Bloom
Lärarhandledning

Hej alla lärare!
Vi är så glada att ni snart kommer för att se vår föreställning. Denna handledning
innehåller övningar och resurser som fördjupar Blooms tematik. Några aktiviteter
passar bäst innan föreställningsbesöket och några passar bäst efteråt. Som lärare
väljer du fritt i materialet och presenterar det du önskar för din elevgrupp. Kom ihåg
att inte värdera elevernas reflektioner – vår avsikt är att bidra till ifrågasättande och
tydliggörande.
En stor del av övningarna och texterna är inspirerade av Tilde Björfors forskning
om bl.a. rädsla, mod och risk. Citaten som dyker upp i några av kapitlen är även de
hämtade ur forskningen. Hela Tildes forskning hittar du på circusresearch.com
Huvudtemat i handledningen, liksom i föreställningen, är ”life skills” – förmågan att lära
sig, förmågan att hantera risker, ansvar och målsättningar, förmågan att blomma!
Mycket nöje!
/Linn Kårelind, Nandi Vileika och Oskar Löfkvist

Hur går det till på en nycirkusföreställning?
Mötet med publiken är viktigt för oss. Vi är i samma rum och delar en erfarenhet. Era
reaktioner är ett bidrag till föreställningen och vi störs inte av era skratt, applåder eller
kommentarer.
Blixtrande ljus och kameror är däremot farliga för en cirkusartist. En fotoblixt vid fel
tillfälle kan blända och orsaka en olycka. Så stäng av era mobiltelefoner, luta er tillbaka
och låt er själva växa!

Research och materialinsamling: Nandi Vileika,
Oskar Löfkvist och Linn Kårelind
Grafisk form: Linn Kårelind
Illustrationer: Jonna Bergelin och Linn Kårelind
Foton: Klara G och Mats Bäcker (om inte annat anges)
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Philomène Perrenoud artist
My biggest fear is to come to the end of my life and regret my
decisions. Another one is to get an injury that would restrict
my body from moving (like falling on my head in training and
get paralysed).
My “silliest” fear is to get attacked by creatures when I swim
in deep water.
My greatest achievement is to manage to earn money from
doing what I like to do and not having to suffer to survive.

Sade Kamppila director
My biggest fear is causing the death of someone.
My ”silliest” fear is popping balloons.
My greatest achievement is fighting hard to develop a
self confidence and good self esteem.

Felix Greif artist
My biggest fear is to embarrass myself in front of a big
crowd and then it turns out I am the stupidest person
in the world.
My biggest failure is my biologist career. It stopped
before I started.
My greatest achievement is to learn how to jump
teeter board.

Elisabeth Künkele artist
My biggest fear to fail big time on stage!
My biggest failure is thinking I should study to become a primary school
teacher. I got into university, changed subject after the first class and
studied environmental science instead!
My greatest achievement is fighting my fear for trampolin for
approximately 1 year in my first year of circus school, every single day.
I’m loving it now, it opened many doors.

Ben Collis artist
My greatest failure: I don’t really see life in terms of failures, beyond the
most mundane ones like ‘I failed to achieve this grade or that job’. I was
trying to get a ‘real’ job saving the world for about a year and despite
applying for at least one job every week, I got one single interview in a year
of trying. But I don’t see that as a failure so much because I didn’t do anything badly or wrong. The failure that affects my daily life most is failing to
get up in time to have a coffee before I leave...
My greatest achievement is changing my life course to how I want it to be.
4

”Rädslan för att misslyckas hindrar
människor från att våga prova.”
Artisternas risktagande lockar, risker har en stark dragningskraft och
har samlat besökare till cirkusen i alla tider. Risken att misslyckas kan
ibland handla om något enkelt – som när stoltheten får sig en törn (t.ex.
när en jonglör tappar en kägla) – men oftast handlar det om liv och
död (t.ex. när en akrobat ska genomföra ett svårt trick). När publiken
samlas för att se akrobaterna utföra halsbrytande cirkuskonster blir
det som en metafor för livet. Vardagens problem sätts i ett större
perspektiv. Vi människor har inget svar på varför vi finns till och
akrobaternas risktagande pekar på det absurda i vår existens.
Rädslan för att misslyckas hindrar människor från att våga
prova. Rädslan för det okända hindrar oss att påbörja nya
äventyr. Rädslan för att sticka ut hindrar oss från att vara
oss själva fullt ut. Alla rädslor som vi samlar på oss under
livet formar oss till lydiga konsumenter.
Genom att möta och utmana våra rädslor vinner vi tillbaka vår
frihet. Att bemöta våra rädslor är en del av livet som cirkusregissör
och vi har sett att artisterna i Bloom har vandrat i samma fotspår på
sin färd mot att bli cirkusartister.
Vi hoppas att cirkuskonsterna och akrobaternas hantering av risker i
föreställningen får dig att reflektera över tillvaron och de rädslor du bär
på. Vi hoppas att vår kärlek till cirkusen, artisternas hängivenhet, deras
samarbete och glädje lyser igenom. Det är det vi vill dela med alla er i
publiken.
Bloom är en hyllning till lust, rörelse, tillit och omtanke. Vår föreställning kunde skapas för att vi är så lyckligt lottade att vi kunnat blomma
ut genom cirkusen och att vi varit modiga nog att fortsätta jobba hårt
för att leva det liv vi älskar.
Vi ville utforma en föreställning till bredden fylld av cirkusens skönhet
och ungdomlig entusiasm för att sprida mer kärlek och glädje i världen.
Sade Kamppila och Julien Auger
Blooms regissörer, maj 2019.
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Om Tildes forskning
”Jag tror att rädslan måste finnas där, för annars
skulle allt vara så himla enkelt. Det är det som gör
det utmanande och roligt.”

