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Inledning
Sedan 2007 har Cirkus Cirkör bedrivit sin c/o-verksamhet på olika orter i Sverige.
Landskrona och Järfälla var först ut medan Lund anslöt sig något senare. Huvudtanken med
c/o är att Cirkör under en längre tid ska befinna sig i en kommun eller på en skola så att
närmare bekantskap kan knytas.	
  
De tidigare c/o-projekten i Landskrona har bland annat fokuserat konstupplevelser hon barn
och ungdomar, men i Lund kom skapande och kreativt utbyte att vara centralt för temat Risk
och möjlighet. Under vecka 49, 2009 kom en grupp artister och kreatörer från Cirkör ner till
Vikingaskolan i Lund och jobbade ihop med en femteklass; både på deras ordinarie lektioner
men mest i workshopform i skolans gymnastiksal. Eleverna bjöds på show men fick i slutet av
veckan möjlighet att bjuda tillbaka med sina egna ”miniföreställningar”. För klassen innebar
workshopsveckan tillsammans med Cirkör ett tillfälle att bryta upp vardagsmönster, tänka lite
annorlunda och förändra synen på sin egen förmåga genom bland annat genom att våga stå
på scen inför klassen och få applåder. För artisterna innebar det ett tillfälle att vidga sina vyer
på olika plan, få input på ett givet tema och inte minst hämta inspiration och material till en
kommande föreställning.
Tanken med föreliggande skrift är att dokumentera veckan, men även att se vad
workshopveckan har inneburit för klassen/eleverna och lärare samt vad artisterna fick ut av
veckan både som individuella artister och för kommande föreställning Wear it Like a Crown i
stort.

Bakgrund och syfte
Under en vecka i november 2009 jobbade tre cirkörpedagoger med två 5:e klasser på
Vikingaskola i Lund. Temat för veckan var risk och möjlighet. Syftet med workshopveckan var
tudelat. För Vikingaskolan och elevernas del handlade om att integrera de två klasserna. En
sammanslagning hade varit på förslag under en tid men mött hårt motstång – inte minst från
föräldrarna i den ena klassen. Oron från föräldrarna hade fortplantat sig till barnen och det
fanns en allmän uppfattning att en sammanslagning var av ondo. Skolans rektor, Marie
Jönsson, jobbade hårt för att sammanslagningen skulle bli bra och såg Cirkör som en
möjlighet att eliminera risken med klassammanslagningen.
Denna risk/möjlighet passade väl ihop med nycirkusprofessor och cirkusdirektör Tilde
Björfors forskningsprojekt där förhållandet till gränser och risk är ett genomgående tema.
Dessutom stod Cirkör med Tilde som regissör i startgroparna för produktion av en ny
föreställning: Wear it Like a Crown, som handlar om att bära sina rädslor med stolthet.
Ett syfte med samarbetet mellan Cirkör och femteklassen på Vikingaskolan, förutom att
förbättra förutsättningen för integration, blev således från Cirkörs sida att få in tankar och
idéer från skolan/eleverna till föreställningen Wear it Like a Crown. Mer specifikt var man
intresserad av att ta reda följande:
•

Går det att plocka idéer direkt till en föreställning? Blir artisterna inspirerade? Väcks
det några nya tankar som kan konkretiseras. Sker det ett utbyte/input och hur ser det
ut (om det går att beskriva)? Vad är det som händer?

•
•

•

Kan man genom ett återbesök i klassen en till två veckor efter fånga in synpunkter och
se om det finns några avtryck: vilka tydliga spår finns det? Vad tyckte eleverna
egentligen om arbetet under veckan?
Finns det någon skillnad i slutprodukten mellan en ”traditionell” Cirkus i skolan och
denna mer workshopsartade teoriinriktade variant? Ger de samma sak? Om inte vad
är det för någon skillnad mellan de två arbetssätten? När man jobbar med
cirkusdisciplinerna som pedagogiska verktyg är metoden då oberoende resultatet? Är
det en bra pedagogisk modell och går det att beskriva processerna?
Vad har det tillfört Cirkör? Syns det i slutprodukten – föreställningen – att det skett ett
möte med femteklassare? Kan eleverna senare identifiera sina ”bidrag”?

Detta arbete är, med sin dokumentation av workshopveckan och återbesöket, ett försök att
delvis besvara frågorna ovan.
Det kommer att ske ytterligare ett möte mellan artister och elever under våren 2010 när
klassen har fått se den färdiga föreställningen, där de kan prata igenom workshopsveckan,
föreställningen och eventuella förhållanden däremellan
Förutom de tre cirkörpedagogerna Henrik Agger, Louise Bjurholm och Jesper Nikolajeff
fanns även från Cirkörs sida cirkusdirektör och professor i nycirkus: Tilde Björfors, pedagogisk
chefsproducent (och tillika ansvarig för c/o-projektet): Linda Beijer samt chefsproducent Lars
Wasserin med delar av workshopveckan.
Filmare Martin Leonard samt författare till denna rapport fil dr i pedagogik Helene Båtshake
var med delar av veckan i syfte att observera, dokumentera och inhämta synpunkter från
elever, lärare, artister.

