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Man ber barn:
att tänka utan händer
att handla utan huvud
att lyssna men inte tala

att begripa utan glädjen i
att hänföras och överraskas
annat än till påsk och jul.

Man ber dem:
att bara upptäcka den värld som redan finns

och av alla hundra språk
berövar man dem nittionio.

Man säger dem:
att leken och arbetet

det verkliga och det inbillade
vetenskapen och fantasin

himlen och jorden
förnuftet och drömmarna

är företeelser
som inte hänger ihop.

Man säger dem
att det inte finns hundra

Men barnet säger:
tvärtom, det är hundra som finns

Loris Malaguzzi 27

                                                                
27 i Wallin, K. Reggio Emilia och de hundra språken, 1996 s.10
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Montessori, Freinet, Waldorf och miljöskola. Det finns många olika pedagogiska idéer om hur
undervisning ska bedrivas. Jag är inte den typen som direkt köper dessa kanske lite luddiga
och skumma frälsningsläror. För en tid sedan fick jag erbjudandet att gå på en studiedag om
en skola som heter Bifrost Det tog mig några dagar innan jag ens lärt mig namnet på skolan.
TV-producenten Birgitta Sohlman berättade under studiedagen om en skola i Danmark som
arbetade på ett lite speciellt sätt. Det mest speciella som jag fastnade för var att högstadielever
tyckte att det var jätteroligt att gå i skolan. Birgitta Sohlman fick mig intresserad av Bifrost
under den förmiddagen. Det mest imponerande var att eleverna verkade vara så engagerade.

Under min högstadiepraktik fick jag en slags uppgiven känsla över hur högstadiet var
organiserat. 7 olika ämnen/dag, 40 min långa lektioner. In i klassrummet, lyssna
uppmärksamt, vara på alerten, diskutera, svara på frågor, skriva, få läxa och så iväg till nästa
lektion. Det vi hade pratat om på måndag morgon var som bortblåst på tisdag eftermiddag.
Det måste finnas sätt att göra skolan mer anpassad till verkligheten tänkte jag. Verkligheten är
inte 40 min. svenska, 40 min. matte, 60 min. NO o.s.v. utan verkligheten är allt på samma
gång.

Jag saknade också meningen med lärandet. Visst är det bra att veta olika saker om olika
ämnen men sätter man dem i ett större sammanhang så får de en funktion och en mening. Att
arbeta tematiskt har alltid intresserat mig.

Efter studiedagen om Bifrostskolan växte det fram att det var väldigt intressant. Jag såg flera
positiva egenskaper. Det kändes som en skola som stämde överens med hur jag skulle vilja
arbeta, och som en skola för framtiden. Men möjligheten fanns också att det var en
frälsningslära med många och stora svagheter. Jag ville veta mer om Bifrost. Vad de gör, vad
de tänker och framförallt varför.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med mitt examensarbete är att ge en bild av Bifrostskolans verksamhet. Detta görs
genom litteraturstudier och studier av program från Utbildningsradion.

Här är mina problemformuleringar:

1. Hur arbetar Bifrostskolan och vad är dess grundpelare?

2. Hur stämmer Bifrosts verksamhet överens med den svenska läroplanen?

1.3 Metod
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Metoden jag använt mig av är litteraturstudier. Jag har sökt efter litteratur och forskning om
Bifrostskolans verksamhet överallt; på bibliotek, i Libris databas och i olika artiklar. Tyvärr
finns det mycket litet skrivet om Bifrostskolan. Främst saknar jag vad forskare och pedagoger
säger. Det verkar inte finnas någon forskning. Mina källor avgränsas då till främst en bok och
program från Utbildningsradion. Boken, som är min huvudkälla, heter Möjligheternas barn i
möjligheternas skola. En pedagogisk profil – från idé till verklighet, och är skriven av Bodil
Johansen, rektor, Anna Louise Rathe, bitr. rektor och Jörgen Rathe. Bodil Johansen och Anna
Louise Rathe var med och startade skolan och undervisar fortfarande. Jag är mycket medveten
om att det är få källor och att författarna till min huvudkälla ger en ensidig kritik på sin skola.
Det är mycket tråkigt att det inte finns något mer skrivit om Bifrostskolan, jag saknar det
verkligen. Problemet med de få källorna har jag försökt hantera så, att jag hela tiden varit
medveten om att det är lärarna på skolan som skrivit boken. Jag har försökt att bara intressera
mig för sådana fakta som bara berör en beskrivning om hur arbetet på Bifrostskolan fungerar.
Jag valde att skriva om Bifrostskolan för att jag tyckte att det lät bra men vid litteraturstudien
har jag hela tiden försökt att vara öppen, kritiskt granskande och inte låta mitt positiva första
intryck påverka arbetet.

Min andra stora källa är Utbildningsradions program Framtidens skola gjorda av TV-
producenten Birgitta Sohlman. Hon har under åtskilliga besök på Bifrostskolan under år gjort
fyra program om skolan.

Mitt mål har varit att kritiskt granska Bifrostskolans idéer och arbetssätt. Jag har vänt mig till
annan litteratur för att söka stöd för och kritik av Bifrost. En tanke var att åka till Danmark för
studiebesök men den idé fick jag ge upp av ekonomiska skäl. Jag väljer att inte göra några
intervjuer på Bifrostinspirerade skola här i Sverige på grund av att lärarna på Bifrostskolan
själva säger att det bara finns en Bifrostskola och den ligger i Danmark.

2. Fakta om Bifrostskolan
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På Bifrostskolan i Danmark arbetar lärare på ett speciellt sätt som just nu inspirerar många
svenska lärare. Lärare och skolledare åker dit och tittar och diskuterar om det kan vara något
för just deras skola. Men vad är det som är så speciellt egentligen? I kapitel 2 presenteras
fakta om Bifrostskolan.

2.1 Bakgrund

Här kommer en kort bakgrund om hur det är på Bifrostskolan. Men först av allt lite fakta om
ett daghem i Italien som inspirerat Bifrostskolan.

2.1.1 Reggio Emilia

Bifrostskolan är inspirerad av daghemmet Reggio Emilia i Italien, när det gäller att få
eleverna handlingskraftiga, forskande och kommunicerande.

Efter andra världskriget byggde boende i byn Cella i Italien ett daghem. Folkskolläraren och
psykologstuderande Loris Malaguzzi blev ledande för daghemmet. Han ansåg att den gamla
traditionella skolan använde sig av minnet mer än av intelligensens möjligheter. Eleven skulle
lära utantill men behövde inte förstå. Denna gamla typ av undervisning ansåg Malaguzzi vara
mindervärdig och göra hela mänskligheten torftigare. Han gillade inte färdigtänkta metoder
och rigida program.2 Så här sade Malaguzzi en gång:

”Om det finns en etik i pedagogik så är det att inte forma barn via färdiga program utan att i
stället följa dem i öppna projekt och temaarbeten.”3

Loris Malaguzzi pekade ofta på att man bör prioritera det praktiska arbetet före det teoretiska.
Malaguzzi tyckte att människan intresserade sig för barns utveckling när tänderna började
växa. Men att man däremot försummade ögat och dess tillväxt, ögats träning i att upptäcka
och ögats samband med hand och hjärna. Delaktighet, medbestämmande och dialoger är
andra nyckelbegrepp, enligt Malaguzzi, de utvecklar barnen.  4

Barnen har en lust till lek, fabulering, motorik, rytmik och identifikation sade Malaguzzi och
tryckte på att barn hade hundra språk men oftast blev berövade på nittionio. Med det menade
Malaguzzi att barn har så många uttryckssätt – språk. T.ex. lek, sång eller drama men oftast
främjar undervisningen i skolan bara ett slags språk t.ex. skriften. Fortsättningsvis menade
Malaguzzi att tanken skärps när det mänskliga sinnet står inför en motsättning som inte kan
lösas med färdiga scheman och recept. Först när frågan finns är det dags för ett svar.
Barnpedagogiken måste därför vara undersökande, hypotesprövande och skapande. 5

På daghemmet Reggio Emilia anses att det inte finns något som heter ”Reggio-pedagogik”,
ingen enskild förklaring eller något recept, men däremot  ett förhållningssätt. Det är en
föränderlig pedagogik i ett föränderligt samhälle utifrån varierande vardagsvillkor. 6

2.1.2 Bifrostskolan7

                                                                
2 Wallin K, 1996
3 i Wallin K. Om ögat fick makt – mer om de hundra språken och den skapande pedagogiken i Reggio Emilia,
1986, s.104
4 Wallin K, 1986
5 Wallin K, 1986
6 Wallin K, 1996
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Bifrostskolan är en friskola som ligger i Herning på Jylland i Danmark. Skolan öppnades
1987. Lokalerna bestod då av ett par barackliknande byggnader. Anledningen till att skolan
öppnades var att en grupp lärare och föräldrar ville göra något eget. Lärarna hade i många år
arbetat i den danska grundskolan, men kände att de ville pröva sina egna idéer om hur
undervisning skulle bedrivas. De var inspirerade av tematiskt arbete (när hela undervisningen
bygger på ett och samma tema), modulindelning (att arbeta i tidsblock) och teamwork (att alla
lärare arbetar gemensamt). De hade arbetat mycket med det.

Vid start fanns det endast 30 elever i de tre lägsta årsgrupperna och 3 lärare. Idag, 1999,  är
det 180 elever, 15 heltidsanställda lärare, två fritidspedagoger och 6
fritidspedagogsassistenter.
Barnen är fördelade på 11 årsgrupper; förskoleklass (klass 0) till klass 10. Klasserna är
fördelade på nivåer eller stadier.

