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Sammanfattning

Tanken med projektet Alfaskolan är att stödja och hjälpa barn som har svårigheter att ta till
sig den traditionella skolundervisningen. Behovet av särskilda stödinsatser, främst för barn
med inlärningssvårigheter, är stort och tillgängliga resurser svarar inte fullt ut upp mot
behovsbilden. Stödet skall dessutom utformas så att det enskilda barnet inte särskiljs från
sin skola och klasstillhörighet. Syftet är också att pedagoger skall få kunskap om barns
olika inlärningsstilar och kunna tillägna sig alternativa pedagogiska metoder för att stödja
dessa barn. Vidare skall det finnas en tydlig koppling mellan stödverksamheten, respektive
skola och läraren till den aktuella eleven.  Verksamheten skall också hjälpa barnen att
återta sådant som gått förlorat i tidigare skolarbete. Genom detta arbete förväntas barnets
självkänsla och självbild att stärkas. Alfaskolan representerar också ett synsätt på barn med
skolsvårigheter som bryter mot det etablerade mönstret med utslagning och särbehandling,
vilket flera forskare eftersträvar. Till exempel Solvang (LOCUS 2/99) menar att
svårhanterliga barn i skolan borde kunna leda till utveckling av nya arbetsformer. De
avvikande eleverna kan alltså ses som ett tecken på att skolan måste förändras i enlighet
med den utveckling som äger rum i samhället.

Mitt syfte med den här studien var att undersöka vad det är som händer med eleverna och
om/varför de lär sig lättare i den här speciella miljön. Jag har funnit flera olika faktorer
som har betydelse men det som är tydligast är att eleverna upplever nästan allting som
roligt. Detta kan bero på växlingen mellan olika arbetsuppgifter varvat med rörelse och
andra aktiviteter men också att de upplever innehållet som intressant och meningsfullt.
Sundvall hänvisar till professor Rolf Ekmans forskning om sambandet mellan vårt psyke,
hjärnan och det centrala nervsystemet. ”Hjärnan måste ha roligt!” säger han. Idag vet vi att
känslor är någonting. Känslor är knutna till en mekanism, en substans, så kallade peptider,
som rör sig genom kroppen och tas emot av olika receptorer i hjärnan, i nervsystemet, i
immunförsvaret och så vidare. Om känslorna är negativa försämras olika funktioner. Vår
hjärna är inte som en bilmotor - bra eller dålig, säger Sundvall. Den lever och kan alltid
utvecklas i en stimulerande miljö.

En annan viktig faktor som framkommit tydligt i mina intervjuer är att eleverna tycker att de
får mer hjälp när de inte är så många. För att pedagoger skall kunna använda sig av
Alfaskolans arbetssätt i den vanliga klassrumsmiljön krävs det att elevantalet i klasserna
minskar.

Atterström & Persson (2000) beskriver problematiken kring hur man differentierar sin
pedagogik i praktiken. De menar att det krävs ett nytänkande för att pedagoger skall få
praktiska och effektiva didaktiska verktyg att arbeta med i dessa frågor. De grundar sitt
förslag på senare tiders forskning om individers olikheter och skolans ökade problem att
tillgodose alla elevers särskilda behov. Att problemen med särskilda behov har ökat kan till
stor del ha samband med det ökade antalet elever i klasserna. Minska i stället på antalet
barn i klasserna så att man kan hjälpa varje barn på dess nivå.
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Inledning

Under min utbildning till lärare i årskurs 1-7 har jag blivit alltmer intresserad av barns
olika inlärningsstilar. Många elever som är okoncentrerade och stör lektionerna behöver
hjälp med att komma till ro för att hitta sin inlärningsstil. De behöver inte alls vara
obegåvade utan kanske bara är oroliga och stressade. Hjärnforskning har visat att vår
intelligens blockeras av negativa känslor som stress, oro, sorg, ilska och så vidare. Under
de estetiska kurser jag läst under utbildningen har jag blivit övertygad om vikten av att
variera undervisningen samt att ha med skapande och rörelse under lektionerna. Därför
blev jag mycket intresserad och tog tillfället i akt att få fördjupa mig i Alfaskolans
pedagogik, när Pedagogiskt centrum presenterade sina projekt som skulle kunna ligga till
grund för examensarbeten.

Grundaren av pedagogiken har genom många års erfarenhet av arbete med barn, samt
kontakter med olika forskare kommit fram till ett arbetssätt som fungerar för barn som av
olika anledningar har svårt att ta till sig den traditionella undervisningen. Nedan följer en
beskrivning av verksamheten utifrån grundarens egna ord. (Barns namn som förekommer
är fingerade.)

Alfaskolans pedagogik
Birgitta Sundvall, som är grundare för denna pedagogik, berättar så här:

Min pedagogik började egentligen när jag själv gick i skolan.
Mina första år i skolan var mycket besvärliga. Jag kunde se en text men ändå inte se
den. Jag fick liksom inte tag i innehållet. Jag försökte och försökte men det fungerade
inte. Och jag led av att tvingas sitta där vid min bänk timme efter timme, år efter år med
tomma innehållslösa ord framför mig. Det kröp i hela kroppen, och det var med stor
ansträngning som jag lyckades hålla mig något så när stilla.

Men en dag i femte klass hände det ett ”under”. En kamrat hade lovat att hjälpa mig
med en engelsk grammatikläxa. Vi var ute och hade roligt. Glada och skrattande slog vi
oss ner på marken. När jag öppnade boken såg jag plötsligt hela sidan. Allt var så
tydligt. Efter några minuter kunde jag läxan, utan hjälp.

Så småningom lärde jag mig känna igen ett visst ”tillstånd”, då jag visste att NU kunde
jag lära mig. Jag hittade knep för att bli mottaglig för inlärning. Senare som lärare
kände jag snart igen det här problemet hos många elever som var okoncentrerade och
störde lektionerna. Genom åren kom jag att utveckla en pedagogik som fick alla elever
att utvecklas.

Hon berättar vidare om att hjärnan arbetar på olika våglängder som kan mätas med EEG.
Beta-, Alfa-, Theta- och Deltavågor. I ett avspänt vänligt sinnestillstånd arbetar hjärnan i
Alfavågorna, 7-13 cykler per sekund, s.k. avspänd koncentration. Där sker en effektiv
inlärning. Det var detta tillstånd hon intuitivt lärde sig hitta under sin egen skolgång. Vi
kan inte befinna oss på Alfavåglängden när vi är stressade, spända, rädda, arga osv. En
vänlig känslostämning i klassrummet är nödvändig för en tillfredsställande
inlärningssituation.
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Sundvall hänvisar också till professor Rolf Ekmans1 forskning om sambandet mellan vårt
psyke, hjärnan och det centrala nervsystemet. ”Hjärnan måste ha roligt!” säger han. Idag
vet vi att känslor är någonting. Känslor är knutna till en mekanism, en substans, så kallade
peptider, som rör sig genom kroppen och tas emot av olika receptorer i hjärnan, i
nervsystemet, i immunförsvaret och så vidare. Om känslorna är negativa försämras olika
funktioner. Vår hjärna är inte som en bilmotor - bra eller dålig, säger Sundvall. Den lever
och kan alltid utvecklas i en stimulerande miljö2.

Alfaskolan ligger strax utanför Linköping, med lummiga ängar som sluttar ner mot en sjö.
Hit kommer lärare med elever som anses ha problem för att lära sig hjälpa eleverna hitta
”koden” till inlärningen. De får vägledning och fortsätter sedan i sin egen skola. Elever
med stora svårigheter kommer flera gånger. Tomma ord och siffror ”tänder” inte allas
intelligens. Innehållet är viktigt, menar Sundvall. Hon strävar efter att väva in ett innehåll
med sammanhang och meningsfullhet som väcker goda känslor: omtanke, trygghet,
innerlighet och glädje. Där finns Alfavågorna! Alla sinnen behöver stimuleras för att
utveckla kreativiteten. Vi behöver växla mellan höger och vänster hjärnhalva, mellan
analytiskt3 och holistiskt4, mellan allvar och lekfullhet, mellan fokusering och
defokusering. Mycket av det här är kanske självklart , tillägger hon, och ändå är alltför
många lektioner fulla med ord och siffror, som är ”kemiskt rena” från känslor och
engagemang. Många lärare lurar sig genom att tro att vi inte har tid med annat än
”korvstoppning”. Och så slocknar fler och fler elever och några blir bråkiga, menar hon.

Projektet med Alfaskolan började i Linköping. Sundvall blev tillfrågad om hon kunde
hjälpa Johan som gick i 5-an. Han hade vägrat gå till skolan i tre månaders tid. Rektorer,
lärare, psykologer och kuratorer hade på olika sätt försökt få honom tillbaka, men han
vägrade. Slutligen försökte förtvivlade föräldrar dra honom till skolan. Han rymde till
skogen så fort han kunde.

När Sundvall träffade Johan berättade han att han var så dålig i skolan, han låg alltid sist i
matteboken och förstod ingenting. Hans kamrater gav ”gliringar” och hans lärare ansåg att
han var svagt begåvad. När de började med några matte-tal visade det sig att han kunde
addition men inga andra räknesätt. Sundvall upptäckte snart att han var mycket kreativ och
ett typiskt holistiskt barn. Hon gjorde olika övningar med honom för att hitta vad hon
kallar Alfa-frekvensen - och plötsligt blev han alert och koncentrerad. Inlärningen kunde
börja. Så fort han lärt sig en fas, så frågade han efter nästa. Några timmar i veckan arbetade
de så här och efter några månader var han gott och väl ifatt  och han visste att han var
duktig i  såväl matte som svenska och engelska. Han hade fått självförtroende och var inte
längre rädd för klassrumssituationen.

Sundvall fick sedan ta hand om flera elever som vägrade gå till skolan. Det resulterade i att
fem rektorer, som fått nog av att förvara sina svåra elever i en ”skrubb”, ville starta ett
samarbete där Sundvall skulle hålla studiedagar och utbilda fler lärare i denna pedagogik.

                                                          
1 Rolf Ekman, stressforskare se Ekman, R. och Arnetz,, B. (2002). Stress Molekylerna - individen -
organisationen - samhället
2 se även Hannaford, C. (1997)
3 logiskt, steg för steg
4 helhetstänkande
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Bakgrund
Projekt Alfaskolan är ett delprojekt inom projektet Barns och Ungdomars Bästa som
Pedagogiskt centrum startat. Enhetscheferna i vissa kommundelar har tagit initiativet till
ett gemensamt utvecklingsarbete. Behovet av särskilda stödinsatser, främst för barn med
inlärningssvårigheter, är stort och tillgängliga resurser svarar inte fullt ut upp mot
behovsbilden. Stödet skall dessutom utformas så att det enskilda barnet inte särskiljs från
sin skola och klasstillhörighet. Vidare skall det finnas en tydlig koppling mellan
stödverksamheten, respektive skola och läraren till den aktuella eleven.

• Verksamheten har som syfte att stödja och hjälpa barn som har svårigheter att ta till sig
den traditionella skolundervisningen. Syftet är också att pedagoger skall få kunskap om
barns olika inlärningsstilar och kunna tillägna sig alternativa pedagogiska metoder för
att stödja dessa barn.

 
• Verksamheten skall hjälpa barn med inlärningssvårigheter att hitta sin egen

”inlärningsstil”.
 
• Verksamheten skall också hjälpa barnen att återta sådant som gått förlorat i tidigare

skolarbete. Genom detta arbete förväntas barnets självkänsla och självbild att stärkas.
 
• Projektet Alfaskolan är ett betydelsefullt modell- eller metodarbete. Kunskapen kring

barns olika inlärningsstilar behöver spridas och det är då värdefullt att kunna pröva
dessa teorier i praktiken. Alfaskolan representerar också ett synsätt på barn med
skolsvårigheter som bryter mot det etablerade mönstret med utslagning och
särbehandling.