Metod
Material till denna dokumentation/rapport är huvudsakligen inhämtat från
deltagandeobservation, samtal med elever, artister och lärare på plats i gymnastiksal och
klassrum. Bandade intervjuer har genomförts med elever, artister och lärare (se Källor och
litteratur). Elever och lärare är anonyma i denna rapport.
Då detta är den tredje i en serie av rapporter inom ramen för Cirkus Cirkörs c/oprojekt/arbete i Skåne kommer de teoretiska grunderna i stort att vila på samma som de
tidigare rapporterna Utvärdering Cirkus Cirkör c/o Landskrona; Doverie (Båtshake 2008) och
Utvärdering av projektet Cirkus Cirkör c/o Landskrona: Doverie (Båtshake 2009).

Utveckling och utmaning
Hjärnforskaren Jack Shonkoff vid Harvarduniversitetet menar att utmaningar i livet är bra för
barns utveckling:
In healthy settings, a child in stress, when its inflammatory systems
react and heart rate increases, is relieved by reassuranc from caring
adults. In those cases, stress can help a child build character and

capacity. (Shonkoff 2000)
På detta sätt kan de utmaningar skolelever utsätts för när de på olika sätt jobbar med Cirkör,
utmaningar som i jämförelse med det vardagliga skolarbete får anses vara något mer extrema,
gagna barnens utveckling. Inte bara i den givna situationen under workshopveckan utan för
eleernas utveckling i stort.
Trots att termen risktagande ofta har negativ klang innebär risktagandet i verkligheten en
möjlighet till utveckling. Risktagande hos barn visar på en vilja till engagemang och ger dem
en möjlighet att testa sina gränser något som i slutändan stärker barnet och utvecklar dess
fysiska, intellektuella och sociala sidor (jmf Stephenson 2003).
Barn söker ofta utmaningar och risker helt naturligt på egen hand, trots vuxnas förmaningar,
och detta är ett sätt för dem att vidga sin värld och förståelse samtidigt som de ökar på
förståelsen av sig själva och andra.
	
  

Workshopveckan, 2009
Nedan följer en beskrivning och sammanfattning av Cirkörs och Vikingaskolans
workshopvecka:
Måndag 30 november
Jag anländer vid 9-tiden. Jesper, Henrik och Louise är i Vikingaskolans gympasal och packar
upp saker, även de har anlänt nyligen. En cykel, strålkastare, mattor, en dörr bland mycket
annat ligger omkringströdda i salen. Stämningen är god, om än något förvirrad: Den
föreställning som ska visas för skolans femteklass är ett hopplock utan direkta förberedelser.
Louise, Henrik och Jesper tar dock kaoset med glad-nervös ro.
Tanken med föreställningen är att få igång ett samtal om risk och möjlighet, både som en
inkörsport och en rolig grej. De tre cirkörpedagogerna vill även visa att de inta bara är gråa
typer utan visa upp sig som artister. Föreställningen är enligt Jesper, Louise och Henrik inte
alls genomtänkt men är tänkt att ha Risk/Möjlighet som en röd tråd. Det är med andra ord inte
så mycket (praktiska) förberedelser inför denna lilla ”mini-show”, men det tycks ändå finnas
en väl genomarbetad tanke – i synnerhet då viss rekvisita plockats med, bl.a. en dörr (som
också är tänkt att vara central i kommande stor-föreställningen) samt en röd matta som i
gympasalen får utgöra en scen.
Jag lämnar Louise, Henrik, Jesper och Vikingaskolan vid 10-tiden då det fortfarande byggs
och förbereds på scenen.
Lite i tolv är jag åter i gympasalen, artisterna värmer upp inför stundande förställning (med
start 12.45). Linda Beijer är på plats och hon säger att det är ”spännande och modigt av
artisterna” att köra en show med så pass lite planering. Jesper sammanfattar sina
förväntningar inför dagen med ett ”jättekul!”.
Strax innan det är dags för showen att dra igång står eleverna samlade i omklädningsrummet
och väntar på att få komma in, det ligger en känslan av förväntan i luften. Linda pratar med
eleverna, säger att hon är glad över att de har kommit. Eleverna får snart gå in i gympasalen

