma mynt. Den elev som svarat »att gå i skola 
utan läxor« både på risk och möjlighet tyckte att det skulle 
vara jätteskönt att slippa läxorna men anade också en risk att 
hon skulle lära sig mindre. 

Ombytta roller
Den andra dagen fick eleverna en cirkusworkshop med jong
lering och akrobatik i gymnastiksalen. På eftermiddagen var 
det dags för artisterna att bli gäster i skolelevernas vardag 
och de var med på femteklassarnas mattelektion. Det upp
stod ombytta roller där eleverna plötsligt var bättre på något, 
multiplikationstabellen i det här fallet, än vissa av artisterna.

»Ungarna var bättre på tabellerna än de vuxna människor de 
just lärt känna och som de såg upp till efter vad de sett att de 
hade gjort i gympasalen. Nu fick eleverna istället hjälpa dem!«
Lärare i femteklassen 

Under resten av veckan hade cirkörartisterna workshopar, 
improvisationer och intervjuer med lärare och elever. Eleverna 
fick som avslutning gruppvis sätta samman scener utifrån 
det de upplevt under veckan med perspektiv från temat om 
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»En möjlighet 
  är en risk och 
   en risk är en 
     möjlighet«

Elev i femte klass
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Den generösa, tillåtande atmosfären i den konstnärliga pro
cessen hade smittat av sig och gjort elever, artister och lärare 
till en gemensam, lärande grupp. Konstnärliga arbetsproces
ser har andra möjligheter och metoder för gruppdynamik och 
måste i högre grad koncentrera sig på det gemensamma 
resultatet och att på bästa sätt hjälpa varandra dit.

Intervjuer, enkäter och filmmaterial användes som inspiration 
för den fortsatta förproduktionen som sedan fortsatte i Alby 
under våren. I april flyttade hela Wear it like a Crownteamet 
till Landskrona för slutrepetitioner och premiär. Ett par veckor 
senare kom föreställningen till Lund och spelades bland an
nat för femteklassen från Vikingaskolan.  Efter föreställning
en möttes artister, regissör, elever, lärare och andra Cirkör
medarbetare för ett samtal kring vad eleverna hade sett och 
om de kände igen något från workshoparna på deras skola. 
De fick återigen fylla i en enkät om sina tankar kring tema
tiken och avtackades var och en för sin medverkan med en 
handskakning och en present. 

För eleverna blev enkäten en påminnelse om begreppen 
och för artister och regissör blev den en ovärderlig källa till 
inspiration och associationer. 

pratade med varandra om det, för vi är båda så fruktansvärt 
strukturerade och det ska gå till »så här och så här« Ofta har 
man tänkt långt i förväg: »nu grupperar vi dem så, och så gör 
de på det sättet«. Medan ni släppte lös dem fullkomligt på ett 
sätt som vi aldrig, aldrig någonsin hade vågat. Vad som hände 
i den lössläpptheten, vilka andra barn som plötslig kommer till 
sin rätt. Det blev ju arbete, det blev inte kaos. Jag säger inte 
att det ena är rätt och det andra är fel, man måste ju ändå 
utgå från den sortens person man är och eftersom jag är en 
strukturerad person kan jag inte tänka mig en vardag där det 
inte skulle vara på det sättet. Men vilken fantastisk upplevelse 
att få jobba på ett så totalt annat sätt som det blev där. Det var 
så häftigt att se det, se att det funkade!«

För artisterna betydde det mycket att lärarna gav dem det 
förtroendet, att de vågade släppa kontrollen. En annan avgö
rande faktor för att artisterna skulle ge sig in i detta riskfyllda 
projekt var också att de hade en hel vecka med samman
hängande tid med samma elever och lärare. Dessutom 
påverkade det arbetet positivt att de bodde tillfälligt i Lund 
under tiden och kunde »stanna« kvar i arbetet tillsammans på 
kvällarna. Det var ju då de kastade om sin planering!

Modig process skapade utrymme
För eleverna hade veckan med Cirkus Cirkör inneburit en 
lättare väg in i den hopslagna klassen. Många hade varit oro
liga för att det skulle uppstå bråk mellan elever och grupper 
av elever. Så här svarar ett par elever på Helene Båtshakes 
fråga om de har kunnat bevara den schyssta stämning som 
uppstått under veckan med Cirkör: 

»Jag tycker nog ändå att det har varit lite bättre för att du vet 
vi gjorde precis om våra klasser och det kändes jättedåligt då, 
men man glömde allt det när dom var här för det var jättekul.

–HB: Då har ni varit blandade i tre veckor nu?

–Eller två, för under cirkörveckan märkte man inte det.«
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Vad var lätt, vad var 
svårt, vad blev som 
vi tänkt och vad blev 
annorlunda?

Projektet har utvärderats och dokumenterats under de tre 
år som det pågått. Aktörer och deltagare har intervjuats och 
svarat på enkäter och redovisningar. Vid en genomgång av 
materialet kan man se vissa återkommande erfarenheter 
som är gemensamma för samarbetsparterna, och kanske 
framför allt för kommunernas projektorganisationer. Generellt 
sett finns det bara positiva utvärderingar om själva innehållet, 
såväl det konstnärliga som det pedagogiska. Det finns också 
goda erfarenheter av att samarbeta med en fritänkande, 
nyskapande organisation som Cirkus Cirkör. Det negativa 
handlar om brist på kommunikation och förankring. Här följer 
en sammanfattning av de tydligaste dragen från kommuner
nas utvärderingar och erfarenheter. 
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Nycirkusens påverkan
Kommunernas utvärderingar visar också att det var annor
lunda att arbeta med Cirkus Cirkör i alla led. Från möten om 
struktur och budget till ad hoclösningar i gympasalarna, flera 
gånger nämns den »möjlighetsorienterade« organisationen 
som menar allvar med att »allt är möjligt« och faktiskt bevisar 
det. Alla tre kommuner beskriver genom olika exempel hur 
korsbefruktningar och förändringar av fasta former skett. De 
ger följande exempel:

•	 Nycirkuspedagogiken i skolans kärnämnen, med matte, 
svenska, historia och NO, har satt igång nya arbetssätt 
hos skolpedagogerna  som tycker att de har fått mycket 
inspiration och idéer att jobba vidare med själva. 

•	 Det fortsatta arbetet med att integrera konstnärliga 
ämnen i ordinarie undervisning har stärkts. 

•	 Idrottsundervisningen har breddats och har inslag och 
material som man aldrig hade börjat med annars. 

•	 Kulturskolan och Kulturförvaltningen har knutits närmare 
varandra. 

•	 Artisterna har påskyndat en korsbefruktning mellan 
ämnen på kulturskolan. 

•	 Kulturskolans egen cirkuskurs fick fler sökande. 

•	 Elever och lärare fick gemensamma erfarenheter av att 
både få se nycirkus och prova på själva. 