 
• Huvudprojektet Barns och Ungdomars Bästa kommer att engagera sig i projektet, dels

med visst ekonomiskt stöd, dels för att utvärdera verksamheten.

Syfte och frågeställningar
Mitt syfte är att försöka få grepp om hur ”alfapedagogiken” påverkar eleverna samt hur
eleverna själva upplever att de påverkas. Jag vill också ta reda på hur man integrerar den
här pedagogiken i skolan. Eftersom projektet är ganska nystartat är inte min ambition att
göra någon heltäckande utredning utan mer att belysa vissa delar och se vad metoden
innebär.
För att uppfylla syftet har jag valt att observera några elever, både på Alfaskolan och i
deras vanliga klassrumsmiljö, samt att intervjua dem och deras lärare.

Mina frågeställningar är:

1. Vilka faktorer på Alfaskolan är viktiga för elevernas trivsel och inlärning?

2. Hur kan man använda Alfaskolans pedagogik i den vanliga klassrumsmiljön?
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Litteraturstudie

Specialpedagogikens dilemma
I Lpo-94 (1999)  står det:

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk, och kunskaper främja
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett
var i landet den anordnas ( 1 kap. 2§).
Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning
innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans
resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och
behov. Det finns också olika sätt att nå målen för utbildningen. Därför kan
undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s.6)

Hur undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov samt främja
deras lärande och kunskapsutveckling är inte fastställt. För att få en bild av hur man
bemöter elevers olika förutsättningar och behov börjar jag med att redogöra för hur flera
forskare resonerar kring specialpedagogikens dilemma. Därefter kommer jag att behandla
begreppet individualisering för att sedan komma in på våra olika intelligenser och
inlärningsstilar.

Haug (1998) menar att det i Sverige har funnits en uttalad intention att skapa en
inkluderande skola, baserad på de värden som har sitt ursprung i en orientering mot
demokratiskt deltagande. I praktiken tenderar utvecklingen att gå i motsatt riktning, där
kompensatoriska idéer baserade på individuella hänsynstaganden till behov och nytta är
centrala(ibid). Den kompensatoriska lösningen bygger på tanken att man ska förstärka
elevens svaga sidor för att lyfta upp barnet till den nivå där andra barn befinner sig (Haug,
1998). För att få de extra resurser som detta innebär krävs att sakkunniga på området
diagnostiserar det enskilda barnets problem och behov och rekommenderar bestämda
behandlings- och undervisningsplaner. Men Haug menar att det inte nödvändigtvis finns
ett samband mellan en diagnos och den undervisning barnet behöver. Detta är två skilda
saker, vilket man kan se av den stora floran av diagnoser och det lilla antalet pedagogiska
strategier som man tillämpar på dessa (Ogden, 1995). Vidare anser Haug att
kompensationen ofta inte fungerar så som man har tänkt sig. Barnen kommer sällan upp på
samma nivå som sina klasskamrater, vilket var tanken.

Haug (1998) och Emanuelsson (1976) menar att skolan inte anpassar sig till att barnen
växer upp under andra villkor än tidigare. Man tar inte hänsyn till elevernas nivå, utan
arbetar utifrån egna föreställningar om var nivån bör ligga. ”En skola för alla”, det vill
säga en sammanhållen och väl integrerad verksamhet med optimalt lärande för alla borde
innebära att barns olika stora behov av stimulans och stöd är utmaningar för skolan och
undervisningsgruppen i sin helhet (Emanuelsson, Pedagogiska magasinet 2/00). ”Om en
elev får svårigheter  i skolarbetet, är det nödvändigt att först pröva om skolans arbetssätt
kan ändras.” (Lgr 80 s.54) Även Haug hävdar att specialundervisning inte är en fråga
enbart för speciallärare utan en fråga för hela skolan.
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Normalitet - avvikelse - differentiering
En del av specialpedagogikens kärna har av tradition varit att beskriva och kategorisera
olika slag av avvikelser från det som betraktas som normalt (Emanuelsson, 2001). Det
finns barn som anses ha behov av specialpedagogiska åtgärder och det finns de som inte
anses ha dessa behov. Föreställningen om vad som skall rymmas inom det normala är en
kulturell överenskommelse, en social konstruktion enligt Börjeson ( LOCUS 2/99). Idag
anas ett krympande utrymme för vad som anses vara normalt. ”Barn som för tjugo år
sedan skulle ha kallats busiga klassas idag som hjärnskadade.” (ibid) De senaste årens
ökning av antalet barn i skolklasserna kan vara en av anledningarna till intresset av att få
elever klassificerade som särskilt behövande. Fler inordnas under de behövandes kategori,
vilket leder till ökade resurser till klassen/skolan eller möjlighet att särskilja de
svårarbetade eleverna till särskilda filialer. 

Tore Duvner (Pedagogiska magasinet 3/00) menar att det inte finns någon motsättning
mellan behovet av att analysera de individuella förutsättningarna hos barnet och de mer
generella åtgärderna för en bra skola. Han påpekar att man kan avhjälpa mycket med
generella insatser, men att större svårigheter kräver mer individuella åtgärder. När det inte
räcker med specialundervisning inom klassens ram eller personlig assistent kan en mindre
undervisningsgrupp vara ett bra alternativ, fortsätter han, väl medveten om att detta
uttalande är som att svära i kyrkan för vissa tyckare, som endast litar till sina ideologier.

Per Solvang (LOCUS 2/99) skriver att allt fler elever med svårigheter i skolan i dag får en
medicinsk diagnos. Han menar att det ur ett socialt perspektiv kan innebära individuell
befrielse. Den enskilde eleven avlastas från ansvar; han är inte lat eller dum. Det kan också
ses som en befrielse för anhöriga - det är inte föräldrarna som missköter barnets läxor och
det pekar heller inte på något problem i uppväxtmiljön. Detta kan ses som
medikaliseringens framsida medan baksidan innebär ökad expertkontroll och minskad
tolerans för personlighetsavvikelser. Solvang menar vidare att svårhanterliga barn i skolan
borde kunna leda till utveckling av nya arbetsformer. De avvikande eleverna kan alltså ses
som ett tecken på att skolan måste förändras i enlighet med den utveckling som äger rum i
samhället.

Att diagnostisera barn i medicinska termer är något som både Kärfve (2000) och
Hannaford (1997) kritiserar skarpt. Den sistnämnda menar att vi genom detta stänger in
barnen i en fälla med en förminskad syn på sig själva och sin potential för inlärning. Om
man måste sätta etikett på dem med specifika inlärningssvårigheter vill hon ge dem en
beteckning i enlighet med de underliggande kärnproblemen snarare än med symptomen.
Hennes förslag är SOSOH: Stressed Out, Survival-Oriented Humans. (Sönderstressade
människor, inställda på att överleva.) Kärfve påtalar att lärare tillåts bli utbrända och gå in
i väggen utan att misstänkas ha någon genetisk defekt, medan barn med likartade
stressreaktioner utsätts för diagnoser utan täckning. Hon menar att begreppet DAMP är en
fantasiprodukt som inte fått någon spridning utanför Norden. Inte bara de enskilda barnen
utan samhället som helhet kommer att ta skada av en samhällssyn som skyller sociala
missförhållanden på enskilda individer (ibid).

Om man tittar på vad för typ av problem som gör att vissa elever inte kan följa den
ordinarie undervisningen, finns det oftast inte bara en orsak utan en samverkan av olika
negativa faktorer, som gör att speciella åtgärder vidtas, menar Holmberg (1984). Hon
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diskuterar olika förhållanden som kan vara anledning till att elever inte kan tillgodogöra
sig undervisningen. Några exempel på orsaker är:

- att eleverna är negativt inställda till skolarbetet,
- att de inte klarar av sina uppgifter,
- att de upplevs vara besvärliga eller
- att de har negativa kamratrelationer.

Dessa orsaker är formulerade så att svårigheterna framstår som elevernas svårigheter. Om
man i stället omformulerar ovanstående som:

- att skolarbetet är ointressant för eleverna,
- att arbetsuppgifterna är för svåra,
- att för lite förståelse och tolerans visas eleverna
- att atmosfären är sådan att negativa kamratrelationer uppstår

blir det uppenbart att skolsvårigheterna även kan tänkas vara producerade av skolan, enligt
Holmberg.

Individualisering
Atterström & Persson (2000) beskriver problematiken kring hur man differentierar sin
pedagogik i praktiken. De menar att det krävs ett nytänkande för att pedagoger skall få
praktiska och effektiva didaktiska verktyg att arbeta med i dessa frågor. De grundar sitt
förslag på senare tiders forskning om individers olikheter och skolans ökade problem att
tillgodose alla elevers särskilda behov.

” En framgångsrik utbildning måste på något sätt lyckas kombinera den enskilde
individens förmåga, förutsättningar och motivation med en viss samhällsfunktion (som
t.ex. ett visst yrke), eller åtminstone förse individen med de förutsättningar som han
eller hon behöver för att kunna fungera i ett demokratiskt samhälle med rättigheter,
skyldigheter och valmöjligheter."

(Atterström & Persson, 2000, s.5)

Att anpassa undervisningen efter alla elevers behov har varit ett krav under många år.
Begreppet individualisering är väl känt, men få kan redogöra för vad individualisering
innebär i praktiken (ibid).Under temat ”Utbildning för alla” samlades i juni 1994
representanter för 92 regeringar och 25 internationella organisationer i den spanska staden
Salamanca för att diskutera de grundläggande kursförändringar som krävs för att främja
principen om en integrerad skolgång för alla barn (ibid). Exempel på påståendesatser och
uppmaningar som formulerades då och som introducerar deklarationen lyder:

Vi tror och deklarerar

• att  varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att
uppnå och bibehålla en acceptabel skolningsnivå,

• att varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov,
• att utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på

sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas,
• att elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall
 tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose
 dessa behov.
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• att ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att
bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp
ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de
flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och -
slutligen - hela utbildningssystemet.

 
(Atterström & Persson, 2000, s.10)

Detta dokument visar på flera punkter att barns- och ungdomars olikheter skall ses som en
tillgång i stället för en nackdel. Om alla olika typer av begåvning värderas lika och barn
och ungdomar får mötas i mångfald menar man att diskriminerande attityder kan
motverkas (ibid).

Våra olika intelligenser
Dryden & Vos (1994) skriver i Inlärningsrevolutionen om Harvard-psykologen Howard
Gardner som lägger betoningen på individens olikheter och att det inlärningssätt som vi
traditionellt har sett som det enda, kanske inte är det rätta sättet. Gardner har lagt ner
många år på att analysera den mänskliga hjärnan och han säger att vi har många olika slags
intelligenser. Två av dem värderas högt inom den traditionella skolan.

Den första kallar han lingvistisk intelligens: vår förmåga att läsa, skriva och kommunicera
med ord.
Den andra är logisk eller matematisk intelligens, vår förmåga att resonera och beräkna.

Gardner ( Dryden & Vos, 1994) menar att det har gett oss en förvriden och begränsad bild
av vår inlärningspotential att mycket undervisning runt om i världen lägger tyngdpunkten
på dessa förmågor.
De andra fem som han räknar upp är:

Musikalisk intelligens - lyssnande, spelande, komponerade

Spatial och visuell intelligens - inre seende, skapande, konstruerande

Kinestetisk intelligens - uttryckande, kroppslig koordinering

Interpersonell intelligens - kommunicerande, social

Intrapersonell intelligens - självkännande

Professor Gardner menar nu att det finns ytterligare en intelligens, naturintelligens, som är
förmågan att arbeta och komma överens med naturen.

Dryden & Vos (1994) menar att det finns fler intelligenser, exempelvis:
Förmågan att skapa fullständigt nya koncept genom att länka samman information från
olika delar av hjärnan.