och möts av en sparsamt inredd ”salong”: sex bänkar står uppställda framför scenen som
utgörs av en röd matta och en dörr. Eleverna fyller snabbt och smidigt upp platserna.
Föreställningen börjar: Louise cyklar runt den röda mattan med en bergsprängare monterad
fram på styret. Det strömmar musik från bergsprängaren. Efter några varv, stannar Louise.
Hon stänger av musiken och börjar nervöst läsa från ett papper. Det hon läser handlar om risk
och möjlighet. Jesper gör entré genom dörren och kastar pil på en hatt. Snart går han över till att
jonglera med knivar och vill ha upp en lärare på golvet. Läraren Helena kommer fram på
scen och under vissa protester från eleverna börjar Jesper sedan att jonglera med knivarna
över Helena som ligger ner på golvet. Många elever blir förfärade. Henrik, som hela tiden
gömt sig bakom dörren gör nu entré. Jesper börjar jonglera med eld och lämnar sedan över
de brinnande facklorna till Henrik som blåser ut och blåser ut och blåser ut… Ur en låda
plockar Jesper nu fram en motorsåg som han drar igång. Eleverna blir lite rädda och några
försöker till och med ge sig iväg. Efter att ha startat en motorsåg plockar Jesper fram
ytterligare två som han startar och snart jonglerar han med alla tre. Ett nummer som både
låter, luktar och syns! Och etsar sig kvar i minnet.
När föreställning är slut bjuder Jesper upp eleverna på ”scen” för att dansa, de något blyga
eleverna sitter kvar tills Jesper smäller av en konfettibomb över scen – när guldregnet
långsamt dalar ner i gymnastiksalen flyger samtliga elever upp och samlas på den röda
mattan. Konfettibomben blir förlösande.
Så småningom sätter sig alla ner på scen, Jesper hälsar välkomna och berättar om att de
jobbar på en ny föreställning som har temat ”Risk och Möjlighet”. Jesper fortsätter med att
berätta en anekdot från sitt rika liv, även denna på temat risk-möjlighet, Louise knyter an
genom att förmedla sina känslor inför uppgiften på scen att läsa en uppsats högt och även
Henrik knyter an med en berättelse. Efter denna introduktion och presentation av såväl
artisterna/cirkörpedagogerna som själva temat risk & möjlighet får eleverna fylla i en enkät (se
bilaga 1). Detta är inledningsvis en lugn aktivitet men övergår snart till att bli mycket stoj och
stim. Barnen är mycket nyfikna på både rekvisitan och artisterna. Vid halv två-tiden är det
åter samling vid mattan och dagens övningar är slut – barnen har fått reda på att de hela
veckan ska på jobba med Cirkörs: Jesper, Louise, Henrik.
Artisternas kommentarer under eftermiddagen är att de är nöjda med första dagen. Jesper
tyckte att det var ett spännande möte som kändes nyskapande. Dock inte utan att det var lite
nervöst. Henrik menar att om man ska få eleverna att börja prata efter en show är det viktigt
att de inte sitter kvar på sina bänkar, då förloras mycket av spontaniteten. Det är friare att
fylla i ett papper och sedan ta kontakt med artisterna. På det viset blir det inte så stolpigt.
Tisdag 1 december
F.m. Kl 9.40-11-40 är det gympalektioner där Louise, Henrik och Jesper är med. (Helene ej
med).
E.m. Artister är med på elevernas ordinarie lektion, Louise, Henrik & Jesper sitter med
halvklass (5 väster) på en mattelektion och löser matteuppgifter på tid. De byter klass efter
halvtid och sitter även med på klass 5 östers mattelektion.
Onsdag 2 december: 33 barn, 4xcirkör, 2 lärare, 1 gympasal
Kl 8.30 inledes dagen med fysiska övningar: uppvärmning samt bland annat en övning där
eleverna två och två ska samarbeta, den ena eleven blundar medan den andra leder runt, efter

en tid växlar man så att den som blivit ledd får
leda. Man övar även koncentration genom att
kasta boll i cirkel.
Efter uppvärmningen är det så dags för en
teorilektion på temat risk & möjlighet. Helene talar
kring begreppen risk och möjlighet, vad de
betyder (enligt ordbok), vilka synonymer som
finns samt vad de har för mening i praktiken. Vi
spånar tillsammans kring begreppen (ett i taget)
och skriver upp elevernas associationer på
blädderblock. Eleverna är inte så vana att
omsätta begrepp till det egna vardagliga livet och
det blir abstrakt för dem att tänka sig in i vad
risk/ möjlighet är, vad de kan få för konsekvenser
samt hur det kan pendla mellan begreppen. Dock
sker det en viss progression under själva
lektionens gång: ju mer vi konkretiserar desto fler
exempel kan eleverna komma med. Det märks
dessutom en tydlig skillnad i de enkäter som
eleverna åter får fylla i. Under ”nämn tre
möjligheter/ tre risker” som finns med både i
måndagens och onsdagens enkät blir svaren
exemplena fler och mer varierad under
onsdagen. Under denna teorilektion är eleverna
mycket tysta och koncentrerade (kanske för att
jag/Helene inlett med en vädjan om att de måste
hjälpa mig att höras, har ond hals och kan inte
skrika… eller också är de väldigt fokuserade på
ämnet).
Bild 1. Illustration från enkäterna, elev klass 5 ab,
Vikingaskolan 2009

