
Selvevaluering
Værdigrundlag

Læringssyn

Helhedslinje

Rammen og retningen for 
samvær og læring

for både børn og voksne –
og læringsmiljøet

Børneskolen Bifrost 
Bifrost betyder regnbuen  i den nordiske mytologi. 
I navnet ligger symboler for, hvad vi vil stå for:



Helhedslinje 

Bikuben

Yngste trin     0.-1.-2. klasse

Mellemtrin 3.-4.-5. klasse

Ældste trin 1   6.-7. klasse

Ældste trin 2   8.-9. klasse

S
F
O
For alle
uanset 
klasse og 
alder



Bikuben

brobygning

før-skole



Hvorfor navnet ‘Bikuben’?

Fra emnet ”En maler med en 
digters vinger - Marc Chagall”

Kunstner- og videnskabskollektiv i 
Paris:

Plads til alle

Alt var muligt

Eksperimentere, opdage, dele

Bikuben summer af liv…



Indsigt i nødvendigheden – den nødvendige indsigt
At lære verden og sig selv at kende

Udvikle demokratisk handlekompetence 

Det 
overordnede
formål



Blomstrende 
hjerner

Det visionære
menneske



Mulighedernes børn og voksne
i mulighedernes skole

Det vigtige er ikke

det vi er

men det vi godt

kunne være

kan være

ikke kan være endnu

men kan og skal blive engang

være engang…

Inger Christensen



At være nysgerrig
Undre sig og se muligheder
Fantasi 



Skifte perspektiv
- stille de gode spørgsmål



lytte – spørge - reflektere



Skifte perspektiv og synsvinkel



At kunne finde ud af at være sammen



De 

personlige 

sociale 

faglige/tværfaglige 

kompetencer

Kulturel kompetence





Menneskesyn og samfundssyn



Respektfuld  og bæredygtig tankegang

Personligt plan
Mellem-menneskeligt plan
Globalt plan
Naturmæssigt plan



Hvordan vælger vi…

-Måden vi er sammen på

&

-Hvad vi er sammen om

Struktur – organisering – metode – tradition

‹

Værdibaseret tilgang → tage stilling/fortolkning



Vi kender ikke fremtiden,
og derfor 

må vi lære vore børn  
• at kæmpe med det ukendte og              

• at klare sig i hvilket som helst miljø

i hele spektret mellem kaos og orden

• at tackle indre og ydre konflikter

• at finde egne målsætninger

• at finde og foretage vurderinger

Inspiration fra Matti Bergström, hjerneforsker

Vi skal skelne mellem formål og mål



Æstetiske læreprocesser

• At bryde den rutinemæssige, logiske tænkning

• At røre ved noget og blive berørt

• At fascinere og blive fascineret

Undervisning kan defineres som at vise undere.

En ild, der skal tændes.



Læringssyn på Bifrost – 4 omdrejningspunkter

Oplevelse involvering

Dialog medbestemmelse og medansvar 

Det gode arbejde idé, beslutning, planlægning, udførelse, formidling, værdsættelse og 
evaluering

Den nødvendige indsigt  sammenhæng og mening - tage stilling til etiske og
eksistentielle spørgsmål

og indsigt i nødvendigheden viden og færdigheder – lære noget
værdier og holdninger 



”L’uomo universale” 
- Leonardo da Vinci

fællesemne 2019

Leonardo di ser Piero da Vinci var en italiensk maler, 
billedhugger, arkitekt, ingeniør, opfinder, botaniker, 
anatom og forfatter. 
Leonardo da Vinci betragtes som et klassisk 
renæssancemenneske og geni. 
Mindre kendt er det, at han også var en dygtig 
musiker, sanger og lyrespiller. Wikipedia

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=2ahUKEwie4f3MtaXlAhWqy6YKHfm4Bo8QmhMwFHoECA4QAg&url=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FLeonardo_da_Vinci&usg=AOvVaw39hXETNwLzxEXnfm7EbJ3W


Kunsten 
giver mulighed for involvering
”giver form til følelser”
• Vi kan genkende noget fra os selv