Tilde Björfors är en av grundarna och drivande
personerna bakom Cirkus Cirkör. Hon är också
professor i nycirkus och har bedrivit konstnärlig
forskning där hon undersökt hur cirkusartister
tänker kring sina cirkusdiscipliner och hur disciplinerna kan kopplas till olika dimensioner av
livet. I forskningen undersöker hon också hur
artister förhåller sig till rädsla/risk och cirkusens
inneboende möjligheter.

”När en spelar
safe kommer
en inte så långt,
varken som artist
eller i livet. Det
blir ganska mediokert i längden.”

Hon skriver:
Det finns inte ett bestående konstverk, inte en innovation eller uppfinning eller kärlekshistoria som
inte har föregåtts av ett antal risker. Varför har risk
då en så negativ klang? Borde
vi inte älska att anta risker
Visste du att...
om det kommer så mycket
gott ur det?
Rädslan signalerar
för oss att något är
Risker är farliga, men för
farligt så att vi kan
att kunna skapa möjligheter
undvika det eller
måste vi anta och utmana
förbereda oss på att
riskerna. Så fort vi tar vårt
klara av det?
första andetag får vi vår
(Källa: bup.se)
första möjlighet och antar vår
första risk. Och vi föds med
förmågan att välja, analysera och förebygga vilka
risker vi vill anta eller skydda oss mot.

En kan vara bra
på att hoppa
Tilde Björfors
Foto: Emilia Jiménez-Bergmark
från höga höjder
och utsätta sig
för extrema fysiska risker men ändå vara livrädd
för att säga ”jag älskar dig”. En kan vara hur bra
som helst på att ta risker i jobbet men inte våga
be om hjälp när en behöver det. Vi bär alla våra
ok av rädsla och på många sätt är den vacker och
bra när den påminner oss om hur skört det är att
vara levande.
Jag är fortfarande rädd men akrobaterna har lärt
mig att inte vara rädd för att vara rädd och att ta
rädslan i handen och hoppa. Min högsta önskan
är att alla får lust att våga hoppa och trotsa en
onödig rädsla eller två. Låt livet växa!*

Vi kan inte kontrollera saker som askmoln, tsunamis eller att drabbas av krig men vi har som
princip förmågan att ”välja” hur vi hanterar
riskerna och vi kan mentalt vända de svåraste
situationer till en möjlighet.

*Utdrag ur Tildes forskning (circusresearch.com)

“...Risken med denna övervadderade uppväxt är
att man inte förbereder sina barn på vuxenlivet.
Om man aldrig varit utsatt för några svårigheter och aldrig varit utsatt för fara kan man inte
förhålla sig moget till dessa situationer då de
uppstår...”

Rädslan är det som ofta hindrar oss att överskrida
gränser. Att möta sina rädslor innebär alltid en
risk. Som en flygande trapetsartist uttrycker det:
“Jag tränar dagligen, flera timmar, år efter år för
att uppnå total kroppskontroll, jag arbetar nära
konstruktörer och riggare för att allt ska vara så
säkert som möjligt. Ändå är den fysiska träningen
bara 30 % av arbetet. 70 % handlar om att mentalt
kunna släppa taget om trapetsen och ha tillit.”
Och där kommer vi fram till det som flera filosofer,
religionsvetare och jag själv har kommit fram till
– att meningen med livet är att sträva och vilja växa.
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– David Eberhard, överläkare i psykiatri, debattör
och föreläsare. I boken “I trygghetsnarkomanernas
land” (2007) menar han att den panikångest han
allt oftare mötte hos sina patienter bland annat
berodde på att vi går till överdrift i att förbjuda allt
som är farligt, till syfte att skapa trygghet. Men
överdriven trygghet skapar otrygga människor. Det
gör att vi inte lär oss att hantera förändringar, faror
och stress och skapar behov av överdriven kontroll som i sin tur skapar rädslor.

