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Vad är nycirkus?  
Nycirkus kombinerar traditionella cirkuskonster med andra 
konstformer som teater, dans och musik. Det är sällan några 
riktiga djur med, inom nycirkusen används i stället den mänskli-
ga kroppen. Artisterna gör volter, står på händer, hänger i 
trapetser och klättrar i tyg för att ta några exempel. Nycir-
kusshower brukar också ha ett tema eller en berättelse, och till 
skillnad från den traditionella cirkusen som vi förknippar med 
cirkustält, ser vi ofta nycirkusartisterna på teatrar, på gatan, i 
gympasalar och till och med på operascener!

För att förbereda sig för det variationsrika arbetet utbildar sig 
många cirkuspedagoger och cirkusartister idag på högskolor 
runt om i världen. En av världens bästa utbildningar för cirkus-

artister finns på Stockholms konstnärliga högskola. Dit kom-
mer unga artister från hela världen, men många av studenterna 
kommer också från 
Nycirkusprogrammet, den gymnasieutbildning som Cirkus 
Cirkör och S:t Botvids gymnasium driver i norra Botkyrka. 

Hur går det till på en nycirkusshow? 
Mötet med publiken är viktigt för oss, vi är i samma rum och vi 
delar en erfarenhet. Vi välkomnar skratt, applåder och kom-
mentarer, för era reaktioner är ett bidrag till showen! 

Blixtrande ljus från kameror är däremot farligt för cirkusar-
tisterna. En fotoblixt vid fel tillfälle kan blända och orsaka en 
olycka. Så stäng av era mobiltelefoner, luta er tillbaka och njut! 

Hej lärare. 
Vi ser 
fram emot 
att besöka 
er!
Denna handledning innehåller övningar och resurser som fördjupar 
tematiken i den cirkusshow ni kommer att få se. Handledningen är 
också ett verktyg som ni kan använda för att förbereda er inför  
besöket. Som lärare kan du välja fritt i materialet och presentera det 
du önskar för din elevgrupp. Vissa aktiviteter passar bäst att göra 
innan showen och andra passar bra efteråt. 
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Snart ska ni få se en nycirkusshow! När vi pratar om cirkus kan det 
dyka upp flera tankar och idéer om hur en cirkusshow kan gå till, 
och i övningarna nedan får eleverna illustrera och sätta ord på sina  
förväntningar inför artisternas besök i skolan. 

Förberedelser

1. Bilder
Låt eleverna göra bilder som visar deras förväntningar. Låt dem 
gärna bestämma hur de vill göra bilden, t.ex. om de vill rita, 
måla eller fota, och sätt sedan upp bilderna i klassrummet. 
Efter att ni har sett showen kan ni titta på bilderna tillsammans 
och leta efter likheter och olikheter med det ni fick se. Levde 
showen upp till förväntningarna? 

2. Spindelnätet
Det enda material som behövs för den här övningen är ett 
garnnystan i valfri färg. 

Samla eleverna inomhus eller utomhus sittande i en cirkel.  
En person i cirkeln (föslagsvis en lärare) håller ett garnnystan. 
Hen håller fast i trådänden och rullar, sparkar eller kastar till  
en elev i cirkeln, gärna någon som sitter mitt emot.  

Eleven som tar emot nystanet håller fast i tråden och skickar i 
sin tur vidare till någon annan i cirkeln som inte haft det. Alla får 
nystanet en gång, och så småningom kommer det att formas 
ett mönster som ett spindelnät av garn i cirkeln. Om alla kom-
mer ihåg att hålla fast i garnet kommer tråden i spindelnätet att 
löpa från elev till elev, en visuellt vacker bild. 

Denna övning kan användas för att prata om förväntningar inför 
besöket genom att den som tar emot nystanet säger ett ord om 
till exempel:

1. Vad en tänker på när en hör ordet cirkus eller
2. Vad en tänker på när en ser bilden på sida 6. (Bilden på sidan 

med info om musiken.)  

En utmaning kan sedan vara att försöka rulla ihop garnnystanet 
samma väg som det kom fast baklänges. Äldre deltagare kan 
även försöka räta ut garntråden genom att försöka trassla ut 
nätet utan att någon får släppa taget om tråden!
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"Trassligt" är en cirkusshow på högsta nivå om hjälpsamhet, tillit 
och om rätten att få vara sig själv. Här får vi träffa tre karaktärer som 
tillsammans lyfter, stödjer och snurrar varandra genom det virrvarr 
som är livet. Ibland är det trassligt men hur kan vi hjälpas åt? Med 
hjälp av lindans, parakrobatik, repkonster och jonglering tar artis-
terna med er på en cirkusupplevelse som sätter igång tankar och 
idéer för just er klass att fundera på. Vem är jag utan andra och vad 
kan vi uppnå tillsammans? 

Showen är skapad av Cirkus Cirkörs pedagogiska verksamhet med 
över 20 års erfarenhet av att arbeta med cirkus i skolan. Den är ord-
lös och fungerar utmärkt att spela för grupper med olika språkbak-
grunder.

Artister på bilderna: Stina Otterström, Arttu Lahtinen, Carlotta Risitano Koncept: Alexander Weibel Weibel och Aino Ihanainen 
Regi: Peter Åberg Scenografi och Kostym: Saara Ahola Foto: Alex Hinchcliffe

Trassligt
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Här kommer låtlistan

Tyckte ni om musiken?
Låtar
1. Schurkenlounge 

2. The Ecstasy of Dancing Fleas (2008 Remaster)

3.  Katrilli 

4. Hukkuneen Valssi 

5. Are You an Old Hippie, Sir? (Instrumental)

6.  Lentävä Kalakukko

7.  The Process of Leaving

8. Organism (Mogwai Remix) 

9. Salamiakki

Artister
Candie Hank

Penguin Cafe Orchestra 

NOOLI

Emilia Lajunen & Suvi Oskala

Per Gessle

Saimaa

E.VAX

Grandbrothers, Mogwai

NOOLI
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ÖVNING 2 (2 varianter)

Variant 1 – En vecka
Bestäm en vecka som är er ”göra gott-vecka”, där uppgiften är 
att göra en god gärning per dag.