Klockan 10.10, efter rasten delas eleverna in i grupper medelst räkning 1 till 8 (för att undvika
att kompisar, som ofta sitter bredvid varandra hamnar i samma grupp). Grupperna får i
uppgift att tillsammans skriva en berättelse på temat risk och möjlighet. Grupperna sitter
utspridda i gympasalen och de flesta kommer snabbt igång med historieskapandet och skriver
enligt olika modeller (”OK, jag berättar…”). Någon grupp är väldigt snabb och får ett nytt
papper för att kunna skriva en ny berättelse. Jesper, Henrik och Louise går mellan grupperna
och handleder, stöttar, inspirerar och förtydligar.
10.35 är det återsamling, bänkarna flyttas tillbaka i mitten och Jesper berättar vad de ska
göra: berättelserna samlas in och delas ut så att man får någon annan grupps berättelse. Nu
ska de spelas upp på scen! Grupperna sprider sig åter i rummet för att repa. I vissa grupper
hänger man upp sig på att det bara är två karaktärer i berättelsen medan de är fyra personer i
gruppen – hur ska då rollfördelningen se ut? Andra är snabba på att börja gestalta och går
fram mot scenen för att öva.
Exempel på berättelser:
Gr 4 Flygande grisapa (i vilken en person läser upp berättelsen medan övriga tre gestaltar).
Gr 5: Jag måste utmana mig själv. Jag måste ta en risk.
Gr 3 Välkomna till Sverige

Efter avklarad presentation delas eleverna in i två grupper där den ena halvan få testa fall i
matta (baklänges från hög höjd, med rak rygg baklänges ner i tjockmattan) och den andra
halvan lär sig jonglera.
Åter efter lunch, grupperna byter så att det som tidigare fallit baklänges nu får jonglera och
vice versa.
Vid 13.05 är det dags för improvisation. Man jobbar i samma åtta grupper som tidigare under
dagen. Eleverna får komma upp på scen gruppvis, en gruppmedlem går ut och de övriga får
en plats som de ska gestalta på scen. Den utvisade kommer in och ska gissa var de övriga är
genom att delta i aktiviteterna. Den förta gruppen får platsen stranden och den ”utvisade”
hänger på direkt så snart han släppts in och tar simtag, kastar boll och bygger sandslott.
Vid dagens slut konstaterar Jesper, Henrik och Louise att det har varit en hel dag med
eleverna som har fungerat utmärkt. Alla var med. Och alla var glada. Man konstaterar även
att saker tar olika lång tid.
Torsdag 3 december
Helene ej med. Vanliga lektioner i klassrummen under förmiddagen. Henrik, Jesper och
Louise förbereder eftermiddagen på eget håll. Under eftermiddagen har man gympa i helklass
enligt Cirkus i skola-konceptet. Spontan kommentar från Henrik efter dagens övningar: ”Rörigt
men bra”.
Fredag 4 december
Sista dagen med klassen! Under torsdagen fick eleverna reda på att de skulle ha ”roliga
timmen” tillsammans med cirkörpedgogerna, utan att vidare gå in på vad det skulle komma
att innebära. Idag är filmaren Martin Leonard med och flickor och pojkar filmas när de strax
efter klockan åtta släpps in i gympasalen via respektive omklädningsrum. Detta följs av ett
allmänt stimmande varefter det blir samling och sedan klassisk cirköruppvärmning med
avslutande stretch. En vid detta lag välbekant övning tar vid: bollkastning i cirkel – som mest
lyckas man få in hela 19 bollar som är i omlopp utan att de trillar i golvet. Man ser det som en
uppvärmningsrunda och tar en vända till, denna gång lyckas man hålla 21 bollar i rörelse
samtidigt i den stora ringen.
Efter denna uppvärmning har klockan hunnit bli 9.20 och eleverna räknas nu in så att sex
slumpmässiga grupper bildas. Dagens uppgift presenteras (barnen ovetande tills nu): eleverna
ska skapa manus ”ni skapar, det är era idéer”. ”Tänk tillbaka på vad ni gjort i veckan: kan ni
använda det?”. De uppmanas att skriva ner manus på papper för att sedan repa och i slutet av
dagen ha en uppvisning. Barnen får instruktionen att det ska finnas en början, en röd tråd och
ett slut. Barnen börjar sedan jobba i grupper i olika delar av salen, men det är för många i
salen för att Jesper, Henrik och Louise ska kunna hantera dem (hög ljudnivå, stimmigt) så det
blir rast 9.50-10.10.
Efter rast är det något lugnare i sal, ett par grupper har förflyttat sig ut till
omklädningsrummen. Jongbollarna tycks vara det i särklass mest populära att använda. Ett
par av grupperna jobbar mycket koncentrerat med sin uppgift: de har kommit igång bra. Ett
par andra grupper tycks vara ”illa” sammansatta och det är stora slitningar i dem. Henrik,
Louise och Jesper lyckas fånga individerna i dessa grupper och på något vis sätta dem i arbete.
En spontan lärarkommentar på förmiddagens arbete är: ”Underbart, kreativt!”.