Övningar

Rädsla
Rädslan är det som ofta hindrar oss att överskrida gränser och
våga anta nya utmaningar. I det här kapitlet ska eleverna få
undersöka rädsla och hur de upplever den. De får också undersöka hur de kan hantera rädslan, för att inte begränsas av den.

Dela in eleverna i smågrupper
och låt dem diskutera:
När är rädsla ”befogad”?
När är det bra att vara
rädd?
När står rädslan i vägen för
livsval?

Övning 1 – Att känna rädsla
När kroppen gör något, bruka känslorna ofta
följa med. Nu kommer vi att försöka hitta ett
sätt att känna rädsla, utan att utsätta oss för
något farligt.
Dämpa belysningen i salen. Ställ upp
eleverna i rader. Var och en behöver en
yta runt sig så att man inte stör varandra.
Informera dem om att vi nu ska göra ett
experiment. Eleverna kommer att springa
på stället, göra rejält höga knälyft och
springa ordentligt fort. När läraren klappar
i händerna ska eleverna vrida huvudet
bakåt, och titta över axeln som för att
undersöka om någon följer efter. Sedan
fortsätter de att springa. Klappa i händerna
några gånger innan du stoppar eleverna.
Be dem blunda och känna efter hur det
känns i kroppen. Vilka fantasibilder ser de
på näthinnan?
Låt eleverna diskutera sina intryck och om
de har känt sig rädda. Fråga också gruppen
om de har några idéer om varför de känt
som de känt?
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Övning 2 – Att se rädsla
I smågrupper kan klassen bygga skulpturer som föreställer företeelser som
skrämmer dem. Dela in deltagarna i
grupper om fyra. En blir skulptör och får
en lapp med en titel till gruppens konstverk. Två av deltagarna blir lerklumpar.
En deltagare blir recensent och blundar
i väntan på att skulpturen ska bli klar.
Lerklumparna låter skulptören arrangera dem som de vill. När skulptören är
nöjd ber hen recensenten öppna ögonen
och titta på skulpturen. Recensenten ger
skulpturen ett namn. Byt gärna uppdrag med varandra så att deltagarna får
testa att vara skulptörer, lerklumpar och
recensenter.

”SÅ FORT JAG INSER ATT
JAG ÄR RÄDD FÖR NÅGOT
ATTACKERAR JAG DET. JAG
VÄGRAR LÅTA RÄDSLAN
STYRA OCH HINDRA MEJ.”*

Visste du att...
...Det är samma hormoner som
producerar lycka och rädsla?
Källa: smartare-liv.se

Eleverna får sedan tala om vad de såg i
skulpturen och hur det kändes att bygga
den.

...våra vanligaste fobier och rädslor är
kopplade till den tidiga människans
livsvillkor? Andreas Olsson, fil. dr. i
psykologi vid Karolinska Institutet,
skriver:

Exempel på titlar för skulpturerna:
Nattsvart, Under ytan, Ensam,
Avgrunden, Turbulens

”Många är rädda och vaksamma för
höga höjder, stora folksamlingar och
okända människor. Sådana beteenden
bygger ofta på basala mekanismer
som har utvecklats som svar på
livsavgörande problem som våra
förfäder ställts inför.”
Källa: kaw.wallenberg.org
(Full länk finns på sidan 23!)

Övning 3 – Reella/inbillade rädslor
Låt eleverna lista olika saker som en
kan bli/vara rädd för. Det kan vara både
verkliga faror och fantasier, alltifrån en
bilkrock till spöken. Skriv ner dem på två
separata listor; ”reella risker/inbillade
faror”. Listorna kan göras helt anonymt.
Låt eleverna diskutera, utifrån vad de
har skrivit, hur olika rädslor påverkar ens
val. Som lärare observerar du endast hur
eleverna svarar.
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Måla ditt självporträtt!
Min största rädsla:
		
				
				
			
Min “fånigaste” rädsla:
		
				
				
			
Mitt största misslyckande:
							
						
						
Min största prestation:
							
						
						

Övning 4 – Egna rädslor
Titta på sidorna 4–5. Kopiera denna sida
och dela ut till eleverna och låt dem fylla i
raderna. Sedan får de gärna dela med sig
av sina svar till sina klasskamrater.
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Rädslan för att misslyckas är en vanlig faktor
till att vi undviker utmaningar och okända
situationer.
För en clown är misslyckandet en möjlighet. En
clowns liv går ut på att vända floppen till en topp.
Clownen vill bli älskad och ser misslyckandet som
sin möjlighet att nå in i publikens hjärtan.*

Dela in eleverna i smågrupper och låt dem
diskutera:
Vad är ett misslyckande?
När är en ”misslyckad”?
När kan ett misslyckande leda till något bra?
Vad kan en lära sig av att misslyckas?
Tips! Här kan du åter igen hitta inspiration i
artisternas svar på sidorna 4–5.