• Ufarligt at tale om fx billedet, det handler ikke om mig, men hvad jeg er optaget af 
– etiske og eksistentielle samtaler

• Spørgsmål – undren – tilgang til livet, giver håb om en bedre verden/liv

• Ingen ”rigtige” svar – alle kan være med, fællesskab

• Lytte til hinanden – måde at være sammen på, flere vinkler 

• Respekt og tolerance overfor forskellighed

• Ordforråd – vigtigt, når vi aflæser/tolker og taler med hinanden – om samfund/natur, om fremtiden

• Lægger op til undersøgelse og fordybelse, hvad vil jeg vide mere om

• Lægger op til faglighed, nødvendig indsigt og kunnen

• Lægger op til sammenhæng, jf. virkeligheden ikke er delt op i fag

• Muligheder for alle – fra konkret til filosofisk/abstrakt tænkning og tilgang

• Lægger op til at involvere sig og tage stilling – etik og moral



Research – emnevalg   - Lærernes ansvar at vælge fællesemne 

• Emnet skal give muligheder for    indlevelse – erfaringskobling – identifikation – perspektivering

• Børnene skal uanset klassetrin kunne udvikle   færdigheder, viden, værdier og holdninger
indenfor natur- og kulturområderne

• Ethvert emne skal vurderes i forhold til de emner, som børnene har arbejdet med 
tidligere i deres forløb på Bifrost, sådan at de gennem et 10 års skoleforløb bevæger sig i tid og 
rum

• Emnet skal have kulturhistorisk værdi

• Emnet skal være 

en konfrontation, dvs. et møde med noget nyt og anderledes - og 

en provokation, dvs. udfordre børnenes tanker i forhold til hverdagsbevidstheden

• Emnet skal have kvalitet i forhold til et historisk-, samtidigt- og fremtidigt perspektiv

• Der skal veksles mellem genrer og emnernes fokus på de mange intelligenser



Involvering i emnet – fælles research blandt de voksne

Oplevelse
Dialog
Det gode arbejde

Mening 



Research – emnet muligheder – trinnet – fælles mål

• Temavinkler og problemstillinger i emnet

• Sommergave

• Oplevelse 

• Inspiration ind i emnet

• Fagene

• Anvendt faglighed: Værksteder/projekt

Fællesemnet efter sommerferien er valgt før jul. En lørdag i januar mødes vi til fællesinvolvering og research. 
Her skabes fundamentet for det videre arbejde. 



Sommergave – involvering i emnet

Sommergaven præsenteres og udleveres  
og udleveres sidste skoledag. 
Sommergaven er til alle børn, 0.-9. klasse.
Sommergaven er også sommer-opgaver, 
så børnene kan møde første skoledag
med en idé om, hvad emnet handler om.



Yngste trin

0.-1.-2. kl.

Konkret

Et tema

Mellemtrin

3.-4.-5. kl.

Symbolsk

Et tema delt i minitemaer

Ældste trin

6.-7./8.-9. kl.

Filosofisk

Abstrakt

Problemformulering –
tematisk undersøgelse

Perspektivet udvides

Helhedslinje

Samme emne 
på hele skolen,

men forskellige vinkler
afhængig af 
trin/alder/modenhed, 
kompetencer

”Anatomi”
- Hjerne
- Hjerte
- Øje

Fælles problemformulering
”Tro og videnskab”

Individuelle temaer fx klima, 
rumforskning, teknologisk udvikling, 
undertrykkelse, køn og identitet

”Kroppen”

Andre temaer:
- Opfindelser
- Perspektiv
- Naturens vidundere

Et tema varer 1½-2 måneder, 
incl. inspirationsfase



Involvering – forforståelse 
– sommergave



1. skoledag

Oplevelses-
fasen

kl. 10 – 11.30



Klargøring dagen før 1. skoledag – vi glæder os



Engagerede – lidt skøre (glæde, mod, vilje) - voksne



Åbning af emnet
- undre-spørgsmål
- begejstring og indlevelse







1. Fase – Oplevelsesfasen for alle
Hvad gør indtryk?
• Hvad har du set?

• Hvad har du tænkt? 