• Lågstadiet omfattar klasserna 0-2
• Mellanstadiet klasserna 3-5
• Högstadium 1 klasserna 6 & 7
• Högstadium 2 klasserna 8-10.

Skolan har nya lokaler; en ombyggd fabrik. Den är byggd på ett speciellt sätt. Det finns inga
traditionella klassrum med stolar och bänkar. Eleverna har sina saker i backar längs med
väggarna. Det finns bara bord och stolar, man sätter sig där det passar för stunden. Det finns
nästan inga dörrar och man kan se in i varje klassrum genom inomhusfönstren. (Bilaga 1 visar
en karta över hur det ser ut på Bifrostskolan)

Skolans styrelse och skolans högsta ledning är föräldravald. Styrelsen är ansvarig inför övrig
personal. Skolans ledare har det pedagogiska ansvaret. Styrelsen har beslutat att det inte får
finnas fler än 18 barn i varje klass.

Skolan arbetar utifrån teman och det är samma överordnade tema på alla stadier. Temana
hämtas från kultur- och naturupplevelser och ska vara inspirerande. Tre till fyra teman om året
hinns med. Till varje tema utarbetas en preliminär plan för hela skolan. Den beskriver temats
mål, innehåll och möjligheter. Efter detta utarbetar man en plan för varje stadium. Alla
skolans lärare samarbetar om skolans pedagogiska linje, så att helhetslinjen från början till
slut garanteras.

Lärarna på Bifrostskolan anser att en läroprocess ska ha flera kvaliteter samtidigt.
Undervisningens form och innehåll ska först och främst passa ihop. Det betyder att kvaliteten
beror på det sätt undervisningen sker, det sätt man är tillsammans och det innehåll man ägnar
sig åt. Dessa är följande:

Bifrost har satt upp läroprocesser som är viktiga för att deras undervisning ska bli kvalitativ.
• Upplevelse
• Dialog
• Det goda arbetet
• Insikt om nödvändigheten och den nödvändiga insikten.

Här följer en presentation av de läroprocesser anses så viktiga i Bifrostskolan.

                                                                                                                                                                                                          
7 i Samtlig text under 2.1.2 är refererat till Johansen B. Möjligheternas barn i möjligheternas skola, en
pedagogisk profil – från idé till verklighet, 1997
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2.2 Upplevelsen

2.2.1 Vad är en upplevelse? 8

Upplevelsen är utgångspunkten i en helhetsundervisning. Den är en gemensam början och ska
öppna för en mångfald av möjligheter att tillägna sig kunskap, färdigheter, värderingar och
förhållningssätt.

En upplevelse kan vara ett musikstycke, en bok, en konstutställning, ett skådespel eller ett
studiebesök. Den är oftast hämtad ur kulturen eller naturen, de två grundpelarna. Den brukar
vara kopplad till något som är aktuellt i samhället, t.ex.  handlade det om Mozart när hela
världen hyllade honom på hans 100-årsdag. Det handlade om olympiaden efter OS 1992 i
Barcelona. En arbetsperiod startar alltid med en huvudupplevelse. När det är en författare som
är huvudupplevelsen så läser lärarna ett stycke ur en bok. Är det en kompositör som är
huvudupplevelsen så lyssnar eleverna på musik. När det var OS, hade hela lärarkåren klätt ut
sig till grekiska gudar och framförde ett skådespel. Ur huvudupplevelsen skapas huvudtemat
som eleverna sedan ska arbeta med. I dessa exempel är huvudtemana själva författaren,
kompositören och OS. Upplevelserna tas sedan från huvudtemat. Skillnaden mellan en
huvudupplevelse och en upplevelse är att huvudupplevelsen är en start på ett arbetsområde.
Är det en författare som är huvudtemat läser lärarna ett stycke ur en bok som upplevelse. Är
det en kompositör som är huvudtemat så lyssnar de t.ex. på ett musikstycke som upplevelse.
Ur upplevelsen planerar lärarna teman. Är det så att en författare är huvudtemat och en av
hans  böcker används vid upplevelserna så bygger småtemana på vad just vad det stycket
handlade om som lärarna läste vid upplevelsen. När dessa småteman är slut kommer en ny
upplevelse inom samma område. Vid exemplet om författaren så forsätter lärarna att läsa i
boken.

Bild 1 visar hur arbetsgången är. Hur ett läsår består av tre till fyra huvudupplevelser och
huvudteman, och hur de i sin tur innehåller flera små upplevelser som följs upp av dialoger,
teman och arbete.

Bild 1

Ht Vt

Huvudupplevelse 1 Huvudupplevelse 2 Huvudupplevelse 3
Huvudtema 1 Huvudtema 2 Huvudtema 3

                                                                
8 i samtlig text under 2.2.1 är refererat till Sohlman B. En skola för framtiden!?, 1995
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Upplevelse 1 Upplevelse 2 o.s.v.

Dialog 1 Lärarna planerar tema 1

Det goda arbetet 1

2.2.2 Syfte och mål med upplevelsen9

Upplevelsens syfte är att väcka nyfikenhet, motivation och vilja att veta mer. Den ska fånga in
eleverna och få dem att tänka själva. Upplevelsen kan leda till fördjupning och nya
upplevelser. Den ska vara en slags kontaktpunkt, en inspirationskälla. Känslorna och
uppmärksamheten spelar en stor roll. Vi känner och uppmärksammar alla olika, en upplevelse
är alltid individuell. Vid upplevelsen ska alla känselspröt vara ute. Bifrostskolans
undervisning har nytänkande, hopp, glädje och mod som väsentliga mål. Upplevelsen bidrar
starkt till att nå dessa mål. Fantasin är en viktig del av upplevelsen. Det är viktigt att hålla
fantasin i alla dess former vid liv, så att den kan utvecklas. Som barn är fantasin stor och det
gör att vi upplever starkare.

2.2.3 Praktisk – estetisk upplevelse

Lärarna på Bifrostskolan arbetar mycket med kulturen och speciellt konsten, för konsten
arbetar med livsfrågor och verkligheten på ett symboliskt, estetiskt språk.

” Konsten förmedlar och inbjuder till andra former för inlevelse, upplevelse och insikt och
skapar härigenom identifikation med det upplevda. Konsten kan få människor att förstå och

tänka på nya sätt. Och ett annorlunda tänkande skapar möjligheter för andra och nya
handlingssätt.”10

Lärarna på Bifrostskolan tar stöd av Herbert Marcuse som menar att människor utvecklas
ensidigt i vår kultur därför att vi lägger så stor vikt vid den logiska, rationella och analytiska
sidan av oss själva, medan sinnligheten får stå ut med en bekymmersam tillvaro. Vi går
igenom livet som ett slags halva människor, därför att vi förbiser att insikt också är förbunden
med känslor.11

Lärarna på Bifrostskolan tar också stöd av Howard Gardner som utifrån sin teori om multipel
intelligens har framhävt den västerländska kulturens övervägande ensidiga fokusering på de
språkliga och matematiska kompetensområdena. Enligt Gardner har utvecklandet av
individens förståelse av sig själv och av omvärlden negligerats och har i ringa grad
tillmötesgått utvecklingsmässiga möjligheter beträffande det kroppsliga, musiken, det
bildmässiga/ rumsliga.12

                                                                
9 samtlig text under 2.2.2 är refererat till Johansen B, 1997
10 Johansen B, 1997, s.91
11 Johansen B, 1997
12  Johansen B, 1997
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2.3 Dialogen och medbestämmandet

2.3.1 Vad är dialogen till för? 13

Om upplevelsen är tillräckligt stark, och den får tid att lägga sig, ger den stoff till eftertanke,
meningsbyte och handling. Det är denna dimension av upplevelsen, som ger det efterföljande
samtalet mening. I samtalet sätts ord på föreställningar, tankar och känslor.

Upplevelsen följs upp av dialogen. Dialogen går till så att lärare och elever sitter i ett rum och
eleverna får  inför alla säga högt vad de skulle vilja göra eller veta mer om utifrån
upplevelsen. Eleverna samtalar med varandra och inspirerar varandra till nya frågeställningar,
de utbyter synpunkter ifrån den erfarenhet de själva har. Eleverna diskuterar med lärarna i en
dialog där de är jämbördiga. I den jämbördiga dialogen delar alla deltagare synpunkter. Den
vuxna lyssnar, och barnen talar. Barnen lyssnar, och den vuxna uttrycker sig. Var och en
bidrar de med just sina särskilda synpunkter och idéer om vad de skulle vilja göra eller veta
mer om.

Det är genom dialogen som lärarna på Bifrostskolan ska organisera arbetet den kommande
perioden. De skriver upp vartenda förslag på vad eleverna vill göra eller veta mer om och
sedan plockar de ut förslag som de tycker låter lämpliga i svårighetsgrad och som hör ihop
och kan bilda ett tema. (Se bild 1)

I och med att samtalet utgår ifrån en gemensam upplevelse så har alla chans att uttrycka sig.
Det är fritt för tolkningar och att komma med egna idéer, och kanske just din idé blir
genomförd. Detta skapar en motivation hos eleverna. De vill vara med och samtala för här har
de chansen att få bestämma vad som skall göras.