Klockan 11.40 -12.30 är det lunch för eleverna och under tiden riggar vi lampor och
diskuterar vidare upplägg.
När klockan blivit 12.35 är det återsamling i gympasalen. Strålkastarna är nu riggade och
man kan nästan se på barnens reaktion att de inser ”allvaret” i situationen – de ska verkligen
få uppträda på scen inför de andra. Gympasalen fylls av en sprallig och nyfiken förväntan.
Eleverna informeras om eftermiddagens upplägg, till exempel att det är rast 13.45 varpå en
kommentar från eleverna blir ”Vi vill inte ha rast”.
Grupperna fortsätter att repetera. Jesper koncentrerar sig på en av de ”struliga” grupperna
om fem elever, för att hjälpa dem att tillsammans bygga en show. Henrik hjälper en annan
grupp som valt att repetera i omklädningsrummet. Jesper säger att ”Vill skapa kaos – ostyrt –
för att se den effekt och det resultat det ger”.
Showen filmas, uppträdandena genomförs utan problem. Man tittar och lyssnar på varandra.
Det finns överhuvudtaget inga tendenser till hånskratt eller förlöjligande utan man uppskattar
det man får se och har stor respekt för de andras skapande. I showerna går det att spåra en
tydlig inspiration från det eleverna av det de sett och gjort under veckan.
Jesper, Henrik och Louise avslutar dagen med att tacka så mycket för hela veckan… det är
mycket tyst i salen. Eleverna lyssnar intensivt på de avslutande tackorden.

Artisterna/cirkörpedgogerna om workshopveckan
	
  
Vilken otrolig kreativitet barn har; fantasi och spontan kreativitet. Den försvinner i
skolmiljö och är svår att locka fram. Var tar den vägen? Det är sorligt men ändå
positivt att den finns kvar där någonstans.(Jesper 2009)
Jesper, Henrik och Louise säger att de valde att göra workshopveckan under fria former för
att man då per automatik får med ett riksmoment. Vissa delar var dock mer styrda och
strukturerade, som till exempel improvisationerna. De var intresserade av att se vad som
kommer ur eleverna om de får välja helt själva. Veckan har med andra ord präglats av en
öppenhet utan spelregel.
Den öppna och till viss del ostrukturerade formen har krävt mycket av artisterna – inte minst i
form av koncentration och de är väldigt trötta när veckan når sitt slut, men också glada.
Jesper framhåller att det ur vissa aspekter kanske har varit mer intressant för lärarna att följa
veckans arbete, till exempel har det visat sig att vissa elever har fungerat bättre i denna
ostrukturerade situation än vad de gör i skolans mer strikt strukturerade. Lärarna, som har
varit med hela veckan om än i bakgrunden, har alltså givits tillfälle att se barnen göra något
annorlunda och därmed se nya sidor hos barnen. Att bli sedd i framgång menar artisterna är
en mycket positivt effekt av deras workshopvecka (Förutom att själv få känna på framgången!).
Ett av målen för de tre cirkörpedagogerna var att få alla barnen att stå på scen. Trots att
många under början av fredagen sa att de inte skulle vara med visade det sig tillsist att alla
faktiskt stod på scen. Detta hade inte varit möjligt om man inte hade jobbat ihop under en
vecka och skapat former och förtroende. Det går inte att skapa dylika förutsättningar om
cirkörpedagogerna endast träffar en klass under en dag.