•	 Det var betydelsefullt att det var »riktiga« cirkusartister 
som arbetade som Cirkörpedagoger, de blev konstnär
liga förebilder för barnen och lärarna.  

•	 Kommunerna fick ett ökat kontaktnät genom artisterna 
som drog igång och erbjöd föreställningar och andra 
projekt som passade kommunen.

Effekten av långa relationer
Alla tre kommuner menar att artisternas närvaro och åter
kommande arbetsperioder har varit en avgörande faktor för 
kvaliteten, även om tidsperioderna och upplägget har sett 
olika ut i de tre kommunerna. I Järfälla arbetade samma tre 
Cirkörpedagoger i stort sett heltid under två hela läsår vilket 
innebar att såväl skolelever, lärare som kommunpersonal 
lärde känna personerna och de blev en »del« av Järfälla. 
Deras bidrag och inverkan blev mycket större än om olika ar
tister och pedagoger skulle ha gjort samma konkreta arbete. 
Artisterna kunde se kopplingar och samverkansmöjligheter 
som annars förblivit oprövade.  

I Landskrona bytte tre artistkonstellationer av varandra men 
de stannade ändå så pass länge att elever och lärare både 
kunde se deras föreställningar på teatern och delta i work
shops. Och den sista konstellationen, som skapade föreställ
ningen Doverie, återkom till Landskrona för flera perioders 
arbete. Genom att föreställningarna producerades och 
repeterades på plats kunde eleverna delta i den konstnärliga 
processen. Den extra fördelen i Landskrona var att Cirkörar
tisterna verkligen flyttade in på tillfällig adress i en lägenhet i 
staden. De fick en »hemkänsla« och bodde in sig i en vardag 
på plats.

I Lund var ju upplägget ett annat eftersom den kommunen 
kom in sent i projektet och började ur ett annat utgångsläge. 
Men även där blev utbytet och resultatet som starkast när ar
tisterna under förproduktionen av föreställningen arbetade en 
hel vecka tillsammans med femteklassarna och sedan kom 
tillbaka med den färdiga föreställningen och en workshop. 
Det är alltså en gemensam erfarenhet från de medverkande 
kommunerna att långsiktighete med återkommande relatio
ner mellan artister, övriga aktörer samt deltagare påverkar 
kvaliteten. Det är naturligtvis ingen revolutionerande tanke 
men det ska ställas mot de många och korta projekt som 
av olika skäl (organisatoriska och ekonomiska till exempel) 
skapas och erbjuds lärare och elever som målgrupp. 
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Tilde och David

»Wear It Like a Crown«
Anna innan föreställningen:
»Olika«
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alltid problem för artisterna att arbeta på annan ort eftersom 
de då kan missa veckor av träning. Men genom att göra 
arbetet i kommunerna så attraktivt som möjligt med goda 
träningsmöjligheter och tillgång till lokaler med rätt takhöjd 
och andra nödvändigheter för de flesta cirkusartister hop
pades vi kunna locka de som bäst kunde arbeta som artister 
och pedagoger.

I efterhand kan man se att bland det svåraste var att förklara 
för kommun och skolpersonal hur viktig denna artistiska ex
perimenterande del är. Artisternas egna konstnärliga arbete 
och kontinuerliga träning är basen i deras utveckling. För 
artisten är det centralt att få göra en del av det utvecklingsar
betet tillsammans med publik, för hur mycket en cirkusartist 
än tränar och repeterar inför en föreställning kan ingenting 
mäta sig med den utveckling som sker i mötet med publiken. 
I nycirkusen är samspelet med publiken en helt avgörande 
del av artisteriet, som i större grad höjer kvaliteten än antalet 
bollar artisten kan jonglera med.

»Det har varit avgörande för oss att vi har fått utvecklas artis
tiskt. När vi arbetar med vår egen cirkusträning utvecklar vi nya 
tekniker och idéer som lyfter även det pedagogiska arbetet. Det är 
ju självklart även inspirerande för eleverna när de får se sina ny
cirkuspedagoger också som artister och konstnärliga förebilder.« 
Linda Petersson 

Lärarna, möjliggörarna 
Något som vi återkommit till vid ett flertal tillfällen är lärarnas 
betydelse, men den går inte att överskatta! Vi vet efter alla 
års arbete i skolor att de allra flesta lärare arbetar hårt och 
engagerat för att få tid och mål att gå ihop. Vi vet också att 
det naturligtvis är vissa faktorer som är viktigare än andra för 
att läraren ska ha en chans att få ut något av ett projekt som 
detta.  Lärarna behöver till exempel en stark ledning bakom 
sig som helhjärtat stöttar ett projekt av detta slag i kontakten 
med övrig skolpersonal, kollegor, politiker och i kommunika
tionen med elevernas föräldrar. Att använda nycirkus som 
pedagogisk metod kan väcka frågor. Men också schema

Svårigheter och problem
Det som var svårt och problematiskt handlade nästan ute
slutande om kommunikation och förankring, och en del om 
praktiska problem. Kommunerna nämner som exempel: 

•	 Avståndet till Alby utanför Stockholm där Cirkus Cirkör 
finns. Det var svårt att driva ett projekt tillsammans med 
ett inbyggt fysiskt avstånd. Framför allt för att det var 
svårt att nå ut med idén till barn och ungdomar utan att 
ha Cirkörartisterna på plats hela tiden. 

•	 Det var svårt att hitta formerna för samarbete, »för 
många kockar« rörde i samma gryta och det blev förvir
rande med olika besked från olika personer. Det var svårt 
för medarbetare i de olika organisationerna att handskas 
med de olika tempon, beslutsvägar och informationska
naler som utmärkte samarbetsparterna. 

•	 Det var svårt och tog orimligt mycket tid att hitta repe
titions och spellokaler för vissa konstnärliga delar, till 
exempel åt luftakrobater som behöver ha sju meters 
takhöjd!

Generella och specifika erfarenheter för Cirkus Cirkör
Det finns självklara erfarenheter som det här projektet delar 
med merparten av utvecklingsprojekt och samarbeten: vikten 
av kommunikation, vikten av tydlighet, vikten av gemensam 
planering osv. Det är inga unika erfarenheter som vi behö
ver gå in på här. De flesta av oss som arbetar med liknande 
projekt vet att det är betydelsefulla delar och att det snarare 
är hur det ska gå till i just det projekt man arbetar med som 
är det centrala. Här följer istället Cirkus Cirkörs specifika 
erfarenheter från just detta utvecklingsprojekt.

De pedagogiska konstnärerna – de konstnärliga 
pedagogerna
I just det här projektet ville vi av flera skäl skapa möjligheter 
för de medverkande artisterna att utvecklas konstnärligt och 
träna fysiskt (del av samma helhet för en cirkusartist ). Det är 
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Snirkliga vägar leder också framåt
Med våra erfarenheter av att driva samarbetsprojekt med 
kommuner visste vi att det skulle bli både friktion, miss
förstånd och komplexa situationer att lösa. Projektet hade 
gemensamma mål, dessutom hade varje organisation sina 
mål och projektet som helhet riktade sig till flera målgrupper. 
Konkreta svårigheter var projektets underfinansiering och det 
geografiska avståndet mellan samarbetsparterna. 