Robert Sternberg (1989) kritiserar intelligensbegreppet och menar att det Gardner
beskriver inte är intelligenser i egentlig mening utan snarare olika typer av talanger.
Atterström och Persson (2000) instämmer i kritiken mot benämningen av begreppet men
menar att Gardners teori på ett föredömligt sätt brutit med den traditionella IQ-hegemonin
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och legitimerat förekomsten av andra typer av kompetens utöver den logisk-matematiska
och lingvistiska.
En bättre benämning istället för intelligenser anser de är kompetenser. En pedagogik som
bygger på Gardners tankar innebär att den individualisering som krävs av den svenska
läroplanen blir en huvudsak. I en miljö där alla typer av kompetens värderas lika blir
utgångspunkten att alla barn skiljer sig åt vad gäller deras profil av förmågor(ibid).

Lena Fejan Ljunghill skriver i Pedagogiska magasinet 3/01:

”En renässans för ett fördjupat kunskapsbegrepp, där ”handens intelligens” har sin
givna plats, skulle tveklöst gynna alla de elever som idag inte når upp till de högt
ställda, men snävt teoretiska, mål vi satt upp för behörighet till gymnasieskolan. Det
handlar inte om sänkta kunskaper i viktiga ämnen som svenska, matematik och
engelska. Det handlar om helt andra vägar att nå dit; om vägar där alla elevers
begåvning tas tillvara och tas på allvar.”

Skolverkets utredningar under det senaste decenniet visar att en tredjedel av eleverna på
högstadiet och gymnasiet finner tillvaron i skolan tråkig och meningslös. Mer än hälften av
eleverna vill arbeta mer med sina händer. En fjärdedel menar att skolarbetet sällan rör
verkliga livet och att de områden de är bra på räknas inte i skolan. I stort sett alla elever
vill ha mer av de praktisk-estetiska ämnena i skolan, av skapande verksamhet (ibid). Alla
de stora pedagogiska filosoferna - alltifrån Sokrates som har kallats ”självverksamhetens
förste pedagog”, till Rosseau, Pestalozzi, Dewey, Freinet, Malaguzzi och Piaget, för att
nämna några - poängterar på olika sätt elevernas eget aktiva skapande som en mycket
viktig väg till kunskap. Fantasi och kreativt skapande är nödvändigt för att ge de teoretiska
kunskaperna liv. De praktisk-estetiska ämnena ska integreras i all undervisning och
genomsyra hela verksamheten för att ge mening och inspiration till kunskapandet (Fejan
Ljunghill, 2001).

Olika inlärningsstilar
Dryden & Vos (1994) menar att det finns tre huvudsakliga inlärningsstilar:

1.  Kinestetiska/kännande inlärare, personer som lär sig bäst när de är involverade, rör sig,
upplever och experimenterar. De kallas även taktila inlärare.

 
2.  Visuella inlärare, lär sig bäst när de kan se bilder av vad de studerar, samt en liten

procentdel som är ”skriftorienterade” och lär sig främst genom att läsa.

3.  Lyssnare, som lär sig bäst genom ljud - musik och tal

De flesta lär sig bäst om man kombinerar alla stilarna på olika sätt (ibid). De menar också
att vi lär oss bäst och snabbast genom att koppla samman flera av vår hjärnas fantastiska
förmågor. Av dessa finns tre förmågor som är viktiga för inlärning; dels hur man lagrar och
hämtar fram information, dels hur man kan använda informationen till att lösa problem och
slutligen hur man använder informationen till att skapa nya idéer. För att kunna ta in
information så snabbt och effektivt som möjligt är det viktigt att hjärnan är i ett tillstånd av
”avslappnad koncentration”. Olika sätt att uppnå detta tillstånd kan vara vissa typer av
meditation eller att lyssna på avslappnande musik. Man rensar sitt sinne så att det
undermedvetna kan ta emot informationen och lagra den i rätt fack.



12

Olika delar av vår hjärna behandlar olika slags information. Vi tar in information genom
våra fem sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Varje hjärnhalva utvecklar och
bearbetar information på ett specifikt sätt. Carla Hannaford (1997) har granskat de starka
band som binder samman kropp, känsla och tanke. Hon menar att vi behöver bli mer
medvetna om kroppens roll i inlärningen allteftersom den dramatiskt blir kartlagd genom
vetenskaplig forskning. Hennes intresse för rörelsens roll i inlärningsprocessen
började när hon arbetade med barn med inlärningssvårigheter. Hon upptäckte hur mycket
lättare de kunde lära sig när de startade lektionerna med enkla rörelser där hela kroppen
aktiverades. Detta ledde till insikten om att rörelse aktiverar nervsystemet i hela kroppen
och gör hela kroppen till ett inlärningsinstrument. Inlärning sker alltså inte bara i hjärnan.
Den logiska hjärnhalvan (vanligen den vänstra) tar hand om detaljer, språkets delar och
processer och lineära mönster. Gestalthjärnan (vanligen den högra) ser helheten, tar hand
om bilder, rytm, känsla och intuition.

Corpus callosum kallas den del av hjärnan som fungerar som förbindelse mellan och
tillåter snabb tillgång till både de lineära detaljerna i den logiska hjärnhalvan och den
fullständiga bilden i gestalthalvan för integrerad tanke. Alla människor har en viss grad av
hemisfärisk
dominans, dvs. är mer eller mindre vänster- eller högerhjärnade (Hannaford,1997).
Ju mer de båda hjärnhalvorna aktiveras genom användning ju intelligentare kan vi fungera.
Hannaford ger exempel på undervisningssätt i matematik som utnyttjar båda hemisfärerna.
Istället för att bara memorera multiplikationstabellen kan man göra samarbetsgrupper som
ansvarar för att komma på ramsor som de sedan lär resten av klassen. Om man kombinerar
siffrorna från den logiska sidan och rytm och bilder från gestaltsidan gör man inlärningen
lättare.

Hannaford (1997) berättar också hur hon själv lärde sig läsa genom sång, alfabetssången,
samt fysisk gestaltning av bokstäverna med kroppen. Fortfarande kommer hon på sig med
att sjunga sången när hon måste sätta in papper i alfabetisk ordning. Barn som lär sig läsa
måste få ord som kan förbindas vid en konkret bild. Enkla korta ord som JA, JAG KAN
kan vara svårare än ett krångligt ord, som dinosaurie, för att de inte väcker någon känsla
eller inre bild hos barnet.

Metod

Metodval
Mitt syfte med den här studien är att försöka få grepp om hur alfapedagogiken påverkar
eleverna samt hur eleverna själva upplever att de påverkas.

Vilken metod man väljer bör avgöras av undersökningens syfte och frågeställningar, enligt
Alvesson och Sköldberg (1994). Man kan dela in de olika metoderna i kvalitativa
respektive kvantitativa metoder. I det här fallet valde jag en kvalitativ metodansats
eftersom jag skulle inrikta min studie på ett fåtal elever och därmed gå mer på djupet. Med
en kvalitativ ansats är målsättningen att skapa förståelse kring ett fenomen.

Min studie kan definieras som en fallstudie då inriktningen är att få insikt, att upptäcka och
tolka det som står i fokus (Merriam, 1998). Fallstudiemetoden kännetecknas också av att
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kunna hantera olika typer av empiriskt material. De tekniker jag använt mig av för att
samla information är observationer, samtal och intervjuer, tekniker som är vanliga också
inom fältforskningstraditionen. Fuglestad (1999) menar att deltagande observation är
huvudmetoden för datainsamling när det gäller fältforskning. Fördelen med observation är
att forskaren kan iaktta direkt hur en människa beter sig i en viss situation och inte enbart
hur hon anser eller tror att hon skulle bete sig (Carlsson, 1997). En nackdel med
observation är att man bara kan se hur men inte varför en människa handlar på ett visst sätt
(ibid). Vi kan inte heller observera allt som sker inför våra ögon. Därför är det oundvikligt
att man som forskare väljer ut det man vill eller behöver se.

Observationerna kan med fördel kompletteras med exempelvis samtal och intervjuer
(Fuglestad, 1999).Vid en intervju får man ta del av elevens egen upplevelse av situationen,
vilket jag anser viktigt i det här fallet, men enbart intervjuer ger en för rekonstruerad bild
av situationen (Patel & Davidsson, 1994). För att få en så hel bild som möjligt av elevernas
inlärningssituation valde jag att använda en kombination av observation och intervju när
jag skulle utföra min studie. Dock kommer mina fältanteckningar att utgöra det viktigaste
materialet, och intervjuerna liksom samtalen kan ses som komplement för att validera, det
vill säga, stärka studiens resultat.

Urval
 I den här studien har jag varit begränsad av verksamhetens utformning. Eftersom
verksamheten inte pågår varje dag har jag fått rätta mig efter de tillfällen som getts. Jag har
observerat fem barn från samma klass vid två tillfällen på Alfaskolan, två pojkar och tre
flickor. Dessa har jag även följt upp i skolan för att se hur de arbetar i sin vanliga
klassrumsmiljö. Första tillfället som jag träffade barnen ute på Alfaskolan var flickornas
första möte med verksamheten. Pojkarna hade olika lång erfarenhet av densamma. Jag har
även samtalat med deras lärare i skolan om deras syn på Alfaskolans pedagogik. Alla
barnen går i år sex och skolan är en medelstor högstadieskola i ett villaområde i utkanten
av en relativt stor stad.

Datainsamling
För att planera observationer och intervjuer fann jag litteratur som redogjorde för olika
grader av strukturering samt för olika roller som forskaren kan anta i dessa situationer (se
t.ex. Kvale, 1997; Larsson, 1994; Patel & Davidsson, 1994). När det gäller observationerna
beskrivs forskarrollen utifrån olika grader av deltagande, vilka alla innebär olika fördelar
och nackdelar vad gäller datainsamlingen (ibid). Jag valde rollen som deltagande
observatör och förde anteckningar utan något särskilt observationsschema, vilket Carlsson
(1997) kallar berättande observation. En deltagande observation i det här utförandet, dvs.
vid så få tillfällen, medför vissa validitetsproblem då jag inte kan vara säker på att det jag
iakttagit, gäller generellt (ibid). Detta har jag försökt att kompensera genom att dessutom
intervjua eleverna och en assistent om deras upplevelse av situationen.

Elevintervjuerna gjordes spontant utan förberedelse för att minska riskerna för att eleverna
blir spända och nervösa. Av samma anledning valde jag att inte använda bandspelare.
Detta skulle ha känts fel eftersom syftet med Alfaskolans pedagogik är att minska stressen
hos eleverna. Eftersom de intervjuade hade olika lång erfarenhet av vistelsen här blev
intervjuerna mer av ostrukturerad art utan bestämda frågeformuleringar eller bestämd
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ordning mellan frågorna (Carlsson,1997). Jag har intervjuat barnen vid två olika tillfällen
med cirka tre veckors mellanrum. Detta för att kunna ta reda på om eleverna kände att de
efter första gången kunnat använda sig av något av Alfaskolans arbetssätt i den vanliga
skolan.

När det gäller samtal med barn förespråkar Doverborg & Pramling Samuelsson (2000)
intervjuer som bygger på att varje barn behandlas som en unik individ, vilket kan innebära
att man dels ställer frågor på olika sätt, dels att man följer upp frågorna med utgångspunkt i
barnets sätt att hantera frågan. I efterhand har jag tillfrågat föräldrar för att få tillåtelse att
dokumentera intervjuerna. Assistenten intervjuade jag vid ett tillfälle på Alfaskolan, även
detta skedde spontant och utan bandspelare. Kontakten med lärare som jag ville intervjua
togs per telefon där vi bestämde tid för lämpligt tillfälle.

Databearbetning och analys
För att ge läsaren en bild av pedagogikens utformning har jag valt att återge
observationerna i resultatet. Med tanke på begränsningen i underlaget samt
tidsbegränsningen kan jag inte dra några avgörande slutsatser av mina analyser. Mina
resultat skulle mer kunna kallas iakttagelser eller glimtar från verksamheten. Mitt syfte är
heller inte att utvärdera verksamheten i sin helhet utan göra en bild av projektet så långt det
nu har fortskridit. Av anonymitetsskäl är barnens och lärarnas namn fingerade. Av samma
skäl har jag inte heller tagit reda på eller nämnt några speciella skäl till varför barnen får ta
del av den här undervisningsmetoden.