På så vis skapas ett mönster där A kastar till
B som kastar till C tills alla har fångat och
ett sista kast kan gå tillbaka till A.

Övning 5 – Vattenjonglering/om alla tar ansvar
Till övningarna behövs några fryspåsar med
ca 2 dl vatten i varje. Knyt ihop fryspåsarna
och kontrollera att de inte läcker.

Gör nu om kasten i samma mönster, det bör
gå betydligt fortare, eftersom alla nu vet
vem de kastar till och vem som kastar till
dem. Sedan uppmanar du alla att hålla koll
på vem de tar emot ifrån och börjar slänga
in fler påsar. Runt 4-5 stycken bör inte vara
något större problem för en koncentrerad
grupp.

Ställ upp gruppen i en ring, om ni är fler än
tjugo så dela gärna gruppen på två så att
inte ringen blir för stor.
Låt en av påsarna gå ett varv runt i ringen
och berätta att de innehåller vatten och att
hela gruppen i den kommande övningen
måste ta ansvar för att ingen blir blöt. Det
kräver koncentration och försiktighet att
kasta och fånga påsarna.

När det flyter kan ni börja gå omkring på
golvet. Sträva efter att gå lika fort och inte
krocka. Alla fortsätter att dela ansvaret för
påsarna och varandra.

När du har fått tillbaka påsen berättar du att
du nu kommer att söka ögonkontakt med en
av eleverna och sedan kasta påsen till hen,
som fångar, söker en ny ögonkontakt och
kastar på nytt till någon som ännu inte har
fångat.

Diskutera efteråt om alla kände sig trygga i
övningen. Sannolikt så har några blivit lite
nervösa och kanske har någon påse gått
sönder och någon blivit lite nerstänkt. Prata
också om huruvida det är farligt att vara
rädd och om hur en liten risk (att bli blöt)
kan upplevas som väldigt skrämmande.
Allas upplevelser är värdefulla.

Be eleverna komma ihåg vem de kastar till
och vem som kastar till dem.
Tips! @notsoacrobats på Instagram!
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Mod
Om det nu är så att vi faktiskt inte kan kontrollera en massa saker som t.ex.
våra misslyckanden och döden, vore det då inte bättre att vi ägnade all den
tid och energi som idag används för att försöka få kontroll, till att istället
hitta sätt att hantera faktumet att livet består av att inte ha kontroll?

Tänker du "panik" handlar
du därefter också – om du
inte bara ställer dig uppgivet
handfallen.
Tänker du "kontroll" kan du
istället styra dina tankar
till att använda allt det
du lärt dig; att tro på
dig själv, att förvandla
oro till förväntan och
rädsla till energi.
Källa: smartare-liv.se

d
rä
a
sl

neddstäm
het

tviv
el

oro

no
jj
a

Övning 1 – Våga möta rädslan
Vilka strategier har du för
att möta dina rädslor? Alla
elever skriver någon/några
strategier på ett papper och
lämnar in. Sammanställ elevernas svar och skriv upp dem
anonymt på tavlan.

ångest
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Med svaren på tavlan som
underlag får eleverna motivera och diskutera sina svar
tillsammans.

Övning 2 – Ballonger
Flera av artisterna i Bloomensembeln har
berättat att de har en “fånig” rädsla för ballonger. I den här övningen ska vi i trygghet
utmana skräcken för en smällande ballong.

Är det modigt att göra något
om en inte är rädd innan?

Du behöver en ballong och en ballongpump. Trä ballongen över pumpen
och blås upp den till kanske en tredjedel. Sedan går ballong och pump runt
i gruppen och varje deltagare måste
ge ballongen ett tryck med pumpen.
Ballongen kommer att bli allt ömtåligare
och spänningen i gruppen ökar, tills
plötsligt ballongen smäller.

Det går att träna på sina rädslor,
även när de är fobiskt starka. I fobiträning möter en sin rädsla stegvis,
(precis så som cirkusartister tränar
upp sina färdigheter/att möta reella
risker i sitt jobb).
Tanken bakom fobiträning är helt
enkelt att möta och konfrontera sin
rädsla under trygga former.

Tala efteråt om upplevelsen. Var det mer
eller mindre läskigt än vanligt att hantera
ballongen på detta sätt?