Framför allt skulle kommunala tjänstemän på minst fyra olika 
förvaltningar, politiker i fyra olika nämnder, lärare, skolledare, 
kulturskolerektorer, teatertekniker, förskollärare, fritidspeda
goger, gympatränare, ungdomsledare, forskare, cirkusartister 
samt minst fyra avdelningar på Cirkus Cirkör kommunicera 
och arbeta mot samma mål. 

Allt detta skulle klassificeras som generalfel av vilken pro
jektledare eller projektcoach som helst. Och det hade det 
kanske varit om vi inte varit medvetna om det från början. 
Men vi visste också att det är i hanteringen av friktionerna 
som det nya uppstår, den nya erfarenheten, de nya idéerna, 
de nya möjligheterna. Om allt är förutsägbart och tryggt får 
man andra resultat än de vi var ute efter. 

Vi visste att projektets utformning inte skulle ge en linjär 
utveckling att A leder till B som leder till C och sedan är 
projektet klart. Vi kunde vila i erfarenheterna från liknande 
samarbetsprojekt, men också i vår kunskap och erfarenhet 
om den konstnärliga processen och i erfarenheterna från 
nycirkusen som konstform. Där är utvecklingen inte linjär 
utan mer cyklisk. Deltagarna i processen måste igenom 
vissa varv innan nästa steg kan tas, det går inte att förutsäga 
hur många de varven blir eller hur stora själva cirklarna är. 
Däremot kan man med erfarenhet och kunskap veta hur 
länge projektet och processen ska få befinna sig i det mer 
»kaotiska« läget, när det är dags att ta nästa steg. Men utan 
de där »varven« och den friktion som uppstår kommer ingen 
ny utveckling ske, det vet man också, och därför är det värt 
de extra varven.

tekniskt är det skolledningen som har överblick över hur 
vikarietid ska fördelas för de timmar lärarna deltar i projektet. 
Om läraren får tid att undersöka sin egen motivation, göra en 
slags självskattning angående vilken typ av kunskap, kom
petensutveckling eller lärprocess de vill komma åt genom att 
delta, ökar chanserna med det dubbla för att projektet ska 
vara givande. Det gynnar inte bara just den läraren utan även 
de andra i fortbildningsgruppen. 

Skillnaden är fantastisk och uppenbar när lärarna har fått 
göra själva, inte bara fått läsa ett utskick eller lyssna på före
drag om hur man kan arbeta med nycirkus. Ett par timmars 
aktivt deltagande i inspirerande aktiviteter gör underverk. 
Muskelminnet och lusten att vidga vyerna vaknar i den som 
själv hittat balansen på en lina eller känt kittlet i magen häng
andes i trapetsen. 

Processens dynamik 
En tydlig erfarenhet för Cirkus Cirkörs projektorganisation 
är förståelsen för hur dynamiken förändras i långa proces
ser där personerna som arbetar i processen ofta byts ut. 
Att förankra och skapa förståelse för projektets idé mellan 
Cirkör, kulturförvaltning, Kulturskola och skola var ett digert 
och viktigt arbete som vi la ner mycket tid och energi på. 
Ändå startade ett flertal cirkusträningar på skolorna med 
att Cirkörpedagogerna som skulle arbeta på skolan mötte 
förvånade lärare på skolorna som »aldrig hört talas om pro
jektet« eller inte »visste« att de skulle ha tänkt ut teman inför 
workshopen. Vi insåg via en serie missförstånd att varje gång 
en ny person kom in i samarbetet så började förankringspro
cessen delvis om, vare sig det var en ny medarbetare eller 
artist som kom in via Cirkör eller om det var via någon av de 
andra organisationerna. Gruppen blev ny, processen blev ny. 
Den gemensamma vision som gruppen hade, behövdes lyftas 
upp varje gång en ny person tillkom. I ett projekt med många 
frilansare, projektanställda och vikarier hade vi behövt lägga 
mer tid och energi på att uppmärksamma varje omstart och 
arbeta med den. 
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Kunskapsöverföring mellan kommunerna gav resultat
Vi hade ett antal fördjupningsseminarier med samarbetspar
terna, både med block som handlade om hur man kan använ
da nycirkusen och det möjlighetstänkande som känne tecknar 
konsten i allmänhet och nycirkusen i synnerhet. Men vi 
gjorde också en del av utvärderingarna då. Det som tydligast 
framkom från kommunernas perspektiv var att det som fung
erat bäst i respektive kommun var det som kommunen från 
början haft god kännedom om. I Landskrona var det teatern 
och att producera scenkonst. Därför hamnade tyngdpunkten 
för projektet där. I Järfälla hade man en lång tradition av att 
arbeta med professionella kulturarbetare i skolan och där 
fungerade den pedagogiska utvecklingsdelen allra bäst. Det 
var svårare att arbeta med föreställnings produktionen, vilket 
ytterligare komplicerades av att två av artister na är luft
akrobater vars artisteri krävde särskilda lokaler. Landskrona 
Teater delade därför med sig av sin kunskap och erfarenhet 
till Järfälla. Det visade sig också att kulturskolorna arbe
tade ganska olika i Landskrona och Järfälla och där kunde 
 Järfälla inspirera Landskrona. 

»Wear It Like a Crown»
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Efterord och tack

Det har varit fantastiskt att få prova nya arbetssätt och idéer 
om konst och lärande i ett jämförelsevis långvarigt projekt 
tillsammans med engagerade samarbetspartners, hängivna 
artister, modiga elever och hårt arbetande lärare. Tack till alla 
er som bidragit på olika sätt! 

Det visade sig verkligen att artisternas långvariga engage
mang gjorde starkt avtryck på den pedagogiska utveck
lingen. De kunde bidra med andra kompetenser och synsätt 
och skapa nya övningar tack vare att de fick hålla liv i sin 
egen artistiska träning samtidigt. Projektet gav också nytt 
utrymme för utveckling av nycirkus som pedagogisk metod i 
kärnämnena. Vi vet att alla inte lär sig mest och bäst ge
nom att lyssna och läsa, här fick vi möjlighet att prova andra 
sätt, att vidga utrymmet lite. Många av de cirkusartister som 
Cirkus Cirkör arbetar med har en fysisk begåvning som inte 
fick plats i grundskolan och som upplevdes som hinder för 
deras lärande. När de senare fick kombinera den teoretiska 
inlärningen med fysiskt skapande blev deras förmåga istället 
en tillgång.

Vi hoppas att du som läser boken blir inspirerad att prova nya 
vägar till lärande och att du i det följande kapitlet kan få nytta 
av de förslag på lekar och övningar som finns där.

