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ABSTRACT 
 
Syftet med mitt arbete har varit att utröna hur Katolska skolor fungerar och upplevs i dagens 
Sverige men också utforska hur de arbetar. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och därför 
gjordes huvudsakligen en intervjustudie men också en enkät om S:t Eriks Katolska Skola i 
Enskede, Stockholm för att senare dra slutsatsen om hur alla fyra Katolska skolor i Sverige 
upplevs och fungerar. 
 
Intervjusvaren visade att Katolska skolor fungerar bra och upplevs mycket positivt både av 
lärare, elever och utomstående personer. Undersökningen styrker hypotesen att Katolska skolan 
lyckas bra med att leva upp till målsättningarna i Lpo-94 och övriga styrdokument och har ett 
väl fungerande sätt att förverkliga värdegrunden på. Skolorna har stor erfarenhet av elever från 
olika länder, kulturer och i och med det konkreta förebilder som kan vara modeller för hur man 
kan leva fredligt i ett mångkulturellt samhälle. Skolan är en gemenskap, fastän de flesta 
kommer från olika kulturer har alla något gemensamt: tron och föräldrarnas önskan om en bra 
skola vilket är huvudhemligheten att den lyckas med uppdraget. Katolska skolan leder inte alls 
till segregering utan kan tvärtom ge ett viktigt bidrag till integrering i det svenska samhället. 
Allt ovan får stöd i min undersökning men också i tidigare forskning. 
 
Nyckelord 
Etik- och värdegrundsfrågor, Friskolor, Katolska skolor, Marchtalpedagogik 
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INLEDNING 
 
Bakgrund 
 
Den svenska grundskolan är kommunal och grundar sig på Lpo-94, en läroplan för grundskolor 
i Sverige. Denna läroplan behandlar vad som skall tas upp i skolan, vilka mål som finns mm. 
Men hur allt detta skall genomföras sägs det inget om, det är upp till den enskilde läraren och 
eleverna, bara kunskaperna inhämtas. Skolorna har alltså detta dokument till grund, sedan är 
det fritt fram för varje person att bestämma. För en del lärare kan detta vara mycket bra, för en 
del konsumerar det bara tid. Att varje dag tänka på hur undervisningen skall läggas fram i detalj 
samtidigt som man även måste tänka på vad som kan vara orsaken till oron i skolan, kan skapa 
onödig arbetsbelastning i en redan överbelastad situation. 
 
Under min lärarutbildning, som har varit mycket givande, har jag sett fram emot att få möta 
olika undervisningsmetoder dvs. att få inspiration till hur just jag egentligen vill undervisa, 
alltså ett eller flera undervisningssätt som passar just min personlighet. Jag förstår att man i vårt 
mycket individualiserade samhälle inte vill utsätta människor för påverkan, men jag har ändå 
saknat just metoder i vår lärarutbildning. Skulle det inte underlätta arbetet om man hade ett 
dokument som mer specifikt talade om hur skolutbildningen skall gå till? Jo, visst skulle det 
vara tidsbesparande. Betänk att man faktiskt idag använder sig av ett sådant dokument eller 
plan, i friskolorna. Friskolorna i Sverige grundar sig alltså också på Lpo-94 eftersom de annars 
inte får något kommunalt bidrag, men sedan skiljer det sig åt mellan kommunalt och privat, 
nämligen genom att de flesta friskolor har andra styrdokument som komplement. 
 
Friskolornas antal i Sverige växer idag snabbare än någonsin. Men när man pratar om friskolor 
tycker jag det låter som om det finns flera tusen friskolor i Sverige, - debatten, kritiken och 
pratet är mycket yvig kring dessa skolor. Trots det fanns i Sverige läsåret 1999-2000, endast 
371 fristående grundskolor. En mycket liten andel av alla skolbarn går i friskolor, knappt 4 
procent faktiskt. Av dessa friskolor är ca 15 % konfessionella, varav fyra är Katolska grund-
skolor. Först var den i Stockholm som numera heter Sankt Eriks Katolska skola vilken 
grundades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta friskolor. Sedan 1940-talet finns även en i 
Göteborg som förut hette Drottning Astrids Skola, numera Katolska skolan de Notre Dame. 
Sedan 1996 finns Sankt Thomas Katolska Skola i Lund, och 1999 startade Sankt Antons skola i 
Malmö. Dessa skolor har i sydvästra Tyskland funnit en pedagogisk modell som man anser 
passar väl ihop med den svenska läroplanen. Denna modell, Marchtalplanerna, är speciellt 
utvecklad för Katolska grundskolor. Jag tycker mig här ha hittat ett alternativ som försöker leva 
upp till ambitionen i Lpo-94 och vill därför titta närmare på det. 
 
Efter att ha läst lite om dessa skolor blev jag snabbt intresserad av dem, speciellt hur de fungerar 
i dagens Sverige. Jag är inte född i Sverige och därför är olikhetsfrågorna naturliga för mig. 
Mina tankar har länge kretsat kring toleransen. Hur kan man ta tillvara på olikheterna i en skola 
i det mångkulturella samhället? Hur undervisar man i en skola som tar olikheterna på allvar? 
Hur kan man stärka invandrarelever och andra elever, utan att betrakta dem som problem? Hur 
kan man respektera såväl sin egen som andras kultur samt inse de värden som ligger i kulturell 
mångfald? Mina barns erfarenheter bekräftar svårigheten att förverkliga mångfalden och 
toleransen för olikheter i den kommunala skolan. Jag tror det är bristen på kunskap och 
erfarenhet av hur man konkret förverkligar en värdegrund, som ligger till grund för det hårdare 
arbets- och levnadsklimatet i dagens skola, trots att det faktiskt står i Lpo-94 att värdegrund bör 
finnas och förmedlas. Jag tycker som Mertes (1997) att ”en skolas målsättning bestäms av olika 
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ideologier. När pedagogiken inte längre kommer med nya visioner som står i kontakt med såväl 
tradition som samtid blir skolan tom på innehåll och endast en yttre verksamhet”. 
 
När jag besökte S:t Eriks Katolska skola i Stockholm för första gången konstaterade jag att 
”skolan präglades av ett lugn och stillhet som jag inte upplevt tidigare på någon annan skola” 
(jfr Skolverket, 1997, s. 20). Detta trots den kulturella mångfald som finns på denna skola, 
elever och personal kommer från många olika länder och det talas en mängd olika språk. Jag 
blev nyfiken varför det var så, samt hur man undervisade där. 
 
Syfte 
 
Syfte med arbetet är att utröna hur Katolska skolor fungerar och upplevs i dagens Sverige men 
också utforska hur de arbetar, eftersom jag har upptäckt att det råder stor okunskap om dessa 
skolor överhuvudtaget. Det faktum att Katolska skolor för många kanske låter lite stelbent, 
ålderdomligt och omodernt har också varit ett skäl till att jag velat fördjupa mig i ämnet, då med 
syfte att utröna om detta är en fördom, eller en verklighetsförankrad åsikt. Man pratar mycket 
om helhetssynen i undervisningen och jag har grubblat ganska mycket över vad helhet egent-
ligen innebär. Många ledande personligheter i Sverige med skolministern i spetsen föreslår ett 
nytt ämne i skolan: ”Etik och moral”. Det debatteras om värdegrundsfrågor i Lpo-94. Mot 
denna bakgrund skulle jag också vilja undersöka om Katolska skolor har något att bidra med i 
det aktuella behovet och sökandet efter en för vår tid, och vårt samhälle, giltig helhetssyn och 
värdegrund. 
 
Frågeställningar 
 
För att komma till centralfrågan, hur fungerar Katolska skolan, samt hur upplever man den, 
tänker jag först skriva allmänt om Katolska skolan, dvs. söka svar på om det finns en katolsk 
pedagogik; vad Katolska skolans mål är; vad skall finnas i skolan; samt beskriva Marchtalp-
lanerna, den pedagogiska metod som används av de fyra Katolska grundskolorna i Sverige. 
Efter detta analyserar jag S:t Eriks Katolska skola och redovisar hur den upplevs med hjälp av 
intervjusammanställning. I diskussionsdelen sammanfattar jag resultaten från mina undersök-
ningar, samt försöker ge svar på om Katolska skolor har något att tillföra och erbjuda det 
mångkulturella samhället Sverige; huruvida de lyckas förmedla något oersättligt och om de 
lyckas bra med att leva upp till målsättningarna i Lpo-94 och övriga styrdokument. Avslut-
ningsvis belyser jag några av de svårigheter friskolor kan möta som motiverar sin existens med 
att vilja fostra barnen till ett personligt andligt liv, och förmedla grundläggande moraliska 
normer. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 
Skolverkets utvärdering 
 
Skolverket (1997) har gett ut en rapport om bl.a. S:t Eriks Katolska skola i Stockholm, Barn 
mellan arv och framtid, konfessionella etniska och språkligt inriktade skolor i ett segrega-
tionsperspektiv. Rapporten gjordes på uppdrag av regeringen och togs fram i syfte att under-
söka huruvida det ökade antalet fristående skolor som vänder sig till avgränsade grupper i 
samhället kan bidra till en ökad social, kulturell eller ekonomisk segregation. 
 
Undersökningen visar att: ”konfessionella grupper i många fall har högre ambitioner vad gäller 
elevernas kunskapsinhämtning än vad som är gängse inom det offentliga skolväsendet”, (s. 4). 
Rapporten konstaterar också om S:t Eriksskolan att den: ”präglades av ett lugn och stillhet som 
vi inte tidigare upplevt på någon av de andra skolorna. Skolan är sammanbyggd med ett 
nunnekloster och de flesta nunnorna (eller ‘systrarna’ som de kallas på skolan) är utbildade 
lärare och tjänstgör som (obetalda) lärare vid skolan … De (elever) ansåg att skolan ”hade varit 
bäst” på låg- och mellanstadiet, men nu på högstadiet kände de sig instängda och för kontrol-
lerade”, (s. 20-21). 
 