Cirkörs tips:
Dag 1 – Plocka bort fem skräp från skolgården.
Dag 2 – Skriv eller rita ett vykort och posta det till någon 
    du saknar. 
Dag 3 – Le mot en främling. 
Dag 4 – Säg hej till en granne.
Dag 5 – Låt någon gå före i kön. 
Dag 6  – Gör ett snällt bus som gör någon glad.
Dag 7 – Gör något snällt mot dig själv.

Skriv dagbok och redovisa på måndagen veckan efter. Hur 
mottogs gärningarna? Hur kändes det efteråt? Varför mottas 
det inte alltid på det sätt du förväntar dig?

Vill ni göra fler goda gärningar? Ni kan skapa en ny "göra gott-
vecka" med ett nytt tema, exempelvis miljön, äldre släktingar 
eller småsyskon.

Variant 2 – En längre period
Alla elever får en rosa,  en grön och en gul post-it-lapp. Under 
ca. 10 minuter ska de skriva: 

■  = En god gärning som jag kan göra idag.
■   = Något som jag kan hjälpa någon med.
■   =  Något som jag behöver hjälp med.

Placera post-it-lapparna på en vägg i klassrummet och låt 
eleverna läsa dem tillsammans. Utmaningen är att alla lappar 
ska flyttas till en ny vägg, och en lapp får flyttas endast när 
gärningen är utförd. När alla lappar har flyttats över till den nya 
väggen är uppdraget avklarat! Du som lärare bestämmer hur 
lång tid projektet ska pågå.

Var någon färg svårare än en annan? Var någon färg kvar längre 
än de andra på första väggen?    

Material: 
Post-it-lappar i tre olika färger och pennor. 

Diskussionsunderlag
Här kommer några diskussionsämnen kopplade till showens  
tematik. Lyssna på elevernas reflektioner kring övningarna och 
samtalspunkterna, vår avsikt är att främja reflektion och öppna  
upp för nya tankar. Ni kan diskutera dessa punkter innan eller  
efter showen.  

Frågor:
• Vad är en god gärning? 
• Vilka goda gärningar har du upplevt/gjort?
• Vad kan du göra så att någon annan mår bättre? 
• Kan du förändra världen?

Diskussion i små grupper:
• Vem kan du hjälpa och vem kan hjälpa dig? 
• Hur känns det att be om hjälp?  
• Vem mår bäst? Är det den som hjälper eller den som 
 får hjälp? 

ÖVNING 1

Livsviktigt
Låt eleverna fundera kring vad som är viktigt i deras liv just  
nu och varför. Vad tror de är viktigt för dem när de är vuxna  
och varför?

Gör två gemensamma kollage utifrån frågeställningarna ovan. 
Prata om kollagen i helgrupp efteråt. 

Material:  
Två stora pappersark, pennor eller kritor samt eventuellt  
annat material att skapa med, till exempel tidningar att klippa 
bilder ur.  



Det är 
alltid 

möjligt 
att vara 

snäll.

Inspiration



Vänlighet 
smittar 

– sprid det 
vart du än 

går.

Inspiration
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Inför workshopen! 
Cirkus är en konstform där bredden av cirkusdiscipliner gör att  
det finns något för alla. Detta kommer eleverna få prova på under  
Cirkus Cirkörs workshop hos er.

Att balansera på lina är inte att stå stilla, utan att flytta sin 
tyngdpunkt fram och tillbaka med hjälp av kroppens muskler. 
Försöker en hålla fast balansen faller en garanterat.

Jonglering utvecklar närvaro och tålamod. Både äpplen och 
motorsågar kan användas, vi kommer att undersöka möjlighe-
terna med bollar och många andra jongleringsredskap. 

Trapets testar vi om förutsättningarna finns på er skola. Här 
kommer ni få utmana ert mod och hänga upp och ner ovanför 
gympasalsgolvet.

I akrobatik är allt möjligt, det en inte kan idag kan en lära sig 
att klara. Genom att träna kroppskontroll, styrka och rörlighet 
flyttas gränserna för vad som är fysiskt möjligt, steg för steg. 

I parakrobatik tränar vi på att samarbeta och lita på att våra 
kompisar kan bära oss. Vi bygger cirkuspyramider och upp-
täcker hur starka vi faktiskt kan vara!

Texterna om de olika cirkusdisciplinerna är inspirerade av  
Tilde Björfors forskning. 

Läs mer på sidan 21.
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Tillit & samarbete 
Här kommer några övningar som går bra att göra i klassrummet,  
på skolgården eller där det passar er. Prova gärna övningarna innan 
Cirkus Cirkör kommer på besök!

Bollkastning i ring
För att den här övningen ska gå vägen behöver alla ta ge- 
mensamt ansvar. Allt material som behövs är tre till fem  
(jonglerings) bollar.

1. Elever och lärare ställer sig i en cirkel. En lärare säger  
namnet på en av eleverna, får kontakt, och kastar sedan  
bollen till eleven. Eleven fångar, säger namnet på en annan 
elev som ännu inte haft bollen, och kastar på nytt. Så fort- 
sätter det tills alla i klassen har fångat och kastat bollen.  
Den sista eleven kastar tillbaka till läraren. 