»Trippa Trappa Tvillingpappa«
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Exempel på lekar 
och övningar

Samtliga lekar återges utifrån dokumentation av  Amelie 
Tham. Nycirkuspedagogerna Linda Petersson, Martin 
 Zetterlund och Inger Jungehall har gjort om gamla lekar 
eller uppfunnit nya för att arbeta med nycirkus i matematik 
och svenska. Vissa övningar kräver en gymnastiksal och de 
redskap som finns där eller cirkusutrustning, medan de flesta 
övningar går utmärkt att göra i klassrummet. För de flesta 
övningar krävs inte att man kan nycirkus sedan tidigare utan 
det räcker långt med lekfullhet. Vissa lekar är fysiska medan 
andra är mer stillsamma. Övningar med mycket spring lämpar 
sig som uppvärmning för andra fysiska övningar. 
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dan pröva sig fram i arbetet med att bygga de geometriska 
 formerna. I denna övning lär sig barnen de geometriska 
formerna samtidigt som de får röra kroppen och samarbeta. 

Att röra sig som olika former 
För denna övning kan det vara bra att vara i gymnastiksalen 
eller att ha tillgång till mjukt underlag. Pedagogen talar om 
för barnen vilka former de ska röra sig som över mattan.

Ett streck: hoppa framåt med lång, sträckt kropp. Hoppa 
 sedan likadant bakåt. Rulla på mattan med rak utsträckt 
kropp.
 
Kvadrater: gå med knän och handflator i golvet, först framåt 
och sedan bakåt. 

Rektangel: gå med handflatorna i golvet och med bröstkorg 
och mage uppåt. 

Triangel: gå sidledes som en triangel med kroppen vikt, hand
flator och fötter mot golvet och rumpan uppåt. 

Cirkel: rulla på golvet med benen indragna mot magen och 
armarna runt knäna. Kullerbytta framåt blir också en cirkel.

I denna övning får barnen göra grundläggande akrobatik 
och träna hela kroppen samtidigt som de lär sig geometriska 
former. Kunskapen de får här kan sedan användas i övningar 
med redskapsbanor. Vid tex akrobatik moment kan de dra 
en lapp där det med text och bild visas en geometrisk figur t 
ex cirkel och barnet vet då att de kan göra kullerbyttor eller 
sidorull.

Övningen kan utökas med att barnen arbetar två och två för 
att skapa olika former. De ska stå mittemot varandra men 
inte för nära och med utsträckta armar, ta varandras händer 
och luta sig mot varandra och gå sidledes. Från sidan ser de 
ut som en triangel. Ytterligare en variant är att två och två »gå 
skottkärra« och sett från sidan formar de en triangel. Genom 

Matematik

Geometriska former
Pedagogen visar en bild på en cirkel och frågar vad det finns 
för saker som har den formen.

Barnen svarar med olika exempel. Pedagogen visar sedan en 
bild på en triangel och frågar vad det finns för saker som har 
den formen. Barnen svarar. Pedagogen visar även rektangel 
och kvadrat och barnen svarar. 

I nästa steg hänger pedagogen upp en bild på en cirkel, en 
kvadrat, en rektangel och en triangel. Sedan säger pedago
gen de olika föremål som barnen precis nämnt tex en frisbee 
och alla barnen går till cirkeln. Sedan säger pedagogen for
mer som kan ha olika form tex bord, några går till rektangeln, 
några till cirkeln och någon till kvadraten osv.

Gestalta geometri med kroppen
Pedagogen sitter med barnen och berättar om geometri som 
läran om olika former. Han/hon visar enkla bilder på en cirkel, 
triangel, kvadrat och rektangel och frågar sedan: Tror ni vi 
kan bygga de här formerna med kroppen? Om barnen verkar 
fundersamma kan pedagogerna visa olika möjligheter. 

Några exempel:
En kvadrat av en person: en person står på knä med hand
flatorna i golvet, utrymmet mellan hennes knän, rak utsträckt 
mage, bröstkorg och raka armar mot golvet bildar en kvadrat. 
En triangel av tre personer: En person ligger raklång på 
golvet, en annan står med fötterna på båda sidor om den 
liggande personens huvud. En tredje person står med sina 
fötter på båda sidor om den liggande personens fötter. Så 
sträcker sig de stående personerna mot varandra med upp
åtsträckta armar som möts ovanför den liggande personens 
mage. Deras kroppar bildar en triangel.

I övningen ger en pedagog först förutsättningarna för vilken 
form barnen ska göra och antal personer. Barnen får se
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är lika många lappar som barn. Denna övning är bra för att 
lära barnen formens namn och att se kopplingen mellan ritad 
bild och fysisk, tredimensionell form. 

Avslutning på geometripass
Barnen sitter i en ring. Pedagogerna smyger runt ringen och 
ritar med fingret en cirkel, en kvadrat, en triangel eller en 
rektangel på varje barns rygg. Barnet ska gissa vilken form 
det är. De barn som inte kommer på vad formen heter kan 
rita den på golvet med fingret.

Denna övning är stillsam och barnen brukar tycka att det är 
ett skönt avslut. En del upplever att det inte är helt lätt att 
känna fingret och koppla beröringen dels till formens utse
ende, dels till formens namn.

Motorcykelrace – räkning
Halva gruppen är motorcyklar, andra halvan står i en ring och 
är ett tidtagarur. Barnen som är motorcyklar ska, en i taget, 
springa »köra« runt klockan. Barnen som står i cirkeln kastar 
en sjal mellan sig och räknar tillsammans uppåt för varje kast. 
De ska hinna räkna så långt  som möjligt och måste sluta 
räkna när alla motorcyklarna har hunnit runt.

I denna lek blir barnen varma, får samarbeta samt att de 
räknar tid.

Matematik och jongleringsbollar
Pedagogerna sitter på golvet med var sin grupp barn. Fram
för sig har varje grupp två rockringar och tio jongleringsbollar. 
Pedagogerna ber barnen, ett i taget, att flytta olika mängder 
av bollar från den ena rockringen till den andra. Arbeta med 
tiokompisar och mängd som tillsammans blir tio. Pedagoger
na kan under denna övning föra ett samtal med barnen om 
vad som händer när man tar bort eller lägger till, hur bollar
nas förflyttning också är matematik.

Matte med Einstein
Denna lek är en variant på »Gammelgädda« och »Björnen 

att hålla i varandras fötter och mjukt rulla runt tillsammans i 
kullerbytta efter kullerbytta gör barnen cirklar sett från sidan.

Triangelpyramid
En pedagog leder barnen i att bygga en pyramid med sex 
barn. Tre står i botten som kvadrater, sedan två som står 
emellan deras ben och håller en varsin hand på kvadraternas 
axlar, slutligen ett barn som står högst upp genom att stå på 
den mellersta kvadratens ryggslut (hårda partiet) och håller 
händerna på de stående barnens axlar. Det är viktigt att 
kvadraten i mitten spänner och håller ryggen rak. Pyramiden 
bildar en triangel. Denna pyramid går att utöka så den blir 
större med tio barn; 4 i botten, 3, 2 och sen 1 på toppen. 