Vidare skriver Skolverket: ”På S:t Eriksskolan visar den senaste tillsynsrapporten från Skol-
verket på goda resultat i olika kunskapsmätningar. (…) Eleverna på S:t Eriksskolan visade 
kanske något större benägenhet för vidare studier, även efter gymnasiet. (…) Kort sagt visar 
undersökningen att de äldre skolorna i huvudsak lämnar ifrån sig elever som är välutbildade 
men också i övrigt är väl integrerade i det svenska samhället. Detta var särskilt markant på de 
tre äldsta skolorna Hillelskolan, Estniska skolan och S:t Eriks Katolska skola”. (ibid. s. 27) 
Vidare kan man läsa att: ”eleverna som går på dessa skolor verkligen får bättre utgångsläge - 
rent kunskapsmässigt - inför framtiden, jämfört med andra skolalternativ”.(Skolverket, 1997, 
Pressmeddelande, http://www.skolverket.se/publicerat/press/press971001.shtml 2001-11-20). 
 

”De äldre skolorna i undersökningen … bland annat S:t Eriks Katolska skola … visade upp en 
allmänt mycket positiv bild - även ur ett segregationsperspektiv. Här betonade föräldrarna visser-
ligen att de uppskattade den speciella profil skolan erbjöd, men att skolans goda undervisning och 
goda resultat ändå var avgörande. (…) En elev sammanfattade detta som att skolan gav lika mycket 
som vilken annan skola som helst - plus lite till”. (Skolverket, 1997, s. 36) 
 
I slutsatser kan man läsa att: ”den genomförda undersökningen kan inte visa på några uppenbara 
eller akuta negativa effekter senare i livet för de elever som går på en fristående skola med inriktning 
mot en avgränsad grupp i samhälle”. (ibid. s. 32) 
 
”Vad vi mött under genomförandet av denna undersökning är att förespråkare för vissa av de 
friskolor vi besökt hävdat att deras elever integreras bäst i en kulturellt eller konfessionellt homogen 
skola. Orsaken till detta är, hävdar de, att eleverna måste få tillfälle att i lugn och ro bygga upp ett 
självförtroende som grundar sig i en kunskap om, och stolthet över, sitt etniska och religiösa ur-
sprung. Först när denna identitetsförstärkning har uppnått en tillfredställande nivå, är dessa barn 
redo och mogna att låta sig konfronteras med - och integreras i - det svenska samhället.” (ibid. s. 38) 

 
Artiklar i den Katolska kulturtidskriften Signum 
 
Jag har funnit några mycket intressanta artiklar som handlar om Katolska skolan i den Katolska 
tidskriften Signum vilka jag tänker presentera. 
 
KLAUS MERTES (1997): 
- En jesuit och lärare ser på sin skola 
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”En skolas målsättning bestäms av olika ideologier. När pedagogiken inte längre kommer med 
nya visioner som står i kontakt med såväl tradition som samtid blir skolan tom på innehåll och 
endast en yttre verksamhet”, menar författaren till denna artikel. 
 
Vidare skriver författaren om dagens skola och om vikten av en fredad plats för förlåtelse något 
som måste finnas i skolan: ”Våld, droger, stölder förekommer i alla skolor. Å ena sidan har 
skolan plikt att skydda offren men å andra sidan också ett ansvar gentemot förövarna. Det måste 
finnas straff, men straff i sig är inte tillräckligt. 
 
Det moderna projektet kan beskrivas som ett försök att begränsa eller till och med undanröja det 
onda i världen. Metoden har varit att upptäcka och avlägsna de psykologiska, sociala och 
ekonomiska orsakerna till ett socialt missanpassat beteende. Dessa teorier har mycket som talar 
för sig, men just i skolan hjälper de ofta inte. Ty skolan avgränsar inte problem på så sätt att den 
kan upptäcka eller undanröja alla dessa orsaker. Endast i extrema fall är det möjligt att helt 
utesluta ”syndaren”: genom relegering från skolan. När skolan ändå försöker identifiera 
problemen och utöva terapi mot de familjerelaterade, psykologiska eller sociala orsakerna till 
våld och andra missförhållanden, slår den själv lätt om till en totalitär verksamhet, som ställer 
alltför höga krav på ungdomarna. 
 
Vad skolan av idag saknar är en teori om och praxis för barmhärtighet i kontakt med ”syn-
darna”. Det saknas ett fredat utrymme för förlåtelse. Den bibliska traditionen hävdar att 
syndarens mänskliga värdighet endast kan återställas genom nåden i förlåtelsen. Bekännelse, 
straff, gottgörelse är inte överflödiga. Men en skola som värnar om elevens värdighet, och detta 
gäller också den elev som begår fel, måste finna en form för förlåtelse. Annars blir skolan bara 
en spegling av samhället i stort, vars enda svar på ett brott är straff och rehabilitering under 
bestämda förutsättningar. 
 
En förutsättning för ett sådant förfarande i skolan skulle vara det som i den Katolska kyrkan 
kallas ”bikthemligheten” eller inom sjukvården läkarens tystnadsplikt: det vill säga ett fredat 
utrymme där allting kan bli sagt utan att detta medför någon som helst anmälningsplikt för den 
som lyssnar - förtroendelärare, rådgivningslärare, själasörjare. Skolan och ytterst också 
samhället skulle vara betjänt av och garantera en sådan möjlighet. Då skulle det finnas en chans 
att bemöta våld och skuld som förekommer på varje skola på annat sätt än att svara med våld. 
Om samhällets och skolans rättskipning inte går med på ett sådant fredat utrymme i skolan - 
vilket de vanligen tenderar till att inte göra - gör de skolan omyndig.” 
 
LENNART CERVALL: 
- Finns det en katolsk pedagogik? (1998) 
Cervall undrar i artikeln om det finns ett pedagogiskt system, något som förenar och som skulle 
vara just katolskt. 
 
PER BESKOW: 
- Får friskolor fostra? (1997) 
”Friskolor har alltid haft svårt att etablera sig i Sverige. Det är inte enklare nu när kommunerna 
avgör deras möjligheter att få nödvändiga bidrag. De friskolor som motiverar sin existens med 
att de vill fostra barnen till ett personligt andligt liv och förmedla grundläggande moraliska 
normer - utöver rådande värderelativism - hamnar säkert i motvind oavsett om de är kristna 
eller muslimska.” menar författaren. 
- Katolska friskolor gynnar invandrarbarnens integrering (2001) 
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Enligt Beskow gynnar Katolska friskolor invandrarbarnens integrering. ”Ofta hör man att 
friskolor leder till segregation, och tidningsreportage har visat att en del skolor är starkt 
präglade av bibelfundamentalism. De tar avstånd från nutida vetenskap, evolutionsläran och 
från det svenska samhället i allmänhet.” Beskow betonar att ”friskolor måste följa gällande 
läroplan och ansluta sig till allmänt accepterade värderingar som demokrati jämlikhet och 
solidaritet.” 
 
Artikeln påpekar att de Katolska skolorna inte alls leder till segregering utan tvärtom kan ge ett 
viktigt bidrag till integrering i det svenska samhället. Beskow hänvisar till den undersökning 
som gjorts av Skolverket 1997 som jag analyserat ovan. Han nämner de Katolska skolorna i 
Göteborg, Malmö och Lund och den ekumeniska Katarinaskolan i Uppsala. ”Vad som ut-
märker skolor av den här typen,” fortsätter Beskow, ”är att de visar en öppen hållning till 
dagens kultur och samhälle och samtidigt anlägger perspektiv som underlättar elevernas 
orientering och möjlighet att ta ställning. Detta kan inte ske i något ideologiskt vakuum. Även 
den undervisning som utger sig för att vara helt objektiv är alltid på något vis styrd av dolda 
värderingar. I de nämnda religiösa friskolorna är värderingsgrunden angiven och därför möjlig 
att ta ställning till och debattera.” 
 
”Att de kristna friskolorna kommit att i så hög grad domineras av bibelfundamentalism beror på 
att större delen av vårt lands protestanter tillhör Svenska kyrkan. Som bekant har den aldrig 
varit intresserad av friskolor utan har tvärtom så långt som möjligt sökt sitt stöd i den offentliga 
skolan.” Frånvaron av religion i de allmänna skolorna kan göra det svårt för barn och ungdomar 
från andra religiösa och kulturella traditioner att integreras i det svenska samhället, skriver 
Beskow, som menar att de Katolska skolorna kan dra ett strå till stacken för integrering och mot 
segregering. 
 
”Någon segregering från samhället finner man inte i de Katolska skolorna. Tvärtom får 
eleverna här kamrater från de mest skilda länder och kulturer och lär sig att leva tillsammans 
med dem på samma villkor. Den Katolska kyrkans mångkulturella karaktär är här till stor 
fördel. Visserligen finns mångkulturella klasser också i många kommunala skolor, men där 
finns alltför ofta en oavsedd segregering av annat slag, mellan etniska svenskar och elever ‘med 
utländsk bakgrund’. I den Katolska skolan är den religiösa gemenskapen viktigare än den 
språkliga och etniska, och det bör vara till gagn för samhället att elever från tidiga år kan få 
tränas i att leva i det internationella samfundet och inte enbart i det svenska.” 
 