Om en är rädd för många saker
kan det också kännas skönt att
börja med de mer ‘överkomliga’
rädslorna. Då blir de stora inte lika
skrämmande.

Övningen ovan går också att utföra
med två personer. Utmaningen är då
att inte bli den som smäller ballongen.
Deltagaren får pumpa ett valfritt antal
pumptag och sedan lämna pump och
ballong till sin motspelare.

Hur skiljer sig modet hos
flyern/undermannen?
Låt eleverna
diskutera och
använd gärna egna
exempel!

Flyer

Underman
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Riskmedvetenhet
Risker är farliga, men för att kunna skapa möjligheter måste vi anta OCH utmana
riskerna. Vi kan inte kontrollera saker som tsunamis eller att drabbas av krig, men
vi har som princip förmågan att ”välja” hur vi hanterar riskerna och vi kan mentalt
vända de svåraste situationer till en möjlighet. Att möta sina rädslor innebär alltid
en risk.* Men att ta risker kan leda till att vi växer.

”NÄR JAG TAR EN RISK KÄNNER JAG MIG LEVANDE. DET
ÄR SOM ATT VÅGA NÅGONTING SOM JAG KANSKE
EGENTLIGEN INTE VÅGAR.
OCH UTIFRÅN DET BRUKAR
OFTA EN MÖJLIGHET VISA
SIG. JAG TROR PÅ MÖJLIGHETER. DET GÄLLER ATT
FÅNGA DE MÖJLIGHETER
MAN VILL HA.”*

kartorna och överför informationen till
den stora kartan på whiteboardtavlan.
Nu kommer hela klassen att kunna se en
bild av hur riskerna på deras skola ser
ut. Peka på de inringade områdena och
fråga klassen vilka risker de tycker finns
där. Börja samla dem på tavlan.

Övning 1 – Risker i skolan
Eleverna ska nu göra en riskanalys av sin
skolmiljö. För en mellanstadieklass kan det
passa bra med skolgården, högstadiet eller
gymnasiet bör arbeta med hela skolan.
Rita först upp en översiktskarta över
skolområdet på whiteboardtavlan.
Alla elever får nu i uppgift att rita av
kartan på ett papper vid sina bord och
sedan med en röd, en orange och en
gul penna, ringa in områden som de
upplever som riskfyllda på sina kartor.
Med en grön penna markerar eleverna
de platser som känns säkra. Samla in

Vad gör att vissa platser känns säkra?
Tala om vad ni kan göra åt de osäkra
platserna. Vilka åtgärder behövs för att
göra dem trygga? Kan åtgärder “lånas”
från de grönmarkerade områdena?
Rapportera era fynd till de högst ansvariga
på er skola.
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Det som kan upplevas som ett hinder
eller ett problem för många, ser
akrobaten ofta som en språngbräda
till nya möjligheter. Genom metodisk
träning bygger akrobaterna steg för
steg upp sin kroppskontroll och sin
orienteringsförmåga i luften för att
kunna röra sig så fritt och viktlöst
som möjligt.*
Philo står på en liten platta många
meter upp i luften. Att stå på samma
platta liggandes på marken är inte
skrämmande för de flesta av oss, det
gör vi gärna.
Låt eleverna diskutera:
Hur har artisterna övat för att
komma dit?

Att säga istället för ”Var försiktig!”
Hjälp dina elever att skapa
medvetenhet genom att säga:

Hjälp dina elever med problemlösning genom att säga:
• Vad är din plan... om du klättrar upp
för den där muren, om du korsar den
där gatan?

• Lägg märke till... att stenarna är hala,
att grenen är stark.
• Ser du... brännässlorna, dina vänner i
närheten?

• Vad kan du använda... för att ta dig
vidare på ditt äventyr?

• Försök att röra... dina fötter försiktigt,
snabbt, kraftfullt.

• Var ska du... lägga den där stenen,
klättra uppför trädet, gräva den där
gropen?

• Försök att använda dina... händer,
fötter, armar, ben.

• Hur ska du... gå ner, gå upp, ta dig
igenom?

• Kan du höra... det forsande vattnet,
de sjungande fåglarna, vinden?

• Vem ska... vara med dig, följa med
dig, hjälpa dig?

• Känner du... hettan från elden, kylan
från snön?

Inspirerad av bilden ”What to say to
kids instead of ’Be careful!’”
av backwoodsmama.com

• Känner du dig... rädd, äventyrslysten,
trött, trygg?