Henrik, Louise och Jesper talar mycket om den fria formen som de tillämpade under
workshopveckan, ett det fanns en grundstruktur och ramar men att det hela var väldigt öppet.
På det viset skapades ”fria luckor” där artisterna själva kunde få ut något. Dessa ”fria luckor”
uppstår inte på samma vis under mer strukturerade former. Samtidigt menar de att var ute
lite på ”hal is” med sin lösa form och de ställde sig själva frågan ”är vi nog förberedda”.
Återigen knyter detta samman med veckans tema risk och möjlighet. Inte bara eleverna fick
bearbeta dessa begrepp utan även artisterna. Utan grundstrukturen/grundtanken hade det
dock varit svårt att få ut något av veckan menar de tre artisterna. Louise som själv säger sig
vara van vid att strukturera sitt arbete kände att det var bra för henne personligen att känna
att det fungerar utan struktur.
En annan lärdom för artisternas del är hur lätt man formar barnen och sätter ord i mun på
dem istället för att få ord ifrån barnen. Barnen är inte heller vana att tänka egna tanar och
helt fritt, utan de är vana vid att tänka inom givna ramar och strukturer. Det hände flera
gånger att artisterna fick hejda sig för att låta eleverna tänka och tala hela vägen ut, inte bara
svara ja eller nej på en fråga från en vuxen. Henrik säger: ”de kommer på idéer, då gäller det
att passa sig och spara sina egna idéer och låta dem komma på något själva” (Henrik 2009:1).
Jesper talar om ”skaparnyckel” som ett redskap som man ger eleverna: ”skaparnyckel blev ett
sätt på vilket de kunde ge mer. Vi vill att de ska växa” (Jesper 2009:1). Vidare berättar Jesper
om en grupp som hade svårt att koncentrera sig, de hoppade mest runt och det fanns en elev i
gruppen som de övriga inte ville ha med. Jesper satte sig med gruppen och frågade dem vad
de hade för material och vad de ville göra med det. Det visade sig att det fanns mycket
kreativitet i gruppen och de kom snabbt igång: ”Ibland måste man bara sitta med…” (Jesper,
2009:2).
De tre cirkörpedagogerna tyckte att det var intressant och positivt att få fokusera på en klass
under en vecka. De upplever att de gjort en resa tillsammans och att det väcker tankar hos
artisterna när eleverna kommer med.
En av artisterna minns särskilt de mattetest de fick göra när de var med eleverna på deras
ordinarie lektioner. Detta minne är mer av traumatisk karaktär: att sitta i skolbänk med ett
test framför sig som ska fyllas i, på tid och korrekt. Skoltiden med sin struktur och sina krav på
korrekthet sätter sina spår.

Lärarna
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 kommer till sin rätt!
(Lärare2 2009)
När jag intervjuarna lärarna kretsar samtalet mycket kring den strukturerade skolmiljön i
kontrast till det kaos barnen fick uppleva med cirkörpedagogerna. Det är lärarna själva som
spontant och nästan direkt tar upp denna observation och reflektion från deras sida. De
menar att det var en ”fantastisk upplevelse att få jobba på ett så totalt annat sätt som det blev
där. Det var så häftigt att se, se att det funka!” (Lärare 2 2009). Men man sluter sig till att det
ändå måste finnas en struktur: ”i kaoset är där en struktur” (Lärare1 2009). I mina samtal med
lärarna reflekterar de mycket över sin egen situation och sin egen roll som lärare och funderar
över hur de skulle kunna jobba mer ”kaosartat”, de jämför sina egna förutsättningar med

cirkörpedagogernas och inser att skillnaden är stor. Det är svårt som lärare att jobba efter
artisternas metod, men de vill gärna.
De spekulerar även över om kaoset i gympasalen kanske var möjligt bara därför att de som
lärare faktiskt fanns där i bakgrunden som en yttersta garant – händer det något blir de
inkopplade. Den vetskapen fanns ju även i barnens medvetande.
Enligt lärarna var workshopveckan oerhört uppskattad av barnen, men de var förvånade över
att det var så mycket teori, de hade föreställt sig kullerbyttor och jonglering: ”Så det blev en
lite a-ha-upplevelse att det var så mycket tankearbete bakom något så roligt som cirkus”
(Lärare1 2009).
Vidare menar klassens lärare att de har haft nytta av begreppen risk och möjlighet i sin
undervisning. Man har erhållit ett verktyg med terminologin, orden ingår numer i deras
gemensamma vokabulär. Genom att säga ”är det en risk eller möjlighet” kan eleverna tvingas
tänka ”det är jag rädd för, men det kan också vara en möjlighet” (Lärare 1: 2009). I klasserna
har man dock inte diskuterat workshopveckan specifikt eller elevernas upplevelse av den i sig.
Att det påverkat eleverna tvivlar lärarna inte på, men de tror att reflektioner och minnen kan
dyka upp lång tid efter, att det är något som eleverna bär med sig hela livet.
När vi talar om klassens sammanslagning och nygruppering säger lärarna att workshopveckan
kom oerhört lägligt: ”Precis veckan innan gör vi nya grupper och så dyker ni upp då. Då får
de ju jobba. Vi har haft sådan nytta av det.” (Lärare1 2009). Oftast när skolan genomför
sammanslagningar brukar det följas av någon form av samarbetsövningar, oftast något väldigt
avgränsat: ”Men denna vecka – under så lång tid. Det är jag övertygad satte spår. Och att det
har underlättat.” (Lärare2 2009).