En jämförande studie av det offentliga skolväsendet och de Katolska friskolorna i Sverige 
 
En C-uppsats av Eva Kopljar: ”Lärandestrukturer, en jämförande studie av styrdokumenten för 
det offentliga skolväsendet och de Katolska friskolorna i Sverige” (Kopljar, 2001) har jag tagit 
del av. Den behandlar Marchtalplanerna, som tillsammans med Lpo-94 är styrdokument för de 
Katolska skolorna i Sverige, och Lpo-94:as roll som styrdokument för det offentliga skolvä-
sendet. Jag har inte hittat flera publicerade dokument om Marchtalpedagogiken på svenska. 
Enligt Kopljar (2001) och det kan jag bara bekräfta, ”är de böcker och internetsidor som finns 
för studier om Marchtal alla på tyska. Eftersom det nu finns fyra Katolska skolor i Sverige som 
mig veterligt följer Marchtalplanerna, kommer det att finnas ett ökande behov av litteratur på 
svenska om arbetsformerna, men hitintills har det inte producerats någon sådan för den svenska 
marknaden.” (s. 4) Kopljar kommer fram till ”att skolformerna kompletterar varandra i 
samhället och att man inte, hur mycket man än individualiserar undervisningen vid de offent-
liga skolorna, kan ge - eller får ge - undervisning med konfessionellt perspektiv. Förutom det 
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konfessionella, ger Marchtalplanerna en ytterligare styrning av undervisningen genom sin 
strukturella uppbyggnad och sin syn på eleven och läraren.” (ibid. s. 2) 
 
Hon konstaterar vidare angående Lpo-94 och lärande att: ”undervisningen i etik ska ske, texten 
talar om vad undervisningen ska ge eleverna, men hur man ska kunna uppnå dessa resultat 
lämnas helt och hållet till den enskilde läraren. I den svenska läroplanen finns ingen tydlig 
preferens för vilket arbetssätt som används ute på skolorna. Detta får bestämmas i de lokala 
arbetsplanerna vid varje skolenhet. Däremot kan man mycket tydligt utläsa vad lärarna har för 
skyldigheter.” (ibid. s. 13) 
 
I denna uppsats skrivs också om likheter och skillnader mellan Lpo-94 och Marchtalplanerna 
och angående: 
 
- etik och värdegrundsfrågor står följande: ”I båda dokumenten används religion och dess 
innehåll som förankring för de etiska och värderande frågorna. Båda tar sin utgångspunkt i en 
kristen livssyn. Människosynen är i båda dokumenten centrerad till varje elevs förutsättningar 
och behov, men i Marchtalplanen förtydligas detta ytterligare genom att man sätter till värde-
ringen att eleven är Guds avbild och unik. Båda använder diskussionen som form för lärandet. 
Skillnad kan man se i att man i Marchtalplanen har en mycket fastare struktur för både innehåll 
och tidsutrymme i det dagliga arbetet. Den kunskapssyn som präglar de båda dokumenten är att 
kunskap inte är något entydigt begrepp utan har med en varierad och balanserad sammansätt-
ning av ämnen och arbetsformer att göra. Marchtalplanen uttrycker detta genom att undervis-
ningen riktar sig till Huvud, Hand och Hjärta.” (ibid. s. 19) Men vidare sägs att: ”vad gäller etik 
och värdegrundsfrågor är själva innehållet i de båda dokumenten helt klart sådant att man 
lägger mycket stor vikt vid bearbetningen av dem. Dock måste man säga att praktiken på olika 
skolor är annorlunda. Eftersom innehållet i undervisningen, urvalet av stoffet, lämnas åt läraren 
själv i Lpo-94, föreligger en risk för godtycklighet. Det blir en subjektiv tolkning av vad 
läroplanen ska ge. Avståndet från nationellt styrdokument till enskild lärare upplevs som 
mycket stort, och tas därför, menar jag, inte riktigt på allvar. (…) Arbetet med etik- och 
värdegrundsfrågor vid en skola som följer Marchtalplanerna är så att säga en huvudingrediens i 
stoffet. (…) Så, visst finns de här frågorna och är tydliga i både den offentliga och vid de 
Katolska skolorna. Den stora skillnaden är att man inte kan ”komma undan” att ta upp dem 
ständigt och alltid vid de Katolska skolorna medan man som lärare i det offentliga skolväsendet 
kan hitta strategier för att undvika dem. Naturligtvis är detta också beroende på att skolenhe-
terna är mindre för friskolorna, och därmed är lärarkollegiet också mindre, vilket ger en större 
”kontroll” av varandras arbete och innehåll i arbetet, och förhoppningsvis en mera levande 
diskussion.” (ibid. s. 34-35) 
 
- lärarens roll konstateras att den har: ”med innehållet att göra. I den svenska läroplanen lägger 
man ett mycket stort ansvar på lärarna och det uppdrag man ger dem, medan man med 
Marchtalplanerna, och den struktur som framförs där, talar om hur lärandet ska gå till, med 
samma innehåll som de lärare som arbetar i de offentliga skolorna. Lärarens roll är i båda fallen 
att vara ett föredöme för eleverna och i Marchtalplanen accentueras detta ytterligare och ställer 
krav på ett kristet förhållningssätt.” (ibid. s. 20) 
 
- tidsaspekter: ”Här kan man igen se hur man i den svenska läroplanen lägger ansvaret på 
läraren och/eller arbetslaget för hur mycket tid man ska ägna åt de olika delarna i undervis-
ningen, medan man med Marchtalplanerna styr så att eleverna har schemalagd tid för dessa 
viktiga diskussioner och tankar.” (ibid. s. 21) 
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Under diskussionskapitlet konstateras följande: ”Jag menar att man måste inse att dessa skolor 
har startats på grund av att föräldrar inte varit nöjda med det innehåll, den pedagogik eller den 
stämning som mött deras barn i de offentliga skolorna. Hade dessa fungerat så som man menar 
att den nya svenska grundskolan ska fungera, med utgångspunkt i varje enskilt barns egen 
verklighet, hade kanske den nuvarande skolverkligheten sett annorlunda ut. Men än så länge 
har man inte lyckats uppnå detta, och jag menar att man faktiskt inte kan uppnå detta helt och 
hållet. Tillexempel kan en ateistisk lärare aldrig hjälpa ett troende barn att hitta sin egen 
utgångspunkt för skolarbetet. De fria skolorna och de offentliga behöver inte enligt min mening 
befinna sig i konflikt med varandra, utan bör tvärtom kunna vara berikande för varandra om ett 
samtal om lärande på olika villkor kan komma till stånd mellan anställda i båda skolformerna. 
Först genom att diskutera med varandra kan man komma ifrån förutfattade meningar om 
varandra, och hjälpa och stödja varandra som pedagoger utan inbördes konkurrens. Det faktum 
att man i vissa kommuner har gemensamma fortbildningsdagar är ett gott tecken och ett steg i 
rätt riktning.” (ibid. s. 29) 
 
”Den slutsats jag kan dra av min undersökning är att vi genom att ge eleverna en tydlig struktur 
hjälper dem att bättre utnyttja sina resurser till lärande. Genom schemaläggning kan vi med de 
kunskaper vi har underlätta så att eleverna kan koncentrera sig under de pass som så kräver. 
Genom ett varierat arbetssätt kan vi ge positiva erfarenheter av inlärning till de flesta elever och 
den människosyn och det förhållningssätt vi har när vi närmar oss eleverna är avgörande för hur 
vi själva och alla andra människor runt om oss kan förväntas bli bemötta. (…) Föräldrarnas roll 
är mycket stor, för att inte säga avgörande för hur inlärningsarbetet utfaller. På alla skolor, för 
alla elever, har föräldrarna huvudrollen. Om föräldrarna utesluts från skolarbetet fungerar 
varken den ena eller den andra pedagogiska riktningen. Därför är en stor öppenhet och 
transparens från skolans sida gentemot hemmet en av de viktigaste ingredienserna i elevens 
lärandeprocess.” (ibid. s. 41) 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Metod 
 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats, den handlar om hur Katolska skolor fungerar och upplevs. 
Trost (1993) skriver om kvalitativa studier: ”Om frågeställningen gäller att förstå eller att hitta 
mönster så ska man göra en kvalitativ studie” (s. 13). Därför gjorde jag huvudsakligen en 
kvalitativ intervjustudie men också en enkät om S:t Eriks Katolska Skola för att senare dra 
slutsatsen om hur alla fyra Katolska skolor i Sverige upplevs och fungerar. 
 
Metodvalet grundar sig på att upplevelserna i det muntliga berättandet i intervjuer kommer 
fram på ett bättre sätt än exempelvis i en enkätundersökning. Jag var ändå tvungen att ta in 
enkätsvaren i min uppsats, vilket inte var tänkt från början. De frågor jag ställde i intervjuerna 
är strukturerade kvalitativa frågor och jag fick för det mesta långa och utförliga svar. Även 
enkätsvaren var långa, vilket är kännetecknande för kvalitativa intervjuer (Trost, 1993). 
 
Arbetet började jag med sökning av lämplig litteratur med fokus på Katolska skolor på Internet 
och via databas efter litteratur och forskning som svarade på sökorden ”katolsk and skola”. Jag 
fick ytterst få träffar och läste dem alla, mest relevant var skolverkets rapport och artiklar från 
den Katolska tidskriften Signum. Sedan har jag fått en C-uppsats som handlar om den peda-
gogik som används på alla fyra Katolska skolor i Sverige. Vidare, genom uppsatsförfattaren, 
kom jag fram till en doktorsavhandling av Saup (1994) i vilken Marchtalpedagogikens 
uppbyggnad och kärna beskrivs. Jag fick hjälp med översättningen av avhandlingen eftersom 
den bara finns på tyska. Jag har också fått tillgång till material i form av anteckningar från olika 
föredrag om Marchtalpedagogiken o.d. som tillhör systrarna från Katolska skolan de Notre 
Dame i Göteborg, Det finns lite material om Katolska skolor i Sverige och deras pedagogik på 
svenska och därför vill jag här framföra ett stort tack till systrarna för hjälpen! 
 
Urval 
 
Då tidsåtgången för examensarbetet är ganska begränsad valde jag att särskilt titta på en katolsk 
skola som ligger närmast min bostad på Gotland: Katolska skolan i Stockholm. 
 