2.3.2 Vad är dialogen bra för?

Dialogen är viktig, där kommer eleverna till klarhet om sina egna åsikter. De lär sig också att
göra sig hörda. Alla barn ska ha mycket samtalstid. Bifrost vill ha 15 st. elever i varje klass
men det är så många som vill gå i skolan så de har höjt antalet till 18 st.14

”Att ställa frågor och söka svar är en aktiv process, som skapar medvetenhet och gör att vi
människor kan skilja mellan vad som är väsentligt, och vad som är oväsentligt. Det är
förmågan att förundras som är förutsättningen för ett samtal. Har man förundrats i samtalet
blir det levande, självstyrande och meningssökande. Genom samtalet kan vi lära oss något
nytt om tillvaron, i och med att det öppnar för föreställningar om hur tingen hänger samman
och skapar en ny dimension, en ny tillgång till verkligheten och vårt aktiva deltagande i
det.”15

Eleverna får tidigt lära sig att ge och ta kritik för det de har gjort. Då gäller det att kunna föra
fram sina åsikter på ett bra sätt och mycket samtal och dialog hjälper till att utveckla det.

Bifrost är inspirerade av Sokrates när det gäller just samtalskonst. Den sokratiska
samtalsformen inrymmer ingredienserna öppenhet, jämställdhet, respekt, personligt

                                                                
13 samtlig text under 2.3.1 är refererat till Johansen B, 1997
14 Sohlman B, 1995
15 Johansen B, 1997, s.128
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engagemang, inriktning på samtalspartners livsvärld, det meningssökande och självstyrande.
Dessa ingredienser ska också ingå i den dialog som försiggår i skolan.16

På daghemmet Reggio Emilia har dialogen alltid stått högt i kurs. Det har blivit till en
demokratisk kultur där alla involverade har rätt att uttrycka sina olika åsikter. Man ser ett stort
värde i själva olikheten. Kunskap skapas i möten mellan människor som låter sina olika
synvinklar och subjektiva synpunkter konfronteras med varandra. Utifrån de ständiga
dialogerna går utvecklingen vidare.17

2.4 Det goda arbetet18

Det goda arbetet har sin utgångspunkt i upplevelsen, där barnet har sina egna föreställningar
och önskningar. Via dialogen kommer önskningarna fram och kan sedan genomföras i det
goda arbetet (Se bild 1). Arbetet sker i någon av de tre verkstäderna;

- Läs - och skrivverkstaden
- Laboratoriet
- Målarateljén

I läs – och skrivverkstaden tränas eleverna i läsning, skrivning och att utveckla sitt språk
verbalt.
I laboratoriet ligger tyngdpunkten på experimenterande aktiviteter inom NO.
I målarateljén övas och utvecklas barnens bildspråk.

2.4.1 Vad är det goda arbetet?

Innan eleverna börjar arbetet fyller de i en arbetssedel (bilaga 2 visar ett exempel hur en elev
fyllt i en arbetssedel). Arbetssedeln handlar mycket om ställningstagande. Eleverna ska veta
varför de gör som de gör. De ska kunna motivera sig och inte bara följa med för att alla andra
gör så, eller för att man har blivit tillsagd att göra så. De ska reflektera över varför de gör det
de gör och över att det har en mening. Detta ska leda till det meningsfulla lärandet. Kan
eleven förstå varför den gör som den gör och se en mening i varför den ska lära sig saker så är
det ett meningsfullt arbete och då även ett gott arbete. Arbetssedeln består av följande
processer, och det är dessa processer som också gör att arbetet får kallas för gott.

1. Beslut
2. Planering
3. Utförande
4. Evaluering

Här följer en presentation av de olika processerna.

1. Beslutet och 2. planeringen

Föst bestämmer sig eleven för att hon/han vill göra något. T.ex. bestäms att man vill:
- veta något
- bli bra på något
                                                                
16 Johansen B, 1997
17 Johansen B, 1997
18 samtlig text under 2.4 är refererat till Johansen B, 1997



14

- kunna någonting bättre än förut

De ska fundera om det är nyttigt att göra det och varför de vill göra det.

De ska planera:
- hur de vill lära sig det
- på vilket sätt de vill bli bättre.

de ska välja:
- vilka redskap de vill använda
- om de vill arbeta ensam eller tillsammans med någon

3. Utförandet

Nu sätter eleverna igång med att göra det de bestämt.
Man använder:
- metoder
- verktyg
- material
- det de vet
- det de kan.

Leken har en stor roll i det goda arbetet. Leken är ett skapande arbete, barn leker för att de vill
göra något som de inte kan ännu. Med leken löses kriser, problem, man förstår och tillägnar
sig omgivningen. Leken är en helande process som gör att man får ordning på sina känslor. På
Bifrost används barnens lek, den blir en av skolans arbetsform. Meningssökande, och
möjligheten till sinnlighet, nyfikenhet och fantasi är målet med det goda arbetet.

4. Utvärdering

När eleverna håller på att bli färdiga, ser de på vad de har fått ut av arbetet.
Är det som de önskade, tänkte, ville?
De funderar på, om de är nöjda, eller om de vill:
- göra om något av det
- kanske börja om från början.

I evalueringen ser man på hela arbetsgången, och samtidigt kan man se framåt. Det är hela
arbetsförloppet som ska evalueras, inte bara produkten. Det väsentligaste med evalueringen är
att få nya erfarenheter och ett nytt perspektiv. Evalueringen görs tillsammans med någon
annan, en vuxen eller någon annan elev. Lärarna sätter en tid då arbetena ska vara färdiga, det
gäller att kunna planera sin tid.

2.4.2 Syftet med det goda arbetet

I det goda arbetet kopplas motiv / mål och känslor, som eleverna fick i upplevelsen och
dialogen samman med teoretiska tankar och praktiskt utförande, som eleverna får i det goda
arbetet. Då skapas möjlighet för hela människans utveckling via arbetets dynamik. Det
centrala är att det måste finnas ett samarbete mellan det som huvudet tänker och det som
handen gör, det är då kvaliteten uppstår. Lärarna på Bifrostskolan säger att eleverna ska göra
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det de verkligen vill göra. De ska göra det seriöst och det kräver ställningstagande, inte ett
slumpartat vacklande längs en mångfaldig väg.

2.4.3 Lärarens roll

Lärarens roll i det goda arbetet är främst att handleda eleverna. Inför varje verkstadstimma
kontrollerar läraren hur varje elev ligger till genom att de får berätta vad de ska göra, varför,
med vem och hur långt de har kommit. Läraren kan där hjälpa till med förslag på vad mer som
skulle kunna göras eller om hon tycker att det inte låter bra. Utvärderingen går eleverna
genom med läraren både skriftligt och muntligt.

2.5 Insikt om nödvändigheten och den nödvändiga insikten

Lärarna på Bifrostskolan anser att människan måste tänka efter noga innan hon handlar. Det
är viktigt att förstå att hennes handlingar kan ha stor effekt på andras liv.

”Vi måste lära oss vilka lagbundenheter vi själva är med om att skapa.
Vi måste lära oss vilka lagbundenheter vi inte själva har inflytande på, därför att de är
givna.
Vi måste lära oss att göra det vi vill.
Vi kan inte välja vad som sker med oss, men vi kan lära oss att välja hur vi vill handla.
Vi måste lära oss vad som är bra för mig, dig, alla andra människor och jorden.”19

2.6 Bifrostskolans arbetssätt

Här följer en närmare beskrivning på hur eleverna arbetar på Bifrostskolan.

2.6.1 Låg – och mellanstadiets arbetssätt20

Skoldagen är uppdelad i moduler på 90 min. Det finns tre olika modultyper, på låg – och
mellanstadiet. Bilaga 3 visar Bifrostskolans schema. Där kan du se de olika
modulindelningarna och hur de olika kurserna ligger.

• Ämnesmodul (fasta kurser).
I ämnesmodulen undervisar man beroende på klassnivå i ämnena danska, matematik,
engelska, musik, idrott, träslöjd, syslöjd och hemkunskap. Undervisningen sker klassvis,
ettor för sig och tvåor för sig o.s.v. På låg – och mellanstadiet är ämnesvalen styrda. Där
ligger danska och matematik fast på schemat först på morgonen. Innehållet i
ämnesmodulerna bygger på temat.

• Verkstads - eller projektmodul (tvärfackliga aktiviteter).
På låg- och mellanstadiet arbetar barnen i tre fasta verkstäder, läs - och skrivverkstaden,
laboratoriet och målarateljén. I läs – och skrivverkstaden är arbetet koncentrerat på det
danska språket och dess språkutveckling, muntligt och skriftligt. I laboratoriet laborerar
eleverna inom NO-området. I målarateljén uttrycker sig barnen estetiskt. Arbetet i

                                                                
19 Johansen B, 1997, s.24
20 samtlig text under 2.6.1 och 2.6.2 är refererat till Johansen B, 1997
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verkstäderna ska ha en praktisk tyngdpunkt och bygger på elevernas önskningar vid
dialogen.

• Kunskaps- och färdighetsmodul (aktuella kurser).
I kunskaps- och färdighetsmodulen läggs tyngdpunkten på att fördjupa barnens kunskaper
om det aktuella temat. Här bestäms beroende på temat kurser som passar bra att läsa t.ex.
geografi eller fysik. Barnen fördjupar sig i olika ämnen och det har de användning av i det
självständiga verkstads- eller projektarbetet. Undervisningen kan vara klassindelad eller
försiggå mellan klasserna.

