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VAD ÄR CIRKUS – I ETT BARNS ÖGON?

Blunda och tänk på ordet cirkus! Vad ser Du? Akrobater, lindansöser, popcorn, 

sockervadd, ett stort färgglatt cirkustält, balanskonstnärer, fartfyllda volter, en röd ridå, 

jonglörer som kastar bananer till varandra, en trollkarl som lurar skjortan av publiken 

eller clowner med alldeles för stora skor och ett leende vars mungipor möts i nacken?

Tanken på cirkus lockar. Inspirerar. Motiverar.

Cirkus är lekfullt, färgglatt och otroligt kul - precis därför är det också ett av vår 

tids allra mest kraftfulla pedagogiska instrument.

Genom denna presentation vill vi uppmuntra Er till att använda den positiva och omåttligt 

starka dragningskraften i cirkusens värld i det fortsatta arbetet för Er verksamhet. Detta såväl 

för skolans värdegrundsarbete som i det ständiga arbetet att utveckla trygga och välmående 

individer och sammansvetsade grupper som trivs med varandra. 

I en cirkusmanege är alla artister lika värda och lika välkomna alldeles oavsett vem man är och 

vad man tycker om - den öppna och varma attityden vill vi lyfta även utanför manegekanten!

”TUSEN TACK FÖR UTOMORDENTLIGT BRA DAGAR MED DIG! 
FÖR FINT BEMÖTANDE AV VÅRA ELEVER, HÄRLIGT ENGAGEMANG OCH EN 

FANTASTISK FÖRESTÄLLNING! VI ÄR ALLA IMPONERADE OCH SUPERNÖJDA!”

Inger Lööv, lärare, särskolan Björkås, Ludvika kommun – 2019.11.27



VAD ÄR CIRKUS – I EN PEDAGOGISK MENING?

Att använda cirkusens värld som en spännande djungel att utforska och upptäcka 

och samtidigt utveckla både grupp och individ så väl fysiskt, psykiskt som socialt 

har genom åren kommit att bli en mycket uppskattad metod i skolarbetet bland 

både personal och elever i grundskolans samtliga årskurser.

Genom cirkusens alla aktiviteter främjas både styrka, kondition, balans, 

koordination, motorik, kroppskontroll, smidighet och spänst för att bara 

nämna några fysiska mervärden. Till detta stärks elevens tålamod, tilliten till 

sig själv och till sina kompisar, mod att våga, självkänsla och gruppens 

förmåga att arbeta och trivas tillsammans.

I cirkusens värld finns något för ALLA och ibland avslutas även skolans cirkusaktivitet 

med en föreställning där klasserna visar sina nyskapade cirkusnummer för varandra. 

Att gå upp på en scen, möta en publik, bli sedd och få en applåd – både som individ och 

som grupp – blir ett guldkantat kvitto på att man faktiskt har lyckats! Tillsammans.

”VI ÄR SUPERNÖJDA. DET HAR BARA VARIT POSITIVA 
KOMMENTARER, AV BARN, FÖRÄLDRAR OCH PERSONAL. 

VÄL INVESTERADE PENGAR. DU ÄR FANTASTISK!”

Anna Lundell, lärare, Nyköpings kommun – 2016.09.19



CIRKUSAKTIVITETER I ER VERKSAMHET

Alla verksamheter har olika storlek och förutsättningar, vilket också skapat en stor flexibilitet 

i upplägget, oavsett om aktiviteterna riktats till förskolebarn, årskurs 1-9 eller särskola.

Den vanligaste modellen är att man låter cirkusprojektet pågå under ett antal 

sammanhängande dagar eller veckor beroende på hur många elever som avses delta. 

Alla klasser som önskar medverka får 2-4 lektioner var i hel- eller halvklass där vi 

under lektionernas gång provar på och fördjupar oss i ett stort antal olika cirkusredskap 

och uttryckssätt, exempelvis jonglering, balans och akrobatik. 

Utgångspunkten är att alla – oavsett åldersgrupp – ska vilja och kunna medverka, ha roligt 

och utvecklas oavsett om man aldrig har gjort något liknande tidigare eller om man 

faktiskt har ganska stora förkunskaper. Många gånger avslutas cirkusveckan med att 

klassen skapar ett färdigt cirkusnummer tillsammans – en konkret och uppskattad 

slutprodukt av hela projektet med fokus på skapande-processen.

Pris: 6 000 - 10 000 kronor per dag, beroende på hur skolverksamheten ser ut, 

hur många elever som berörs och vilket upplägg och omfattning vi siktar mot. 

”DET HÄR ÄR DEN ROLIGASTE TRÄNINGSFORMEN VI HAR 
HAFT, TYCKER JAG SOM JOBBAR INOM HABILITERINGEN. 

BARNEN ÄR GLADA HELA TIDEN OCH GLÖMMER ATT DE TRÄNAR.”

Karin Jonsson, fysioterapeut, Region Östergötland – 2013.12.11



”JAG VILL TACKA DIG IGEN OCH IGEN OCH IGEN!!! 
DET HAR VARIT FANTASTISKT GIVANDE OCH JAG HOPPAS ATT VI 
INOM EN SNAR FRAMTID FÅR MÖJLIGHET ATT ANLITA DIG IGEN.”

FINANSIERING GENOM BIDRAGET SKAPANDE SKOLA

Många kommuner, skolor och förskolor söker varje år Statens kulturråds bidrag 

”Skapande skola” och "Skapande förskola", ett ekonomiskt medel som är avsett att 

stärka skolelevers rätt till möte med kulturlivet och olika konstnärliga uttrycksätt.