Denna studie består totalt av elva intervjuer men också fem enkätsvar på samma frågor som jag 
fick per e-post eller brev. Intervjuerna genomfördes med fyra nuvarande elever, fem lärare på 
skolan och en före detta elev och lärare. Svaren per e-post, alternativt brev, fick jag från två 
utomstående personer och tre före detta elever. Eleverna och lärarna på skolan valdes 
slumpmässigt, liksom de utomstående personer som jag huvudsakligen träffat i Stockholms-
området. Orsaken till att jag tar in enkätsvar i mitt arbete, är dels att de svarande hade kunskaper 
om Katolska skolor utomlands samt S:t Erikskolan och dels att de flesta personer som jag 
slumpmässigt frågade på ”gatan” i Stockholm inte hade någon större erfarenhet av Katolska 
skolor och var därför inte villiga att svara på frågan. En annan orsak till det är att jag inte kunde 
intervjua så många som jag räknat med under min vistelse på skolan. 
 
Intervjufrågor och genomförande 
 
Intervjuerna utgick från ett antal frågor jag ville ha svar på och spelades in på band. Resultatet 
redovisas under kapitlet: Hur upplevs skolan? Intervjusammanställning. 
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Frågorna handlade om vilka fördelar/nackdelar elever/lärare/utomstående personer har upplevt 
av S:t Erikskolan, vilka fördelar/nackdelar inlärningen/undervisningen har, om den sociala 
miljön på skolan, om den kulturella mångfalden vid skolan ger upphov till segregering eller 
integration, om rollen som lärare/elev, om det är bra att tro och andlighet finns i skolan. 
 
Genomgående var det lätt att få svar på frågorna eftersom de intervjuade var intresserade av 
undersökningen. Det intryck jag fick från intervjuerna var att alla medverkande var positivt 
inställda till intervjun och mycket villiga att hjälpa till speciellt de från skolan. Det som var lite 
överraskande, och vilket tyder på sanningsenliga lärare och elever, var att de oberoende av 
varandra pekade på ungefär på samma för- och nackdelar. 
 
Frågorna fungerade bra, jag kunde konstatera att det är roligt att intervjua men att det tar lång 
tid och ännu längre tid att skriva ut en intervju. Varje intervju varade i ca 30 minuter. Alla de 
elever som jag intervjuade på skolan gick i de högre årskurserna, högstadiet. Eleverna hade lätt 
att uttrycka sig och var mycket vänliga. De jämförde ofta ”sin” skola med den kommunala och 
pekade på skillnader, likheter mm. Fastän många elever gått större delen av sin skoltid i 
Katolska skolan har de många kompisar som inte går och har på så sätt kunnat jämföra. Före 
detta eleverna läser antingen på ”vanliga” gymnasier eller studerar på universitetet. Samtliga 
lärare jag intervjuat har jobbat på kommunala skolor. 
 
Bearbetning av intervjuerna 
 
Intervjuerna skrevs ut i sin helhet vilket gav mig möjlighet att arbeta med intervjuerna på ett 
bättre sätt. På vissa frågor kunde jag se att lärarna och eleverna återgav likartade upplevelser 
och erfarenheter. På andra frågor var svaren olika, så till slut bestämde jag mig att sammanfatta 
allas svar eller återge dem som den intervjuade personen utryckt sig med förkortade citat. Min 
uppgift var att ta reda på hur Katolska skolor upplevs och därför var det lämpligaste sättet att 
redovisades resultaten på att redovisa fråga för fråga. Enligt Johansson & Svedner (1998) kan 
bearbetning av intervju bestå ”av fylliga beskrivningar av de fall som man undersökt” (s. 35). 
Orsaken till att jag inte vill numrera lärarna och eleverna är att svaren då direkt kan kopplas till 
personerna vilket är onödigt. Min fokus var på uppfattningarna och inte på personerna. När 
resultatdelen skulle skrivas tittade jag på intervjuutskrifterna för att exakt se vad varje person 
sagt för att uppfylla min ambition att återge uttalanden så korrekt som möjligt och med hänsyn 
till anonymiteten. 
 
Etiska aspekter 
 
Efter att ha tagit del av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska 
principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 1990. Etik) anser jag att jag 
gjort mitt bästa för att uppfylla de fyra etiska individskyddande huvudkraven: informations-
kravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet. ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (HSFR, 1990. Etik, s. 5). Innan jag åkte till S:t Eriks skola för att 
genomföra intervjuerna skickade jag därför ett introduktionsbrev till rektor och genom honom 
till alla föräldrar med önskan om godkännande att genomföra intervjuer. Min forskningsfråga 
bifogade jag samtidigt till brevet. När detta var klart åkte jag dit och tillbringade en hel skoldag 
på skolan. Deltagarna blev upplysta om att deltagandet var frivilligt. De fick information om 
hur och var mitt studieresultat skulle offentliggöras. 
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Samtyckekravet. ”Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över medverkan” 
(ibid. s. 6). I och med att jag frågade alla intervjuade om de ville delta i undersökningen anser 
jag att de själv fått bestämma om de ville medverka. 
 
Konfidentialitetskravet. ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem” (ibid. s. 9). Jag har försökt att i min studie rapportera så att det omöj-
liggör identifiering av enskilda personer. 
 
Nyttjandekravet. ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsk-
ningsändamål” (ibid. s. 10). I min undersökning har jag inte samlat in några känsliga person-
uppgifter, de uppgifter jag fått används endast till min uppsats. 
 
Forskningsrådet lämnar också ytterligare rekommendationer: ”Forskaren bör ge uppgiftsläm-
naren, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt, 
kontroversiella tolkningar etc. i undersökningsrapporten innan den publiceras” (ibid. s. 12). 
 
Jag har frågat alla intervjuade och rektorn om de ville ta del av intervjuredovisningen innan den 
skulle tryckas så att de hade möjlighet att lämna synpunkter, korrigera innehållet och se till så 
att det blivit tillfredställande anonymt. Svaret var att det inte var nödvändigt men jag har lovat 
dem att skicka uppsatsen i alla fall. 
 
Giltighet och tillförlitlighet 
 
Begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) härstammar från kvantitativa 
metoder och blir i kvalitativa studier lite annorlunda. Trost (1993) skriver: ”Att kvantitativt 
försök mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt malplacerat eller till och med en smula 
löjligt vid kvantitativa studier” (s. 68). 
 
Validiteten stärktes genom att jag först gjorde en provintervju på en vän för att se om mina 
frågor svarade mot det jag ville undersöka. Svaren på mina frågor är den enskilda personens 
upplevelse och erfarenhet vilket gör det svårt att avgöra validiteten. 
 
Reliabiliteten har stärkts genom att jag bandat intervjuerna och skrivit ut dem i dess helhet. På 
så sätt har jag kunnat försäkra mig om att jag har uppfattat allt korrekt. Dessutom har så 
noggrant som möjligt beskrivit hur jag gått tillväga i min undersökning. 
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RESULTAT - KATOLSK PEDAGOGIK 
 
”Att fostra de små är mänsklighetens viktigaste uppgift.” (Maria Montessori) En av initiativ-
tagare till Marchtalplanerna Berthold Saup (1994) skriver följande: 
 

Vår moderna demokratiska stat är en stat innehållande ett pluralistiskt samhälle och staten måste se 
till att denna pluralism också finns inom utbildningssektorn. Vad livsåskådning beträffar kan inte en 
viss bestämd sådan få gälla som pedagogisk ledlinje. Staten kan inte binda sig till en viss religion. 
Alltså måste en viss del av etiken ges av speciella skolor. Den kan bara föräldrar och kyrkor fylla i så 
att eleverna utvecklas till sin helhet. (Saup,1994, s. 150). 

 
Finns det endast en katolsk pedagogik? 
 
Jag undrar precis som Cervall (1998) om det finns ett pedagogiskt system, en gemensam syn på 
kunskapsbegreppet, på elevens och lärarens roll i det lilla kunskapssamhället, något som 
förenar och som skulle vara just katolskt? De allra flesta som tänkt i de här banorna, är 
naturligtvis beredda att säga: ”Nej, det finns ingen katolsk pedagogik.” Men finns det då inte i 
kyrkans långa undervisande tradition något som skulle kunna likna ett system, ett pedago-
giskt-filosofiskt tänkande typiskt för undervisning i katolsk regi? Jag söker finna en motsva-
righet till exempelvis Montessori-pedagogiken, Waldorfskolorna, Pestalozzi, Reggio Emi-
lia-skolans sekulariserade förskolepedagogik, Freinet, Deweys Learning by doing i behavio-
ristisk anda. Uppräkningen kunde göras ganska lång. 
 
Jesuitisk pedagogik 
 
Det finns faktiskt något att lyfta fram, nämligen jesuitskolorna med deras pedagogik. I den 
grundläggande skriften Ratio studiorum som fick sin slutliga version år 1599, presenteras en 
hel serie av regler för hur skolor skall organiseras och ledas, hur lärarutbildning skall gå till, 
vilken kursplan som skall användas men även en beskrivning av själva undervisningsmeto-
derna. Där finns ett klart definierat mål för den skolverksamhet som under ett par århundraden 
kom att prägla Jesu sällskaps effektiva och i många stycken framgångsrika men också avun-
dade och hatade verksamhet. 
 