Skolans personal framställer själva materialet som eleverna ska arbeta med. Det kan vara allt
från laborationsinstruktioner till laboratoriet till en faktatext som ska användas i läs – och
skrivverkstaden. Skolan har ett eget bibliotek som används mycket. När ett tema är avslutat
samlas allt material eleven gjort i en pärm.

Temat redovisas också i en stor gemensam bok. Där gör varje klass något speciellt från en
upplevelse var, skrivet och målat. Denna bok används sedan i ämnesundervisningen t.ex. i
danska.

2.6.2 Arbetssättet på högstadiet

På högstadiet finns två modultyper; kurs eller projekt.

• Kurs.
Högstadiets kurser kan jämföras med låg – och mellanstadiets kunskaps – och
färdighetsmoduler. Under kurstimmarna läser eleverna ämnen som är aktuella för det
projekt som man arbetar med. Det kan vara vilket ämne som helst; fysik, danska,
matematik o.s.v.

• Projekt.
Under projektet arbetar eleverna med individuella projekt som de valt från en gemensam
upplevelse.

2.7 Arbetsgången på Bifrostskolan

2.7.1 Arbetsgången på lågstadiet

På lågstadiet arbetar eleverna utifrån en upplevelse som är bestämd av lärarna. Det kan vara
ett musikstycke, en bok, en film eller något annat ur kultur eller natur. I dialogen får eleverna
sedan komma med förslag på vad de skulle kunna arbeta vidare med i de tre olika
verkstäderna. Lärarna skriver upp barnens förslag och idéer. Utifrån elevernas förslag
utvecklar lärarna planering och utformning för ett tema. De gör allt material till de olika
verkstäderna själva, t.ex. instruktioner till laborationer på laboratoriet och arbetsblad till
målarateljén. Lärarna skriver också om böcker så att de ska vara anpassade till
undervisningen.

Eleverna får, efter att ha sett vad varje verkstad har att erbjuda själva bestämma sig för vad de
vill arbeta med i det goda arbetet. De fyller då i en arbetssedel där de planerar sitt arbete och
dessutom motiverar varför de vill göra sakerna och efteråt även hur de tyckte att arbetet gick.
Utvärderingen sker dels genom arbetssedeln men också genom samtal med lärare och någon
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slags redovisning. Ofta hinner eleverna med två av tre verkstäder innan det är dags för nästa
upplevelse inom samma tema. Ett tema kan alltså innehålla många upplevelser och varje
upplevelse varar i ungefär en till tre veckor beroende på hur innehållsrik upplevelsen var eller
om de spinner vidare. När de t.ex. har en bok som upplevelse läser de ett stycke, under tiden
upplever de för att sedan arbeta och därefter fortsätta läsningen i boken, och den handlingen
är då grunden till nästa upplevelse. Så håller de på tills boken är slut. I verkstäderna blandas
elever från lågstadiet med elever från mellanstadiet.

Tycker eleverna att temat mest handlar om t.ex. biologi så läser de det i kunskaps – och
färdighetsmodulen. Där får de alltså en fördjupning i olika ämnen.

Eleverna har även ämnesstudier där danska och matematik studeras, detta ligger fast på
schemat. Läsa och skriva lär de sig genom att tillsammans utforma texter som handlar om
upplevelsen. Denna text som skrivits på blädderblock tar man ord från och lär sig på danskan.
Även matematiken hänger ihop med temat på verkstadstimmarna så att eleverna får ett
sammanhang med lärandet. Om upplevelsen t.ex. är en kompositör så kopplar man
matematiken till noter och bråk; helnot, halvnot, fjärdedelsnot och så räknar man matte med
hjälp av noter. Är upplevelsen OS så talar man om distanser med hjälp av längdhopp,
höjdhopp och andra sporter så lär man sig längdenheter. 21

Bilaga 4 visar hur arbetet kan se ut för en lågstadieelev. Modellen visar att huvudtemat då var
en författare och vid upplevelsen lästes ett kapitel ur en av författarens bok. Vidare visar
bilagan vilket tema upplevelsen ledde till och vad eleverna sedan gjorde i de olika
verkstäderna.

Så här beskrev en andraklassare sitt arbete om musikern Carl Nielsen på Bifrostskolan i
tidningen Politiken den 9 juni 1990:
”När jag berättar att vi arbetar med Carl Nielsen, så tror folk att det bara handlar om musik.
Men han är bara vår utgångspunkt. Då vi arbetar med äppelblommor, hörde vi inte bara
musiken. Vi började också läsa om äpplen och lärde oss allt möjligt. Vi läste om Wilhelm
Tell, om Palnatoke och om Newton, som upptäckte tyngdkraften, då han såg ett äpple falla.
Och vi läste om växter och undersökte dem. Vi började med Carl Nielsen, fortsatte med
musiken och sedan med äpplet. Om vi hade fortsatt kunde vi ju också ha valt att undersöka
masken i äpplet.” 22

2.7.2 Arbetsgången  på mellanstadiet23

Mellanstadiet arbetar som lågstadiet men deras ämnesstudier kan vidgas till flera olika ämnen.
På lågstadiet är ämnesstudierna koncentrerade på danska och matematik samt NO och SO
som block på verkstadstimmarna. På mellanstadiet läser eleverna kurser som religion och
biologi. Eleverna på lågstadiet och mellanstadiet har flera projekt ihop. Det kan vara t. ex.
studiebesök eller uppsättningar av pjäser m.m. Detta görs för att fördjupa den första
upplevelsen med mer stimulans, så att barnens personliga inlevelse stärks i samtalet om det
fortsatta arbetsförloppet. Även högstadiet har sådana projekt.

Arbetena som låg – och mellanstadieeleverna gör redovisas genom arbetssedel men även för
varandra. Det kan vara genom någon slags muntlig redovisning, skriftlig redovisning,
skådespel eller genom bild.
                                                                
21 samtlig text under 2.7.1 är refererat till Sohlman B, 1997
22 Johansen B, 1997, s.21
23 Sohlman B, 1997
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Bilaga 5 visar hur arbetet på mellanstadiet kan se ut. Modellen visar att huvudtemat var
Mozart och tre olika teman som eleverna arbetade efter. Vidare visar bilagan vad elevrna
gjorde i verkstäderna och vad de hade för olika kurser.

2.7.3 Arbetsgången på högstadiet24

En gemensam upplevelse äger rum. Eleverna och lärarna för en dialog över väsentliga
begrepp, kärnpunkter och problemställningar. Efter detta utformar elever och vuxna
tillsammans en gemensam problemformulering. Denna sammanfattar de centrala problemen
och frågorna från diskussionen. Eleverna har under hela låg –och mellanstadiet fått ta ansvar
för planering genom en arbetssedel som är väldigt styrd. Detta har gjort att de fått träning i att
planera sin verksamhet.

Problemformuleringen är en gemensam utgångspunkt för val av personliga teman. Man kan
säga att det är det gemensamma paraplyt , som ser till att arbetet inte spårar ur. Eleverna  gör
individuella problemformuleringar för sina egna valda teman. Under problemformuleringen
”Danskarna och danskheten” undersökte en elev rasismen i Danmark som sitt personliga
projekt. En annan elev undersökte vad Köpenhamnarna tyckte om folket utanför huvudstaden
och en tredje undersökte hur vanligt skilsmässor är i Danmark och varför man skiljer sig.

Det finns två olika modultyper; kurs eller projekt. I projektmodulerna arbetar eleverna med de
individuella projekten och då är lärarna handledare. Under kurstimmarna arbetar de med
ämnen som är relevanta till det projekt de arbetar med.
Temat avslutas med en utvärdering. Eleverna får redovisa sitt individuella projekt för
varandra. Det kan vara fråga om en presentation, muntligt, skriftligt, genom drama, sång,
video eller någon annan form. Barnen diskuterar och evaluerar varandras framställningar.
Detta gör de genom att ställa sig upp och uttrycka hur de tyckte att framställningen var. Varje
elev gör sedan en personlig egenevaluering, och lärarna evaluerar slutligen de enskilda
projekten skriftligt utifrån resultatet och arbetsförloppet. I Danmark behövs inga betyg för att
komma in på gymnasiet.

Bilaga 6 visar hur arbetet kan se ut på högstadiet. Modellen visar hur en upplevelse, i detta
fall en Gandhi-film, mynnar ut till en stor problemformulering och många individuella teman.

                                                                
24 samtlig text under 2.7.3 är refererat till Sohlman B,1995
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3. Analys av Bifrostskolan

En förutsättning för att en svensk skola överhuvudtaget ska kunna arbeta Bifrostinspirerat är
att den följer den svenska läroplanen. I det här avsnittet kommer jag först analysera
Bifrostskolans tankar och sedan se hur de stämmer överens med den svenska läroplanen

Analysen består av fyra delar och utgår från rubriker som finns i den svenska läroplanen, Lpo-
94. Vissa delar går in i varandra och det gör att samma saker kan tas upp på flera ställen.

• Första delen, som jag kallar Bifrostskolan, är en kort sammanfattning som jag gjort av vad
lärarna på Bifrostskolan säger om rubriken. Detta är taget ur boken ”Möjligheternas barn
i möjligheternas skola” av B. Johansen (1997).

• Andra delen, som jag kallar tolkning av Bifrostskolan är mina tolkningar om det
sammanfattade stycket.