Tips! Klipp ut och sätt upp i lärarrummet!
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Mål som möjliggörare
Att nå mål, oavsett hur stora eller små de är, stärker självförtroendet. Ett mål måste inte vara gigantiskt,
det kan vara något vardagligt (t.ex. ”jag ska göra mina läxor i god tid” eller ”jag ska äta mindre godis”).
Ett mål som till synes är ouppnåeligt delas med fördel in i delmål. När en kan se mer ”görbara” mål blir
det lättare att sätta igång – och därmed nå slutmålet.

Ett bra knep är att göra
en planering med delmål.
Här nedan visar astronauten några av sina
delmål för att uppnå sitt
mål: att åka till månen.

Mål: Åka till månen

Vilka kan delmålen
vara till ”jag ska äta
mindre godis”? Låt
eleverna diskutera.
Sedan får de sätta
sina egna mål på
sidan 22.

4
3
2

Jobb på ESA (European
Space Agency)

Yrke som pilot, flygingenjör eller forskare.

Examen inom natur
eller teknik.

Grit

1

Hård fysisk- och mental
träning.

Grit är ett begrepp som myntats av den amerikanska psykologen Angela Duckworth. På svenska
kan det ersättas med envishet, jävlar anamma,
ihärdighet. Inom begreppet ryms vikten av målsättning, träning, koncentration, förmågan att se
de längre linjerna och inte ge upp. Detta är en
förmåga som en tränar upp.

Källor: esa.int, rymdstyrelsen.se
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Övning 1 – Limbo
I den här övningen försöker vi ta reda på hur olika
förutsättningar och ingångar till en utmaning
påverkar förmågan och resultaten.
Klassen delas in i grupper om 5–6 personer
i varje grupp. Grupperna behöver en tumstock, en pinne av något slag, bandyklubba,
kvastskaft eller bambustav kanske och
papper och penna. Deltagarna försöker nu,
genom att böja kroppen bakåt och gå framåt
ta sig under en så låg pinne som de kan. De
skriver upp sina rekordresultat på pappret
och räknar ut ett medelvärde. När alla grupper är färdiga samlar vi in pappren.
en står inför krävs olika förberedelser för att
nå det bästa resultatet. En del deltagare gör
antagligen mycket bättre ifrån sig på partyt
och för en del är det ganska lika. Någon
kanske hade nytta av den större koncentrationen i en liten grupp och utan musik och
gjorde bättre ifrån sig då.

Läraren kontrollerar pappren och hittar det
sämsta resultatet och räknar ut ett medel
för hela klassen. Samla hela klassen, sätt på
musik och dansa loss en stund. Introducera
sedan Limbon på nytt genom att hålla fram
en pinne. Börja på en höjd som är några
centimeter över det sämsta resultatet från
gruppövningen. Se till att klassen hejar
på varandra, och fortsätt dansa och leka i
musiken. Kommer ni lägre den här gången?
Beroende på vem en är och vilken utmaning

OVIKTIGT

VIKTIGT

BRÅDSKANDE

GÖR
Gör detta idag.

Efter övningen utnyttjar ni tillfället till att
prata och självkännedom och kunskap om
sitt eget lärande som en nyckel till inlärning.

EJ BRÅDSKANDE

SCHEMALÄGG
Bestäm en tid då du
ska göra detta.

DELEGERA

ELIMINERA

Vem kan göra detta åt
dig?

Stryk detta.
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Övning 2 – Eisenhowermodellen
Be eleverna tänka på ett mål/
en dröm de har. Det kan vara
alltifrån att göra färdigt läxan
eller åka till månen.
• Låt dem fundera på: ”Vad behöver jag för att uppnå X? En kopp
kaffe? Hjälp från någon? Att
kunna räkna procent?” Eleverna
skriver upp sina svar på ett
papper.
• Kan eleven sätta upp delmål
längs vägen?
• Nu ska eleverna fundera på i
vilken ordning de ska ta delmålen. Ta Eisenhowermodellen här
bredvid till hjälp!

Sociala medier
– eget värde
Sociala medier blir allt mer
viktiga i våra liv. Likes på
Instagram, Facebook och
andra plattformar avgör hur
vi styr våra liv. Men ska de
verkligen tillåtas vara så viktiga? Vad händer inne i oss?
Hur ger vi oss själva bekräftelse när ingen ser?

En aspekt av digitaliserad
kontakt är den ökade
förekomsten av grooming,
d.v.s när vuxna (oftast män)
lurar barn och unga till
sexuella handlingar på nätet.
Föreningen Aktiv skola har
gjort en prisbelönt film om
detta: “Jag tror jag är lite kär
i dig”. Länk till filmen finns på
sidan 23.
Titta på filmen tillsammans
med dina elever.
Låt eleverna diskutera
fritt kring temat.
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”LIKES”
Vem är viktigast i ett cirkusnummer? I slutet
av föreställningen sker dödsföraktande akter
på språngbräda. Akrobaterna applåderas. Det
som många inte tänker på, är de två som bär
crashmattan. Utan crashmatta kunde akrobaterna skada sig allvarligt. Detta vet de som bär
den. De behöver inte applåder eller ”likes” på
Instagram eller Facebook. De vet att deras insats
är avgörande.