Eleverna
Jag träffar två grupper med fyra elever vardera för att samtala om workshopveckan. När vi ses
har det hunnit gå nästan tre veckor sedan Cirkus Cirkör lämnade skolan. En elev säger
spontant att ”det kändes som att de fick vår klass att vara i en så skön stämning” (elev 1 2009).
Vi samtalar en hel del kring arbetet de lade ner på att både skriva och visa upp sina egna
shower, hur det kändes om det har varit obehagligt eller om de känt sig obekväma inför
uppgiften att gå upp på scen för att visa upp sig inför hela klassen. Inte någon av eleverna
tycks ha uppfattat det som något märkligt eller obehagligt. Tvärtom får jag nästan känslan av
att de helt oreflekterat äntrat scenen som ett led i uppgifterna de tilldelats. En elev säger att
”dom gjorde så att alla applåderade och alla tyckte att det var jättekul” (elev2 2009).
Med i den sparsmakade rekvisitan fanns en dörr som gick att öppna och stänga. Denna dörr
kom även att ha en central plats i föreställningen Wear it Like a Crown. Dörren blev under
workshopveckan ett uppskattat inslag både generellt och mer specifikt i elevernas
föreställningar. En elev säger: ”Alltså den där dörren… jag vet inte vad det var med den. Jag
bara tyckte om den så himla mycket. Så när man fick göra vad man ville gick jag bara in och
ut igenom den hela tiden. Det var många andra också som gillade den. Men jag vet inte vad
det är.” (elev2 2009)

Även eleverna har reflekterat över den fria form som workshopveckan erbjöd: ”/…/det
kändes väldigt fritt när vi var där, men det
kanske inte blir samma när dom [lärarna] är
där. De bara säger ”nu ska ni göra så här”
(elev2 2009).
När vi talar om sammanslagningen av
klasserna och om det märks av i klassen nu
tappar eleverna plötsligt tidsbegreppet, de kan
inte reda ut hur lång tid de varit
sammanslagna. De vet att de slogs ihop precis
före workshopveckan och de vet hur länge
sedan det var Cirkör gästade dem, men att
säga hur länge i tid de har varit
sammanslagna är svårt. Det är som att det
inte har någon betydelse, att de har funnit sig
tillrätta i sin nya form. En elev säger följande
om sammanslagningen: ”/…/det kändes
jättedåligt då, men man glömde allt det när
dom [çirkör] var här för det var jättekul”
(elev1 2009).

Bild 2. Illustration från enkäter, elev klass 5ab
Vikingaskolan 2009

	
  

Enkäterna
Under 2009 har sammanlagt tre enkäter delats ut till klass 5AB på Vikingaskolan. Den första
(bilaga 1) erhöll de under måndagen, den första workshopdagen, vecka 49 2009 precis efter att
de sett den lilla miniföreställning som Henrik, Louise och Jesper bjöd på. Den andra enkäten
delades ut på onsdagen samma vecka, precis efter en teorilektion med temat risk och möjlighet.
Den tredje enkäten (bilaga 2) delades ut på uppföljningsmötet två veckor efter workshopen,
det vill säga vecka 51 2009. En fjärde är enkät planerad att delas ut när eleverna har fått se
den stora föreställningen Wear it Like a Crown på Stadsteatern i Lund våren 2010.
Från den första enkäten kan man läsa ut att det eleverna huvudsakligen minns från
föreställningen är Jespers jonglering – med knivar, motorsågar och eld. Någon specificerar
och pekar ut jongleringen med knivar över läraren Helena som det starkaste minnet. Av de 31
enkätsvar som kom in har 26 nämnt jonglering i någon form. Någon minns även dörren,
cykeln samt bollen.
Det som kanske är mest intressant att jämföra i de olika enkäterna är utvecklingen av svaren
på frågorna ”Nämn tre risker” och ”Nämn tre möjligheter”. I de första enkätsvaren nämns
”att dö” eller ”döden” i hälften av enkäterna. Att skada sig är också ett vanligt svar. Ett
typsvar för risker kan se ut så här:
•
•
•

Dö
Drunkna
Skadas (elev 14)

I den tredje enkäten som delades ut ett par veckor efter workshopveckan är riskalternativen
mer nyanserade och kopplade till personliga erfarenheter. Döden nämns nästan inte alls utan
riskerna ser ofta ut så här:
•
•
•