2. Nu gäller det att komma ihåg vem en fick bollen av och vem 
en kastade till, för nu ska eleverna och lärarna byta platser i 
cirkeln. Sedan ska bollen kastas i exakt samma ordning som i 
förra rundan, men den kommer att gå runt i ett nytt mönster. 

3. När klassen fått in rutinen går det att succesivt lägga in  
fler bollar. 

Tips!  
Utveckla övningen genom att lösa upp cirkeln och låta 
eleverna röra sig fritt i rummet utan att ändra ordningen 
som bollen kastas i. Tänk på att få ögonkontakt med 
den person en kastar till innan en kastar. När klassen kan 
ordningen och allt flyter kan ni också ta bort regeln att en 
måste säga namnet innan en kastar. Påminn bara eleverna 
om att de måste vara beredda på att fånga från den som är 
före i kedjan.

Ett annat tips! 
Undersök hur många bollar ni kan få in i mönstret. Om det 
är en stor klass kan ni göra två mindre grupper och sedan 
visa varandra era improviserade koreografier.

Gör dina egna jongleringsbollar! 
Du behöver: runda ballonger i fina färger, ris (grötris eller annat 
med runda korn), små plastpåsar och en sax.

1. Börja med att fylla plastpåsen med lite mindre än 1 dl ris.  
Vrid om påsen ett varv och forma en boll. 

2.  Från ballongen klipper du bort den långsmala delen som är 
till för att blåsa i, ballongen ska bara ha den runda delen kvar. 

3.  Trä ballongen på rispåsen och klipp till ännu en ballong.  
Trä på den från andra hållet så att plastpåsen med ris  
inte syns. 

4.  Om du vill ha två olika färger på bollen så klipper du den 
andra ballongen lite mindre än den första, och vill du ha 
mönster så klipper du små hål i den andra ballongen innan  
du trär den på bollen.

Se en film om hur du gör jongleringsbollar på 
cirkor.se/cirkusiskolan

Färg, (form) och familj
I den här övningen tränas koncentration och samarbete. Dela in 
eleverna i fyra grupper, det är viktigt att grupperna är lika stora. 
Går det inte att dela eleverna jämnt i fyra grupper kan ni dela i 
tre grupper, men fyra är att rekommendera.

1. Eleverna delas in i fyra grupper. Grupperna får varsitt färgat 
band eller något annat som visar vilken grupp de tillhör.

2. Sätt igång övningen genom att spela glad musik. Så länge 
musiken spelar kan eleverna röra sig fritt över ett förutbe-
stämt område.

3. Så fort musiken stängs av säger läraren antingen “Färg!” 
eller “Familj!”. Om det är “Färg!” ska eleverna samlas i sina 
färggrupper. Om det är “Familj!” ska eleverna samla ihop en 
familj på fyra personer, en person från varje färg. 
 
 
Tips!  
Lägg till ett tredje kommando som heter “Form”. Då säger 
läraren till exempel “Form: cirkel”, och hela gruppen 
bildar en cirkel, men två av samma färg får inte stå bredvid 
varandra. Detta är bra för att också hela gruppen ska se 
varandra och arbeta tillsammans. 
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Tillit & samarbete 
fortsättning
Snörlek eller Ta-band
Om eleverna frågar en äldre person så kommer hen garante-
rat att känna igen den här övningen! Snörleken har underhållit 
många generationer barn, åtminstone tills de moderna leksa-
ker kom. Allt som behövs är ett enkelt snöre, oändlig fantasi 
och framför allt manuell förmåga som en självklart utvecklar 
under övningens gång. 

Poängen med övningen är att turas om att forma inflätade figu-
rer med snöret runt sina egna fingrar. Eleverna turas om att ta 
snöret från kamraternas händer för att ge liv åt nya former.
 
En av de bästa sakerna med snörleken är att hur många elever 
som helst kan leka tillsammans. Det finns figurer som Vaggan,  
Eiffeltornet och Kaffekoppen, men det roliga är att ni kan hitta  
på nya, egna figurer hela tiden.

Den här videon publicerades på Facebook 2016, blev fram-
gångsrik och har nu setts över 107 miljoner gånger!
https://www.facebook.com/angiewardonline/vide-
os/10153877376809699/

Befria din kompis! 
Här tränar vi uppmärksamhet, koncentration och på att stötta 
varandra. 

1. Varje elev har en ärtpåse eller liknande på huvudet och går, 
springer eller kryper runt. 

2. Om en elev tappar sin ärtpåse blir hen förstenad. En kompis 
som fortfarande har sin ärtpåse på huvudet kan befria genom 
att plocka upp ärtpåsen från golvet och lägga tillbaka den  
på den förstenades huvud.  

Tips!  
Ärtpåsen kan placeras på andra kroppsdelar som axlar, 
fötter, mage och händer. 

 

Pest eller kolera  
Den här övningen hjälper grupper i alla åldrar att lära känna 
varandra genom att samarbeta, kompromissa, argumentera 
och lyssna på på varandra. 

Se till att ha en yta där alla får plats. Se även till att det finns  
två olika platser att förflytta sig mellan, exempelvis två väggar.

1. Alla börjar en och en. Du som lärare ger två alternativ att 
välja mellan, till exempel ”sommarlov eller jullov”. Samtidigt 
som du säger ”sommarlov” pekar du mot ena väggen och  
när du säger ”jullov” pekar du mot den andra.  

2. Deltagarna måste nu bestämma vilket av dessa lov de gillar 
bäst, eller vilket som är minst tråkigt om de inte gillar något 
lov. De går sedan till den sidan av rummet vars påstående  
de tyckte mest om. 