Följande riktlinjer tycker jag är värda att ta en titt på även idag. Fastän de är gamla (har brukats 
sedan 1500-talet) tycker nog de flesta att de borde stämma. Här kommer utdrag ur riktlinjer för 
jesuitisk pedagogik (citerad i Mertes, 1997) 
 
Idealen för en skola kan förverkligas: 
- när vi tror på människan, respekterar henne och har omsorg om henne 
- när vi tar tillvara och berömmer naturliga talanger och kreativ förmåga 
- när vi värderar den enskildes bidrag och prestation 
- när vi behandlar alla rättvist 
- när vi självklart ställer upp för de fattiga och för dem som samhället lämnat i sticket och för 

dem som kommit i kläm i livet genom den uppfostran de fått 
- när var och en möter den utmaning, den uppmuntran och det stöd som han eller hon behöver 

för att uppnå bästa resultat 
- när vi hjälper varandra med entusiasm och generositet och när vi samarbetar och därmed 

konkret i ord och handling försöker förverkliga de ideal som vi själva efterstävar och vill ge 
våra elever. 
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Katolska skolans mål 
 
Enligt kardinal Basil Hume (citerad i Beskow, 1997) har Katolska skolan fyra mål: 
- att fostra till ett personligt andligt liv 
- ge undervisning om den Katolska tron 
- förmedla grundläggande moraliska normer 
- uppmuntra till socialt ansvar 
 
Enligt en av initiativtagare till Marchtalplanerna, Dietrich Weber (1991) har Katolska skolan 
följande mål: 
- fostra eleven till ”hel” människa 
- att gå ut i ”hela världen” och berätta om Jesus 
- förmedla bildning och uppfostran som har sina rötter i evangeliet. 
 
Vad skall finnas i skolan? 
 
”All filosofi börjar med häpnaden. Början till all insikt är den fråga efter ett varför som föds ur 
en förvånad förundran.” (Platon) 
 
Förundran - ett pedagogiskt nyckelbegrepp 
 
Detta avsnitt baseras helt på Weber (1991). 
 

Med förundran menar man alltså den känsla av förstumning som drabbar en människa som ställs 
inför något som hon inte kan tyda eller begripa med de erfarenheter och kunskaper hon har. I för-
undran växer frågor som ”varför” och ”till vilken nytta”. Det är alltså början till all vetenskap, all 
filosofi och ursprunget till all religion. Förundran är en urmänsklig känsla som tillhör de egenskaper 
som är nödvändiga för ett ”hel” människa. Förundran föder vördnad, för en troende människa leder 
förundran via Skapelsens under fram till Skaparen. Om förundran är början till all vishet, som Platon 
säger, borde förundran egentligen vara ett nyckelbegrepp för all pedagogik. 
 
Dagens människa har tyvärr förlorat förmågan att förundras. Den tekniska civilisationen avlägsnar 
sig allt längre bort från naturen. ”Den världsbild som gäller för dagen samhälle, är en blandning av 
vulgärmaterialism, primitiv darwinism och mekaniskt, själlöst tänkande. Genomsnittsmänniskan 
lever idag i tron att man kan utforska och göra allt, den enda begränsningen är helt enkelt att man 
inte har kommit så långt ännu. Även i läromedel framställs naturvetarnas modeller som verklighet. 
Det enda som gäller är den exakta vetenskapen. Man ser inte längre helheten och utelämnar estetiska 
och religiösa delar. Hur skall det då vara möjligt att häpna inför skapelsen? 
 
Wittgenstein sammanfattar problemet så här: Vi känner att t.o.m. när alla vetenskapliga frågor be-
svarats, har vi ännu inte berört våra egna levnadsproblem. Hur ser då en skola ut som får eleverna att 
förundras? 

 
Enligt Weber (1991) skall dessa ingredienser ingå: 

1) Det är allmänt känt och erfaret att vi behöver stunder av lugn, stillhet och ensamhet för 
att vi skall klara av vardagen. I skolan måste man skapa utrymme för stillhet och lugn. 
Genom att införa lektioner med tyst arbete skulle man befria lärare och elever från att 
syssla med en massa meningslösa aktiviteter. 

2) Eleven behöver en ordentlig grund av kunskaper som skall läras in på ett enkelt och 
konstlat sätt. Genom en ordentlig kunskapsgrund kan man fördjupa sig mer i området 
vilket ger ”förundransvärda” resultat. 

3) Eleverna måste ges tillfälle att utan att känna sig jäktade fördjupa sig i några få utvalda 
problemlösningar. På så sätt uppnår man grundläggande erfarenheter. 
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Etik och moral i skolan 
 
Den socialdemokratiska skolministern Ingegärd Wärnersson föreslår ett nytt ämne i skolan: 
”Etik och moral.” Folkpartiets vice, Jan Björklund är en av många som pläderar för upprättelse 
av historieämnen och etik i skolan, Göran Persson pratar om värdegrundsfrågor, listan kan idag 
göras lång. Men man kan fråga sig varför de som var emot Lpo-94’s formulering om kristen 
etik och västerländsk humanism nu förespråkar värdegrund i skolan? Trots att det står klart och 
tydligt utryckt i 1994 års läroplan (Lpo-94). I portal kapitlet Skolans värdegrund och uppgifter 
står bland annat följande: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som skolan skall 
gestalta och förmedla. I överensstämmelse med (…) kristen etik och västerländsk humanism (…) 
sker det genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

 
Man vill hävda gällande värderingar i samhället och påstå att det går att lära sig av det som hänt 
förr och det tycker jag är klokt. 
 
I vad eller på vad skall värderingarna grundas? Länge levde vår del av världen på kombination 
av kristen etik och västerländsk humanism. Den förra tog Gud framträdd i Kristus Jesus som 
utgångspunkt och den senare en genom tiderna vunnen erfarenhet vad som är gott och ont. 
I en artikel i Gotlands Allehanda konstaterar Visby stifts biskop Björn Fjärsted: 
 

Att människans tanke inte är objektiv utgångspunkt är väl teoretiskt påvisat sedan Einsteins dagar 
och i praktiken konstaterbart av det som hänt i Europa under 1900-talet. Det ligger också oro i luften 
med tanke på vissa nykommunisters och på nynazisters syn på sanning, rätt och demokrati. Det är 
ganska allmänt rådande påstående att det inte finns några objektiva värderingar att hämta, ur varken 
naturen, historien eller människans tankeverksamhet. Vad gör vi då? Jag tycker att till exempel 
gutarna valde rätt när de, som Gutasagan berättar: ”sedan vi sett kristna seder lyssnade till Guds bud 
och lärde sig undervisning och tog enhälligt kristendomen av egen fri vilja och utan tvång”. (…) Det 
goda behöver ett fäste i det som är högre än människan. (GA, 010816) 

 
Vad finns det för alternativ, om samhällsvärderingarna skall fästas i något som är högre än det 
mänskligt bristfälliga och kortsiktiga? Hur skapas ett lyft i etiken och moralen? 
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MARCHTALPLANEN - EN KATOLSK PEDAGOGIK 
 
I det förra kapitlet sökte jag svar på om det bara finns en katolsk pedagogik och kom fram till att 
det finns flera sådana. En av dem är just Marchtalplanerna som används i Sverige av de nu fyra 
Katolska grundskolorna bl.a. S:t Eriks Katolska skola, min ”forskningsskola”. Marchtalpla-
nerna är enligt Saup (1994) ”en uppfostrings- och utbildningsplan” (s. 147) dvs. en pedagogisk 
metod som har utvecklats och utprovats sedan 1968 och omfattar all utbildning från förskola till 
grundskolans nionde klass. Den är uppbyggd med katolskt kristna förtecken och man har tagit 
hänsyn till utvecklingspsykologiska fakta och ledande pedagogiska tankar. De bärande 
principerna har växt fram vid den Kyrkliga Akademin för lärarfortbildning i Obermarchtal i 
sydvästra Tyskland. 
 
Det jag skriver om Marchtalpedagogiken baseras på olika privata material i form av anteck-
ningar från olika föredrag om denna pedagogik hållna av initiativtagarna till Marchtalplanerna, 
dvs. Berthold Saup, Max Muller och Dietrich Weber. Jag har också använt mig av Saups 
doktorsavhandling, ”Zur Freiheit Berufen” (1994) och en läraruppsats ”Lärandestrukturer” av 
Eva Kopljar (2001) om Marchtalplanerna. Dessutom har jag tagit del av olika Internetsidor, alla 
på tyska. 
 
Nu tänkte jag sammanfatta Mullers föreläsning (1991) om Marchtalsplanens samhällssyn, 
människosyn, kunskapssyn. 
 

Samhällssyn 
 
Utbildning och fostran behöver en grund. Det finns många svårigheter med skolan 
idag. En av dem är att den andra generationen inte vill ta emot allt från den före-
gående. De industriella nationerna har svårt att ge vidare värderingar och hållningar 
och man är allt mer på väg att avskärma sig från de filosofiska principerna och från 
en humankristen hållning. Det finns många orsaker till det. En är att familjens 
levnadssätt har ändrats. Man träffar bara familjen på veckosluten vilket leder till att 
samtalet inom familjen tystnat. Skillnaden mellan barn och vuxna har suddats ut. 
Därför står skolan inför en stor utmaning, en utmaning som är en chans. Allt fler 
unga börjar fråga, man nöjer sig inte med situationen utan vill veta meningen med 
livet. Varje skola måste visa barnen vad som är meningen med livet. En fara för 
skolan är att bara förmedla kunskaper, men barn, och egentligen alla, vill veta 
varför. 
 
Vilka är de djupaste grunderna för vår moderna värld? 
 
Människan är ute efter att lära sig behärska och få kunskap om naturens krafter. 
Från början hade allt sin ordning (ordo), den gamla livskänslan innebär att vara 
människa innebar att vara kristen. Sedan började sanningen ifrågasättas. Den nya 
livskänslan innebär att den enskilde svarar på frågan vad som är sanning, samvetet 
är autonomt. Detta ledde till att vetenskapen ersatte religionen som ledstjärna vilket 
i sin tur leder till materialism och pluralism (det finns flera sanningar). 
Filosofen Karl Jaspers talar om en tidsaxel och den som fyller den är Jesus Kristus. 
Vissa tider har Jesus Kristus som medelpunkt, andra tider ligger Jesus Kristus i 
periferin. Idag har vi gått så långt att vi inte alls har någon mitt eller medelpunkt i 
vårt liv. Men människan behöver en medelpunkt och söker sig alltid efter en mitt, 
alla människor har ideal. 
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Relationer 
 
Varje människa står i tre klara relationer: 
1) Människan har en relation med sig själv, en identitet 
2) Människan har en relation till andra sociala varelser 
3) Människan har en relation till Gud 
Dessa relationer kan man inte neka till. Brister man i någon av dessa relationer kan 
man heller inte bygga de andra. 
 