• Tredje delen, som jag kallar Lpo-94,  är citat hämtade ur den svenska läroplanen. Citaten
är uttagna för att kunna jämföra vad som står i den svenska läroplanen med vad lärarna på
Bifrostskolan säger, och vad som står om samma sak i ”Möjligheternas barn i
möjligheternas skola” av B. Johansen (1997).

• Fjärde delen, som jag kallar jämförelse, är mina kommentarer som jämför tankarna från
Bifrostskolan och den svenska grundskolan.

3.1 Grundläggande värden
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3.1.1 Bifrostskolan

Enligt lärarna på Bifrostskolan finns det två stora huvudområden som elever behöver
färdigheter, värderingar och förhållningssätt i. Dessa områden är natur och kultur. För
Bifrostskolan är det viktigt att utbilda sina elever till människor som vågar ta på sig ett ansvar
för samhället. Det är också viktigt med människor som inser att samhällslagar och
bestämmelser är skapta av människan och därför också kan ändras av människan. Däremot är
naturens lagar till för att följas, de går ej att ändra på. Människan ska kunna fatta självständiga
beslut. Bifrostskolans målsättning är att barnen ska utvecklas till visionära människor med
levnadsmod och livsglädje och som ser sig själva som huvudaktörer både i sina egna liv och i
samhället. Människan måste förstå betydelsen av samarbete, samtal och diskussion.

3.1.2 Tolkning av Bifrostskolan

Jag tolkar det som att det är väldigt självständiga individer som lärarna på Bifrostskolan
hoppas utbilda. Det är ungdomar som vid 15-16 års ålder ska känna ansvar för samhället och
som ska ha kunskap att förändra samhället om de tycker att det behövs. Det kan synas vara
väldigt höga förväntningar på så unga personer. Känner eleverna på Bifrostskolan någon press
på sig att bli något lite mer utöver det vanliga? Alla har inte viljan att förändra samhället.
Samtidigt tolkar jag det som att lärarna på Bifrostskolan med sina grundläggande värden vill
visa att de respekterar och tror på eleven och att de behandlar henne som en jämlike.
Jag tolkar det även som att lärarna på Bifrostskolan framhåller eleven som individualist mer
än som social varelse. Hur vet lärarna på Bifrostskolan egentligen att deras metoder gör att
eleverna blir visionära människor med levnadsmod och livsglädje? Är inte det vad alla vill
ha?

3.1.3 Lpo-94

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden
som vårt samhällsliv vilar på. /…/ I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande.”25

3.1.4 Jämförelse

Den svenska läroplanen och Bifrostskolan är överens om att det är viktigt att eleverna får veta
samhällets lagar. Den svenska läroplanen nämner ingenting om att eleven ska känna till dem
för att kunna förändra den såsom Bifrostskolan gör. I övrigt tycker båda skolor att det är
viktigt att överföra kultur och traditioner och skolorna poängterar båda vikten av
ansvarstagande. Som jag ser det har den svenska läroplanen en mindre individualistisk syn på
människan än Bifrostskolan har. Detta grundar jag på att det i Lpo-94 står mycket mer om att
eleverna genom skolan ska få förståelse för andra människor, motverka mobbing och
främlingsfientlighet, än det jag har läst om Bifrostskolan. Lpo-94 tar upp det på åtskilliga
ställen. Lärarna på Bifrostskolan lyfter också mer fram vikten av att eleverna blir
självständiga individer med självförtroende.

                                                                
25 i Utbildningsdepartementet, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet –
Lpo-94, 1998, s.5
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3.2 Förståelse och medmänsklighet

3.2.1 Bifrostskolan

Varje människa är något särskilt, något originellt, som inte liknar andra anser lärarna på
Bifrostskolan. Ett gott människoliv är ett liv tillsammans med andra människor.

Lärarna på Bifrostskolan vill ha elever som förstår betydelsen av samarbete, samtal och
diskussion. På Bifrostskolan samarbetar barnen mycket i verkstäderna. Då är barnen
åldersintegrerade och de äldre barnen förväntas hjälpa de yngre. Samtalet har också stor plats
i Bifrostskolan. Den får en stor plats i dialogen där eleverna berättar vad det är de vill arbeta
med. Det är samtal mellan elever och mellan elever och lärare. Diskussionen får en stor plats i
utvärderingen där eleverna diskuterar varandras arbeten.

Bifrostskolan arbetar mycket med kulturen och naturen. Det är genom kulturen; böcker och
musik som de lockar fram sina elevers nyfikenhet. Lärarna på Bifrostskolan anser att just
kulturen kan få människor att förstå och tänka på nya sätt.

3.2.2 Tolkning av Bifrostskolan

Mina tolkningar av hur lärarna på Bifrostskolan tänker angående förståelse och
medmänsklighet är lite tvetydiga. Å ena sidan har Bifrostskolan en mycket individualistisk
syn på människan, där hon ska vara självständig, ta ansvar och klara mycket själv. Å andra
sidan säger lärarna på Bifrostskolan att ett gott människoliv är ett liv tillsammans med andra.
Jag tolkar det som att de vill ha både den individuelle och självständige eleven men med
social kompetens.

Mina tolkningar pekar även mot att lärarna på Bifrostskolan använder kulturen för att lära sina
elever förståelse och medmänsklighet. De diskuterar och samtalar med varandra om vad olika
författare och konstnärer menat med sina olika verk. På så sätt hoppas lärarna att eleverna lär
sig hur andra tänker och hur olika människor kan se på saker och ting. Här misstänker jag att
elever med behov av särskilt stöd kan få svårigheter. Elever med t.ex. inlärningssvårigheter
har svårt att sätta sig in i hur andra tänker, för dem måste det vara mycket svårt att lära sig
genom t.ex. konst. För övrigt har jag inte läst något om just specialundervisning för elever.
Kan det vara så att det inte behövs specialundervisning? Hur gör de med elever som inte alls
kan arbeta på Bifrostskolans sätt?

3.2.3 Lpo-94

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” 26

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg
identitet som är viktig att utveckla tillsammans och förmågan att förstå och leva sig in i
andras villkor och värderingar.”27

                                                                
26 Utbildningsdepartementet, 1998, s.5
27 Utbildningsdepartementet, 1998, s.5
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3.2.4 Jämförelse

Bifrostskolan har inte skrivit någonstans om de har specialundervisning, eller hur den i så fall
går till. Vad man då kan fråga sig är om det finns något speciellt urval av elever som får börja
på Bifrostskolan. Jag har inte läst om vilka elever det är som får börja på Bifrostskolan. Skulle
det vara så att en elev med behov av särskilt stöd läser på Bifrostkolan, vilket det måste vara
eller åtminstone någon gång ha varit, så kan denna elev få stora problem i Bifrostskolans
klimat och måste ha specialundervisning.

Lpo-94 tar upp kulturen som en viktig punkt för eleverna att lära sig om för att förstå
varandra. Hos Bifrostskolan ser de mer kulturen om en inspirationskälla. Ett sätt att locka
fram nyfikenhet hos eleverna. I grund och botten menar de dock, anser jag, samma sak. Både
Bifrostskolan och den svenska läroplanen tycker det är viktigt med kultur och kulturarv. De
tycker att kulturen ska ha en stor del i skolan och att eleverna intresserar sig för det.

3.3 Skolans uppgifter

3.3.1 Bifrostskolan

Lärarna på Bifrostskolan vill att deras elever ska utvecklas till ansvarskännande och
självständiga människor och samhällsmedlemmar. Det är genom deras miljö och arbetssätt
som detta ska nås. De kunskaper som eleverna ska ha med sig från Bifrostskolan ska inte
endast vara faktakunskaper utan minst lika viktigt är känsloutveckling och att lära sig olika
uttryckssätt. Undervisningen bör då enligt lärarna på Bifrostskolan utgå från natur och kultur.
Dessa två områden frambringar mycket känslor och ställningstaganden och samtidigt inbjuder
de till mycket praktiskt arbete. En annan viktig punkt i Bifrostskolans arbetssätt är att lära sig
att kunna ta och ge kritik, diskussionen har en stor plats.

3.3.2 Tolkning av Bifrostskolan

Jag tolkar det som att lärarna på Bifrostskolan tycker att det är skolans uppgift att eleverna
hela tiden ska vara medvetna och förstå varför de gör som de gör. Engagemang är ett viktigt
ord för skolan, att involvera sina känslor i det man gör. Min tolkning blir att Bifrostskolan är
en ganska tuff skola när det gäller att kunna ta och ge kritik och att ha en åsikt och
argumentera för den. Det är också en svår skola på så sätt att alla inte har lika lätt att engagera
sig känslomässigt i saker och ting. Kanske är det ett lite för tufft klimat för de svagare barnen?
För att hänga med i undervisningen på Bifrostskolan krävs ett stort engagemang från
elevernas sida och lärarna verkar kallt räkna med att sådant finns med deras arbetsmetoder.
Vad gör de för de elever som inte alls trivs med Bifrostskolans arbetssätt?

3.3.3 Lpo-94

(1)
”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
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uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans,
musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.”28

(2)
”Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och
använda sina kunskaper som redskap för att
- formulera och pröva antaganden och lösa problem
- reflektera över erfarenheter och
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.”29

3.3.4 Jämförelse

(1)
Den svenska grundskolan och Bifrostskolan är överens om att det är viktigt att stimulera
eleven. Lpo - 94 säger att de intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska
aspekterna uppmärksammas. Bifrostskolan vill att alla dessa ska ha lika stor uppmärksamhet
från början. Vidare står det i Lpo-94 att drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i
bild, text och form skall vara inslag i skolans vardag. I Bifrostskolan är dessa uttrycksformer
inte inslag utan återkommande i vardagen.