Redskapsbana och geometri
Bygg en stor redskapsbana och tänk geometriska former i 
uppbyggandet. Använd exempelvis rockringar och romerska 
ringar (cirklar), mattor (rektanglar), balansgång på stänger 
och klättra i form av en triangel på ribbstolarna. Tala om för 
barnen var de olika formerna är så att de tänker på dessa då 
de gör redskapsbanan. 

Geometriska former, koppling mellan bild och 
tredimensionell form 
Den här övningen lämpar sig då barnen har svårt att säga 
formens namn, men ändå känner till formen.

Gör en liten bana formad som en kvadrat. Barnen går/
springer en i taget först till kvadratens ena hörn där de 
vänder upp en lapp och ser vilken form det är, till exempel 
en rektangel. Där sitter en pedagog som kontrollerar att 
barnet vet vad formen heter. De lämnar kvar lappen och går 
till kvadratens andra hörn. Där sitter en annan pedagog med 
papper och krita. Barnen ritar sin form. Vid kvadratens nästa 
hörn, sitter ytterligare en pedagog, där barnen ska lägga sin 
ritade form bredvid ett föremål som har samma form. Övning
en avslutas med att barnen och pedagogerna går igenom 
om lapparna ligger vid rätt föremål. De får också räkna ut hur 
många lappar de ritat på totalt. De bör då konstatera att det 
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len från ena handen till den andra (det vill säga med lite mer 
höjd än på ett). Fyra är att kasta upp bollen och fånga den 
med samma hand. Fem är att kasta bollen från ena handen 
till den andra men ytterligare lite högre än på trean.

En pedagog tar en boll och gör olika rörelser som barnen ska 
säga vilken siffra det motsvarar. Nästa steg är att pedago
gen gör två rörelser som barnen ska både säga och addera. 
Sedan öka till tre rörelser som barnen ska addera. Sedan får 
alla barn en boll och får pröva att bolla utifrån jonglerings
schemat, börja med en siffra/rörelse och öka sedan till fler 
rörelser i serie. Pedagogen säger till exempel: gör ett, fyra, 
tre, två, två.

Efter det ska alla göra rörelser som tillsammans blir tio, till 
exempel fem plus fem, eller fyra plus fem plus ett.

Övningen kan utökas med grupparbete då barnen arbetar två 
och två och gör ett mönster för summan 20. De redovisar för 
varandra genom att synka kasten under tystnad. »Publiken« 
räknar och ser om det blir summan 20. Exempel på serie av 
kast: 5, 5, 5, 5. eller 4, 1, 5, 3, 2, 5.

Denna övning är bra för att lustfyllt jobba med siffror och 
matematik. Att jobba med en boll och jonglering stärker 
koncentra tionen samt att många blir fascinerade av kopp
lingen mellan siffror och jonglering. 

Svenska – fabler och talesätt

Uppvärmning med talesätt
Steg 1: Två lag ska springa och hämta pappersark, en i taget 
springer. Varje ark har ett halvt talesätt. Steg 2. När alla ark 
är hämtade får de vändas upp och gruppen ska para ihop 
talesätten så fort som möjligt. Till exempel: Klok som… en 
uggla. Barnen sätter sig ned så fort de är klara och peda
gogerna leder ett samtal där de går igenom talesätten och 
deras betydelse.

sover«. Fördela barnen på fyra mattor som är placerade i 
en stor ring. I mitten av ringen ligger ett barn eller en peda
gog som ska vara Einstein och låtsas sova. Varje matta är 
en siffra: två, fyra, sex och åtta och barnen på mattorna blir 
samma siffra. En pedagog förklarar för barnen att de ska 
försöka räkna ut siffran tio – de är tiokompisar, det vill säga 
en kompis till en annan siffra så att svaret bli tio. En pedagog 
ropar: två plus… Då ska alla barn som är siffran åtta springa 
runt i ringen där Einstein sover. Och plötsligt ropar pedago
gen att Einstein vaknar, han ska då kulla så många han kan 
innan de hinner springa tillbaka till sin matta. De som blir kul
lade blir även Einstein, pedagogen fortsätter ropa ut fler tal 
vars grund handlar om tiokompisarna, både plus och minus. 
Till slut är det många Einstein men bara en tiokompis kvar. 

Här handlar leken om att barnen får springa och bli varma, 
att hålla koll på varandra så att de inte springer in i varandra 
samt matematik. 

Mattekull
Barnen springer omkring och kullar varandra. Blir man kullad 
får man stå still. Fri blir man genom att någon högt klappar 
en siffra med händerna. Det gäller för den som vill bli fri att 
lyssna noga i allt tumult och säga högt vilken siffra som klap
pas fram. Är det rätt får barnet fortsätta springa. Det uppstår 
ofta ett väldigt räknande och barnen som klappar talet behö
ver ofta klappa om. För förskoleklass kan det vara ett tal upp 
till fem, för barn i första klass tal från ett till tio. Övningen kan 
sedan utökas med tiokompisar och att utroparen klappar tex 
sju gånger och övriga ska svara med att klappa tre gånger 
för att springa. 

I denna lek blir barnen varma av att springa. De får lära sig 
att lyssna och räkna.  

Jongleringens rörelser som siffror
Inom jonglering har bollens vägar olika nummer. Ett är att 
lägga bollen från ena handen till den andra. Två är att ha kvar 
bollen i handen men röra lite på handen. Tre är att kasta bol
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av dessa poser. Ingen åker ut men de kan »ta varandra« 
genom rangordningen och de som blir tagna vinns över till 
det andra laget.

En annan lek med denna fabel är att hälften av barnen ska 
vara grodor, hälften ska röra sig i ett böjligt led och vara en 
orm. Grodorna står i en ring runt ormen. Grodorna har en 
mjuk boll som de ska passa till varandra för att försöka träffa 
ormens svans. Barnen ska träffa benen eller ryggen på den 
som står längst bak i ormen. Barnet längst fram ska försöka 
leda ormen så att den inte ska bli träffad. Den som träffas 
flyttar fram till huvudet. Efter några försök ska de försöka 
göra leken helt tysta, mer som grodor och ormar än som 
människor.

Bonden och storken
Läs fabeln »Bonden och storken«, om bonden som var arg på 
tranorna som stal sädeskornen på hans vetefält. Han spände 
då upp ett nät och där tog han både storkar och tranor och 
behandlade alla som tjuvar.