1) Människan har en relation med sig själv, en identitet 
Att vara en person betyder att man har ett ansvar, man har möjligheten att handla, 
man kan vilja och förstå. En person är fri. Friheten innebär att man kan bestämma 
över sig själv. Man kan vara fri från och vara fri till att göra något. Vår frihet är 
ofullkomlig. Friheten är alltid frihet och ansvar eller frihet och bindning, t.ex. att 
binda sig till sanningen är att vara fri. Vårt mål är allas värdighet. Varje människa 
har en värdighet man måste respektera. T.ex. genom att skrika på barn går man mot 
människans värdighet. En människa har rättigheter och plikter. Idag är det många 
som bara kräver: ”Jag har rätt till.” Med det menar man bara konsumtion, men det 
behövs även något mer. Vi måste fostra till en pliktkänsla. Vi har en kropp. Vår 
kropp består av huvud - hjärta - hand (Pestalozzi). I undervisningen skall alla dessa 
tre komma till tals. Symboler får en stor betydelse (bröd = liv), barnen skall röra vid 
saker för att förstå symboler. 
 
2) Människan har en relation till andra sociala varelser 
Vi ska fostras socialt (social fostran betyder inte socialistisk fostran) eftersom vi är 
en del av gemenskapen. De kristna socialprinciperna är subsidiaritet, solidaritet och 
personalitet. Vi är alla ansvariga för vår gemenskap, vår grupp, vår skola, vår na-
tion, vår värld. 
 
3) Människan har en relation till Gud 
Religion är ett element som kan ge människan grundordningen som hon inte rår 
över själv. Religionen blir då en bindning till grundordningen, en hjälp till att 
lyckas vara människa och till en mening med livet. För att få en sådan grundordning 
behövs religionsundervisning. Varje människa har varit med om ett par upplevelser 
i sitt liv, t.ex. födelse, skuld, samvete, lag, ordning, död. Dessa upplevelser tvingar 
människorna att slå hål i barriären som finns mellan Gud och människorna. Min 
död måste ha en mening. På så sätt kan jag gå från det som ligger framför mig, till 
bakgrunden, till ”Guds område”. Genom förnuftet tränger jag in i bakgrunden och 
genom uppenbarelsen kommer Gud ut till mig ut ur den gudomliga bakgrunden. 
Den väg som Gud går med oss människor finns nedskriven i Bibeln. I vår moderna 
värld överlåts den tredje punkten, relationen med Gud åt var och en själv. I sam-
hället, det allmänna livet faller den punkten bort eller t.o.m. förbjuds. Mycket 
vanligt för idag är även att man säger: ”Jag själv är min lag”. Man har en egen 
autonomi (självbestämmanderätt) som förverkligas i t.ex. demokrati, socialism, 
liberalism och emancipation. Idag har Karl Jaspers tidsaxel förändrats, istället för 
Gud står var och en själv. 
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Skolans problem 
 
Problemet är alltså att vi står mitt i en stor spänning mellan, den sekulariserade 
världen på ena sidan och tron och evangeliet på den andra. Vi måste stå i mitten av 
dessa två och knyta ihop dessa två världar. Vi måste förmedla mening med vårt liv. 
Den Katolska skolan skall stå i mitten. I och med att skolan står mellan dessa två 
sidor ger det en hel del konsekvenser för skolan. 
 
Människosyn 
 
Människan är 
- en person 
- social 
- natur 
- historiebunden, dvs. bestämd och präglad av tiden. 
 
Idag är vår situation präglad av värderingsförändringar. 1950-1960 växte friheten 
mot staten och kyrkan och människan blev mer rörlig. Den individuella utveck-
lingen blev större och liberaliseringen utbredde sig. Det leder till att det bildas en 
klyfta i den allmänna inställningen. Förändringar framtvingas med våld, t.ex. ter-
rordåd. Värderingar är för många inget att ta till sig, många ser ingen mening med 
livet och saknar en inre inställning till livet. Familjen och skolan får allt svårare att 
förmedla värderingar. Samhället är i stället ett collage. Svårigheter i familjen på-
verkar ungdomarna som bryter med familjen och söker jämngamla. När March-
talplanerna utvecklades fanns, möjligen finns det även idag, en tendens att inte ta 
ansvar och mindre utbildning. 
 
Vad är människan? 
 
I skolan konkretiseras den kristna antropologin, Bibeln ger följande svar: 
- Människan är Guds avbild (värdighet, frihet, samvete) 
- Människan står under makten av det onda (arvsynd) 
- Människan har blivit rättfärdiggjord genom tron. Att vara rättfärdig är grunden 

till att vi i gemenskap kan förstå varandra. Jag blir ledd till friheten. Bibeln är 
beskrivningen av hur människan blir satt i frihet = befrielse. Sedan blir rätten 
min egen att välja om jag tar emot och tror. På latin heter tro ”credo = 
cor-dare”, dvs. Hjärtat ger. Befrielsen är en väg eller en livslång process. 

- Människan är riktad mot hopp. Mänskligt liv har ett mål och en mening. 
Människan måste i tron sträva efter detta mål. 

- Denna människobild är ett svar på vår tids utmaning. Kristen tro är ett frigö-
rande redskap och den kristna människosynen är det pedagogiska uppdraget 
för de Katolska skolorna. 

 
Gränser för fostran 
 
Eleven måste stå i medelpunkten med sin begåvning, sin livshistoria (biografi) och 
sin utveckling. Skolan (lärare och elever) har sina själssår. Familjen är ofta mycket 
beroende av trender, om familjen medvetet strävar efter fostran isoleras den lätt. 
Samhällets uppgifter och principer har utvecklats i fel riktning, de har inriktats mot 
konkurrens, konsumtion, likgiltighet, prestation och egocentriskhet. 
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Medierna har ett starkt inflytande och främjar sensationslust, våld och saknar såväl 
objektrelation som personrelation. Fritiden har blivit prestation, utbudet är för stort 
och marknadsfört. Allt detta leder till svårigheter, disciplinproblem, oro, aggres-
sion, hänsynslöshet mm. Det finns en utmaning, men vad gör vi? 
 
- Tacklar vi problemet med resignation? Backar vi? Ger vi upp? Vi gör vårt utan 

att ta itu problemet? 
- Står vi lugnt vid sidan av och kritiserar samhället? 
- Frågar vi efter skulden och ser skulden hos föräldrar och elever. Gör man det är 

bråk oundvikligt mellan båda parterna. Nej, den enda vägen att ta itu med 
problemet är att ta emot situationen som den är och låta sig utmanas av den och 
gripa in med all kraft, ”Ta tjuren vid hornen”. Ungdomar växer upp nya för-
utsättningar som både är positiva och negativa. Vår uppgift är att se ungdo-
marna i den situation de är och ta emot dem där! 

 
Ur allt detta har den Katolska skolan växt fram. Skolan är inte endast morgonbön, 
inte endast religionsundervisning, inte endast en skola med byråkrati och religion, 
inte bara en överbetoning av fostran utan den Katolska skolan är en bild av män-
niskan och denna bild genomsyrar allt. 
 
Kunskapssyn 
 
Varje elev är en unik person som i gemenskap med andra skall ha möjlighet att 
utveckla sina talanger och mogna som människa. Skolans målsättning och uppgift 
är därför att erbjuda eleverna en miljö som främjar deras intellektuella, känslo-
mässiga och moraliska utveckling och mognad. På så sätt förbereds de att ta ansvar 
för sitt eget liv och sina medmänniskor. Skolan bygger på en kristen människosyn 
där barnet ställs i centrum i all undervisning. Föräldrarna har dock det största an-
svaret för barnets kristna fostran och skolan skall endast vara ett komplement. 
Kaspar, Katolska Skolans Pedagogiska Arbetsplan, en svenskanpassad March-
talplan, menar att skolornas målsättningar är: 
- En utbildning som ger de kunskaper som idag kan förväntas av en bra skola. 
- En religiös fostran som dels ingår i ämnesundervisningen, men framför allt 

präglar hela skoldagen och vårt förhållningssätt till varandra där det ges en 
träning i trosutövning. 

- En undervisning som omfattar den svenska läroplanen och utgår från uppen-
barelse och kyrkans tro där innehållet blir tillgängligt för barnet. 

- En fostran och utbildning som ser barnet som en enhet och omfattar hela 
människan så att kroppsliga moraliska och andliga anlag får en så harmonisk 
utveckling som möjligt. 

- En skolkultur som stimulerar eleverna att utvecklas till känslomässigt och so-
cialt ansvarskännande människor där de tar ansvar för sina handlingar, skapar 
förståelse och visar respekt för alla människor oavsett ras, religion och kön, där 
elever och lärare visar varandra en ömsesidig respekt där alla arbetar för fred. 

- Att utveckla barnets självständighet och personlighet samt förmågan till kri-
tiskt tänkande. 

- En skolmiljö där såväl elevernas teoretiska och estetiska anlag får utrymme att 
utvecklas och där kreativitet och spontanitet stimuleras. 

- Att ha roligt, fira fester och högtider tillsammans. 
- Att utveckla förmågan att uppskatta det vackra och hemlighetsfulla i livet. 

 20



- Katolska skolan vill försöka göra läroplanens innehåll tillgängligt för barnet 
utifrån uppenbarelsen och kyrkans tro och få det att förstå dess värderingar. 

 
Fundamentala värderingar i skolan: 
Respekt för skapelsen 
frihet och ansvar 
beredskap att ändra sig 
förlåtelse och försoning 
bön - meditation - tystnad 
 
Frihet under ansvar 
Ni är kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna 
varandra i kärlek (Gal 5:13) och är Marchtalpedagogikens motto. 
 