En berättelse ur verkligheten...
”Vi är på kollo, mobilfritt såklart.
Utanför ser vi en dubbel regnbåge. Den
är obruten, går över hela himlen. En
sådan ser en kanske en gång i livet om
en har tur. När vi entusiastiska ropar
till kolloungdomarna att de ska komma
och titta, får vi svaret ‘men jag får inte
fota och lägga upp, då är det ju ingen
idé.’ Ingen av ungdomarna kommer ut
och tittar.”
Fråga dina elever om de känner
igen sig i berättelsen. Vad
betyder ”likes” för dem?

#nofilter
På sociala medier finns massor av
filter en kan använda för att förändra
sitt utseende på bilder och i videor. I
föreställningen har artisterna medvetet valt att inte bära smink.
Låt eleverna diskutera:
Varför använder vi filter? Är det
mest som en ”kul grej” eller
är det för att ”förbättra” vårt
utseende? För att de får oss att
känna oss snyggare?
Varför sminkar vi oss? Är det av
samma skäl som vi använder
filter?

”...Dysmorfofobi...
...eller BDD (Body Dysmorphic Disorder), innebär ett
stort lidande och att man oroar sig för små eller upplevda defekter i sitt utseende som ingen annan ser.
Oron leder till beteenden som att upprepade gånger
kontrollera sitt utseende (t ex i speglar, skyltfönster
mm) och att dölja eller förändra upplevda defekter.
Personer med BDD tenderar att undvika vissa situationer på grund av sitt utseende och utsätter sig ofta
för onödiga, kosmetiska behandlingar. BDD drabbar
både män och kvinnor, och leder till social isolering
och svårigheter att ha ett arbete...”
Källa: ocdstockholm.se
Fråga eleverna om de har hört talas om sjukdomen tidigare. Dela gärna med dig av faktatexten
här ovanför.

Kan sociala medier förstärka utseendefixering och
kroppshets?

Fråga eleverna om de tror att sjukdomen är vanligare hos killar eller hos tjejer. Berätta sedan att
den är lika vanlig hos båda.
19

Mer om dysmorfofobi: Se länkarna på sidan 23!

Samarbete genom
individens ansvar
För att ett samarbete ska fungera behöver alla parter vara aktiva och ta ansvar för sin egen
insats. Det blir särskilt tydligt när vi tittar på akrobater, där några lyfter andra. Om en av
parterna inte tar ansvar för sin uppgift faller alla. Samma synsätt gäller i en klass, i en familj,
i en relation. De flesta av oss har någon gång upplevt hur en själv pumpat in tid, energi och
uppmärksamhet i ett samarbete utan att få något tillbaka. Och vi har också upplevt ett fungerande samarbete, där utbyte sker och alla individer tar ansvar för sin insats. Hur upplever ni
skillnaden? Vad krävs för att det ska kännas givande och fungera bra?

Övning 1 – Falla och räddas
Övningen kräver en golvyta där hela gruppen
får plats att gå omkring, utan att krocka eller
stöta emot väggar eller möbler. Gruppen ska
gå omkring på golvet och när man vill kan
man sträcka upp armarna i luften, klappa i
händerna och falla bakåt med spänd kropp.
Resten av gruppen har till uppgift att blixtsnabbt komma på plats bakom deltagaren och
ta emot hen med sina händer. I början behöver de som fångar hålla sina händer mycket
nära den som faller, ett par centimeter är
lagom. I takt med att gruppen blir tryggare i
mottagningarna så kan man utmana varandra
mer. De som klappar kan också uppmanas att
blunda när hen faller för att göra övningen än
mer spännande.
Efter övningen får eleverna tala om hur
det kändes och fundera på vad som leder
till att det fungerar och vad som leder till
misslyckanden.
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I föreställningen är det ofta två eller fler som
lyfter en person. Artisterna är beroende av
varandra, och samtidigt lika beroende av att
var och en av tar ansvar för sin egen kropp,
sin egen utrustning – och sin läroprocess.
Fråga eleverna:
Hur tar du ansvar för dig själv och hur
du mår? Exempel: ”Jag ser till att sova/
äta ordentligt för att orka hela dagen.”
Hur tar du ansvar för din skolgång?
Exempel: ”Jag ser till att plugga innan
ett prov.”