(2)
Både den svenska grundskolan och Bifrostskolan tycker det är viktigt att elever lär sig att
argumentera, diskutera och lyssna till varandra. Med detta hoppas de att forma engagerande,
reflekterande och förstående samhällsmedborgare.

3.4 Elevernas ansvar och inflytande

3.4.1 Bifrostskolan

Ansvar och inflytande är två viktiga pelare i Bifrostskolan. Undervisningen bygger mycket på
elevens egna önskemål och eleven får tidigt lära sig att ta ansvar för sin egen utbildning. Hon
får inflytandet i att bestämma vad hon vill göra, varför och utvärdera hur det gick i
arbetssedeln. Själva arbetet får hon bestämma om hon vill göra själv eller i grupp. Hon får
också bestämma och ta ansvar i att välja till vilka verkstäder hon ska gå. Oftast hinner hon ej
med alla. Lärarna på Bifrostskolan anser att ansvar gör människan aktiv.

3.4.2 Tolkning av Bifrostskolan

Jag frågar mig om Bifrostskolan ibland lägger över för mycket ansvar på sina elever. Det kan
inte alltid vara lätt att när man är så ung som på lågstadiet bestämma själv vad man ska göra

                                                                
28 Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8
29 Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8
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och sedan göra något bra av det och efter det utvärdera sig själv om hur det gick. Kan det vara
så att Bifrosteleverna får för mycket ansvar så att de mår dåligt av det? Mina tolkningar pekar
åt att det är självständighet och individualitet som betraktas högt? Det stora inflytandet som
eleven har i Bifrostskolan tolkar jag som något positivt då det måste stärka eleverna då deras
idéer blir genomförda och tas på högsta allvar av vuxna. Men frågan är om eleverna någon
gång får en uppfattning av vad vuxna tycker är viktigt? Kan det vara så att eleverna får lite väl
gott självförtroende efter ha gått på Bifrostskolan eller kan det vara elever som går ur skolan
med krossat självförtroende??

3.4.3 Lpo-94

”Läraren skall tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och
förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättighteter och skyldigheter
som präglar ett demokratiskt samhälle.”30

3.4.4 Jämförelse

Både i den svenska skolan och Bifrostskolan är det viktigt att elever och lärare arbetar
tillsammans. Båda skolorna talar om elevinflytande, det är viktigt att elever får vara med och
bestämma i skolan precis som varje människa har möjlighet att ha inflytande i samhället.

3.5 Bedömning och betyg

3.5.1 Bifrostskolan

I Danmark behöver eleverna inga betyg för att komma in på gymnasiet. Lärarna på skolan ger
muntliga och skriftliga omdömen med jämna mellanrum. I slutändan så är det lärarna som
rekommenderar en elev till ett speciellt gymnasium. Anledningen till att lärarna på
Bifrostskolan inte vill ha betyg är för att de anser att det framkallar ångest. Lärarna anser även
att det finns en chans att eleverna bara jobbar för en belöning om betyg finns. Eleven arbetar
då inte för att hon är intresserad. Bedömningarna gör eleverna själva genom arbetssedeln.
Lärarna gör sina bedömningar genom att bedöma arbetet eleven gjort och den redovisning
eleven gör. Bifrostskolan ger inga läxor. Anledningen till det är att lärarna tycker att när
barnet kommer hem så är föräldrarna trötta och barnet vill inte göra läxan och måste då
tvingas. Det blir ingen positiv inlärningssituation. Det får de negativa konsekvenserna att
skolan blir ett problem mellan barn och föräldrar istället för att vara en positiv företeelse.
Lärarna på Bifrostskolan tycker istället att barn och föräldrar kan lägga den tiden läxor skulle
ta på att umgås med varandra. De tror att barnen blir mer sugna på att gå till skolan när de har
fritid.

3.5.2 Tolkning om Bifrostskolan

Lärarna på Bifrostskolan vill inte ha betyg för att det kan framkalla ångest, frågan är om det
inte framkallar mer ångest att elevens insatser hela tiden blir bedömda av lärarna. Min
tolkning är att det måste vara oerhört jobbigt att ha en person som bedömer mina insatser och
att dessutom denna person avgör till vilken gymnasieskola man ska komma. Tänk att ha en
person som är så avgörande för livet. Jag har inte läst något om att Bifrostskolan har skriftliga

                                                                
30 Utbildningsdepartementet, 1998, s. 14
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prov, i så fall borde det vara en oerhörd stress och enformigt för eleverna att hela tiden visa
vad man kan på redovisningar? Man kan också tolka det som att de elever som har lättast att
lära sig genom att få tid att läsa på och uttrycka sig skriftligt inte blir tillgodosedda.
Bifrostskolan hävdar dock att alla intelligenser ska få chans i skolan. Visst är det en mycket
bra tanke att eleverna inte ska lära sig för att få en belöning utan för att de är intresserade men
jag undrar om det inte finns några skoltrötta elever på Bifrostskolan och vad gör de med dem?
Jag tolkar det som att lärarna på Bifrostskolan känner sig säkra på att deras elever verkligen
vill lära sig något när de är i skolan, i och med att de inte har några läxor eller några prov. Kan
de egentligen vara så säkra? Kan lärarna verkligen vara säkra på att eleverna verkligen lär sig
något? Men samtidigt kan man fråga sig om lärarna i den svenska skolan kan vara säkrare på
att deras elever lär sig något trots att de har skriftliga prov och betyg. Vilken kunskap är viktig
egentligen?

3.5.3 Lpo-94

”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i
kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygsättningen finns
ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg.”31

3.5.4 Jämförelse

Den svenska grundskolan använder betyg som ett sätt att kontrollera om en elev har uppnått
målen i ett specifikt ämne. I och med att Bifrostskolan inte ger några betyg så är det en stor
skillnad här mellan den svenska skolan och Bifrostskolan. Skulle en svensk skola vilja arbeta
Bifrostinspirerat så är de tvungna att införa betyg. Eventuellt skulle detta innebära att lite av
grundkänslan som Bifrostskolan har försvinner. Kanske är det så att risken att eleverna arbetar
för att få en belöning tas bort, i och med att eleverna inte får några betyg. Men för övrigt kan
lärarna inte utesluta detta för eleverna kanske arbetar för att få ett gott omdöme från läraren
och inte för att det är intressant.

3.6 Övriga jämförelser

Här följer några övriga jämförelser. De skiljer sig lite från de föregående. Det första utgår från
ren fakta och tolkas då inte och det andra jämför två citat.

3.6.1 En likvärdig utbildning

Bifrostskolan är en friskola. De fria skolor som är godkända av det danska
undervisningsministeriet får statligt stöd

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i
landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen.”32

Bifrostelever måste också klara de nationella målen, precis som alla andra elever.

                                                                
31 Utbildningsdepartementet, 1998, s.16
32 Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6
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Jag har inte läst något om någon timplan eller någon sådan styrning i Bifrostskolan. De
svenska grundskolorna behöver inte vara identiska men de nationella målen måste skolorna se
till att elever når. I princip skulle Bifrostskolan kunna klara av detta men Bifrostskolan kan
möjligen ha svårare att kontrollera att de får med alla delar som läses i de traditionella
skolorna. En svårighet kan ligga i att Bifrostskolan arbetar på ett sådant sätt att de inte alls vet
vad de kommer att arbeta med om en månad, ett år , tre år o.s.v.

3.6.2 Kunskapsmål

Läraren Louise Rathe sade så här till sina nior i sitt avslutningstal:

”Det är mitt hopp för er att ni med er fantasi och era känslor kommer att vara med och skapa
en bättre värld för både er själva, era närmaste och världen”33

”Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för
att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.”34

Det är en stor skillnad mellan den svenska grundskolan och Bifrostskolan när det gäller målen
med kunskapen. Lpo-94 framhåller kunskap för vidare utbildning och yrkesliv medan
Bifrostskolan talar om kunskap för livet.

                                                                
33 i Sohlman B, Opsis Kalopsis,  nr. 2, Bifrost – bron mellan fantasi och verklighet, s. 8-15, 1997, s.14
34 Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9
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4. Kritik av Bifrostskolan

Hur är det egentligen, passar alla barn in i Bifrostskolan? Är allt bra? Ska vi skrota den
svenska skolan nu? Här kommer en analys av Bifrostskolan med saker som fick mig att höja
på ögonbrynet, men först en faktabas från Sverre Asmeviks bok om barn med behov av
särskilt stöd.35

4.1 Barn med behov av särskilt stöd

Osäkerhet, ångest, nedstämdhet och tillbakadragenhet är vanligare hos barn med
inlärningssvårigheter. De har svårt att planera sin egen inlärning, kontrollera att de förstår
eller medvetet använda strategier för att minnas och kunna ta fram information ur minnet. De
utvecklar sällan mer metakognitiva strategier. Med metakognitiva strategier menas när man
kan iaktta sitt eget tänkande, att vara medveten om sina egna tankeprocesser.