3. När alla har valt en sida kan du fråga deltagarna varför de 
valde som de gjorde.

En twist
När ni har gjort några rundor och eleverna börjar bli varma i klä-
derna kan du dela in dem i par. När du nu säger ett påstående så 
måste de komma överens om till vilken vägg de ska gå.

För att ytterligare avancera kan du dela in dem i större grupper 
om till exempel fyra och fyra. Också nu måste eleverna komma 
överens med varandra om vart de ska ställa sig, för gruppen får 
inte dela sig. 

Avslut
När ni har gjort den här övningen kan det vara intressant att i 
slutet fråga vad eleverna tror att syftet med övningen var.  
Du kan även fråga dem när det var lättast respektive svårast att 
bestämma vart en skulle stå. Ofta är det lättast att bestämma 
själv och svårast när de är flera, men varför tror eleverna att  
det är så?

EXEMPEL PÅ PÅSTÅENDEN

Generella exempel:
• Vinter eller sommar
• Frukt eller grönsaker
• Godis eller chips
• Matte eller fysik
• Katt eller hund
• Popmusik eller rock
• Blå eller grön

Cirkusrelaterade exempel:
• Styrka eller kondition
• Träna eller uppträda
• Jonglera eller gå på lina
• Kullerbytta eller hjulning
• Lekar eller tävlingar
• Luftakrobatik eller parakrobatik
• Soloartist eller duo/grupp
• Träna en gång i veckan eller träna tre gånger i veckan
• Diabolo eller snurra tallrik
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Cirkus i skolämnen
Alla är vi olika och vi lär oss på olika sätt, och cirkusen inspirerar 
och ger verktyg för en kreativ inlärning. Här är några tips på hur ni 
kan jobba med cirkus i skolämnena. Varför inte ha en temavecka 
där ni låter samtliga ämnen inspireras av cirkus? Det kan ni göra till 
exempel i samband med Cirkus Cirkörs besök, eller efteråt!

HEMKUNSKAP: Baka lyckokakor  
Skriv dina bästa lyckönskningar till dina klasskompisar!

Ingredienser till 40 kakor
2 äggvitor
1 dl vatten
0,5 dl matolja
1 dl vatten
1,5 dl vetemjöl
1, 5 dl maizena
1,5 dl socker
1 tsk vaniljsocker
1 krm salt

Gör så här: 
1. Skriv remsor med lyckönskningar, ca. en decimeter långa 

och en centimeter höga. Sätt ugnen på 175 grader. 

2.  Vispa ihop äggvitor, olja och vatten. 

3.  Blanda alla torra ingredienser och sikta ner dem i äggvispet. 
Tillsätt vattnet och vispa ihop till en smet. 

4.  Lägg bakplåtspapper på en plåt. Klicka ut en matsked  
smet och bred ut den till en jämn cirkel på cirka 1 dm2, gör 
likadant med resten av smeten. Det är lättast att göra några 
åt gången. 
 

5.  Baka kakorna mitt i ugnen i cirka 7–8 minuter tills de har fått 
en  lätt gyllenbrun färg. 

6. När kakorna kommit ut ur ugnen: 
– Vänd kakan. 
– Lägg din lyckönskning i mitten på kakan. 
– Vik ihop en gång tvärs över. Det är lite varmt för fingrarna, 
så var försiktig. Har du handskar så kan du använda dem. 
– Använd sedan kanten på en skål för att få till den där böjen 
i mitten (se bild). 

7.  Låt kakan svalna i till exempel en muffinsform så att den 
håller formen.
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Cirkus i skolämnen,
fortsättning 
TEXTILSLÖJD:  Gör ett lapptäcke tillsammans till en person 
som behöver det.
Alla elever i klassen lär sig en grundstickning under en  
textilslöjdlektion.  

I slutet av lektionen får eleverna uppgiften att skapa ett eller 
flera fyrkantiga verk i storleken 15x15 cm. Använd gärna ullgarn 
av samma storlek från 10 mm och uppåt. De kan använda sig av 
tekniken som de lärt sig i klassrummet eller så frågar de någon 
i familjen om hjälp. 
 
När alla verk har samlats in hjälps alla åt att under en 
textilslöjdslektion sy ihop alla fyrkanter till ett lapptäcke.
 
Lapptäcket skänks sedan till en person eller organisation som 
behöver det.

MATTE: Jaga snören
Matematikinnehåll: mäta längder, jämföra längder och räkna 
poäng (addition, multiplikation). 

Material: 
Garn i fyra olika färger (gult, blått, rosa och grönt), måttband, 
protokoll, pennor och lådor.

Naturförutsättningar: träd och buskar.

Övningen kan utföras i alla åldrar, variera bara räknesätten.

Förberedelser: Läraren hänger upp snören i olika längder och 
de fyra olika färgerna på ett område utomhus. Läraren delar 
sedan in eleverna i två lag. På en given signal får alla springa 
och samla in snören, en får bara hämta ett snöre åt gången och 
snörena läggs i lagets låda.
 
Båda grupperna startar samtidigt. Efter tre minuter ber du alla 
att stanna upp och lagen knyter ihop sina snören i varandra 
varefter de mäter längden. Det lag som har det längsta ihop-
knutna snöret vinner.

Dela ut ett protokoll till varje grupp. Vilket lag vinner om ni 
räknar poängen utifrån protokollet på ert snöre? 

SO:  
Ge eleverna i uppgift att leta upp exempel på personer som 
gjort goda gärningar och förändrat samhället till det bättre. 
Eleverna skriver en kort faktatext om personen och redovisar 
för kamraterna.

IDROTT:
Ge eleverna i uppgift att bygga en hinderbana där de tolv 
motoriska grundformerna ingår, det vill säga att kasta, fånga, 
hänga, balansera, rulla, hoppa, stödja, klättra, åla, krypa, gå 
och springa. Dessa motoriska grundformer är basen i nästan  
all cirkus.  