Skolan har fortfarande mycket tvång. Människans värdighet kräver att människans 
värdighet kräver att människor tillåts handla inifrån, i fritt val, medvetet, personligt 
utan inre eller yttre tvång. Skolans uppgift är därför att fostra barn att ta vara på sin 
frihet och leva i den under ansvar. Om den kristna människobilden är motto för 
skolan, så är skolan av stor betydelse och var och en blir betydelsefull. T.ex. tar 
läraren emot eleverna på morgonen inte som schemapunkt utan som en hållning, 
det skall vara naturligt att bemöta människor inte tillgjort och tvunget. Skolan skall 
vara en plats där människor känner sig väl till mods, hittar individuell lycka, en 
plats där frihet, rättvisa och solidaritet finns. 
 
Ett socialt samarbete skall ske i skolan. ”Barnet har en önskan. Hjälp mig så att jag 
kan hjälpa mig själv!” (Maria Montessori) I praktiken visar det sig i att var och en 
som t.ex. ser skräp på golvet har plikten att ta upp det (egeninitiativ). 
 
Utbildningen som fostrar skall ge ämnesspecifika kunskaper, ta hänsyn till barnet, 
utveckla emotioner, samarbeta sociologiskt, främja moral mm, men skolans vik-
tigaste uppgift är att förmedla meningen med livet, och att hjälpa barnet utvecklas 
som människa. 

 
Arbetsmetoder 
 
Skolan har en pedagogisk arbetsplan som utgår från en kristen människosyn. I all undervisning 
ställs barnet i centrum. (Muller, 1991). 
 
Marchtalplanen är en läroplan för fostran och utbildning, från början för klass 1-9 vid de 
Katolska fria skolorna i stiftet Rottenburg - Stuttgart. Marchtalplanerna används i Sverige av de 
nu fyra Katolska grundskolorna. Och man kan se detta dokument som en utarbetad arbetsplan 
som kompletterar den svenska läroplanen. (Kopljar, 2001) Katolska skolans läroplan har fyra 
grundläggande element: 

- morgonring 
- ämnesundervisning 
- tematisk undervisning 
- fritt arbete under tystnad 
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De fyra grundläggande elementen 
 
(efter: http://www.ebgymhollabrunn.ac.at/-karl.hoebartner/marchtal.htm, 2001-11-10) 
 
- Morgonring 
Om man vill vara en gemenskap är det viktigt att samlas, fånga in barnen och komma till ro. 
Därför inleds varje skolvecka med en morgonring (ibland slutar man även veckan med det). 
Eleverna är klassvis tillsammans med sin klasslärare och mediterar, gör något roligt osv. 
Innehållet kan vara t.ex. bibliska berättelser, kyrkoårets fester, etiska frågor, övningar i stillhet. 
Morgonringen är ett bra tillfälle att samtala med eleverna om veckans tema. Genom dessa 
samlingar tränar eleverna sin förmåga att betrakta, reflektera, lyssna, se, vara stilla och 
förnimma. Tystnad och koncentration hjälper dem att finna Gud. Morgonsamlingen skall också 
hjälpa eleverna att se den nya veckan som en gåva de fått, men också som en uppgift de ska 
lösa. 
 
- Ämnesundervisning 
Ämnesundervisning följer egen planering och omfattar de ämnen som inte ingår i temaarbetet. 
De ämnen som oftast hamnar i denna kategori är matematik, gymnastik och engelska. 
 
- Tematisk undervisning 
Vi behöver inte lärare för ämnen utan lärare för barnen. (Saup, 1991) Barn uppfattar verklig-
heten som helhet. Vill man beröra ett fenomen som helhet, så berör det flera olika ämnen. De 
olika ämnena skall vävas ihop som ett nät, undervisningen blir sammanflätad, sammanvävd. 
Förutom att man tolkar verkligheten som en helhet måste även barnet tas som en helhet och 
tilltalas så. Huvud, hjärta, hand! Det är grunden till Marchtalplanens tematiska arbete. Teman 
studeras ur ett ämnesövergripande perspektiv, där den kristna tron är en av flera utgångspunkter 
som bidrar till en helhetssyn. Eleverna lär sig att händelseförlopp alltid har flera sidor och att 
bättre förstå samband. 
 
Man arbetar med en enhet i ca fyra till åtta veckor. Hela tiden står barnet i centrum, Vad har 
barnet för möjlighet att ta emot detta? Varje ämne tar ca två veckor. Det kommer t.ex. projekt i 
historia som är uppbyggda i historiska epoker. Varje ämne har en didaktisk bas, i varje enhet 
står ett ämne i medelpunkt, t.ex. biologi. I Marchtalplanen står den didaktiska basen i centrum. 
Fostra till helhet och i helhet. Målet med den tematiska undervisningen är att förmedla 
innehållet i kunskapsområden. Kunskaper ändrar sig jämt och växer till, tas bort, förnyas osv. 
Skolan kan inte förmedla all kunskap och kan inte alltid hänga med i kunskapsutvecklingen. 
Målet självt nås alltså inte, men eleverna får ett grepp om innehållet och kan knyta ihop dem 
och sätta betoning på ämnen. 
 
Genom att arbeta med teman/enheter får klassläraren en mycket stark ställning. Detta arbete 
kräver mycket av klasslärarna som får lägga ned stor tid på själva förberedelsen av enheterna. 
Klassläraren får även en stark relation till barnen, ofta är klassläraren längre med barnen än 
föräldrarna. Därför kan han/hon lättare ta emot elevernas problem och lösa dem med barnen. 
Böcker eller häften gör barnen själva efter varje avslutat enhet. Man hjälps åt att utforma 
häftena och på så sätt fostras barnen till rättstavning och ordning. 
 
- Fritt arbete under tystnad 
Den tematiska undervisningen skapar viss oro, och som motpol behövs tyst arbete. Dagens 
elever kan inte vara helt tysta, men de behöver moment av ro och tystnad i skolan. Utifrån 
moment av ro och tystnad och moment av frihet utvecklades det fria tysta arbetet. Barnen kan 
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inom en begränsad, given ram välja arbete, arbetstid, metod, grupp … Vissa barn behöver i 
detta stor hjälp medan andra ingen alls. Det fria tysta arbetet ser lätt ut för det fungerar även när 
läraren inte är där men kräver mycket förberedelse och övertygelse, läraren måste vara 
övertygad om den antropologiska grunden. Det kräver mycket av eleverna och ligger alltså i 
början av dagen. Fritt arbete är ”En övning i att ha frihet och dess begränsningar” som grun-
darna till Marchtal säger. Arbetet är mycket fritt, det är fritt val av tema inom ramen för vad 
materialet tillåter, fri indelning (tidsmässigt) av arbetet och fritt val av partner. 
 
Marchtalplanerna har inslag av flera ledande pedagogers arbete och tankar. Undervisnings-
formen: fritt arbete under tystnad, är helt Montessoriinspirerad och ”Montessorimaterial” kan 
med fördel användas i de lägre årskurserna. Vidare ser jag att grundschemat, med det viktigaste 
först och kreativa ämnen på eftermiddagen inspirerats av Rudolf Steiners tankar, men det 
saknas direkta hänvisningar till Waldorfpedagogiken. Att eleverna ska producera egna texter 
och böcker under det tematiska arbetet tror jag är något inspirerat av Celestine Freinet, men det 
anges inga konkreta arbeten av Saup (1994). Jag ser också andra likheter i de strävanden man 
har med både den svenska läroplanen och Marchtalplanerna, nämligen att elevcentrera. 
 
Jämförelsen mellan den svenska läroplanen och Marchtalplanerna presenteras med hjälp av 
Eva Kopljar C-uppsats i kapitlet - tidigare forskning. 
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S:T ERIKS KATOLSKA SKOLA 
 
Allmänt 
 
S:t Erik Katolska skola är en enparallellig grundskola med undervisning enligt den allmänna 
läroplanen och Marchtalplanen, i enlighet med katolsk tro. Skolan ligger i Enskede, en förort 
till Stockholm. Skolan är liten och består av ca 220 barn som kommer från ca 150 familjer. Den 
invigdes 1967 och drivs av stiftelsen Skolsystrarna de Notre Dame. Det finns 10 klasser, från 
sexårsgrupp till och med klass nio. Skolan har enligt Skolverket (1997): ”elever till 95 % från 
invandrarfamiljer med ursprung i hela den Katolska världen (…) Skolan har existerat sedan 
1700-talet, och man såg sig i huvudsak som katolsk skola för svenska elever, varav många 
‘råkade’ ha invandrar bakgrund (…) Få ville beteckna sig som invandrare, man var katoliker”. 
(s. 15) Somliga av dem betecknas som språksvaga d.v.s. med brister i såväl svenska språket 
som i sitt modersmål. Svenskan är dock det naturliga språket i skolsituationen. I denna 
bakgrund måste man se fenomenet att en lärare på skolan utnämndes av Kungliga Veten-
skapsakademin till bästa lärare i naturvetenskap och matematik år 2000. Motiveringen var 
följande: ”för sin fantasifyllda och tydliga undervisning som förenar ämnesinriktning med 
elevinriktning och som, i ett kritiskt skolstadium, förmår engagera elever med olikartad 
bakgrund i matematik och naturvetenskap. Tävlingar, frågesporter och kemikvällar är några 
exempel på de många okonventionella metoder hon använder sig av för att öka elevernas 
intresse för Ma/No. På detta sätt har hon fått eleverna att upptäcka de naturorienterande ämnena 
på nytt. Problemlösning och elevaktivitet är nyckelord i hennes verksamhet. Tack vare hennes 
insatser har elevernas ämneskunskaper förbättrats och andelen elever som söker till naturve-
tenskapligt program från hennes skola har ökat markant”. 
(http://www.kva.se/sve/pg/priser/lindqvist/pressm00.html#christiansen 2001-09-20) 
 
Hur upplevs skolan? Intervjusammanställning. 
 