Resultat

I det här kapitlet kommer jag att redovisa mina resultat i olika delar. Efter varje avsnitt gör
jag också en analys av mitt resultat. Ute på Alfaskolan gör jag två observationer och
intervjuar barnen vid båda tillfällena. Jag intervjuar också en elevs assistent vid ett tillfälle.
Dessa observationer och intervjuer är ämnade att ge svar på den första frågan under ”Syfte
och frågeställningar”.

1. Vilka faktorer på Alfaskolan är viktiga för elevernas trivsel och inlärning?

Jag gör också en observation i barnens vanliga skola och samtalar med läraren. Detta syftar
till att få svar på frågan:

2. Hur kan man använda Alfaskolans pedagogik i den vanliga klassrumsmiljön?

Grundtanken med Alfaskolans pedagogik
Som första steg träffade jag Birgitta för ett samtal om pedagogiken i Alfaskolan. Hon
berättade hur hon arbetar med eleverna för att de skall nå alfafrekvensen, så kallad avspänd
koncentration (se inledning). Det är viktigt med positiva känslor eftersom negativa känslor
blockerar cellerna, enligt Ekman (2002).

Miljön har avgörande betydelse. Alfaskolan ligger ute på landet med lummiga ängar som
sluttar ner mot en sjö. Huset är en gammal skola där Birgitta har inrett ett rum med soffor
och kuddar i lugna färger så det känns mysigt och inbjudande. Man har inte skolbänkar
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utan får sätta sig skönt tillrätta i de mjuka sofforna med kuddar och filtar. Avslappnande
musik i bakgrunden och levande ljus är självklara inslag i miljön. Det är väsentligt att
väcka stämningar och känslor. Det ger trygghet och självförtroende, menar Birgitta. Hon
poängterar att hjärnan behöver variation och goda känslor för att så ofta som möjligt nå
alfafrekvensen. Därför varvar man skolarbetet med någon form av praktiskt arbete, att
lyssna på en saga, gå en promenad och göra en avslappningsövning där barnen får lära sig
rätt andningsteknik. Arbetspassen är till en början ganska korta men förlängs gradvis
vartefter förmågan och motivationen hos eleverna ökar. När det gäller undervisningen i
svenska, engelska och matematik är det viktigt att eleverna får ”vila” i varje moment för att
känna sig säkra och få självförtroende innan man går vidare. Innehållet i undervisningen är
också viktigt för att eleverna ska få ett känslomässigt engagemang.

Ett måste för att få eleverna motiverade är att läraren också förmedlar en känsla och
övertygelse om att det här kommer att gå, genom att tro på elevens förmåga. En lärare som
inte tror att eleven kan, ger signaler om att det inte kommer att gå och kan då inte heller
hjälpa barnet, menar Birgitta.

En annan detalj som Birgitta är noga med är att gruppen ska fungera bra tillsammans. Hon
diskuterar med barnen innan någon ny elev ska ansluta till gruppen så att det känns bra för
dem. I vissa fall kommer de ut ensamma först för att lära känna miljön och känna sig
trygga med arbetssättet. Sedan hon lärt känna eleverna på det sättet har hon lättare för att
känna vem eller vilka som skulle passa ihop. Vissa kommer två i taget och vissa kommer i
grupp.

Tanken är att de barn som kommer hit skall bli trygga och få självförtroende genom att få
stabila plattformar att stå på när det gäller kunskaper i matematik, engelska och svenska.
Birgitta hävdar att när man har tillgodosett behoven hos de barn som har problem så
fungerar hela klassen bättre.

Observationstillfälle 1
 Fredag den 8 november

8.30
När vi anländer till Alfaskolan denna kalla novembermorgon möts vi av fem glada barn;
två pojkar som varit här förut och tre flickor som var här för första gången, samt deras
assistent från skolan. Birgitta ber barnen börja med att hämta ved ute. Pojkarna får visa
flickorna var veden finns. När vi kommer in slår vi oss ner i sofforna med varsin filt. Ett
ljus är tänt på bordet och lugn musik hörs i bakgrunden.

8.50
Birgitta börjar berätta en saga; en gammal klassisk saga där det goda till slut segrar över
det onda.
Pojkarna ser hemmastadda ut när Birgitta börjar läsa, men efter en stund räcker Per
plötsligt upp handen och frågar var hans pennskrin är. Birgitta svarar att han ska få det sen.
Flickorna är lite spända och tittar sig omkring och är lite nyfikna på oss som sitter och
iakttar, men så småningom har Birgitta ögonkontakt med alla barnen och de ser helt
koncentrerade ut när de lyssnar på sagan.
(Jag kände själv hur lugn och koncentrerad jag blev.)
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9.15
Nu är det tid för arbete. Birgitta ser till att alla sitter ordentligt men bekvämt med filtar och
kuddar. Alla får ta varsin bricka och några färgpennor.

9.20
- Ska vi skriva dikt? Det är det roligaste här, utbrister Niklas som varit här flest gånger.
Nej, idag skulle de göra lite annorlunda.
Birgitta berättar en kort sagosekvens och gör sen ett uppehåll då barnen skall rita en
snabbskiss för att komma ihåg sekvensen. Efter ett litet uppehåll fortsätter hon med nästa
sekvens och barnen får sedan skissa en bild till den. Så fortsätter hon några gånger och
barnen skissar febrilt.
Niklas hyssjar när någon frågar hur man ritar, han vill inte bli störd i sin koncentration. Per
numrerar sina bilder.

9.30
Barnen får var sitt nytt papper och nu ska de skriva en berättelse med hjälp av bilderna ,
med egna ord.
Birgitta förklarar att de skall låtsas att de ser utifrån ett kameraperspektiv och att de skall
beskriva vad de ser, t.ex. Längst bort fanns ett vattenfall och där ….. -Alltså ni ska inte
skriva : och sen kom jag dit och sen hände det osv.
Alla jobbar på engagerat. Per skriver oavbrutet, Kim har inte samma flyt men försöker.

9.40
Nu talar Birgitta om att de har tre minuter på sig att försöka avsluta sin berättelse.
Per ritar ett hjärta till sin text.
Birgitta visar hur Per har skissat ”dofta” på ett fyndigt sätt.

9.43
Nu bryter vi för matte. En av flickorna frågar efter toaletten och Per erbjuder sig att visa
vägen, (han är ju ”hemma” här).
Birgitta häller ut kastanjer över golvet och ger barnen varsin burk som de snart ska få
plocka kastanjer i. Hon sätter på musik och när hon stoppar musiken ska de plocka så
många kastanjer de hinner innan musiken börjar igen. När de gjort så några gånger är
kastanjerna upplockade och de sätter sig två och två.
Nu tar de fram brickan igen och får välja några färgglada, handsydda småpåsar var. Det här
tyckte barnen var kul; att få välja bland dessa små fina påsar. De blev så ivriga att det
nästan blev slagsmål om de finaste i silver.
Birgitta berättar om ett land för mer än tusen år sen där man inte hade siffror. Då fick man
räkna med kastanjer och för att göra det lättare att räkna lade man tio kastanjer i varje påse.
Detta fick barnen nu göra för att se hur många påsar de fick ihop och hur många lösa de
fick över.
Sedan ritade Birgitta påsarna på blädderblocket och visade tydligt hur många kastanjer det
var i varje påse genom att göra två rader med fem i varje. Det är lättare att räkna fem i
varje rad än tio i en lång rad.

10.00
Fruktstund
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10.15
Nu var det dags att gå ut. Barnen utrustas med sågar, hammare och knivar för att bygga en
hydda. Alla jobbar och är kreativa, har idéer och samarbetar och diskuterar hur de skall
göra. Ganska snart tröttnar två flickor och sätter sig, för de förstår inte riktigt vad de skall
göra. De har kört fast och kan inte fortsätta bygga för allt virke ligger just där de har börjat
bygga hyddan. Då kommer någon på att de skall flytta undan allt virke som ligger i vägen
för ena väggen på hyddan och snart är alla igång igen.

När vi kommer in igen får Niklas ett papper av Birgitta, han har ett särskilt papper där han
skriver upp sina uppfinningar. Han hade tydligen fått någon idé när vi var ute. Vad det var
vet jag inte, men min iakttagelse är att Birgitta bejakar all kreativitet hos barnen.

10.50
Dags för matte igen. Alla sätter sig i en ring på golvet med alla kastanjepåsar i mitten. Nu
lägger de tio påsar i en låda. Hur många kastanjer blir det?
Alla visste att det var hundra.
Barnen får blunda och Birgitta lägger fram en låda, några påsar och några enstaka
kastanjer.
Barnen får titta igen och räcka upp handen och säga hur många kastanjer det är. De
fortsätter så några gånger.

11.00
De sätter sig i sofforna igen och Birgitta ritar på blädderblocket.
Hur många lösa kastanjer ser de?
Hur många påsar?
Hur många kastanjer i varje påse?
Hur många påsar i en låda?

Birgitta pratar om siffrornas placering. Lådplatsen, påsplatsen och ensamplatsen.
På vilken av platserna har siffran största värdet?

Birgitta berättar:
En bonde hade 134 potatisar. Familjen åt upp 16.
Ifrån vilka platser ska jag ta bort?
Hon ritar en låda, tre påsar och fyra ensamma. Först stryker de 6 kastanjer, de fyra
ensamma och två i en påse, skriver under påsen hur många det blev kvar i den, stryker sen
en hel påse, räknar sen de hela påsarna och lådan.
Barnen får sedan rita 146- 29 själva. Sedan 444-28.
Jag lägger märke till att en flicka räknar 5 i taget.
En del har lite svårt att tänka på det här sättet till att börja med och behöver lite hjälp att
komma igång.. När de sen kom på det ville de inte sluta.

11.30
Jag fick tillfälle att samtala med (intervjua) barnen, en i taget.

12.00
Lunch med medhavd matsäck vid brasan.
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12.30
Promenad

13.00
Nu var det dags för avslappning. Alla lägger sig bekvämt på varsin soffa. Birgitta berättar
hur de ska andas rätt, in och ut genom näsan och lägga handen på magen och känna att
handen trycks upp av magen när de andas in.
Hon går runt och känner så att alla förstått.
-Tänk på en stjärna på natthimlen. (liten paus) Nu kommer den närmare och närmare.

De har lite svårt att slappna av helt men det går ganska bra ändå.
När det är nästan slut säger Niklas: - Ta det här med solen!.

13.12
Tid för engelska.  Alla får varsin stencil med en engelsk pjäs. Läser replikerna
tillsammans. Birgitta stannar ibland upp och förklarar svåra ord.
Per hänger inte med i texten först. När vi visar var vi är kommer han igång.

Pratar lite grammatik.

På svenska säger vi : På engelska säger man:

Du spelar You play

Spelar du? Do you play?

Per kommer på hur man formulerar frågor på engelska. I texten som de läser är det många
sådana frågor. Do you love me? Do you have a cake for me? Do you have flowers for me?

De läser pjäsen två och två mot varandra. Niklas som gjort det här förut läser med stor
inlevelse.

Alla läser allt tillsammans jättefort.

13.30
Nu byter de partner så de är flicka -pojke.

13.35
Spelar upp pjäsen med hattar och klänning. De flesta läser ogenerat med bra inlevelse.

13.45
Innan det är dags att sluta vill en av flickorna visa hur hon räknat 444-28 på
blädderblocket. Hon var så stolt för att hon lärt sig detta.