Se illustration på nästa sida.
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De motoriska 
grundformerna 
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Visste du att alla, oavsett språk eller funktionsnedsättning, kan 
uppskatta en cirkusshow och träna cirkus tillsammans med våra 
pedagoger? Showen är ordlös och fungerar utmärkt att spela  
för grupper med olika språkbakgrunder.

Ska en eftersträva att anpassa sig så långt 
det går för att passa in bättre? Nja, inom 
cirkusen har vi en annan syn. Här har vi all-
tid velat ifrågasätta normer och normalitet. 
Cirkusen vill lyfta fram det unika och 
speciella hos varje person istället för att 
sträva mot mitten.  Här har alla rätt att vara 
så unika de vill och när vi tränar cirkus  
med funktionsnedsatta lyfter vi fram det 
unika hos dem istället för att försöka ändra 
på det.  

– Tilde Björfors, en av grundarna till Cirkus Cirkör. 

Cirkörs pedagogiska värdegrund
I vår pedagogik finns det tre grundpelare som är viktiga i all 
cirkusträning med personer med funktionsnedsättning.

1. Se individen – inte funktionsnedsättningen
Vi vill fokusera på individen och inte på nedsättningen. Vi 
märker att eleverna klarar av saker som vi kanske utgår från att 
de inte klarar om vi enbart tittar på deras diagnoser. 

2. Låt svaghet bli styrka
En funktionsnedsättning ses ofta som en brist eller en svaghet. 
Men brister kan också ruva på styrkor. En elev med motoriska 
nedsättningar kanske är bra på att vara närvarande när hen går 
på lina.

3. Gör det omöjliga – inte det möjliga
Att allting är möjligt är utgångspunkten i cirkuskulturen, och 
eftersom vi sett synskadade lära sig jonglera och rullstolsbur-
na gå på lina under vår träning, så vet vi att det också gäller 
funktionsnedsatta. Cirkusträningen anpassas efter förmåga 
och alla kan kära sig mycket mer än vad de själva tror. Det är 
häftigt att överskrida sina gränser!
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Övningar för särskola 
Bollövning
Det här är en enkel och rolig förövning till jonglering som går 
ut på att kasta och fånga, men här övas också koordinations-
förmågan att hålla koll på musik och boll samtidigt. 

1. Lärare och elever sitter i en cirkel på stolar, rullstolar eller 
på golvet. En lärare sitter på golvet i mitten av cirkeln och 
en annan sköter musiken.

2. När musiken spelar skickas eller kastas en boll till en elev i 
cirkeln. Bollen passas sedan runt i cirkeln i turordning tills 
musiken pausas. Då är uppgiften för eleven som har bollen 
att passa den till läraren som sitter i mitten.

3. När musiken spelas igen görs proceduren om från början, 
men läraren passar bollen till en annan elev. Efter en stund 
läggs ytterligare en boll till, så att två bollar skickas runt 
samtidigt.

 Tips! 
 Efter en stund kan läraren välja att bollen passas huller om 

buller, dvs. bollen behöver inte passas i turordning. I övrigt 
fungerar övningen på samma sätt, men när musiken pau-
sas kan eleverna göra ett tecken om de vill ha bollen, det 
kan t.ex. vara en klapp, en harkling eller en vinkning. Det 
kan hända att flera elever gör tecknet samtidigt, då passar 
läraren bollen till den som hen ser först.

Rockringsvandring
Det här är en övning som tränar samarbete, rörlighet, balans 
och problemlösning. 

1. Alla elever och lärare ställer sig i en cirkel och håller  
varandra i händerna. En rockring hängs över en lärares 
handled. 

2. Nu gäller det att samarbeta för att få rockringen att vandra 
runt ett helt varv i cirkeln, helt utan att släppa varandras 
händer.

Tänk på att ni kan välja att antingen kliva igenom ringen  
med benen först eller börja uppifrån över huvudet, vilket  
sätt som fungerar bäst varierar ofta från elev till elev. 

Om ni har rullstolsburna elever i klassen kan ni ersätta rock-
ringen med två hopknutna hopprep. Då blir det möjligt att 
komma igenom ringen genom att köra över den.

Utmaning! Gör övningen en gång och ta tid, gör sedan  
övningen igen och försök att slå rekord.
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Föreningar som gör  
goda gärningar
Clowner utan Gränser 
Grundades 1996 och är en ideell förening vars kärna är deras 
artister som är volontärer och medlemmar i organisationen. 
Artisterna donerar sin tid och talang till Clowner utan Gränser  
i tron på att skratt, glädje och kultur gör världen till en hopp-
fullare och fredligare plats. Artisterna är verksamma inom 
allt ifrån musik, magi, fysisk komedi, teater, clown, akrobatik, 
cirkus, dans och pedagogik. Det som är gemensamt för dem 
alla är hur de använder sin kompetens och engagemang för  
att stärka människor i utsatthets livslust och psykosociala  
hälsa. I organisationen är idag cirka 150 artister medlemmar. 

Kontoret ligger i Stockholm där de arbetar för flickors rättig- 
heter och utsatta barn i Sverige, bedriver fredsfrämjande  
arbete och utför katastrofinsatser.

Clowns Without Borders International 
Är den övergripande och internationella organisation som 
svenska Clowner utan Gränser är en del av. Totalt finns 14  
medlemsländer i organisationen som styrs av gemensamma 
 stadgar och riktlinjer under ledning av en internationell 
styrelse. Våra syskonorganisationer finns i Spanien, Frankrike, 
Kanada, USA, Belgien, Irland, Australien, England, Finland, 
Tyskland, Schweiz, Sydafrika och Brasilien.