Elever med sociala och emotionella störningar distraheras ofta av händelser och föremål i
klassrummet. De har oftare än andra speciella inlärningssvårigheter, t ex dyslexi och problem
med matematiken. De har ofta prestationsångest, tar åt sig väldigt av kritik och har även svårt
att ge kritik. Ungdomarna är ofta medvetna om sina svagheter och det gör att de får dåligt
självförtroende då de sätts i situationer med krav. De anstränger sig mycket för att inte avslöja
sina bristfälliga kunskaper eller för att inte göras till åtlöje inför resten av klassen. En del
elever ägnar en stor del av sin energi åt att dölja kunskapsbrister och andra
tillkortakommanden.

Elever med läs – och skrivsvårigheter blir efter sina klasskamrater i utvecklingen av sitt
skriftspråk och kan då i efterhand förlora lusten att läsa och skriva. Det visar sig oftast i att de
blir tillbakadragna, tysta och stillsamma.

Barn med DAMP/ MBD (lättare hjärndysfunktioner som kan ge upphov till smärre störningar
som trots det kan få stora konsekvenser för den enskilde) är lättdistraherade. De behöver en
väl strukturerad omgivning där det finns så få irrelevanta stimuli som möjligt. De blir lätt
störda av andra barn. En del barn kan lyssna och följa med bättre i enskild undervisning än i
vanlig klassundervisning.

4.1.1 Barnen på Bifrostskolan

                                                                
35 i Asmevik S. Barn med behov av särskilt stöd , 1993



28

Ett problem som man kan se när det gäller Bifrostskolan är att barn med inlärningsproblem
kan få det svårt i t.ex. dialogen. Dessa barn visar oftare ångest, osäkerhet, nedstämdhet och
tillbakadragenhet än barn utan inlärningsproblem. På Bifrostskolan talar man om att ”barn ska
lära sig att göra sin röst hörd”, det är nog svårt för ett barn med inlärningssvårigheter att ta för
sig. Jag har inte läst något om att det finns speciallärare eller vad man gör för barn med behov
av särskilt stöd. Individualiserad undervisning behövs för dessa barn. Man ska

”Utgå ifrån den enskilde elevens sätt att fungera och lägga upp sin undervisning efter dennes
speciella problem.”36

Detta har jag inte läst något om på Bifrostskolan.

Elever med inlärningssvårigheter utvecklar sällan mer metakognitiva strategier som att
planera sin egen inlärning, kontrollera att de förstår eller medvetet använda strategier för att
minnas och kunna ta fram information ur minnet. Dessa barn torde då ha svårt att fylla i en
arbetssedel och framförallt – svårt att förstå varför man gör det.

Elever med sociala och emotionella problem har svårt att klara av en situation där det finns
krav på att kunna behärska olika saker. I vissa situationer förväntas eleverna kunna arbeta på
egen hand, i andra ska de samarbeta med andra. I Bifrost är det just så att man får välja mål
och vem man vill arbeta med, det kan bli för mycket för en sådan elev.

En elev med beteendestörningar har oftare än andra speciella inlärningssvårigheter, t. ex.
dyslexi och problem med matematiken. Kan det då vara så att en sådan elev hela tiden söker
sig ifrån läs – och skrivarverkstaden för att det ger honom dåligt självförtroende och vem ser
till att eleverna får en allsidighet i sitt verkstadsarbete?

Elever med sociala och emotionella störningar har svårt att bedöma sina prestationer. De
sätter för höga eller för låga förväntningar på sina arbeten. Arbetssedeln kan säkert sätta en
obehaglig press på dessa eleverna.

Elever med sociala och emotionella störningar kan reagera starkt på kritik de får för sina
prestationer eller insatser. De kan ha svårt att hantera det faktum att de ibland kommer till
korta och ger därmed lätt upp. På Bifrostskolan lär de sig att se kritiskt på varandras arbete,
hur hanterar dessa elever detta?

Barn med DAMP, MBD är lättdistraherade. De behöver en väl strukturerad omgivning där det
finns så få irrelevanta stimuli som möjligt. En del barn kan lyssna och följa med bättre i
enskild undervisning än i vanlig klassundervisning. De blir lätt störda av andra barn. Detta är
svårt i bifrostundervisningen i och med att man där vill ha många intryck för att få eleverna
nyfikna och motiverade. Bifrostskolans arbetssätt är antagligen för fritt för dessa elever.
Klassrummen har fönster och inga dörrar och det händer ständigt något, någon som är i
rörelse o.s.v., det kan bli för mycket för en elev med DAMP eller MBD. Då kan man igen
fråga sig hur det är med urvalet av elever? Vad gör Bifrostskolan med dessa elever eller får de
inte ens börja på skolan?

4.2 Pedagogisk grund

                                                                
36 Asmevik S, 1993
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På daghemmet Reggio Emilia säger man att det inte finns något som heter ”Reggio-
pedagogik,” ingen enskild förklaring eller något recept, men däremot ett förhållningssätt. Det
är en föränderlig pedagogik i ett föränderligt samhälle utifrån varierande vardagsvillkor.
Precis så här säger också Bifrostskolan. Det finns inget som heter Bifrostpedagogik, det finns
bara en Bifrostskola och den ligger i Danmark, men andra skolor kan vara Bifrostinspirerad.
Detta kan man tolka som att de inte riktigt vågar stå för vad de gör eller inte har helt klart för
sig vad de gör.

Författarna till boken Möjligheternas barn; Bodil Ablidtrup Johansen, Anna Louise Rathe och
Jörgen Rathe, (där Bodil Johansen är rektor på skolan och Louise Rathe är biträdande rektor)
har en stor del i min studie på grund av att det är nästan det enda som finns skrivet om
Bifrostskolan. I förordet skriver författarna att boken inte beskriver en modell eller en metod,
utan att de vill att läsaren själv ska tänka vidare ”så att det pedagogiska arbetet blir en
skapande och föränderlig process på en medveten grundval.” Och beskriver att de genom
boken presenterar teorier och praktiska exempel, men att läsaren själv måste skaffa sig
helhetsbilden. Detta kan tyckas vara ett litet försvar att inte våga ta ansvar för vad man tror på
utan ha ryggen fri. Men samtidigt är det just detta som de pekar på genom hela boken; att vi
ska ge elever en grund att stå på där de ska ta ansvar för sina handlingar och veta att ingenting
är oföränderligt, det som är skapat av människan kan också ändras av henne. De lever som de
lär; hittar på nya saker för att passa in i det nya samhället, och låter varje människa få chansen
att uppleva, tänka vidare själv, inte få något serverat.

4.3 Material

Jag har funderat över hur Bifrostskolans material egentligen blir när de själva gör det. Kan det
vara så att det blir lite ensidigt? Att lärarna gör t.ex. instruktioner till olika laborationer i
laboratoriet, instruktioner till målarateljén och läs – och skrivarverkstaden reagerar jag inte så
starkt på, men att de gör om det material som eleverna ska läsa ifrågasätter jag. Det
faktamaterial som eleverna ska läsa gör alltså lärarna själva för de lägre årsklasserna. De läser
olika böcker och skriver ihop materialet själva. Då lär sig inte eleverna att själva plocka ut det
som är viktigast i en text. Det verkar lite för serverat tycker jag. I och för sig så använder de
sig mycket av skolans bibliotek men jag ställer mig ändå lite frågande över deras metoder.
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5. Diskussion

5.1 Granskning av metod

Min metod att kritiskt granska Bifrostskolan genom att analysera litteratur om skolan
försvårades mycket av att det inte fanns så mycket litteratur. Den litteratur jag utgick från var
en bok skriven av drivkrafterna bakom Bifrostskolan. Det betyder att boken är väldigt
enspårig och skriven ur Bifrostskolans perspektiv. Författarna ifrågasätter inte själva sina
metoder eller idéer något särskilt. Samtidigt får man en väldigt klar blick över vad det är de
verkligen gör. Jag tycker det är mycket lustigt att det inte finns någon forskning gjord om
Bifrostskolan, eftersom det är så många lärare och skolor som inspireras av den just nu. Jag
saknar verkligen en granskande utredning kring Bifrostskolan gjord av forskare. Bifrostskolan
skulle själva tjäna på det då det skulle ge dem mer acceptans bland pedagoger, eller är det
kanske det de är rädda för att inte få?

Jag valde att skriva om Bifrostskolan för att det lät intressant, den hade något som tilltalade
mig. Så här efteråt kan jag fundera på om jag under mitt arbete varit färgad av att jag var
positivt inställd från början? Mitt svar på den frågan är att jag inte tror att jag varit färgad
under arbetets gång. Anledningen till det är att jag visste så lite om Bifrostskolan när jag
började. I stort sätt visste jag ingenting utan hade bara hört talas om det. Jag hade inte pratat
med någon som arbetat på det sättet eller varit på Bifrostskolan och tittat, den enda kontakt
jag haft var en studiedag då Birgitta Sohlman berättade om Bifrostskolan. I och för sig är
Birgitta väldigt positivt inställd till Bifrostkolan men lärarna som var där och lyssnade var det
inte…Jag har hela tiden strävat efter att ge en ofärgad och klar bild av hur Bifrostskolan
arbetar.

Avsnittet där jag jämför Lpo – 94 och Bifrostskolan skulle ha kunnat gjorts på annat vis. Jag
valde själv ut delar ur Lpo – 94 som jag tyckte var intressanta att jämföra. Hade någon annan
gjort det så hade det kanske varit andra jämförelser, och kanske det finns jämförelser som jag
missade. Poängen med avsnittet var att visa likheter och olikheter för att se om skolor i
Sverige överhuvudtaget skulle kunna arbeta som Bifrostskolan. Jag tror inte att slutsatsen
skulle ändrats om det hade varit andra citat som lyfts fram.