Analys av observationstillfälle 1
Här tänker jag redogöra för vilka faktorer som förefaller ha betydelse för elevernas
inlärningsförmåga. Effektiv undervisningstid var ungefär 40 minuter i vardera ämne;
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svenska, matematik och engelska. Den här dagen startade med lite rörelse; barnen fick
arbeta med att hämta ved.
Därefter läste Birgitta en saga för att få ner eleverna i Alfa-frekvensen dvs. öka
koncentrationen. Här kunde jag iaktta att pojkarna som varit här förr kunde slappna av
och lyssna koncentrerat tidigare än flickorna, som var ”nybörjare”. Detta kan ses som en
bekräftelse på hur viktigt det är att man känner sig trygg. Så småningom kunde ju också
flickorna slappna av och försjunka in i sagans värld.

Sedan följde ett arbetspass med skrivning med hjälp av bildminne. Eleverna arbetade
mycket intensivt och koncentrerat. En intressant iakttagelse här var hur Per numrerade sina
bildsekvenser. Han tycks således ha ett behov av viss struktur i sitt arbete. Att han ritade
ett hjärta till sin berättelse förefaller vara ett gott tecken på de goda känslor som Birgitta
eftersträvar. De hade lite svårt att skriva så målande som Birgitta sagt men det var ändå
inte bara: Och sen så hände det och sen så hände det…. Birgitta berättade att detta var lite
nytt för dem, det vanliga är att de skriver dikter med hjälp av ordbilder. Då får de ett
papper med olika ord ( se bilaga 2.) som de skall rita bilder till för att komma ihåg orden.
Därefter skall de dra streck mellan orden t.ex. solen lyser, för att sedan få inspiration till
en dikt.

När de hade matematik slogs jag av insikten hur viktigt det var för dem med de fina
hemsydda påsarna, då de blev så ivriga att leta upp de finaste. Dessutom konkretiserades
siffrorna med hjälp av kastanjer, påsar och lådor. De tyckte det var roligt att plocka
kastanjer på golvet, vilket innebar att de fick röra på hela kroppen för att på så sätt också
stimulera hjärnan. Här fick de först plocka med händerna, sedan ritade Birgitta upp
kastanjer, påsar och lådor på blädderblocket för att få en mjuk övergång till den skrivna
matematiken. Det tog en liten stund innan alla kommit in i det. Det var ett nytt sätt att
tänka. En av flickorna hade också tagit till sig sättet att rita fem i taget för att lättare kunna
ha en överblick över antalet. Det syntes också tydligt att de var stolta över att ”ha kommit
på” arbetssättet. En av flickorna var väldigt ivrig att få visa vad hon lärt sig på slutet.

Efter lunch var det dags för en promenad för att få frisk luft och aktivera kroppen.
Därefter hade de en stunds avslappning och sedan matte en stund igen. Hela tiden
växlingar mellan olika aktiviteter för att stimulera alla sinnen.

Engelskan levandegjordes med hjälp av teater. Först fick de träna på replikerna för att sen
spela upp för varandra. De flesta levde sig in i sin roll helt ogenerat.
Passet innehöll också lite grammatik som direkt kunde konkretiseras med hjälp av texten
som byggde på frågeord som återkom: Do you love me? Do you have a cake for me? Do
you have flowers for me?

Observationstillfälle 2
Fredag den 29 november

9.00
De börjar med att läsa juldikter högt tillsammans. Var och en blir tilldelad en egen rad att
läsa högt ensam, den sista raden i varje vers läses av någon ensam. Alla hänger med bra i
texten. De läser ganska tyst när de läser i kör, men högt och tydligt när de läser sin egen
rad.
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9.15
Alla får var sitt glas som de skall hålla framför munnen. Nu skall de ”hoa” luciasången
tillsammans och glaset framför munnen gör att det bildas en slags resonans, vilket gör att
det låter mer. Alla lever sig in i ”hoandet”.

9.20
Nu får alla var sitt papper med ord på ( se bilaga 1).  Den första spalten innehåller
substantiv, den andra verb och den tredje adjektiv. Bredvid varje ord skall de rita en bild
som symboliserar ordet. Därefter skall de dra streck mellan ord som passar i hop, vilket
leder till att det blir små dikter. Barnen småpratar lite med varandra och ritar ivrigt. Frågar
i bland vad som menas med vissa ord, vad de betyder, t.ex. kärve och dalar.

9.40
Birgitta bryter. Hon har skrivit ”Midvinternattens köld är hård” på blädderblocket.
Nu får varje barn välja var sitt ord från första raden på sitt papper vilket de får kalla sitt
”stjärnord”. Alla läser tillsammans: Midvinternattens köld är hård, och sedan pekar
Birgitta på någon som säger sitt stjärnord. Så här:

Alla: Midvinternattens köld är hård
Någon: Rimfrost
Alla: Midvinternattens köld är hård
Någon: Himlen

osv.

Sedan får de välja ett ord till men nu från den andra raden. Då läser de så här:

Alla: Midvinternattens köld är hård
Någon: Rimfrosten gnistrar

osv.

9.50
Dags att gå ut för att bygga koja. Eftersom jag varit med om det förut så passar jag på
tillfället att intervjua assistenten, Kerstin.

10.20
Nu fortsätter de med ordbilderna. De börjar bli färdiga med bilderna och drar streck mellan
orden och bildar meningar. Orden är till för att ge inspiration, kommer man på andra eller
fler ord får man gärna fylla ut med det. Eva skriver:

Snöstjärnor gnistrar i fjärran den blå
Snön vandrar sakta över fälten
Barnen rullar roligt i snön

Plötsligt säger hon: - Ska det bli en dikt? Jag skriver bara en massa meningar!
Bra, då har du kommit på det! säger Birgitta. Det blir en dikt.
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Lena skriver:

Himlen lyser i vinternatten
Snön faller stilla i natten
Barnen leker lyckligt i snön
Isen ligger och gnistrar
Bladen faller över den snöiga skogen
Stjärnorna ligger och glimmar på den mörka himlen
Sparvarna kvittrar av glädje
Stugan lyser bortom fjärran
Haren hoppar i skogen av glädje

10.35
Nu får alla välja en av sina meningar som Birgitta skriver upp på blocket. De fem barnens
meningar blir så här:

Snöstjärnor gnistrar i fjärran den blå
Stugan lyser i norr, det är skönt härinne
Stjärnorna glimmar på den mörka himlen
Barnen rullar i snön
I skogen är det stilla

Birgitta döper dikten till Midvinternatten, sätter på lugn musik på låg volym och läser
dikten högt. Sedan ber barnen att få läsa upp sina dikter så en och en går fram och läser sin
dikt. Alla läser lugnt och tydligt med bra inlevelse.

10.40
Barnen frågar när de ska gå upp till brasan men än är det inte dags för lunch. Alla ställer
sig i en ring på golvet och Birgitta sätter på musik. Nu gör de rörelser med omväxlande
höger och vänster arm i cirkelrörelser framför bröstet samtidigt som de följer armens
rörelse med blicken. Därefter korsar de armarna framför magen, upp med armarna över
huvudet och korsar dem sen bakom ryggen. Korsvisa rörelser aktiverar båda hjärnhalvorna
på ett balanserat sätt.
Sedan visar Birgitta en dans till glad och livlig musik där de får skutta runt två och två. Det
syntes på barnen att de tyckte det var roligt. Kerstin (assistenten) och jag var fascinerade
över glädjen hos barnen och diskuterade hur detta skulle gå att genomföra i klassrummet.
Lite rörigt med många barn men vi var överens om att det behövs mer av glädje i
klassrummen.

10.50
Nu är det dags för matte. Birgitta häller ut kastanjer på golvet och de gör likadant som
förra gången, med påsar och lådor. Hon går igenom olika tal gemensamt först, sen får de
räkna själva på papper. I dag går hon också igenom hur de kan rita räknesagor och lär dem
hur de systematiskt ska formulera ett problem, en fråga och ett svar. Exempelvis:

Problem: Pedro har 10 apelsiner. Han plockar 4.
Fråga:     Hur många har han kvar?
Svar:       Pedro har 6 apelsiner kvar.
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11.20
Nu börjar en del bli klara så jag passar på att intervjua dem.

Efter lunch är det promenad och därefter avslappning. Detta beskriver jag inte närmare
eftersom det var samma sak som förra gången.

Analys av observationstillfälle 2
Jag beskriver inte allt lika ingående den här dagen utan beskriver mer likheter och
skillnader mellan de två tillfällena.

Även den här dagen innehöll övningar för koncentration, korta arbetspass, växlingar
mellan olika övningar, konkretisering, rörelse och avslappning.

När de läste dikterna först tillsammans tränades koncentrationen, dels genom den
stämning och känsla som skapas och dels genom att de tvingades följa med i texten för att
veta när de skulle läsa ”sin” rad. Stämning och känsla skapades också när Birgitta visade
hur man kunde skapa dikter endast genom att upprepa samma strof gång på gång  med ett
enda ord emellan och få en skön rytm. Detta ökades på med två ord och sen blev elevernas
egna meningar en gemensam dikt. Spärrarna släpper när man inser att det inte behöver vara
mer komplicerat än så att skriva dikter, och då lossnar det och eleverna finner själva på fler
ord än de som står på papperet. Jag lade märke till att stämningen kändes ännu mer
avslappnad den här gången än förra genom att de samtalade mer med varandra när de höll
på med ordbilderna.  Matematiken var dels lika som förra gången och dels ett nytt inslag i
form av räknesaga. Här betonades ett systematiskt mönster som skulle följas för att få in en
viss struktur i tänkandet. Glädjen när de dansade till den smittande musiken gick heller
inte att ta miste på.

Sammanfattning av analysresultaten
Utmärkande för den här pedagogiken är stimulerande miljö, övningar för
koncentration, korta arbetspass, växlingar mellan olika övningar, konkretisering,
rörelse, trygghet, avslappning. Alla dessa faktorer har betydelse för att stimulera alla
sinnen så att eleverna lättare ska kunna tillgodogöra sig kunskaper.

Intervjustudie
Mina intervjuer är lite olika utformade beroende på att eleverna har så skiftande erfarenhet
av verksamheten. Intervjuerna har gjorts vid två tillfällen.  Jag tyckte det var intressant att
höra flickornas reaktion på undervisningen första gången de var här, samt att höra dem när
de fått smälta sina erfarenheter lite efter tre veckor. Först redovisar jag resultatet av mina
intervjuer med barnen, sedan intervjun med deras assistent och därefter analyserar jag mina
resultat.

Första intervjutillfället
Frågorna har i huvudsak ställts på följande sätt, men i vissa fall har jag fått ställa
följdfrågor som t.ex. Hur? Varför? eller Berätta!, för att få lite fylligare svar.
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Vad hade du för förväntningar när du kom hit?
Hur har lärare/assistent förberett dig på vad du skall få vara med om?

Ingen av eleverna hade fått så mycket information och hade därför inga särskilda
förväntningar. Här var svaren väldigt fåordiga, exempelvis: ”Nej, ingenting” . Någon
svarade: ”att det var en annorlunda skola… samma saker fast på ett annorlunda sätt”
Detta kan möjligen bero på att det var första frågan jag ställde men också att de redan fått
så mycket intryck att de glömt vad de vetat innan de kom.

Vad är det för skillnad från den vanliga undervisningen i skolan?

Samtliga elever tyckte att matten var annorlunda och att de förstod bättre.

De tyckte det var jätteskoj och lättare att lära sig på det här sättet med lite mer bilder och
påsar och lådor. Det är inte så roligt när det bara står vad man ska räkna ut. Här får de
använda kritor också, det får de inte annars, menar de.

”T. ex. matte o så… hon gjorde så det blev mycket roligare när man skulle ställa upp o så”

Två av eleverna påpekade att det är bra att man inte är så många, då får man hjälp när man
behöver. Gemensamt för dessa svar är också att alla har positiva upplevelser, de förstod
bättre och matten blev roligare på det här sättet.