Starta en egen insamling
Bröllop, dop, födelsedag, skolprojekt eller bara ett stort hjärta. 
Oavsett vilket så kan du starta en egen insamling för att sprida 
mer skratt och hopp i världen, till Clowner utan Gränsers 
ordinarie verksamhet eller till ett speciellt projekt som just 
du värnar om. Du kan enkelt starta en insamling antingen via 
Betternow eller Facebook.

Läs mer om Clowner utan gränser:  
https://clownerutangranser.se/

Föreningen Soluppgången
Ingen kan göra allt. Alla kan göra något. Tillsammans kan vi 
göra mycket. Föreningen Soluppgången vill dra sitt strå till 
stacken för att göra världen till en lite bättre plats.

Föreningen Soluppgången tror att en mer jämlik värld är bättre 
för oss alla. De vill med hjälp av resurssnålt handarbete dela 
med sig av det överflöd vi har i den här delen av världen. Deras 
handarbete omvandlas till mikrolån via Kiva, i första hand till 
kvinnor som sysslar med odling i så kallade utvecklingsländer.

Vill ni också göra skillnad? Hjälp dem att sticka eller skänk garn 
så att de kan fortsätta sitt arbete. 

Garn och stickat skickas till: 
Föreningen Soluppgången
c/o Eriksson
Hörngatan 33
461 50 Trollhättan



19

Cirkusens historia 
Cirkus är ett latinskt ord som betyder rundel eller ovalform. Namnet 
härstammar från romersk tid och betecknade från början de ryttar-
banor där de antika romarna arrangerade hästkapplöpningar och 
annan underhållning. Romarna hämtade inspiration från det antika 
Grekland, där hästar ansågs heliga och hästkapplöpningar var ett 
sätt att visa vördnad för gudarna.

Under de olympiska spelen utfördes dramatik med sångin-
slag och dansuppvisningar vid sidan av idrottstävlingarna. 
Uppvisningar med ryttarkonst, dans och musik i syfte att hedra 
Olympens gudar kan betraktas som de allra första cirkusföre-
ställningarna.

Romarna tyckte om storskaliga scenframträdanden och 
arrangerade föreställningar på många platser både i Rom och
andra städer. Till Cirkus Maximus, den största av Roms 
cirkusbyggnader, förde man djur, artister, präster, gladiatorer 
och jättelika gudabilder i triumftåg. Ungefär på samma sätt 
som cirkusen senare anlände till staden med clowner, styltor, 
musiker och popcorn. 

Vi vet att romarna uppskattade lindans och att lindansare från 
Indien, Iran och Egypten uppträdde på de romerska cirkusarna. 
Romarna skilde på lindansare som gick på tunn lina och de som 
gick på grava rep. De som gick på tunn lina kallades aerobater, 
då det såg ut som att de utförde sina konster i fria luften.

Också andra artister fanns med i föreställningarna, till exempel 
gycklare. De utförde akrobatiska konster, gick på styltor eller 
skojade med publiken. De var dåtidens motsvarigheter till våra 
clowner och akrobater.

Cirkusföreställningarna innehöll också vilda djur. Från omkring 
år 100 f.Kr kunde folket få se hetsade lejon, björnar och elefan-
ter strida mot varandra på arenan och inte långt senare kunde 
mänskliga gladiatorer också slåss mot djuren. Det tog 2000 
år innan de vilda djuren började försvinna från arenorna. Idag 
här många länder, bland andra Sverige, infört förbud mot att ha 
vilda djur på cirkus. 

En annan tragisk aspekt av den romerska cirkusen var att 
människor med avvikande utseenden gärna visades upp. 
Kortväxta eller personer med medfödda missbildningar fram-
trädde inför publiken som skrämmande och omänskliga, och 
en fruktansvärd industri av tillverkade missbildningar uppstod 
där kroppsmodifierande operationer utfördes på människor 
för att ge dem märkliga egenheter. Detta var en del av cirkusen 
under en lång tid, även efter romarrikets fall. Ända fram tills på 
1800-talet bedrevs denna sorts industrier som på ett fasans-
fullt sätt utnyttjade människors fattigdom och utsatthet för att 
tillfredsställa morbida fantasier.

Den traditionella cirkusen
Under slutet av 1700-talet återkom cirkuskonsten som kultur-
fenomen. I London byggde Charles Hughes ”The Royal Circus”, 
som blev den första cirkusbyggnaden i England. Föreställning-

arna där innehöll ryttarkonst, trampolin, lindans och volter.  
Philip Astley drev en ryttarskola med undervisning på  
morgonen och uppvisningar på kvällen. 

Under 1800-talet växte cirkuskonsten, och personer som P.T 
(Phineas Taylor) Barnum stod i framkant för utvecklingen. 
Barnum var politiker, entreprenör och författare, och sist men 
inte minst, en välkänd cirkusproducent. Han kallades ”The 
Great American Showman” och hans cirkus kom att kallas ”The 
Greatest Show on Earth”. 

Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var en storhetstid 
för cirkuskonsten. Barnum samarbetade med James Bailey 
och deras kompani ”Barnum & Bailey Greatest Show on Earth” 
turnerade i USA och Europa under många decennier. Från 
denna tid härstammar det mesta av den traditionella cirkus-
estetiken; den röda sammeten, blanka mässingsinstrument 
och enorma tält i rött och gult.  

Under 1910-talet bryter första världskriget ut och påverkar  
all mänsklig aktivitet. Det dröjer till mellankrigstiden innan  
cirkuskonsten åter blir framträdande i Europa, men under  
20- och 30-talen turnérar mängder av cirkuskompanier runt 
om i Europa.