Slå sig
Bli mobbad
Bli ensam (elev 8):

När det gäller möjligheter ändras också svarsinnehållet över de tre veckorna. Från att till en
början ha varit inriktade på spektakulära saker som att vinna mycket pengar, bli rik, bli
fotbollsproffs etc. blir svaren även här mer nyanserade och direkt kopplade till elevens vardag:
•
•
•

Få nya vänner
Flytta
Sova hos en vän (elev 6)

De mer framgångsinriktade svaren finns dock kvar i den tredje omgången av enkäter. Här är
ett exempel på tre möjligheter från vecka 51:
•
•
•

Bli rik
Bli känd
Ha ett jobb (elev 4)

Enkätsvaren fungerade således som ett kvitto på såväl föreställningen som veckan i helhet med
teorilektion och inte minst alla samtal med Cirkörs representanter: Vad ser eleverna? Vad
minns de? Vad känner de? I detta fall kom enkätsvaren även att användas som ett material till
föreställningen Wear it Like a Crown där karaktären Wizard of Wonder läser upp delar av
materialet i sin förvirrade monolog kring risker och möjligheter.

Diskuterande sammanfattning
Artisterna har i detta c/o-projekt valt en friare arbetsform och får på så sätt även med
riskmoment på ett naturligt sätt. Ett mål var att se vad som kommer ur eleverna när de
huvudsakligen får välja själva. Workshopveckan har präglats av en öppenhet: den var
ostrukturerat och utan spelregler. Ett mål från artisternas sida för den sista dagen var att
samtliga elever skulle vara med på scen, något som till en början såg mörkt ut då flertalet
elever inte ville. Det hela slutade dock med att samtliga elever stod på scen.
En viktig lärdom för artisterna/cirkörpedagogerna var att inte vara för snabb med att lägga
ord i mun på barn, utan att invänta deras tankar och idéer. Vidare tycker artisterna att det
väcker tankar hos dem när eleverna kommer med. Det tycks som att artisterna i sina
reflektioner över veckan pendlar mellan att de har varit ”ute på hal is” det vill säga varit för
ostrukturerade och risktagande och att kaoset faktiskt var planlagt. Kanske handlar detta om
förmågan att känna sig trygg på hal is, att finna inspiration i otrygghet/kaos. Helt enkel att
vila trygg i sin (o)visshet. Sambandet mellan ostrukturerad verksamhet och risk blir extra
tydlig i skolans värld där verksamheten sedan decennier (århundraden) tillbaka vilar på en
väluppbyggd och -definierad struktur med många regler som ofta ses som självklara.
Även lärarna talar om struktur och att en hög grad av struktur är viktigt och nödvändig för
dem i deras jobb som lärare. De tycker att det är häftigt att se Cirkör jobba på ett så
annorlunda sätt och att det fungerar. Det är tydligt att lärarna reflekterat över det som skett
under workshopveckan, hur cirkörpedagoger och elever har jobbat tillsammans och vilken
potential och resurs det finns hos barnen. Lärarna menar även att workshopveckan kom
lägligt i samband med sammanslagningen av klasserna, det vill säga att man har haft stor
nytta av mötet med Cirkör i sitt arbete med sammanslagningen. Vidare menar lärarna att
barnen nog glömmer mötet snabbt, men att de ändå påverkas av det.
Eleverna å sin sida har bara positivt att säga om veckan. De menar att Cirkör lyckades skapa
skön stämning o klassen och få dem att tänka på roliga saker. Förutom mötet med artister och
möjlighet att uppträda har eleverna också fått en inblick i tillblivelsen bakom en föreställning,
att det finns mycket tänk bakom. Dessutom har de fått tänka en del själva kring begreppen risk
och möjlighet som återkommit hela tiden under veckan men även efter. Att bygga upp tankar
kring begrepp, att relatera sig själv och sin livssituation till risk och möjlighet samt att jobba
fysiskt med de två begreppen ger ett helhets(be)grepp som är nyttigt. Många elever fick i och
med workshopveckan en ”kick” då de blev sedda för något, att de vågade uppträda på scen
samt att de ofta gavs ett förtroende att tänka fritt. Dessutom blev det ett avbrott från det
vardagliga, vilket för de allra flesta är något välkommet.
För Cirkörs del har man fått möjlighet att testa ett nytt koncept i och med att man tagit ett
nytt grepp på sin Cirkus i skola-verksamhet. Ett försök som sammanfattningsvis får anses ha
fallit mycket väl ut.
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Bilaga 1: Enkät1, framsida och baksida, som delades ut under workshopveckan 2009 i A3-format.

Bilaga2: Enkät 2, delades ut vid återbesök