Gör en kullek av fabeln i form av sista paret ut. Den som 
kullar är bonden, de andra är fåglar. Pedagogen berättar, för 
de två barnen som står sist, vem som är trana och vem som 
är stork. Bonden ropar: flyg fåglar flyg! Bonden försöker kulla 
en fågel och om bonden lyckas får fågeln berätta om den är 
en stork eller trana. De som är storkar går fria, tar bonden en 
trana byts bonden av och tranan blir bonde.

Gestaltning av fabler
Barnen delas in i fyra grupper varje grupp får varsin cirkus
disciplin/cirkusredskap, de ska gestalta »Påfågeln och 
tranan« (påfågelfjädrar), »Kråkan och vattenkrukan« ( jong
leringsbollar), »Bonden och storken« (linan), »Hästen och 
åsnan« (parakrobatik). Pedagogerna handleder och hjälper 
till. Efter högst en kvart visar grupperna sina gestaltningar för 
varandra. De ska gissa vilken fabel som gestaltas och också 
säga något om fabelns sensmoral.

Gestalta talesätt 
Barnen delas in i sex grupper. Alla grupper får olika talesätt 
som de ska gestalta. I gestaltningen får de inte tala, men de 
får göra ljudeffekter. Talesätten är: »Arg som ett bi«, »Sova 
som en stock«, »Snabb som en vessla«, »Envis som en 
åsna«, »Stark som en björn«, »Pigg som en mört«. De andra 
 grupperna ska gissa vilket talesätt som gestaltas. 

Kråkan och vattenkrukan
En av pedagogerna läser fabeln »Kråkan och vatten krukan«, 
om kråkan som inte når vattnet långt ner i krukan med 
sin näbb. Kråkan plockar då upp stenar från marken och 
 släpper ner i krukan. Vattnet stiger för varje sten. Till slut kan 
 kråkan dricka vattnet ur krukan. Pedagogerna sitter vid var 
sin bricka, på brickorna står tre glas med vatten. Barnen är 
 indelade i tre lag. De ska springa till en bestämd plats och 
hämta två glaskulor, lämna dem till nästa person i ledet, som 
i sin tur ska springa och lägga dem försiktigt i vattenglaset 
hämta två nya glaskulor osv. Det lag som först får vattnet att 
rinna över glasets kant vinner. 

Grodorna som ville ha en kung
En av pedagogerna läser fabeln »Grodorna som ville ha en 
kung«, om grodorna som bad Zeus om en kung. Zeus gav 
grodorna en stock, men grodorna var missnöjda. De klagade 
hos Zeus och han gav dem då en vattenorm som slukade 
grodorna en efter en. Grodorna klagade då åter hos Zeus, 
men han var obeveklig. Här används leken »Sten, sax och 
påse« som en transformation. Zeus, grodorna och ormen 
får var sin teatral pose. Intar man den blir man Zeus, groda 
eller orm. Innan leken börjar bestämmer varje grupp vilken av 
de tre de ska gestalta, tex grupp 1 grodor och grupp 2 orm. 
Grupperna vet inte om varandras val. Leken går ut på att alla 
måste vara mycket koncentrerade och uppmärksamma på 
andras mimik. Det gäller också att komma ihåg rangordning
en mellan Zeus, grodorna och ormen, vem som kan ta vem 
(ormen tar grodan, grodan tar Zeus, Zeus tar ormen). Barnen 
arbetar tillsammans i två lag. Pedagogerna leder leken ge
nom att räkna ned varefter barnen ska inta varsin  
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Fabelmix 
Detta är en lek som kan göras efter att man hunnit arbeta 
med en rad fabler. En hinderbana byggs inspirerad av fabler
na, till exempel »Bonden och storken«, »Haren och sköld
paddan«, »Kråkan och vattenkrukan« I hinderbanan uppstår 
det en mängd förvandlingar, exempelvis en jongleringsboll 
är ett guldägg. Varje barn börjar som bonde, klämmer fast 
guldägget under hakan och klättrar i ribbstolen genom rock
ringar som blir nätet där bonden ska fånga tranorna. Sedan 
förvandlas barnen till tranor som ska balansera på räck, som 
föreställer nätets kant. 

I nästa hinder blir bollen/guldägget en hare som ska rullas 
nedför en matta och barnet förvandlar sig till en sköldpadda 
som gör långsamma kullerbyttor sidledes. Hinderbanan fort
sätter med att barnen förvandlas till grodor som undersöker 
stocken de fick av Zeus. Grodorna balanserar då på en upp 
och nervänd bänk som rullar/balanserar på en cylinder. 
I nästa förvandling blir barnen kråkor som kastar jonglerings
bollen som nu är förvandlad till en sten. De ska kasta den i 
en osynlig vattenkruka. Strax därpå blir de själva en sten som 
ska hoppa ner i vattenkrukan, en rockring som en pedagog 
håller upp. 

I nästa hinder ska barnen kasta sin boll till en pedagog som 
säger olika halva talesätt, barnet ska svara pedagogen med 
andra halvan. De får inte tillbaka bollen förrän de svarat med 
rätt halva. Sedan blir bollen en sköldpadda som ska rullas 
iväg på en bänk. Barnet förvandlas till haren och hoppar efter 
med harskutt på båda sidor om bänken. I nästa hinder tar 
barnet ett papper med ett halvt talesätt och lägger papperet 
tillsammans med andra halvan som också finns på golvet. 
Nu kastar barnet bollen/sköldpaddan, i mål. Sköldpaddan 
vinner alltså och barnet/haren hoppar fram och tillbaka 
några gånger över sadlar som sitter på bommen. Innan de är 
igenom hinderbanan ska de som vattenormar dyka ner under 
mattor upphängda över plintar. 

Cirkus Cirkör:
Botkyrka-Sverige-
världen

Under 2009 mötte över 140 000 personer Cirkus Cirkör.  
Som publik vid föreställningar och events eller genom 
 träning, workshops och föreläsningar. Det skedde i vår 
träningshall i Alby i Botkyrka, på teatrar, gator, skolor  eller 
i äldreboenden, från Haparanda i norr till Ystad i söder. 
Utanför Sveriges gränser såg drygt 40 000 personer oss i 
bland annat Oslo, Moskva, London, New York, Harare och 
 Shanghai…

Det var inte länge sedan Cirkus Cirkör hade grundaren  
Tilde Björfors lilla kök som utgångspunkt, med pärmarna i en 
byrålåda och kvittona i en påse. Det är drygt femton år sen 
ett gäng i 20–25årsåldern samlades runt Tilde och dröm
men om att förändra världen genom nycirkus. De drömde 
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i träningshallen, utan också som organisation, samarbetspart 
och ledare. Till exempel hur akrobaten utmanar sin rädsla och 
ständigt kliver över gränser för att kunna utvecklas, hur jong
leringen kräver koncentration, koordination och närvaro, hur 
balans på lina också kräver balans i livet samt hur livsviktigt 
samarbete och tillit blir i luftakrobatiken. Vi inspireras förstås 
också av vår omvärld, från gatan till den senaste forskningen, 
av andra konstformer liksom av nycirkusgrupper från hela 
världen. Liksom många nycirkuskompanier världen över ser vi 
oss själva som en del av samhället vi lever och arbetar i. Det 
är genom vår konstform vi kan påverka och bryta mönster.