”EN FLYGANDE TRAPETSARTIST SOM KAN ALLT OM
ATT HANTERA RISKER I TRAPETSEN KAN HA SVÅRT ATT
ANVÄNDA DEN FÖRMÅGAN
I PRIVATLIVET ELLER I EN
KREATIV OCH KAOSFYLLD
PROCESS.”*

Vem är bäst i ett nummer?

Luftakrobat

Luftartisten som släpps ned på
teeterboarden, behöver ha dubbelkunskap (både om luft och
om teeterboard) för att numret
ska fungera. Artisterna lär av
varandra och därför är det bra
om någon är bättre än en själv på
något.

Akrobater

Vem är bäst på vad i detta
nummer? Låt eleverna resonera fritt!
Är alla lika viktiga? Hade
numret kunnat genomföras
utan någon av artisterna?

Catchers

Vad är du riktigt bra på? Vad
kan du lära din kompis? Vad
kan du lära av din kompis?
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MÅL! Grattis!

Mitt mål:

Delmål 9! Nästan i mål!

9
8
Delmål 7! Du klarar det!

7

Start! Delmål 1!

1
6

Delmål 2! Bra start!

2
5
3

Delmål 4! Kämpa på!

4

Förverkliga din dröm!
Du som är lärare kopierar detta blad och delar ut ett varsitt till eleverna. De får nu bestämma ett eget
mål att jobba mot, med delmål på vägen. Skriv dem i rutorna här ovanför. Alla delmålsrutor behöver
inte fyllas i, ett par stycken kan också räcka. Be också eleverna fundera på vad de behöver för att nå de
olika delmålen. Det kan vara t.ex. hjälp från någon, en viss kunskap eller kanske bara ett glas vatten.
Ta inspiration av kapitlet ”Mål som möjliggörare” på sidorna 16–17.
22

Tips och länkar
Sociala medier

*Tilde Björfors forskning:
circusresearch.com
Om Bloom:
https://cirkor.se/bloom

Instagram:
@nyanseravnonsens, @notsoacrobats,
#circusfails

Artiklar

Böcker

Om dysmorfofobi:
https://modernpsykologi.
se/2017/12/14/dysmorfofobi-nar-spegeln-blir-din-fiende/
http://ocdstockholm.se/fakta-statistik/
vad-ar-ocd/dysmorfofobi-bdd/

Rubin Dranger, Johanna: Fröken Livrädd
och Kärleken; Fröken Livrädd och
karriären

Organisationer/
föreningar/
aktivister

Angående filter på sociala medier:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/
allt-fler-vill-se-ut-som-sina-retuscherade-selfies

http://www.carolineengvall.se
http://www.intetillsalu.se

Om ”grit”:
https://myacademy.se/blogg/
grit-paverka-ditt-barns-jaevlar-anamma

http://www.safeselfie.se
https://enviktiggrej.se/for-larare/

Om grooming:
https://www.ecpathotline.se/
vad-ar-grooming

https://seejane.org
https://www.ecpathotline.se/

Om Andreas Olssons hjärnforskning:
https://kaw.wallenberg.org/forskning/
monster-i-hjarnan-visar-var-radsla-detokanda

https://aktivskola.org/

Annat matnyttigt

Videos

Jäntelagen:
http://wwwc.aftonbladet.se/
kvinna/9904/08/jantelagen.html

Bloom trailer:
https://youtu.be/Ikov0pum0Ac

Backamanifestet:
http://maktsalongen.se/backamanifestet/

”Jag tror jag är lite kär i dig” av
Föreningen Aktiv skola:
https://bit.ly/2F2GC0C
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Förändra världen
med nycirkus!
Cirkus Cirkör är en politiskt
obunden ideell organisation
med målet att etablera nycirkusen i Sverige, konstnärligt
och pedagogiskt. Cirkus Cirkörs
pedagogiska verksamhet når
varje år ca 30 000 barn, unga
och äldre, med eller utan
funktionsnedsättning.
Cirkus Cirkör bedriver pedagogisk verksamhet i skolor över hela
Sverige. Om du skulle vilja ha
hjälp att arbeta med nycirkus
som pedagogiskt verktyg, eller
låta dina elever träna nycirkus,
Foton: Linnea Svensson Arbab

kan du kontakta oss på:
pedagogiskaprogram@cirkor.se.
Från och med den 26:e augusti
2019 är det också möjligt att
beställa cirkusshowen ”Passa
in” – en hissnande cirkusshow
om samarbete, tillit och att hitta
sin egen plats. Föreställningen
är ordlös och fungerar utmärkt
att spela för grupper med olika
språkbakgrunder. Tre artister
kommer då till er skola, visar
showen och håller workshops i
normbrytande cirkuskonster.