Läs mer: 
historyofcircus.com/circus-origin/
 
Källor:
Barnum-museum.org
Nationalencyklopedin
“Cirkus” av Alfred Rundberg
“Skjeggete damer og siamesiske tvillinger – Fra Tivoli til  
Big Brother" av Herman Berthelsen 
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Nycirkusens historia 

Under den här tiden startades utbildningar som öppnade  
dörren för artister som inte fötts in i cirkusfamiljen. Den tradi-
tionella cirkusen hade skapat ett alternativt samhälle som 
nycirkusen hämtade inspiration från, men i tidens anda ville 
nycirkusartisterna vara en aktiv del av samhället och använda 
sin konstform för att påverka. 

Nycirkusens scener kan vara ett klassrum, en teater, en rock-
arena eller ett cirkustält. För publiken är nycirkusens  
berättande och ofta djurfria föreställningar något annat än  
den klassiska sinnebilden av cirkus. Inom nycirkusen är allt 
möjligt, de fysiska gränserna fortsätter att tänjas just som i 
den traditionella cirkusen. Men med nycirkusen, den moderna 
cirkusen eller nouveau cirque, som är dess franska ursprungs-
namn, skapas allkonstverk i ett gränsöverskridande samarbete 
med andra konstformer och uttrycksätt. 

De första nycirkuskompanierna startade i Frankrike, Australien, 
på USAs västkust och i Storbritannien. Ett av de första kom-
paninerna som använde teater i sina uppträdanden var "Royal 
Lichtenstein Circus".* Bland de första att använda cirkusen som 
ett uttryck för samhällskritik var gruppen "The Pickle Family", 
som genom sina uppträdanden kommenterade världsläget 
och visade sina ståndpunkter på ett förkroppsligat och under-
hållande vis. "The Pickle Family" var noga med att poängtera 
sin demokratiska hållning i gruppen, till exempel att alla artister 
fick lika hög lön och ta lika stor plats i produktionerna. 
 

Nycirkus i Sverige
Flera pekar på den fria gruppen "Jordcirkus" som ett startskott 
för nycirkusen i Sverige. Gruppen hade sin bakgrund inom 
gatuteater och 1980 startade de ett kompani under namnet 
"Jordcirkus". På den tiden användes inte termen “nycirkus”, 
men flera kompanier startade verksamheter med inspira-
tion från Frankrike, Kanada, USA och Danmark, dit svenska 
konstnärer åkte för att utbilda sig inom denna framväxande nya 
konstform. Den första svenska gymnasieutbildningen inom 
cirkus startades 1988 i Gävle, men i dagsläget finns Sveriges 
enda nycirkusutbildning på gymnasienivå i Botkyrka kommun 
och drivs av Cirkus Cirkör och S:t Botvids Gymnasium. 

"Stockholms Vattenfestival" spelade en viktig roll då den  
presenterade nycirkus för en större publik på 1990-talet. 
"Orionteatern" i Stockholm och "Dans- och teaterfestivalen" 
i Göteborg har också varit viktiga aktörer för konstformens 
utveckling i Sverige. 

Det kollektiv som senare skulle komma att bli Cirkus Cirkör 
startade i mitten av 1990-talet. Tilde Björfors, som tagit del av 
nycirkusen i Frankrike, tog initiativet till en festival på Orion-
teatern, “Orionyran”, dit unga konstnärer bjöds in. Några av 
festivalens deltagare, både cirkusartister och musiker, startade 
tillsammans med Tilde ett kollektiv som utvecklades till Cirkus 
Cirkör. Utöver att producera föreställningar började Cirkus 
Cirkör även arrangera aktiviteter för barn och unga. Idag håller 
Cirkus Cirkör flera kurser och workshops för stora som små, 
och turnerar med föreställningar världen över.

Läs mer om Cirkus Cirkörs historia:  
Https://cirkor.se/cirkus-cirkors-historia

Källor:
Https://fringearts.com/2019/04/19/look-back-history-cont-
emporary-circus/

Http://www.historyofcircus.com/circus-origin/history-of 
-contemporary-circus/

Https://theculturetrip.com/europe/france/paris/articles/a-
briefhistory-of-the-circus-in-france/

Http://www.circusresearch.com/content/nycirkus-0

Http://www.e-magin.se/paper/mr89sd2r/paper/1#/paper/
mr89sd2r/10

Under den andra hälften av 1900-talet utvecklades en deltagar-
kultur inom många konstområden. Punkrock, performancekonst 
och amatörteater blev vanligare och mötte en allt större publik. 
Inom cirkuskonsten kom initiativet från artister som ville arbeta 
med kollektivt skapande och lämna den traditionella cirkusen där 
individuella akter blir presenterade av en cirkusdirektör. 
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Tildes forskning 
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 discipliner och hur disciplinerna kan kopplas till olika 
dimensioner av livet. I forskningen undersöker hon också hur 
artister förhåller sig till rädsla och risk samt cirkusens inneboende 
möjligheter. Hon skriver:

Ett hundratal artister och kompanier har varit involverade i pro- 
jektet. Jag har valt artister som definierar sig utifrån en specifik 
disciplin, detta för att mer specifikt kunna studera discipliner-
nas olika karaktärer, uttryck och behov. Till min hjälp har jag 
haft stödforskare från en rad olika vetenskapsområden, till 
exempel ekonomi, neurologi, pedagogik och teatervetenskap. 
I samarbete med dessa har jag fått möjlighet att utforska konst-
formen och dess förmåga att överskrida gränser utifrån flera 
olika perspektiv: både inifrån och utifrån, genom teori  
och praktik. Stödforskarna har, parallellt med detta projekt, 
bedrivit en angränsande forskning om cirkus som gräns- 
överskridare utifrån sina respektive vetenskapsområden. På 
så sätt har vi tillsammans fått tillgång till en bred och fördjupad 
bild som täcker ett stort område.