5.2 Vad är Bifrostskolan?

Birgitta Sohlman37 menar att de på Bifrostskolan inte arbetar utifrån någon särskild pedagogik
utan att det går att känna igen både Reggio Emilia, Waldorf-pedagogik och mycket Freinet.
Hon beskriver Bifrostsskolans arbetsorganisation à la Freinet, inställningen till konsten som
utgångspunkt för undervisningen à la Steiner och tron på eleverna som handlingskraftiga,
forskande och kommunicerande à la Reggio Emilia. Man kan tycka att de inte riktigt vågar stå

                                                                
37 Sohlman B, 1997
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för vad det egentligen är de tror på, men samtidigt är det nog detta som gör Bifrostskolan så
speciell. De har tagit russinen ur kakan, och i och för sig varför skulle man inte kunna göra
det? De skapar ett eget synsätt men vill egentligen inte att någon ska härma efter utan hela
tiden utveckla och hitta egna vägar så att ”det pedagogiska arbetet blir en skapande och
föränderlig process på en medveten grundval.” Tanken med Bifrost kan ibland kännas för
enkel för att vara trovärdig.

Vad jag saknar är en slags tyngd när det gäller att visa var man står pedagogiskt och
psykologiskt. Man hänvisar mycket till vad författare, konstnärer, vetenskapsmän och t ex.
Nalle Puh, har sagt, inte alls mycket till vad pedagoger och andra mer ledande personer inom
skolvärlden har sagt och skrivit.

5.3 Bifrostskolan – strukturerat eller ostrukturerat?

Vid min första kontakt med Bifrost var jag imponerad av elevernas positiva inställning och
engagemang. Men jag tyckte även att det verkade flummigt och lite ostrukturerat. Fick
eleverna göra vad de ville? Fanns det inga som helst kontroller av vad de gjort, kunde en elev
gå bara till en sorts verkstad eller var det någon som såg till att de varierade sig? Efter detta
arbete ser jag att skolan faktisk är ganska så styrd.

Det är lärarna som bestämmer vilken upplevelse eleverna ska arbeta efter. Denna är väl
uttänkt av lärarna. Till exempel ger lärarna eleverna en sak sista dagen innan sommarlovet
som en ledtråd till höstterminens första upplevelse. Lärarna har själva idéer om vilka ämnen
och frågeställningar som skulle kunna tänkas tas upp. När väl eleverna får bestämma vad de
tycker verkar vara intressant genom dialogen så är det återigen lärarna som plockar ut temat
och vilka av önskemålen som ska genomföras. Det blir de som passar bäst ihop eller som
behandlar lämpliga delar ur de olika ämnena. Jag ställer mig lite frågande till deras sätt att
själva plocka ut det material som eleverna ska läsa. Blir det då inte bara det lärarna tycker är
intressant. Men å andra sidan plockar de fram mycket material från biblioteket som eleverna
får läsa i.

När det sedan är dags för det goda arbetet så har eleverna arbetssedeln att följa som är väldigt
styrd. Dess uppgift är att göra klart för eleverna varför de vill lära sig saker, hur de vill jobba,
hur lång tid det ska ta, och hur det gick. Denna del av arbetet handlar mycket om eget ansvar.
Genom ansvaret att kunna planera sin egen verksamhet hoppas lärarna att eleverna ska känna
sig mer delaktiga.

Utvärderingen är också styrd och ett återkommande moment. Dels genom arbetssedel men
även på andra sätt. Överhuvudtaget så blir verksamheten på Bifrostskolan strukturerad i och
med att de arbetar med samma rutiner hela tiden. Upplevelse – dialog – arbete – utvärdering
och så om igen. Eleverna vänjer sig vid sättet och verkar trivas.

Ett problem jag trodde Bifrost hade var att eleverna endast skulle gå till en och samma
verkstad. Lärarna på Bifrost sade att det inte var ett problem för det hände inte, för vem vill
göra samma sak om och om igen, menade de. Även om man är duktig på just en sak så blir
det långtråkigt om man skulle syssla med det för jämnan. Dessutom hinner eleverna oftast
med två av tre verkstäder under en och samma upplevelse.

En annan fundering jag hade var då att om de nu hann med två av tre verkstäder så var det ju
trots allt en de alltid missade. Där kommer ämnesstudierna och kurserna in. Dessa läser alla
elever.
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5.4 Nackdelar med Bifrostskolan

Det stora problemet med Bifrost anser jag vara hur de svaga eleverna klarar det ganska så
tuffa klimat där självständiga individer med själförtroende är målet. Trots allt är arbetssättet
mycket fritt på Bifrostskolan. Eleverna tar mycket eget ansvar för sin inlärning. De ansvarar
för vad de vill göra, hur, med vem, hur länge, varför och dessutom ska de utvärdera sig själva.
Jag tror att det kan bli för mycket för elever med t.ex. DAMP, inlärningssvårigheter och
emotionella svårigheter. Jag undrar hur de gör när de får elever med behov av särskilt stöd.

Gunilla Preisler38, biträdande professor i psykologi, diskuterar i en artikel hur det svenska
folket ska få bättre kunskaper i det svenska språket. Hon har åsikten att den svenska skolan
ska dra lärdom från hur Bifrostskolan utgår från barnens frågor i undervisningen och på så sätt
stävjar de ökade läs - och skrivsvårigheterna. Vuxna måste vara modeller och handledare för
barnens men utifrån barnen egna förutsättningar och perspektiv.

5.5 Lpo-94 och Bifrostskolan

Bifrostskolans mål är inte annorlunda än i den traditionella skolan. De vill att skolan ska
fostra framtida medborgare som ska vara delaktiga i det demokratiska samhället och att
skolan ska lägga den demokratiska grunden. De vill ha stort elevinflytande och självständiga
ansvarstagande elever. Arbetssättet ska vara engagerande, motiverande där nyfikenheten, det
praktiska arbetet och lusten har stor plats. Eleverna ska kunna lyssna, diskutera och
argumentera för sina åsikter.

I min jämförelse med den svenska läroplanen kom jag fram till att en svensk skola skulle
kunna arbeta Bifrostinspirerat utifrån den svenska läroplanen, med vissa förändringar. Jag
hittade mycket som stämde överens med Bifrostskolan mål men jag fann även en del
skillnader mellan Lpo-94 och Bifrostskolan. Skillnaderna rör främst betyg och
specialundervisning. Betyg har inte Bifrostskolan. Jag tror att skillnaden ligger i att Sverige
och Danmark har olika syn på kunskap. Skulle man vilja starta en Bifrostinspirerad skola i
Sverige så måste man lägga in betyg. Det finns inget som säger i Lpo-94 att man måste ge
läxor men så är det traditionellt. Bifrost tankar om varför de inte ger läxor tycker jag verkar
sunda; att det skapar osämja i familjen och att eleverna blir mer motiverade i skolan om de har
en ordentlig fritid. Samtidigt ser jag fördelar med läxor. Läxor gör att man kan få en djupare
kunskap om man övar lite extra på en sak. Grundpelaren i Bifrost är att med motiverade
elever försvinner så många problem. Alla vill ha motiverade elever och Bifrostskolan säger att
de har lyckats med det

5.6 Fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att närmare studera hur svenska skolor som bestämt sig för att
arbeta Bifrostinspirerat gått till väga. Det har gjorts ett examensarbete av Liselott Jirénius39

                                                                
38 i Preisler G. Vår bostad, Språket som klassmärke,1997
39 i Jirénius L. Bifrosstpedagogiken – beskrivning och analys, 1998
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om vilka svårigheter dessa skolor stötte på. Hon kom i den studien fram till att det svåraste
var att vänja eleverna vid det nya arbetssättet och att det tog en ofantlig tid att göra materialet
själva och att planera områdena. Bifrost själva hade inga svårigheter att vänja eleverna vid
arbetssättet i och med att de började med lågstadieelever och sedan har fyllt på underifrån. De
hade ju också fördelen att börja smått och sedan växa. Intressant vore också att undersöka om
det går att bara ett arbetslag arbetar på detta sätt på t.ex. högstadiet. I princip borde detta vara
genomförbart. I så fall skulle det vara ett sätt att börja i liten skala och sedan utveckla.

5.7 En liten avslutning

Att det blåser danska Bifrostvindar i Sverige råder det ingen tvivel om. Människor vallfärdar
till skolan för att se hur de gör. Till och med BO (barnombudsmannen) som i en artikel40

skrev att Bifrostskolan stod i relation till hennes eget pedagogiska synsätt. Hon sökte mer
skapande i skolan och det tyckte hon att hon fann i Bifrost. Frågan är om det är ett tankesätt i
undervisning och skola som är här för att stanna eller om det bara är en fluga som snart är
ointressant. Jag tror att Bifrostskolan har mycket att lära den svenska skolan och den svenska
lärarkåren om hur läraryrket kan bedrivas. Jag vet i alla fall att jag har lärt mig oerhört mycket
av lärarna på Bifrostskolans sätt att tänka och att jag kommer att ta en stor del av deras tankar
med mig i min undervisning. Främst deras sätt att få eleverna engagerade och motiverade och
den glädje som finns att arbeta både teoretiskt och praktiskt, ett mycket varierande arbetssätt
där kulturen och naturen har en mycket stor och viktig plats.

                                                                
40 i Barnombudsmannen. Att erövra omvärlden, internet, 1998
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