Hur vi jobbar
Cirkus Cirkörs organisation drivs i två enheter: en konst
närlig/scenisk och en pedagogisk. De båda enheterna är 
livsnödvändiga för varandra och utbytet av idéer, resurser, 
personer, kunskap och värderingar är grundläggande för 
vår framgång. Det är genom samarbeten mellan begåvade 
individer från olika områden som vi bygger vår organisation. 
Samarbeten som möjliggör att vi kan sträcka oss över grän
ser såväl konstnärligt som nationellt, organisatoriskt och över 
generationer.

Föreställningar
Sedan starten har vi producerat mer än ett trettiotal föreställ
ningar som alla har sitt eget uttryck beroende på de olika 
regissörer, kreatörer och artister som medverkat i produktio
nerna. Alla bidrar med sin skicklighet, begåvning och kreati
vitet till processen. Utifrån denna, emellanåt kaosartade, mix 
har vi skapat det konstnärliga uttryck som är synonymt med 
Cirkus Cirkör. Ett uttryck som utgår från kärlek till cirkusens 
förmåga att gestalta det mänskliga och möjliga med kaxig
het, humor, värme och nära kontakt med publiken. 

Pedagogik
Den pedagogiska enheten på Cirkus Cirkör är en viktig del 
av organisationen och vårt sociala ansvarstagande. Arbetet 
med barn och ungdomar har utvecklats allt sedan starten och 
vi möter mer än 20 000 barn och ungdomar varje år genom 

stort och pratade mycket; om att ta konstformen de mött i 
Frankrike till Sverige, starta träningshall, göra världens bästa 
föreställning och göra det möjligt att träna cirkus var man än 
bodde i landet. De bestämde sig för att satsa allt på att leva 
sin dröm och gjorde den första föreställningen, Skapelsen, 
till Vattenfestivalen i Stockholm. Året var 1995. Cirkus Cirkör 
bildades och föreställningen blev en omedelbar succé. 

Sedan dess har å ena sidan utvecklingen varit som en explo
sion. Å andra sidan ligger det mycket hårt jobb och med
vetna val bakom explosionen. Föreställningarna väckte en 
lust hos publiken att själva få prova på att träna cirkus, och 
samtidigt var behovet bland artister och kreatörer att utbildas 
och utvecklas också stort. Därför startade vi både tränings
verksamheter och egna utbildningar. Med målet att sprida 
den nya konstformen i hela Sverige gjordes föreställningar, 
event och turnéer parallellt med alla skol och kommun
samarbeten, utbildningar och kurser. Så formades det som vi 
idag kallar vårt cirkushjärta, en hybrid inom svensk scenkonst 
med en verksamhet sammanflätad av konst och pedagogik, 
forskning och samhällsengagerat entreprenörskap. 

Under de femton åren som gått sedan starten har långt över 
en miljon svenskar sett föreställningar och 300 000 barn och 
unga tränat med Cirkus Cirkör. Det finns forskning, högskole
utbildning och professur i cirkus. På denna resa har Cirkus 
Cirkörs ledord präglat utvecklingen – solidarisk individualism, 
uppkäftigt engagemang och kvalitativ galenskap. Och visio
nen är den samma idag som för 15 år sedan – att förändra 
världen genom nycirkus!
 
Cirkör i dag
Idag är Cirkus Cirkör, kanske mer än någonsin tidigare, 
inriktat på att utveckla nycirkusen som konstnärligt uttryck 
och som förhållningssätt till omvärlden. Utifrån nycirkusens 
potential vill och kan vi förändra världen. Vårt cirkushjärta är 
plattformen från vilken vi ser oändliga möjligheter att utveckla 
vår kreativitet och verksamhet. Vi inspireras av cirkusartister
na och cirkusdisciplinerna i allt vi gör, inte bara på scen eller 
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vår kurs och träningsverksamhet över hela Sverige. I vår 
träningshall, Cirkushallen, lär vi studenter, deltagare och be
sökare att inte vara rädda för att vara rädda. Öppen för alla är 
den plats där unga och gamla, amatörer och professionella, 
med eller utan funktionshinder, kan komma och inspireras 
och känna att allt är möjligt. Liksom att det skall vara roligt 
att lära sig. Vi erbjuder utbildningsprogram, terminskurser, 
öppen träning och provapåaktiviteter. Vi samarbetar också 
med skolor och utbildningar över hela Sverige. Sedan år 
2000 driver Cirkus Cirkör en treårig gymnasieutbildning med 
nycirkusinriktning i samarbete med S:t Botvids gymnasium 
i Botkyrka. Cirkus Cirkörs internationella lärarteam med 
artister håller i den fysiska och konstnärliga cirkusträningen 
och de teoretiska ämnena läser man på S:t Botvids gymna
sium. Gymnasiet ger fullständig högskolebehörighet och har 
lagt grunden till många framgångsrika karriärer både inom 
och ytanför cirkusyrket. Den internationellt erkända utbild
ningen Cirkuspiloterna var Sveriges första professionella 
eftergymnasiala utbildning för cirkusartister. Vi lyckades få 
upp cirkusutbildning på den akademiska agendan och sedan 
2005 bedrivs det en treårig nycirkuslinje på högskolenivå på 
Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.

GEMENSAM
Samhälle
Marknad
Ekonomi

Kommunikation & IT
Ledning

Forskning & utveckling

KONST
Föreställningar
Event
Konstnärlig utveckling

PEDAGOGIK
Kurser & träning

Gymnasium
Pedagogisk utveckling

Namnet Cirkus Cirkör kommer från 

en försvenskning och f örkortning av 

franska för Cirkushjärta, Cirque Cœur. 

Ledorden, inspiration från cirkusens 

discipliner och inte minst alla männis-

kor som medverkar är syret och blodet 

som pumpats igenom Cirkörhjärtat och 

gjort det till vad det är idag.



Föreställningar

Picnic
En solig glänta, en magisk plats perfekt för en picnic. Tre picnic  
sugna personer kommer till gläntan för att njuta av solen och 
matsäcken, men förälskelse, missförstånd och svartsjuka kommer i 
vägen och vilket kräver hissnande och fantasifulla initiativ. Picnic är 
en humoristisk och dramatisk föreställning om hur svårt det är att 
samsas på en liten yta. PICNIC togs fram som en Work in progress
föreställning inom projektet Cirkus Cirkör c/o Järfälla 2010. 
 Spelades maj och juni på Subcase Subtopia i Botkyrka, i Järfälla 
och på Clownnäsans dag på Skansen. Totalt 4 föreställningar för 
700 personer.