”I klassen är det 28 barn, det blir…liksom pratigt”

”i skolan förstår man inte - så mycket kompisar runtomkring”

Barnen visar alltså en medvetenhet om att gruppens storlek har betydelse. När det är
många barn i klassen blir de störda av varann, dels är det pratigt och dels kan det vara svårt
att koncentrera sig när man ”måste hålla koll på vad kompisarna gör”.

Pojkarna som varit här förut tyckte att det var roligt att skriva dikter med hjälp av
ordbilder.

”Man lär sig komma ihåg orden bättre o så är det kul o skriva dikter. Jag har blivit bättre
på att skriva”

En av flickorna kommenterade miljön och tyckte att det var fin utsikt och fint härinne och
en av pojkarna sa: ”Jag önskar vi kunde få sova över här så vi kunde jobba lite länge. Det
skulle va mysigt o få gå o lägga sig här…en natt räcker”

Är det nånting du lärt dig här som du kan ha nytta av i skolan?

På den här frågan var det bara Niklas, som varit här tio gånger, som kunde svara:
”T.ex. det här när man ställer upp… ekollon o så… lånar av en kompis…tiotalen o så”
Han har alltså tagit till sig det här sättet att räkna för att lättare förstå siffrornas placering
när det gäller algoritmer. De andra hade ännu ingen distans till det de fått lära sig eftersom
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det var första gången de var här och kunde därför inte veta om de skulle ha nytta av det i
skolan.

Andra intervjutillfället

Vad tänkte du innan du kom hit i dag? Var det något särskilt du såg fram emot?

Alla tyckte att det skulle bli kul. De flesta hade inte tänkt på något särskilt. Per svarade:
”Jaa - äta pizzan!”  Detta kan betyda flera olika saker,  till exempel att han tycker väldigt
mycket om pizza eller att det är mysigt och spännande med egen matsäck.

Är det något du lärt dig här som du haft nytta av i skolan? Vad?

Alla svarade att de haft nytta av matten som de lärde sig.

”Ja, matten. Uppställning och påsarna. Jag tänker inne i huvet hur jag ska räkna ut.”

”Matten tror jag… det blir enklare o så…påsar o lådor o så…

Alla menar att de har lärt sig hur de skall tänka kring siffrornas placering i olika tal.
Siffrorna har fått en innebörd för dem genom att de fått plocka med och se tiotalen och
hundratalen i form av påsar med tio kastanjer i varje och lådor med tio påsar i varje.
Intressant att höra en elevs kommentar: ”Jag tänker inne i huvet hur jag ska räkna ut.”
Detta tyder på att den kognitiva5 förmågan kan ha fått hjälp på traven genom användandet
av fler sinnen för att få förståelse för siffrornas innebörd.

Känner du någon skillnad på hur du själv jobbar när du är här jämfört med i
skolan? Hur? Varför?

En elev svarade nej. De andra svarade lite olika.

Det är flera som uttrycker att det är lättare här, att de får mer hjälp, att hon förklarar mer.
Här finns indikationer på att barn gärna vill ha lärarledda lektioner, någon som förklarar
och berättar för att kunskapandet ska få ett intressant innehåll. I dag består lektionerna i
skolan till stor del av eget arbete. Även på den här frågan kommer det fram att det är lättare
att ta till sig kunskap när man inte är så många. Anmärkningsvärt är också att en elev
menar att hon inte räcker upp handen så mycket i skolan, men här gör hon det. Det kan
finnas anledning att fundera över om det också beror på att de är färre här, att hon känner
sig tryggare när de inte är så många eller att hon känner sig säkrare på att hon kan.
”Skolan är trist.. jag får så ont i benen… det är jobbigt o sitta still - jag har så långa ben”,
säger en elev.
Att en elev får ont i benen av att sitta still för länge i skolan är viktigt att fundera över.

Vad är det bästa med Alfaskolan?
                                                          
5 kognitiv inlärning,   inlärning som rör kunskaper, tankar och begrepp, dvs. intellektet i vid bemärkelse
(Pedagogisk uppslagsbok, 1996)
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Här nämner två stycken att man får mer hjälp när man inte är så många. Även miljön, att
man har roligt, avslappningen och olika inlärningssätt nämns också.

Gemensamt för alla verkar vara att variation och rörelse är viktiga ingredienser. En elev
(pojke) tyckte att ”hyddan” var det roligaste och en elev (flicka) uttryckte att det var det
hon ogillade mest. Här kan det handla om  olika intressen och olika förkunskaper. I det här
fallet fick de inga instruktioner om hur de skulle göra utan gavs fria händer. Pojken kanske
är van att snickra och ser mer vad som ska göras, medan flickan kanske är mer osäker på
vad hon ska göra och då är det inte lika roligt.

Vad är det bästa med den vanliga skolan?

Här var det olika svar, men båda pojkarna nämnde rasterna.  En av flickorna visste inte.

Intressant här var att en av sakerna som är bra med den vanliga skolan är att gå till
specialläraren för att man får mer hjälp när man inte är så många. Att rasterna får högt
betyg  kanske beror på att man får röra på sig då.

Sammanfattning
Det mest framträdande i intervjuerna med barnen är att matten är kul, lättare att förstå och
det som de haft mest nytta av. Siffrornas placering och innebörd i olika tal är lättare att
förstå när de verkligen fått se tio kastanjer i en påse, vilken symboliserar tiotal och så
vidare. De har lärt sig hur de kan använda sig av det nya sättet att tänka när de skall lösa
svåra tal även i skolan. Ett annat genomgående drag är att eleverna upplever att de får mer
hjälp när de inte är så många, även hos specialläraren i skolan. Flera förstod bättre, dels för
att de upplevde att det var enklare än i skolan, dels för att Birgitta förklarade bättre men
också för att det var intressant. Miljön både ute och inne tycks också ha betydelse vilket
framkom av flera svar och att få röra på sig tycks också vara positivt. Att det mesta är
roligt var också tydligt. Den enda negativa kommentaren var:
”--- fast jag gillar inte o hålla på där nere o såga o så där…”, vilket kan ha sin förklaring
i okunskap eller osäkerhet.

Intervju med Pers assistent Kerstin
När barnen gick ut för att bygga hyddan stannade vi kvar inne och samtalade kring
följande frågor.

Märker du någon skillnad på elevernas sätt att vara här jämfört med i skolan?

Kerstin menar att de mår bra härute, får röra på sig mer. Det blir ju mer sitta still i skolan -
Per har svårt att sitta still - han släpper gärna pennan mellan varje tal och har svårt att
fokusera. Här får de sitta lite skönt uppkrupna och hon menar att miljön och stämningen
påverkar barnen positivt.. De är inte så många heller. Så är det ju en morot - att få åka ut
hit sporrar ju lite, tillägger hon.

Märker du någon skillnad på Per nu mot innan han började få undervisning här på
Alfaskolan?
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Detta tycker hon är lite svårt att svara på men påpekar att hon brukar försöka säga att han
ska tänka på hur Birgitta lärt honom att tänka. Sen har han ju fått uppgifter av Birgitta att
ta med till skolan med symbolbilder hur han ska rita upp talet, säger hon.. Med minus
tänker han så - det klarade han bra. Det har lossnat mer i matten, men han behöver hela
tiden upprepning för han glömmer så lätt.

Finns det möjligheter att införa några av Alfaskolans arbetssätt och idéer i den
vanliga undervisningen?

Dikterna, det här med symbolbilder till orden har vi jobbat med ganska mycket, svarar
Kerstin. Det här med matten har de inte börjat med. Men musik i bakgrunden har de ju haft
innan också - när de kommer in i rummet, vilket inger lugn och en skön atmosfär. Massage
brukar de ha  och de har börjat öppna fönstret med jämna mellanrum för att få in syre -
man blir så dåsig annars - kan inte tänka klart. Sen har de en magisk gräns vid tröskeln när
de går in i klassrummet - då ska man vara tyst. De brukar skriva på tavlan: OBS!
MAGISKA GRÄNSEN!

Vad tror du är det viktigaste med den här pedagogiken för elevernas inlärning?

Det är nog nån sorts frihetskänsla - de får göra olika saker, ut o röra på sig, hämta ved,
såga, bygga hydda - särskilt för killarna, påpekar hon.. Åka båt på sommaren. Sitta i soffan
o ha en filt o mysa - tända ljus. Och när Birgitta berättar intressanta berättelser om sin egen
familj och barnen får se hur rörd Birgitta blir själv - viktigt att visa känslor. Hennes sagor
och berättelser om människor och relationer - hur man beter sig mot varandra. Matsäcken
är viktig också - den äter dom ute på sommaren. Avslappningen är mysig. Hon tror bilturen
är lite spännande också - i bland får de åka minibuss med vaktmästaren.

Sammanfattning
Kerstin visade att hon känner Per väldigt väl genom att svara att det är bra för honom att
han får röra sig mer härute, han har svårt att sitta still i skolan, vilket han själv också
hävdade. Hon tror också att det är någon sorts frihetskänsla för eleverna att få åka hit både
för att det är en utflykt och för att det är en avkopplande miljö och skön atmosfär, samt
omväxlande aktiviteter, som skiljer sig från skolarbetet. Även om de försöker på olika sätt
även i skolan att få en lugn och skön atmosfär blir det annorlunda när man inte är så
många, menar hon. Hon tror också att innehållet har betydelse och ger ett
känsloengagemang.

Intervjuanalys
Svaren från intervjuerna med barnen stämmer ganska väl överens med Kerstins
uppfattning.
Matematiken spelar en central roll för alla. Gemensamt är också uppfattningen att det har
betydelse att de inte är så många. Att miljön också har betydelse trodde både Kerstin och
två av eleverna. Intressant innehåll i undervisningen nämndes också av både en elev och
assistenten. Att få göra olika saker och att få vara ute och röra på sig, samt att få ha med
sig egen matsäck är också viktiga faktorer som framkom. Även avslappningen nämndes
som en viktig ingrediens.



27

Observationsstudie i skolan
Skolan ligger i ett villaområde strax utanför en större stad. Klassen går år sex och det är 25
elever i klassen. Observationen är gjord en vanlig dag när alla barnen är i sin vanliga miljö,
vilken skiljer sig från Alfaskolan.

Klassrummet tisdag 12 november

8.20
Läraren, som jag kallar Gun, har satt på lugn musik och barnen går tyst in och sätter sig.
Alla sitter helt tysta och väntar på att lektionen ska börja. Jag blir presenterad och de barn
som jag träffat tidigare känner igen mig som ”en lärare från Ekelund”. Läraren låter barnen
ställa frågor till mig om vad jag gör där. Några berättar också om vad de känner till om hur
man utbildar sig till lärare.

8.30
Nu ska de skriva dikter med hjälp av ordbilder. Först ska de skissa till orden vilket några
redan hade gjort en tidigare lektion. Sedan får de klä på sig gå ut och titta och känna:
Hur ser himlen ut?
Hur ser marken ut?
Hur känns luften i ansiktet?
Hur ser träden ut?
Vad hör du?
Vad tänker du på?

Det är viktigt att de går för sig själva, men det är svårt att få dem att riktigt känna efter för
de tycker det är kallt. När de är klara får de gå in och sätta sig och läsa bänkbok.

9.00
När alla kommit in ska de börja skriva dikter med hjälp av orden och vad de kände när de
var ute. Många är väldigt kreativa och duktiga på att skriva men ett par stycken har lite
svårt att komma igång. Per, som varit på Alfaskolan, är lite mer ovillig här än han var sist
men kommer snart igång, dock inte lika ambitiöst. Lena, som jag också träffat på
Alfaskolan har mycket svårt att komma i gång och suddar gång på gång ut det hon skrivit.

När de börjar bli klara får de lämna fram sina dikter som de ritat en symbol på, som
kännetecken, i stället för namn. Fröken läser några dikter högt. Flera dikter är mycket bra,
med stor inlevelse.