• Hvilken ny viden fik du?

• Hvad har du undret dig over?

• Hvad betyder de forskellige 
aktiviteter og udstillinger?

• Hvilke sammenhænge ser du?

• Hvad betyder titlen på emnet?

• Hvad gjorde specielt indtryk på dig?

• Hvilke spørgsmål har du nu?

Fotos fra emnet ”Mangaens magi”



Emne er ”det hele” 
og  Tema er ”en vinkel” = fordybelse



Næste fase: 
Inspirationsfase på trin

Emnet afgrænses, fordybelse
En vinkel = et tema vælges 

Yngste trin ”Kroppen”
Fx menneskets anatomi, sanserne og 

de mange intelligenser.

Mellemtrin ”Opfindelser”
Fx LegoHouse, konstruktioner indenfor 
teknik, musik, træ, ord

Ældste trin ”Tro og videnskab”
Fx Videnskabsmanden Leonardo, 

Kirkens rolle i renæssancen, 

Videnskaben og tro i verden gennem tiden

Første tema på yngste og mellemtrin



Dialogen
om

indtryk
refleksioner 
aktiviteter

viden
perspektiveringer

værdier
holdninger 

alle

det rette forum 



Det gode 
arbejde

Hjerte-Hjerne-Hænder 



En naturlig tilgang til et godt arbejdsforløb
En metode

Faser i et godt arbejdsforløb

Idé

Beslutning

Planlægning

Udførelse

Formidling

Værdsættelse/evaluering

Jf. arbejdssedler

Gribe
Begribe
Begreber



Valg
Medskaber af
sit eget liv,
andres liv
- af såvel nutid som fremtid

”Mens vi skaber,
skabes vi”Jon-Roar Bjørkvold



Nødvendig 
indsigt

Fagenes betydning
- færdigheder
- viden 



Viden og færdigheder

Eller manga eller….





Fagligt kernestof – træning og automatisering – sikkerhed – tempo 
& Tematisk fagligt stof



Matematik 
– kernestof og emnet



Matematik 
– kernestof og tematisk 



Anvendt 
viden og færdigheder

De tre værksteder repræsenterer tre forskellige 

- Arbejdsmetoder

- Udtryksformer

- Resultat

- Type viden – og ny indsigt



”Værkstederne” – anvendte færdigheder og viden 





Individuel 
arbejdsseddel

- Vælg værksted

- Vælg aktivitet 

- Sæt x på værkstedsoversigt

- Tid (aflæses fra oversigt)

- Mening 



Sæt kryds 
- tæl
- synliggør tid
- begyndende 
bevidsthed om tid 
og deadlines
& selve 
arbejdsprocessen



Aktuelt - fremlæggelse



Yngste trin 

- Èt fælles tema

Fx Kroppen

- Arbejdsseddel, afkrydsning

- Tid-registrering

- Forskellige typer af aktiviteter

- Præsentation /Aktuelt

Mellemtrin 

- Et overordnet tema

- Opdeles i mini-temaer

Fx Anatomi  = overordnet tema
- Hjerte = minitema
- Hjerne = minietema
- Øjet = minitema

- Arbejdsseddel, planlægge forløb

- Fremlæggelse 



Mellemtrin 
3. – 4. – 5. klasse

”Værksteder”

Tema: Anatomi
opdelt i Minitemaer: 
- Hjernen
- Øjet
- Hjertet 











Fase: Handling
- vejledning og dialog





Fremlægge forløb for trinnet 
og ‘spørgsmål eller kommentar’



Værdsættelse og evaluering på Mellemtrin



Det gode 
arbejde

Bevidsthed om alle faser 
i et arbejdsforløb

Skabe sammenhæng, 
forståelse og mening



Ældste trin: Kapitel 1 i rapporten:

Oplevelsen (1. skoledag)

1.1  ”Hvad gjorde indtryk? Hvorfor?”

Inspiration (de næste 2 uger)

1.2.1 Videnskabsmanden Leonardo

1.2.2 Kirkens rolle 

1.2.3 Videnskaben og tro i verden gennem tiden 

Debat i grupper og fælles

Nøgleord findes

Problemstillinger findes 

Hvad er det vigtigste, vi har lært?