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 om det kommer så mycket gott ur det?

Risker är farliga, men för att kunna skapa möjligheter måste vi 
anta och utmana riskerna. Så fort vi tar vårt första andetag får  
vi vår 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.

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. 

Rädslan är det som ofta hindrar oss från 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 arbe-
tet. 70% handlar om att mentalt kunna släp-
pa taget om trapetsen och ha tillit.

Och där kommer vi fram till det som flera filosofer, religions-
vetare och jag själv har kommit fram till – att meningen med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
livet är att sträva och vilja växa. Som några andra intervjuade 
personer uttrycker det: 
 

Jag tror att rädslan måste finnas där, för 
annars skulle allt vara så himla enkelt. Det 
är det som gör det utmanade och roligt. 
När en spelar safe kommer en inte så långt, 
varken som artist eller i livet. Det blir gan-
ska mediokert i längden. 

En kan vara bra på att hoppa 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!

Utdrag ur Tildes forskning. Läs mer om forskningen och om 
resultaten på circusresearch.com 
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Träna mer cirkus 
Upp och hoppa med Cirkus Cirkör 
Filmerna fungerar som "Brain Breaks", det vill säga att bryta  
av stillasittande med rörelsepauser. Korta pauser ökar 
koncentration, kreativitet och välmående.

1. https://www.youtube.com/watch?v=WGLTZIEg-
qpE&t=268s

2. https://www.youtube.com/watch?v=vfnnqQ1elp0
3. https://www.youtube.com/watch?v=KAo2mxAkM-

3g&t=389s

Rörelsefilmer
Elever med motoriska, intellektuella och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar kan av olika skäl ha svårigheter att 
tillgodogöra sig rekommenderad mängd fysisk aktivitet.  
Alla barn och ungdomar har behov av och rätt att få delta i 
fysisk aktivitet och få uppleva rörelseglädje utifrån sina egna 
förutsättningar. Programserien kan användas som komple- 
ment till annan fysisk aktivitet under skoldagen, som ett  
avbrott mellan lektioner eller för att höja aktiviteten under 
längre lektionspass.
https://urplay.se/serie/216895-rorelsefilmer

Materialinköp
Varsam: https://www.varsam.se/jonglering
Fler bollar i Luften: https://www.flerbollar.se/

SUGEN ATT TRÄNA MER CIRKUS? 
HIT KAN DU VÄNDA DIG:   

Stockholm
Cirkus Cirkör
Circus le Fou
Cirkus Normal
Kulturskolan i Järfälla
Kulturskolan I Sundbyberg

Västra götalandsregionen
Cirkus Cirkör på Stora teatern och i Sjumilahallen
Cirkus Unik
Cirkusexpressen i Uddevalla
Magnus Cirkusskola Falkenberg
Kulturskolan Angered
Kulturskolan Mark

Östergötland
Norrköpings ungdomscirkus
Cirkus och Varieté

Gävleborg
Kulturskolan 

Jämtland
Nordcirkus

Skåne
Malmö Cirkusskola
Skurups kulturskola

Västernorrland
Sundsvalls Stadscirkus

Lappland
Kulturakademin i Tärnaby och Storuman

Västmanland
Gycklargruppen TRIX

Uppsala
Uppsala ungdomscirkus
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Film & boktips 
FILMER

Tema cirkus
Cirkus Imago – en chans på miljonen (barntillåten)
Cirkus (Charlie Chaplin) (barntillåten)
American Experience: The Circus (från 7 år)
The greatest Showman (från 11 år)
Water for elephants (från 11 år)

Tema goda gärningar 
Skicka vidare (från 11 år)

BÖCKER

Om nycirkus
Björfors, Tilde & Lind, Kajsa: Inuti ett cirkushjärta
Cirkus Cirkör & Clowner utan Gränser: Drömma Skratta Våga 
(inspirationsbok om cirkusträning för asylsökande)

Om traditionell cirkus
Rundberg, Alfred: Cirkus
Verney, Peter: Here Comes the Circus

Foto- och bildböcker
Edwall, Mattias: Cirkus
Malmsten, Bodil & Gedda, Hans: Cirkus: Circus = Cirque
Neideman, Magnus & Dahlström, Helena: Out of Circus:  
Cirkus Cirkör

Cirkusböcker för barn
Hallberg, Lin: Miss Amanda Hill (bokserie, 6–9 år)
Höjer, Dan: Cirkusdeckarna (bokserie 6–9 år)
Martin Widmark: Lasse Majas detektivbyrå – Cirkus-
mysteriet (6–10 år)
Jacobson, Lennart & Mérigot, Tinou: Cirkuskonster:  
Handbok för nybörjare

Inspirationsböcker för barn
Yousafzai, Malala: Malalas magiska penna (6–9 år)
Arrhenius, Peter: Baksidans hemliga hjältar (6–9 år)
Elena Favilli, Francesca Cavallo: Godnattsagor för  
rebelltjejer: 100 berättelser om fantastiska kvinnor (9–12 år)



Cirkus Cirkör är en politiskt obunden och ideell förening som grundades 1995 med målet att etablera nycirkuskonsten i Sverige – konstnärligt och pedagogiskt.  
Cirkus Cirkör erbjuder cirkuskurser och pedagogisk verksamhet i skolor, på äldreboenden, fritidsgårdar med mera. Den pedagogiska verksamheten når varje år  

ca 30 000 barn, unga och äldre, med och utan funktionsnedsättning, runt om i Sverige. Om du är nyfiken på vad mer vi kan erbjuda just din verksamhet, kontakta oss!

08 555 537 34 / pedagogiskaprogram@cirkor.se