9.40
Rast

10.00
Fortsätter med dikter, de som är klara jobbar i olika arbetsböcker t.ex. Mycket, mera, mest.

10.30
Dags för matte. Jag följer med sex elever till specialläraren. Flickorna som var med ute på
Alfaskolan är med i den gruppen, men Per stannar kvar i klassrummet.
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Specialläraren går igenom några tal på tavlan, sen får de jobba där de är med olika
diagnoser eller i matteboken. Läraren sitter vid katedern och de som behöver hjälp får
komma fram. Det är ganska pratigt men jag och en assistent går omkring och hjälper till så
de jobbar ganska bra ändå men utan någon större entusiasm. Jag hjälper en flicka att rätta
till felen hon gjort på förra lektionens diagnos och det var ganska många fel. Hon har inga
problem med att se vad hon gjort för fel, så jag utgår från att hon helt enkelt har haft för
bråttom och slarvat.

Observationsanalys
Barnen verkar trygga med varann, de räckte upp handen och berättade och ställde frågor
till mig ganska ohämmat. Det förefaller som om Gun har ett intresse av att integrera
Alfaskolans metod med klassrumsundervisningen. Det tycktes vara en lugn och behaglig
arbetsmiljö och hon lät eleverna skriva dikter med hjälp av ordbilder vilket hon lärt sig av
Birgitta. Det förefaller som om eleverna är vana att skriva dikter och formulera känslor, att
döma av deras resultat, med uttrycksfulla innehållsrika dikter. Anmärkningsvärt var att
både Per och Lena hade mycket svårare att koncentrera sig och komma igång och skriva än
de haft ute på Alfaskolan.

Speciallärarens arbetssätt visade inga likheter med Alfaskolan. De jobbade bara med
siffror och hade inga konkreta exempel där de kunde plocka med händerna. Om jag tittar
på exemplet med flickan som hade gjort en massa onödiga slarvfel finns det anledning att
fundera över varför det blev så. För mig förefaller det som om hon inte finner detta med att
bara sitta och räkna på löpande band så meningsfullt. Det går bara ut på att ”hinna så långt
som möjligt”.

Samtal med lärare och assistent
Efter lektionen fick jag tillfälle att samtala med läraren och assistenten om deras syn på
alfapedagogiken.

Jag började med att fråga hur de kom i kontakt med projektet Alfaskolan. Gun berättade att
de haft en studiedag då Birgitta kom och presenterade sitt projekt. Det ledde till att Birgitta
fick ta sig an en elev som hade stora inlärningssvårigheter. Lisa, som gick i 8-an hade inte
varit i skolan på ett helt år och skolan och kommunen hade försökt med allt men inget
hjälpte. Birgitta hade tidigare berättat för oss om den här eleven. När hon lyckades ”öppna
upp” Lisa och efter 7 månader lärt henne både läsa och räkna ville ett antal rektorer starta
ett samarbete.

Flera lärare, i de rektorsområden som ingår i projektet, är intresserade att få ta del av
pedagogiken och har erbjudits en tredagars kompetensutveckling i Alfaskolans metod.
Några lärare är entusiastiska och några är lite skeptiska. När vi diskuterar detta kommer vi
också in på speciallärares syn på Alfapedagogiken. Gun berättar att de har en speciallärare
på skolan som har anammat idén medan en annan inte är intresserad. De funderar på om en
del kan känna sig ”trampade på tårna”, att de har sin utbildning och ingen ska inkräkta på
deras revir. Detta anser de är synd i så fall, för de är överens om att ingen egentligen är
färdigutbildad, vi lär så länge vi lever.

Gun berättar att hon försöker jobba så mycket det går efter Birgittas koncept, men erkänner
att det tar tid och kan vara svårt i en stor klass . Hon tänker alltid väldigt konkret och tror
på att man lär genom upplevelser. Lugn musik spelas ofta i klassrummet för att eleverna
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skall ”komma ner i varv”. De jobbar mycket med pantomimer och på engelskan brukar de
spela pjäser. De brukar också ha avslappning och massage på fredagar. Dikter har de
jobbat mycket med tidigare också men då med hjälp av mindmaps för att få eleverna att
tänka i bilder. Detta med symboler och bilder till ord var nytt och det har de börjat med nu.
Tidigare har de gjort på liknande sätt för att lära sig engelska glosor.

Assistenten är också positiv till projektet, hon brukar följa med Per till Ekelund och har på
så sätt också fått inblick i pedagogiken.
Hon berättar lite om Per, att han har svårt att koncentrera sig och svårt att strukturera. Man
får ibland hjälpa honom genom att stryka under det viktigaste i t.ex. historieboken. Han är
också ojämn från dag till dag. Ibland går det bättre, ibland går det sämre.

Kommentar
Den här läraren har en kunskapssyn som liknar den i Alfaskolan och har tagit till sig
mycket av Birgittas idéer på den utbildning hon erbjudits tillsammans med andra lärare.
Hon använder sig av Alfaskolans pedagogik i ”den mån det går” som hon säger. Hon
använder sig av lugn musik i klassrummet samt arbetar konkret och för att ge eleverna
upplevelser. Att spela pjäser för att konkretisera och levandegöra engelskan är en del av
Alfaskolans arbetssätt som hon arbetat med även tidigare. Avslappning är också ett
moment i undervisningen, dock bara en gång i veckan.
Gun berättade att en del lärare är entusiastiska, en del inte.
Jag fick informationen att speciallärarna hade delad åsikt; den ena använde sig av
pedagogiken i sina grupper medan den andra var helt ointresserad. Den specialläraren jag
fick tillfälle att observera var den sistnämnda.

Delar av pedagogiken går således att förverkliga i den vanliga klassrumsmiljön om viljan
finns hos respektive lärare. Det som verkar vara problem är ”att det tar mycket tid” och att
man har för stora klasser.

Metoddiskussion
Fallstudien som metod syftar till att försöka fånga och skildra verkligheten som den
upplevs av de människor som finns i den (Merriam, 1994). När det gäller validiteten menar
Ratcliffe (1983) att forskaren är en uttolkare eller översättare av den information man får
av den verkligheten. Validiteten måste alltså bedömas via tolkningar av forskarens
erfarenheter.
Den bild som jag fångat av verksamheten är således påverkad av mina värderingar och
förväntningar och som jag tidigare nämnt är min studie inte tillräckligt omfattande för att
man ska kunna dra några säkra slutsatser. Mina frågeställningar har heller inte varit
utformade för att utvärdera den här verksamheten utan istället att få grepp om hur
”alfapedagogiken” påverkar eleverna samt hur de själva upplever att de påverkas.

När det gäller elevernas upplevelser av Alfaskolan är jag medveten om att barn ibland ger
de svar som de tror förväntas av dem när de blir intervjuade (se även Doverborg &
Pramling Samuelsson, 2000).  Eftersom jag försökt att ställa ganska ”öppna” frågor anser
jag ändå att eleverna haft möjlighet att svara ganska fritt.  Även här har jag gjort min egen
tolkning av elevernas svar och det är troligt att någon annan forskare skulle ha kommit
fram till andra slutsatser än mina. Sannolikt skulle intervjuresultaten även kunnat vara
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annorlunda om jag gjort bandupptagningar av mina intervjuer då det är omöjligt att fånga
och analysera allt som sägs direkt. Om man använder sig av bandspelare går det ju att gå
tillbaka och lyssna fler gånger för att få fram saker man inte tänkt på vid första tillfället.
Jag vidhåller ändå att omständigheterna i det här fallet inte var sådana att bandupptagning
var lämpligt.

Diskussion
Det har varit ett mycket spännande och intressant arbete både att läsa litteratur och att få
inblick i vad alfapedagogiken innebär. Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur
”alfapedagogiken” påverkar eleverna samt hur eleverna själva upplever att de påverkas. I
detta kapitel kommer jag att diskutera mina resultat av observationer och intervjuer och ställa
dem emot den litteratur jag läst, med utgångspunkt i mina frågeställningar. Varje fråga får
utgöra en underrubrik.

Vilka faktorer på Alfaskolan är viktiga för elevernas trivsel och inlärning?
Utmärkande i den undervisning jag studerat är övningar för koncentration, avslappning,
rörelse, stimulerande miljö, korta arbetspass, växlingar mellan olika övningar,
konkretisering, trygghet. Alla dessa faktorer är avsedda för att stimulera alla sinnen så att
eleverna lättare ska kunna tillgodogöra sig kunskaper. Innehållet i undervisningen är också
viktigt för att eleverna ska få ett känslomässigt engagemang och på detta vis bli intresserade
och motiverade att lära sig. I mina observationsanalyser har jag redogjort för hur jag sett att
detta förverkligats. Jag kommer att återkomma till vissa punkter som jag kan koppla samman
med litteraturen.

Genom samtalet med Birgitta fick jag klart för mig vad hon anser är det viktigaste med
alfapedagogiken. Det är väsentligt att väcka stämningar och känslor. Det ger trygghet och
självförtroende, menar Birgitta och poängterar att hjärnan behöver variation och goda känslor
för att så ofta som möjligt nå alfafrekvensen. Därför varvar man skolarbetet med någon form
av praktiskt arbete, att lyssna på en saga, gå en promenad och göra en avslappningsövning där
barnen får lära sig rätt andningsteknik. Detta får stöd i Dryden & Vos (1994) syn på inlärning
då de menar att det är viktigt att hjärnan är i ett tillstånd av ” avslappnad koncentration” för
att kunna ta in information så effektivt som möjligt. Olika sätt att uppnå detta tillstånd kan
enligt dem vara vissa typer av meditation eller att lyssna på avslappnande musik.
Avslappningen uppskattades också av eleverna vilket framkom i intervjuerna både med
eleverna och assistenten. Jag såg också, under en av mina observationer, hur eleverna blev
mer och mer koncentrerade och avslappnade när Birgitta läste sagan (och kände även själv).

Rörelse är en annan ingrediens som har betydelse för inlärningen, vilket bland annat stöds av
Carla Hannafords (1997) syn på rörelsens roll i inlärningsprocessen då hon menar att rörelse
aktiverar nervsystemet i hela kroppen och gör hela kroppen till ett inlärningsinstrument. I
mina observationer kunde jag också se att eleverna blev glada och alerta när de varit ute eller
när de hade dansat till livlig musik. När de arbetade med svenska, matte, eller engelska var de
alerta och koncentrerade eftersom dessa pass varvades med andra aktiviteter. Även i
intervjuerna framkom att eleverna uppskattade att röra på sig på olika sätt. Per hade svårt att
sitta still i skolan eftersom han har så långa ben att han får ont i dem när han sitter still länge.
Han tyckte att det var mycket roligare på Alfaskolan där man får röra sig mer, vilket innebär
att hans kropp mår mycket bättre.
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Innehållet i undervisningen är också viktigt för att eleverna ska få ett känslomässigt
engagemang. Holmberg(1990) pekar på olika orsaker till att elever har svårt att tillgodogöra
sig undervisning i skolan. Hon menar att dessa kan vara att skolarbetet är ointressant för
eleverna, att arbetsuppgifterna är för svåra, att för lite tolerans och förståelse visas eleverna,
att atmosfären är sådan att negativa kamratrelationer uppstår. Flera elever uttryckte att det var
lättare att förstå matematiken på Alfaskolan, dels för att det blev lättare och roligare med
”påsarna” och dels för att det var svårare tal i skolan. Någon elev sa också och ”att hon
förklarar mer” när jag frågade om det var någon skillnad på hur hon jobbade här jämfört med
i skolan. En annan kommentar från intervjuerna var att ”det är intressant”.  Det kan alltså
finnas anledning att fundera över om barn behöver mer lärarledda lektioner, någon som
förklarar och berättar för att kunskapandet ska få ett intressant innehåll. I dag består
lektionerna i skolan till stor del av eget arbete. Flera elever och assistenten pekade också på
detta med att man får mer hjälp när man inte är så många. Detta återkom flera gånger under
intervjuerna.