Hvilke spørgsmål rejser det?



Fælles problemformulering – af 6.-7. klasse (Ældste 1)

Renæssancen var en tid med magtændringer og nyskabelse. Mange oplevede ikke 
ligestilling, og videnskabsmænd blev diskrimineret for deres nytænkning. 
Leonardo da Vinci var en videnskabsmand, som arbejdede ud fra nysgerrighed frem for etik. 
Han var forud for sin egen tid, og hans ideer skabte bedre levevilkår og udvikling.

I nogle samfund giver man ikke fri adgang til, hvordan man bruger sin tro og sine rettigheder. 
Det kan ende ud i diskrimination, fordomme og etnisk udrensning, som kan tvinge folk til at 
flygte.

Når kommunikation går galt, kan det resultere i uenighed, utryghed og konflikter, mens 
lande med samme værdier eller holdninger kan opbygge alliancer.

• Hvordan kan nytænkning påvirke vores samfund?

• Hvordan bliver rettigheder overholdt i konflikter?

• Hvilken rolle spiller magt i nutidens samfund?



Individuelt temavalg – og individuel problemformulering



Fælles problemformulering

Renæssancen var en tid med magtændringer og 
nyskabelse. Mange oplevede ikke ligestilling, og 
videnskabsmænd blev diskrimineret for deres nytænkning. 
Leonardo da Vinci var en videnskabsmand, som arbejdede 
ud fra nysgerrighed frem for etik. Han var forud for sin 
egen tid, og hans ideer skabte bedre levevilkår og 
udvikling.

I nogle samfund giver man ikke fri adgang til, hvordan man 
bruger sin tro og sine rettigheder. Det kan ende ud i 
diskrimination, fordomme og etnisk udrensning, som kan 
tvinge folk til at flygte.

Når kommunikation går galt, kan det resultere i uenighed, 
utryghed og konflikter, mens lande med samme værdier 
eller holdninger kan opbygge alliancer.

• Hvordan kan nytænkning påvirke vores samfund?

• Hvordan bliver rettigheder overholdt i konflikter?

• Hvilken rolle spiller magt i nutidens samfund?

Jf. værkstederne
Forskellige vinkler



Ældste 2, dvs. 8.-9. klasse - Fælles problemformulering

”The first step towards getting somewhere is to decide 
that you are not going to stay where you are.” - Leonardo da Vinci

Vores opvækst, tro og religion kan påvirke og have stor betydning for vores identitetsdannelse. 
Det kan være svært at skabe en unik identitet, derfor kan kunst være essentiel som udtryksform, da 
kunst er mere end blot ord. Mange mennesker mister deres rettigheder på grund af deres tro. 
Menneskeheden bekriger ofte hinanden grundet kultur og politik, da diversitet ikke altid er 
accepteret. Vi kan opnå magt gennem manipulation og frygt. En magt, der til alle tider har skabt 
undertrykkelse i verden.

Mange samfund har tendens til at knytte sig til fortidens kulturer og fastholder derved fortiden i 
nutiden. Nysgerrighed er vejen frem mod resultater, og er grunden til nogle af verdens største 
gennembrud. Dannelsen af unikke individer og genier kan være afgørende for verdens udvikling.

• Hvordan danner samfundet os?

• Hvordan bruger vi vores tid?

• Hvem eller hvad har magten til at ændre verden?



Eksempler på temavalg – for 8.-9. klasse, dvs. Ældste 2

Samfundets opbygning

Ordets magt (over mennesket, taler, verdens ledere)

Det moderne gennembrud (herunder kunst og litteratur)

Undertrykkelse

Den digitale verden

Manipulation (påvirkning af befolkningen i et land, via politik, reklamer mm.)

Provokerende kunst

Køn og identitet

Sex

Biler

Computerspil



Handling
Fordybelse – tværfaglig data-
indsamling, jf. værkstederne

Vejledning



Rapport
Se eksempel 
under
Selvevaluering, 
Tværfagligt 
arbejde 



Musisk udtryk 
eller
Kultur i udtryk og handling

• Involvere andre og flere end Æ2

• På skolen 

• Det et offentlige rum

• Institutioner

• Virksomheder 

• ???