Genom Skapande skola har detta cirkusprojekt under de senaste läsåren varit del av 

fler än 15 000 elevers skolverksamhet i 40 kommuner. Cirkusens lekfullhet främjar ett 

konkret värdegrundsarbete där kärnan är att vara en bra kompis, förstå, respektera och se ett 

komplement i varandras likheter och olikheter och genom detta arbeta med skapande av 

något helt nytt tillsammans – ibland en hel elevföreställning på skoltid.

Att också använda ett cirkusprojekt som verktyg för integration bland barn och ungdomar 

har många gånger visat sig mycket framgångsrikt. Cirkuskonsten är ett globalt fenomen som 

genom sin visuella och glädjerika grundidé inspirerar och inbjuder till delaktighet. Något som 

många gånger är centralt i ambitionen att skapa och stärka en genuin vi-känsla.
Ansökan inför läsåret 2021-2022 sker under januari 2021. Mer information finns att läsa på 

Statens kulturråds webbplats: http://www.kulturradet.se/sv/skapande-skola  

Notera: Innan Ni ansöker för detta projekt vill vi självfallet ha en kontakt med Er. 

Jennie Liss, kultursamordnare, Rättviks kommun – 2020.09.23



MARCUS BERTILSSON – PROFESSIONELL KULTURAKTÖR

Kulturrådets krav på professionella kulturaktörer för projekt inom Skapande skola innebär 

att den kulturaktör som skolan ska samarbeta med huvudsakligen ska ha arbetat inom sitt 

område i minst fem år, samt ha en dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar. 

Marcus Bertilsson har under 15 års tid arrangerat och lett cirkusaktiviteter i 

hälsofrämjande syfte i såväl pedagogiska som habiliterande verksamheter i många delar 

av landet. Varje år genomförs en stor mängd projekt inom ramen för Skapande skola och 

som exempel har under bara de senaste fem åren många skolverksamheter i fler än 

40 olika kommuner varit del av detta cirkusprojekt, från stora skolor i storstäderna till 

mindre landsbygdsskolor ute i landet. 

Med en uppväxt som magiker och cirkusartist och sedermera huvudtränare i 

Norrköpings Ungdomscirkus fick Marcus ett genuint sprung ur föreningsverksamhet 

för barn och ungdomar och har därefter med detta i bagaget på heltid sedan 2005 

arbetat målmedvetet med fokus att fortsätta sprida cirkuskonsten som kultur- och 

idrottsform i alla tänkbara sammanhang.

”ETT STORT TACK TILL DEN OERHÖRT PEDAGOGISKA 
MARCUS BERTILSSON SOM HAR KÄMPAT MED OSS. 

DET HAR VARIT MYCKET ROLIGT, SPÄNNANDE OCH LÄRORIKT!”

Pernilla Svensson, lärare, Linköpings kommun – 2018.02.16



”DET ÄR EN ENTYDIG POSITIVUPPLEVELSE AV PROJEKTET HÄR PÅ 
SKOLAN. DET SOM IMPONERADE EXTRA MED DIN INSATS VAR ATT 

DU HADE FÖRMÅGA ATT MÖTA ALLA ELEVER PÅ DERAS NIVÅ.” 

Anton Wijk, lärare, Alvesta kommun – 2016.11.02



”Tack för fantastiska veckor med Cirkusskolan! Alla har varit 
helnöjda, elever, pedagoger och rektor. En lärare som hade sina 
farhågor inför vissa elever, var så imponerad av verksamheten 
och hur alla elever kunde bidra och vara delaktiga. TACK!”
Camilla Eriksson, förstelärare, Harvestadskolan, 

Linköpings kommun – 2018.10.22.

”Tack själv för en superrolig vecka tillsammans med dig. 
Vi var alla väldigt nöjda och fyllda med inspiration efter 
veckan. Så stort TACK för allt ditt engagemang! Du var 
verkligen duktig med våra elever.”
Camilla Kjöraas, förstelärare, Gransäterskolan, 

Håbo kommun – 2015.05.06.

”Tack så jättemycket för att vi fick träffa dig och prova på lite 
inspirerande och utmanande övningar. Du visade och hade så 
bra och tydliga instruktioner. Alla eleverna var med direkt utan 
svårighet. Vi hoppas att du kan få komma tillbaka.” 
Helen Larsson, speciallärare, Värgårdsskolans träningsklass 1-9, 

Kinda kommun – 2020.09.02. 

”Vill bara säga TACK för ett toppenbra projekt tillsammans 
med oss och våra elever. Öppethus blev en succe tack vare 
showen och vi är väldigt nöjda.”
Annika Pettersson Sarhatlic, lärare, Gustaf  Adolfsskolan, 

Norrköpings kommun – 2015.04.27. 

” Idrottslektionerna på vår skola har fått ett lyft. Eleverna 
pratar om veckan som den bästa veckan och de vill "lätt" 
göra detta igen : )”
Lena Flodin-Järvi, lärare, Blötbergets skola, 

Ludvika kommun – 2019.09.30.

”Dagens ros …till Marcus Bertilsson som gjort ett otroligt, 
intensivt och bra cirkusarbete med våra elever, vi är helnöjda.”
Silverdansens skola, Norrköpings kommun – 2016.06.01. 

”Cirkusskolan gjorde ett bestående intryck och ett fint minne 
hos elever och pedagoger. Vi är såååå nöjda!”
Marika Nyberg, lärare, Fritslaskolan, Marks kommun – 2020.02.07.

”Tack Du ska veta att du var oerhört uppskattad från både 
lärare och barn. I utvärdering vi gjorde med barn och 
pedagoger uttryckte alla stor uppskattning. Så tack än en gång.”
Anita Molin, lärare, Emmaskolan, Angered – 2018.06.13.