Medverkande Inger Jungehall, Linda Petersson, 
Martin Zetterlund
Regi Lars Wassrin
Akrobatikinstruktör Christian ”Vippen” Vilppola
Scenografi Gruppen
Kostym Marina Krig
Mask Helena Andersson
Sömmerska Hanna Rostell
Teknik Stefan Karlström, Aron Holmberg 

Trippa Trappa Tvillingpappa
Den hårt prövade tvillingpappan är hemma med sina två vilda flickor 
Trippa och Trappa. Idag har flickorna extra svårt att komma till ro för 
i morgon är det deras åttonde fördelsedag!  När morgonen äntligen 
kommer vaknar de i spänd förväntan, vad ska hända nu? Men ingen 
tårta, inga presenter inga ballonger… har pappa glömt sina flickor? 
Det blir en födelsedag de sent ska glömma! 
 Föreställningen spelades i Järfälla och i Botkyrka under januari 
och februari 2008. Totalt 14 föreställningar för 2.397 personer.

Medverkande Inger Jungehall, Linda Petersson,
Martin Zetterlund
Regi Joel Lind
Scenografi Lars Unger
(praktikant från Art Academy Minerva, Nederländerna)
Scenografistöd Jan Carlberg
Kostym Linda Öhrn
Musik Magnus Zetterlund



Mannen i Ballongen
En mulen morgon sköljer en stor röd ballong upp på en strand. Ur 
ballongen kryper en man. Frusen och blöt sätter han ballongen på 
huvudet och går upp mot land. Mannen når så småningom en stad 
där han på olika sätt försöker få kontakt med dem som bor där. Men 
människorna i staden verkar inte alls uppskatta hans tilltag och i sin 
iver att passa in försätter han sig i allt mer besynnerliga situationer.  
Scenföreställningen varvas med filmsekvenser i vilka vi får följa 
mannens äventyr i det nya landet.
 Föreställningen hade premiär på Landskrona teater 25 maj 2007 
där det varvades offentliga föreställningar med skolföreställningar 
för högstadiet. Hösten 2007 spelades föreställningen på Féstival les 
Boréales i Caen i Frankrike, på Landskrona Teater samt Teater Tre i 
Stockholm. Totalt spelades 32 föreställningar för 4.207 personer.

Medverkande: Jan Unestam
I filmen medverkar också ett antal skådespelare och statister
Filmmanus Jan Unestam och Krister Lindgren 
Film och ljud Björn Larsson 
Regi Jonas Södergren 
Kompositör Roine Sangenberg 

Olika
En komisk nycirkussaga om vänskap och ensamhet. Vi möter en 
flicka som bara har en groda som kompis. Och en annan vars in
nersta hemlighet finns i en resväska. I deras gemensamma värld blir 
allting möjligt och när de träffas får möbler liv och busshållsplatser 
är inte längre vad de brukar vara. Men det är inte alltid så lätt att 
vara en bra vän och förstå varandra. Hur gör man för att acceptera 
varandras olikheter? Och måste man dela med sig av alla sina hem
ligheter? Det blir akrobatik i vardagsrummet, musikaliska kafferep 
och galna trollerinummer i en fartfylld och fantasifull föreställning.
Föreställningen hade premiär på Landskrona teater i mars 2007 där 
det spelades offentliga föreställningar varvat med föreställningar 
för mellanstadieelever. Hösten 2007 gästspelade föreställningen 
på Teater Tre i Stockholm. Under 2007 spelades totalt 18 föreställ
ningar för 1.823 personer. Under 2008 gick föreställningen på turné 
till Jönköping, Norrtälje, Botkyrka, Kramfors och Gislaved. Totalt 17 
föreställningar för 1.769 personer under 2008.

Regi och på scen Gry Lambertsen och Anna Lagerkvist
Registöd Åsa Johannison

Wear It Like a Crown
– en föreställning om att bära sina rädslor och misslyckanden med 
stolthet

I denna tragikomiska och absurda föreställning utforskas kaos och 
ordning och hur risker förvandlas till möjligheter. Hur man kan välja 
att bära sina misslyckanden, rädslor och tillkortakommanden som 
en krona, putsa den och bära den med stolthet. Musiken i föreställ
ningen är komponerad av Rebekka Karijord och titeln Wear it like a 
crown är hämtad från hennes album The noble art of letting go.
 Wear it like a crown hade premiär i Landskrona 9 april 2010. 
Därefter gick föreställningen på turné till Lund, Skövde, Östersund, 
Växjö, Västerås, Stockholm (Confidencen och Södra Teatern), 
Botkyrka, Säffle, Porsgrunn (Norge), Kalmar, Vara, Ytterjärna, Caen 
(Frankrike) samt München (Tyskland). Föreställningen ligger kvar 
i Cirkus Cirkörs repertoar och kommer fortsätta att turnera under 
2011 och 2012. (Vid pressläggning av denna bok är publiksiffror ej 
sammanställda)

Ensemble Henrik Agger, Louise Bjurholm, David Eriksson, 
Jesper Nikolajeff, Fouzia "Fofo" Rakez, Shannon Savage.
Idé och regi Tilde Björfors
Musik och sångtext Rebekka Karijord
Scenbild Kreativa teamet och ensemblen
Kostym Anna Bonnevier
Mask Helena Andersson

Doverie
Med parakrobatik, dans, rullskridskor och jonglering skapades en 
nycirkusföreställning om tillit, om att våga, om att falla och om att 
våga bli fångad. Doverie är det ryska ordet för tillit och i denna 
föreställning ställs ordet på sin spets. 
 Föreställningen spelades på Landskrona teater under april och 
maj 2008. Totalt spelades 18 föreställningar för 1.817 personer.

Idé, regi och på scen Henrik Agger och Louise Bjurholm
Registöd Lars Wassrin
Scenografi Jan Carlberg tillsammans med 
Henrik Agger och Louise Bjurholm
Kostym Anna Bonnevier
Musik Frederik Iversen



Fotografer
Mattias Edwall/Ingela Agger/Tomas H Johnsson
Li Fernstedt/Roland Bengtsson/Johan Bååth
Stefan Blad/Tobias Fischer/Pia Jarlöv/Nina Björk/
Helene Båtshake

Vill du komma i kontakt med Cirkus Cirkör?
Cirkus Cirkör ordnar veckokurser, lovkurser, provapå dagar, 
terminskurser, föreläsningar, fortbildningar, workshops och 
seminarier runt om i landet. 

På vår hemsida hittar du alltid information om våra kurser och 
verksamheter: www.cirkor.se

Du kan även kontakta oss på: 
08-531 998 42 / 44 
eller 08-531 998 30 

kurser@cirkor.se 
eller cirkus@cirkor.se

Eller besöka oss:
Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg

Vi och vår verksamhet utvecklas och inspireras i mötet med våra 
deltagare och samarbetspartners. Har du idéer eller frågor om 
vad vi gör just nu är du varmt välkommen att kontakta oss!