Håndværk
Viden og Fantasi
Indtryk – Udtryk 
Budskab 



Musisk udtryk
Ældste 1



Kultur i udtryk 
og handling – Ældste 2



Fremlæggelse af 
- Ny viden 
- Musisk udtryk  - ”Kultur i udtryk og handling”
- Debat

- Gruppens værdsættelse og evaluering

Bevidsthed om Faserne i ”Det gode arbejde”
og nødvendig indsigt/indsigt i nødvendigheden

Se eksempel på 
Rapport
Kultur i udtryk og handling
Powerpoint fra fremlæggelse
og oplæg til debat
Samt værdsættelse og evaluering
fra hhv. 9. klasse og vejlederen
UNDER FANEN SELVEVALUERING



Værdsættelse og evaluering 
– refleksion, fokus, muligheder

Selv-evaluering 
& vejleder-evaluering
-Processen
-Resultatet – rapport og musisk udtryk
-Fremlæggelse og debat



Formidling

På Bifrost skabes ny viden, som 
børnene skal tage stilling til og formidle 



Præsentation – læringsmiljø - inspiration



Læringsmiljø - Studietur
Nødvendig indsigt



Læringssyn
Kvalitativ læreproces

Kom op af liggestolen
og skru hovedet på…



Selvindsigt
Vær realistisk 
Stil realistiske mål



Fordybe sig – trænge bag overfladen
Eksemplarisk arbejdsproces



Hjerneforsker Kjeld Fredens

Hjerneforsker Keld Fredens:

Børn i kunst-rige skoler trives, 
lærer og udvikler sig bedst

Jf. faserne i musiske indtryk/udtryk



Vi lærer og husker godt, når…

• Det er meningsfuldt – det er forståeligt, konkret og brugbart

• Det er følelsesladet – man er engageret, interesseret, aktiv

• Det (også) handler om én selv – det er (umiddelbart) relevant

• Der er kropslig bevægelse involveret – det kan føles, mærkes, 
manipuleres, hands-on – samt kræver balance og koordination

• Der er sociale relationer involveret – det huskes og kommunikeres i 
forbindelse med social interaktion 

• Der er en samlende fortælling/narrativ – meningsfuld repræsentation i 
tid og rum

• Det er kvantitativt – har størrelse, tyngde, stoflighed, omfang, kropslighed

• Det er grundlæggende – knytter an til livets almene dimensioner

• Det er smukt – det er attraktivt og dermed mindeværdigt

Kilde: Hans Henrik Knoop



Bifrost-værdier – i tænkning og handling

• Æstetik - kvalitet

• Dialog og åbenhed

• Nærvær og samvær

• Selvforvaltning og medbestemmelse

• Udfordring og refleksion

• Professionalisme

Personlig og fælles udvikling

Skabe et fortolknings-fællesskab



Fire omdrejningspunkter

• Oplevelse

• Dialog

• Det gode arbejde

• Mening – indsigt i nødvendigheden/den nødvendige indsigt



Forældreforventninger Møde til tiden

Holde orden og være undervisningsparat
- Skab
- Garderoberum
- Mapper
- Penalhus
- Kunne sit skema udenad
- Pakke tasken til næste dag

Forældre taler indbyrdes sammen
- vi oplever forskelligt, og derfor er dialogen 
nøglen til forståelse
- rollemodel for, hvordan man reagerer, 
når noget er svært – vi gerne vil hjælpe 
hinanden med at forstå og finde løsninger

Intra



Udviklingssamtale
Refleksion – muligheder - handling



Bifrost- broen
Bifrost-værdier

Æstetik (involvering)
Dialog og åbenhed
Nærvær og samvær
Selvforvaltning og medbestemmelse
Udfordring og refleksion
Professionalisme

Læringssyn

- Oplevelse
- Dialog
- Det gode arbejde
- Mening 





Selvevaluering



Selvevaluering