Haug (1998) och Emanuelsson (1976) menar att man i skolan inte tar hänsyn till elevernas
nivå, utan arbetar utifrån egna föreställningar om var nivån bör ligga. Frågan jag ställer då är:
Är nivån för hög eller går den kanske att nå om undervisningen görs tillräckligt intressant och
eleverna är tillräckligt motiverade? Som Fejan Ljunghill (2001) skriver: ”Det handlar inte om
sänkta kunskaper i viktiga ämnen som svenska, matematik och engelska. Det handlar om helt
andra vägar att nå dit; om vägar där alla elevers begåvning tas tillvara och tas på allvar.”
Här känns det som om Alfaskolans pedagogik lever upp till detta. Birgitta poängterar att dessa
huvudämnen är i fokus men för att eleverna skall behärska dessa, måste de vara motiverade
och koncentrerade, vilket hon i sin pedagogik skapar medel för.

När det gäller undervisningen i svenska, engelska och matematik är det viktigt att eleverna får
”vila” i varje moment för att känna sig säkra och få självförtroende innan man går vidare,
menar Birgitta. Ett tecken på att arbetssättet fungerar är att en elev sa under intervjun att hon
räckte upp handen mer på Alfaskolan än i vanliga fall. Det är också viktigt, vilket jag nämnt
tidigare, att innehållet i undervisningen är intressant och meningsfullt. Enligt skolverkets
utredningar (Fejan Ljunghill, 2001) finner en tredjedel av eleverna på högstadiet och
gymnasiet tillvaron i skolan tråkig och meningslös. I stort sett alla elever vill ha mer av de
praktisk-estetiska ämnena i skolan. Fantasi och kreativt skapande är nödvändigt för att ge de
teoretiska kunskaperna liv vilket även alla de stora pedagogiska filosoferna poängterar(ibid).
Genom mina observationer och intervjuer framkom att alla utom en elev (en flicka) tyckte att
det var roligt att bygga koja. Att hon inte tyckte det var kul kan bero på att hon inte är van att
jobba på det sättet, att hon inte visste riktigt vad hon skulle göra. Idag är barn så vana vid att
bli aktiverade på olika sätt så många har ingen fantasi när det gäller fritt skapande. I det här
fallet fick de inga instruktioner om hur de skulle göra utan fick tänka ut själva. De andra (som
sa att de tyckte det var kul) körde också fast vid något tillfälle men när någon kom på att de
skulle flytta på brädhögen blev alla aktiva igen. Ibland behöver barn ha lite ”tråkigt” för att
bli kreativa, tvingas att tänka själva. Det får de flesta alldeles för lite av i dag då det alltid
finns något att se på TV, spela TV-spel eller data spel.

I övrigt tyckte eleverna att det mesta var roligt, vilket framkom både genom observationerna
och intervjuerna. Jag tror detta kan bero på dels att Birgitta gör undervisningen intressant,
men också att det är en annorlunda miljö och lite omväxling från vardagen, vilket assistenten
också påpekade:
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Det är nog nån sorts frihetskänsla - de får göra olika saker, ut och röra på sig, hämta ved,
såga, bygga hydda - särskilt för killarna. Åka båt på sommaren. Sitta i soffan och ha en filt o
mysa - tända ljus. Och när Birgitta berättar intressanta berättelser om sin egen familj och
barnen får se hur rörd Birgitta blir själv - viktigt att visa känslor. Hennes sagor och berättelser
om människor och relationer - hur man beter sig mot varandra. Matsäcken är viktig också -
den äter dom ute på sommaren. Avslappningen är mysig. Hon tror bilturen är lite spännande
också - i bland får de åka minibuss med vaktmästaren.

Alla eleverna som jag intervjuade menade att de hade nytta av matten, som de lärt sig hos
Birgitta, också i den vanliga skolan när det dyker upp svåra tal. En del tänkte ”inne i huvudet”
på påsarna med tio kastanjer i varje när det gällde tiotal och lådorna med tio påsar i varje när
det gällde hundratal. Någon ritade upp påsar och lådor på ett kladdpapper, men det viktigaste
är nog att de förstått genom att de fått använda sig av flera sinnen, vilket flera forskare, bland
annat Carla Hannaford (1997) också poängterar. Birgitta pratar också om holistiska respektive
analytiska barn. Detta jämför jag med Hannaford som vill dela in hjärnan i den logiska
hjärnhalvan (vanligen den vänstra)vilken tar hand om detaljer och gestalthjärnan (vanligen
den högra) som ser helheten. Holistiska barn behöver alltså ett helhetsperspektiv för att kunna
förstå medan analytiska barn lär genom detaljer, bit för bit,  för att förklara begreppen
kortfattat. Ju mer de båda hjärnhalvorna aktiveras och integreras med varandra ju
intelligentare kan vi fungera, säger Hannaford. När eleverna väl förstått innebörden av de
olika siffrorna och deras placering har de fått en bättre taluppfattning och har förhoppningsvis
lättare för att gå vidare och hänga med i den vanliga undervisningen.

Även skrivandet med hjälp av ordbilder innebär att man aktiverar fler sinnen och
intelligenser hos eleven. Howard Gardner (Dryden & Vos, 1994) har analyserat den
mänskliga hjärnan och menar att vi har många olika slags intelligenser. Traditionellt sett är
det två av dessa som värderas högt när det gäller inlärning, men Gardners teori har
legitimerat förekomsten av andra typer av intelligenser utöver den logisk-matematiska och
lingvistiska. När man ritar symboler till bilderna kommer man dels ihåg orden bättre men
det ger också mer känsla bakom orden och detta inspirerar till att skriva en mer
beskrivande text. Detta syntes på elevernas sätt att skriva dikter, de kom snart på egna ord
att måla ut texten med och jag blev imponerad av deras resultat, både ute på Alfaskolan
och när jag besökte dem i  deras vanliga skola. En elev, som varit på Alfaskolan många
gånger, tyckte själv att han lärt sig skriva mycket bättre på det här sättet. ”Man lär sig
komma ihåg orden bättre o så är det kul o skriva dikter.” Alla de stora pedagogiska
filosoferna - alltifrån Sokrates som har kallats ”självverksamhetens förste pedagog”, till
Rosseau, Pestalozzi, Dewey, Freinet, Malaguzzi och Piaget, för att nämna några -
poängterar på olika sätt elevernas eget aktiva skapande som en mycket viktig väg till
kunskap. Fantasi och kreativt skapande är nödvändigt för att ge de teoretiska kunskaperna
liv. De praktisk-estetiska ämnena ska integreras i all undervisning och genomsyra hela
verksamheten för att ge mening och inspiration till kunskapandet (Fejan Ljunghill, 2001).

Hur kan man använda Alfaskolans pedagogik i den vanliga klassrumsmiljön?

Då jag besökte den vanliga skolan som barnen går i såg jag att läraren hade en pedagogisk
grundsyn som liknade Alfaskolans. Hon försökte skapa en skön stämning med lugn musik och
de skrev dikter med hjälp av ordbilder, då de också fick gå ut och känna, se och lyssna, det
vill säga förnimma naturen med så många sinnen som möjligt. Carla Hannaford (1997) menar
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att det finns starka band som binder samman kropp, känsla och tanke och att vi behöver bli
mer medvetna om kroppens roll i inlärningen. Inlärning sker inte bara i hjärnan.

Gun (klassläraren) berättar att hon försöker jobba så mycket det går efter Birgittas koncept,
men erkänner att det tar tid och kan vara svårt i en stor klass. Hon tänker alltid väldigt konkret
och tror på att man lär genom upplevelser. De jobbar mycket med pantomimer och på
engelskan brukar de spela pjäser. De brukar också ha avslappning och massage på fredagar.
Dikter har de jobbat mycket med tidigare också men då med hjälp av mindmaps för att få
eleverna att tänka i bilder. Detta med symboler och bilder till ord var nytt och det har de
börjat med nu. Tidigare har de gjort på liknande sätt för att lära sig engelska glosor. Med sitt
arbetssätt tillgodoser hon olika inlärningsstilar, vilket jag skrev om i kapitlet ”Olika
inlärningsstilar”(s.8)

Jag tror att det går att arbeta med Alfaskolans pedagogik på många olika sätt i skolan men
som Gun säger, det tar mycket tid och kan vara svårt i en stor klass. När det gäller klassens
storlek framkom av intervjuerna att både eleverna och assistenten menade att en viktig
anledning till att eleverna lär sig bättre på Alfaskolan är att de inte är så många där. När det
gäller tiden menar jag att det kanske går att tänka om. Det kanske är värt att lägga mer tid på
att låta eleverna ”vila” i varje moment, som Birgitta säger, för att de skall känna sig säkra och
få självförtroende innan man går vidare. Då kommer vi också in på detta med
individualisering, vilket Atterström & Persson (2000) menar att få egentligen vet vad det
innebär i praktiken. Detta kanske beror på att det är en omöjlighet för en ensam lärare i en
klass på upp emot trettio elever att tillgodose allas behov? Under min slutpraktik var vi två
lärarkandidater tillsammans med en lärare, en assistent och en fritidspedagog i en klass med
22 elever. Då kunde vi individualisera och hjälpa varje barn på dess nivå.

Jag är benägen att hålla med både Kärfve (2000) och Hannaford (1997) då de kritiserar
diagnostiseringen av barn som har inlärningssvårigheter. Det kanske inte alltid är barnen som
har svårigheter , det kanske är skolan som har svårigheter att anpassa sig efter barnens behov.
Som det står i Lgr 80 s.54: ”Om en elev får svårigheter i skolarbetet, är det nödvändigt att
först pröva om skolans arbetssätt kan ändras.”  Min åsikt är att om vi som lärare skall kunna
anpassa undervisningen efter varje individ så måste vi få mer resurser till skolan så att
klasserna blir mindre. Då tror jag att det blir lättare att jobba på ett sådant sätt som
Alfaskolans pedagogik innebär.

Slutkommentar
Jag är medveten om att min egen positiva inställning till vad jag sett och upplevt i den här
studien påverkar hur det som händer och sägs tolkas och att jag därför lyft fram sånt som är
positivt.
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Bilaga 1

Snön faller tyst

skogen
dalar stilla

fälten
yr

rimfrost vackert

snöstjärnor
virvlar täckt

isen
gnistrar

himlen
lyser vitt

stugan

barnen
åker sakta

släde
skrattar

skidor
lyckliga

spår
kastar

solen roligt
rullar

snöboll
vandrar överklädd

haren
vaknar

kärve
längtar

sparvar
drömmer



Bilaga 2

INTERVJUGUIDE

Intervjufrågor till eleverna
(Dessa har formats om något från individ till individ.)

Första intervjutillfället:

Vad hade du för förväntningar när du kom hit?

Hur har lärare/assistent förberett dig på vad du skall få vara med om?

Vad är det för skillnad från den vanliga undervisningen i skolan?

Lär du dig något om hur du skall göra när du kommer tillbaka till skolan för att kunna lära dig lika bra där?

Andra intervjutillfället:

Vad tänkte du innan du kom hit i dag? Var det något särskilt du såg fram emot?

Är det något du lärt dig här som du haft nytta av i skolan? Vad?

Känner du någon skillnad på hur du själv jobbar när du är här jämfört med i skolan? Hur? Varför?

Vad är det bästa med Alfaskolan?

Vad är det bästa med den vanliga skolan?

Intervjufrågor till assistent

Märker du någon skillnad på elevernas sätt att vara här jämfört med i skolan?

Märker du någon skillnad på Per nu mot innan han började få undervisning här på Alfaskolan?

Finns det möjligheter att införa några av Alfaskolans arbetssätt och idéer i den vanliga undervisningen?

Vad tror du är det viktigaste med den här pedagogiken för elevernas inlärning?

Intervjufrågor till lärare
(Dessa har ställts  mer i samtalsform)

Hur kom ni i kontakt med Alfaskolans pedagogik?

Hur försöker ni arbeta med pedagogiken i skolan?

Vilka lärare är med i projektet?

Kan/vill speciallärarna använda sig av pedagogiken?