Intervjuer genomfördes med nuvarande och före detta lärare och elever vid S:t Eriks Katolska 
skola i Enskede, Stockholm och utomstående personer om hur skolan upplevs och fungerar. 
Intervjuer med nuvarande och före detta elever på skolan 
 
Min första fråga var: 
 

1) Vilka fördelar/nackdelar har Du upplevt med att vara elev vid en Katolsk skola, i 
motsats till icke-katolsk skola? Tycker Du det är bra att gå i den Katolska skolan, 
eller skulle Du hellre gå i en vanlig kommunal skola? Varför? 

 
Eleverna upplever skolan övervägande positivt. Vid intervjuerna pekade de bl.a. på ett antal 
olika faktorer: lärarna, undervisningen, miljön och tron. 
 
Lärarna uppskattas. Kontroll över eleverna, som en elev uttryckte sig, är positivt och betyder 
inte kontroll som underkuvande utan mer som uppsikt. Att även nunnor, som man kallar systrar, 
undervisar och hjälper till vid skolan är en stor fördel. 
 
Undervisningen är på mycket hög nivå, det är jobbigt nu men samtidigt vet man att det behövs 
och att man kommer att få det lättare i framtiden. Eleverna är glada att de får lära sig mycket, de 
uppskattar undervisningen och pekar på att de också förstår att det är viktigt med utbildning. En 
del kommenterar att de genom att ha pratat med sina kompisar vid de kommunala skolorna 
förstår att de själva tar skolan på större allvar. 
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Miljön på skolan är hemtrevlig, trygg och mycket lugn. Hemtrevligheten yttrar sig i t.ex. att det 
finns växter i fönstren, i korridorerna, inga ytterskor används inne, utan man går i tofflor o.d. 
Hemmiljön beror på att skolan faktiskt är ett hem, ett hem för systrarna som bor på skolan. Det 
är rent, städat och mysigt. Men den som står bakom denna yttre ordning är inte någon städtant 
som far omkring skolan och putsar, dammar, torkar, sopar mm. Eleverna hjälper till att själva ta 
ansvar för sin omgivning, många framhöll det som mycket positivt. Genom ansvarstagandet lär 
de sig att göra det inte bara i skolan utan överallt. En del elever gjorde miljöjämförelser mellan 
Katolska skolan och den kommunala. Slutsatser som drogs var att det i kommunala skolor var 
klottrat på väggar, förstörda soffor, vanskötta bänkar, förstörda böcker mm. vilket inte fanns på 
den Katolska skolan. Dock kan det noteras att några elever tyckte att skolmiljön var för skyddad 
och att det fanns för få elever att umgås med. 
 
Den sociala miljön betonades av många. Som i alla skolor förekommer mobbning och bråk, 
barn är barn. Det positiva är att lärarna ingriper direkt, konfliktlösningen är omedelbar. Trots 
allt känner eleverna sig trygga i skolan. 
 
Disciplinen noteras som en fördel, det är tydliga och bra regler. Men det är inte så strängt som 
många utomstående kan tro, påpekade en elev. Eleverna får inte ha för korta tröjor, inte ligga på 
borden, inte sminka sig mm. vilket enligt eleverna skapar eftertanke. Genom att reflektera över 
hur man klär sig, hur man talar mm. tänker man på de konsekvenser det kan medföra, vilket 
enligt eleverna inte görs så mycket i de kommunala skolorna där friheten göra som man vill är 
mycket större. En del tycker dock att reglerna ibland är konstiga och utan grund. Enligt eleverna 
förekommer det en del detaljregler som vissa lärare stör sig på och som enligt dem är helt 
onödiga. 
 
Bönen upplevs som något positivt, en fördel för dem som fullt kan leva ut sin tro i skolan. En 
annan fördel är att det finns ett kapell och man kan gå till mässa varje vecka. Det är bra att det 
finns tid i skolan till att fördjupa och utveckla sin tro. 
 

2) Vilka fördelar/nackdelar anser du att undervisningen vid den här Katolska skolan 
ger jämfört med en icke-katolsk skola? Tycker Du att undervisningen är bra här i 
skolan? Varför, på vilket sätt? 

 
Undervisningen upplevs av de flesta som mycket bra. Genom att jämföra med kamraters 
kunskaper konstaterar elever att kunskapsnivån i skolan är betydligt högre än i kommunala 
skolor. Ett G här betyder i den kommunala skolan ett VG, och det märks. Det går inte att 
”flumma till sig” betyg. Undervisning är krävande och man måste göra sina läxor. En del före 
detta elever tyckte att det var lite för mycket läxor, men när de nu tittar tillbaka uppskattar de 
det. 
 
Eleverna känner att lärarna verkligen vill att eleverna skall lyckas, alla får den hjälp de behöver. 
Är det någon som inte når upp till G erbjuds stödundervisning efter skolan. Eleverna nämner 
också att den som behöver stödundervisning måste vilja ha det, vill han/hon inte det tvingar 
man inte eleven. Det är bra att eleverna har respekt för lärarna, men ibland kanske det är lite för 
strängt, menar nuvarande och före detta elever. 
 
Det är givande med många diskussioner och etik och moral är naturligt integrerade i alla 
ämnen. Religionsundervisningen handlar om alla religioner, inte bara om katolicismen. 
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Det som är speciellt och spännande med skolan är att skolan är sammanbyggd med ett kloster 
och att systrarna är också lärare, tycker en del elever. 
 

3) Tycker Du att den Katolska skolan lyckats med att bemöta dig utifrån dina in-
dividuella förutsättningar? Tycker Du att Du får hjälp med det som är svårt för Dig 
häri skolan? 

 
Eleverna känner att de blir bemötta på den kunskapsnivå de ligger på. S:t Eriks Katolska skola 
är bra på att stödja elever med svagheter och att utveckla duktiga elever så att de blir duktigare. 
I många skolor sänker man nivån så att alla elever ska kunna hänga med. I S:t Eriks fick de 
svaga eleverna särskild hjälp. På det sättet kunde nivån för större delen av eleverna hållas hög. 
 

4) Upplever Du att Du blivit stimulerad att utveckla Dina begåvningar och Din 
identitet i den Katolska skolan? Tycker Du att Du får hjälp att bli den Du verkligen 
vill vara här i skolan? Tycker Du att Du får hjälp att bli bättre i sådana ämnen Du 
tycker om här i skolan? 

 
I och med att eleverna känner sina klasskamrater sedan länge (en del från förskolan till nian) får 
de en bra kontakt med varandra. De vågar enligt dem själva ganska mycket i klassen, de får vara 
sig själva. De är glada för den lilla skolan, men tycker det skall bli spännande att börja gym-
nasiet i en stor skola. Eleverna menar att de har blivit stimulerade i skolan. Genom individuella 
valet får eleverna välja det de vill fördjupa sig i mer, t.ex. idrott. Före detta elever påpekar att de 
först efter högstadiet uppskattade skolan. 
 

5) Upplever Du det som en tillgång att Din tro/Din andliga identitet återspeglas och 
integreras i Din skolmiljö? Tycker Du att det är bra att tro och andlighet finns med i 
skolan? 

 
Under denna del började eleverna istället att diskutera mer vilka inslag som finns angående tro 
och andlighet. I skolan pratar man om tro ganska mycket, alla har någon sorts tro. En del elever 
har slutat för att de inte tyckte att just den delen av skolarbetet passade dem. 
 
Alla går i mässan tillsammans, även de elever som inte är katoliker. Konfirmationsundervis-
ning är möjlig i nian, men naturligt endast för katoliker, ingen är tvungen. 
 
Eleverna tycker man måste acceptera tron för att gå i skolan, annars kommer man inte ”orka 
med vårt prat”. 
 
Hög undervisningsnivå kan uppnås utan att blanda in tro och religion, menade en före detta 
elev. 
 

6) Tycker Du det är roligt att eleverna här i skolan kommer från många olika länder, 
eller ställer det bara till problem? 

 
Eleverna säger att det måste finnas en blandning av kulturer i skolan, det är kul och man lär 
känna varandras traditioner vilket är berikande. Ett naturligt inslag i undervisningen blir 
kunskap om andra kulturer vilket underlättar för dem att förstå varandra. Alla är ju unika, 
annorlunda och har egen stil, det är bra att man redan som liten får den attityden att acceptera 
alla. Vi tolererar alla människor på ett naturligt sätt. 
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I dagens mer och mer utpräglade globalisering och handel mellan gränserna är det mycket 
nyttigt att redan som ung få komma i kontakt och lära känna individer från helt andra kulturer. 
De flesta elever börjar på skolan när de är sex år, så när kommer upp till högstadiet är det helt 
normalt att umgås med individer från andra kulturer. D.v.s. fördomar bland eleverna gentemot 
andra elever är sällsynta. 
 
Intervjuer med nuvarande och före detta lärare på skolan 
 
1) På vilket sätt tror du att inlärningen främjas vid den här Katolska skolan, jämfört med en 
icke-katolsk skola? 
 
Inlärningen främjas definitivt vid skolan. Alla lärare betonar att det är en privat liten friskola 
med sammansvetsad lärarkår som arbetar helhjärtat, mer än hundra procent, vilket är hemlig-
heten bakom framgångarna. Klasserna är små med flera vuxna i klassrummet vilket underlättar 
inlärningen. Behövs hjälp finns det alltid systrar i korridorerna som är beredda att komma in i 
klassrummet och hjälpa till. 
 
”Föräldrarnas inställning är annorlunda, de är mycket målmedvetna och vill att deras barn lär 
sig snabbt.” Föräldrarna sätter sina barn i skolan för att ge dem kunskaper och inte alltid av 
religiösa skäl. Detta leder till att föräldrarna hjälper till och lärarna kan också kräva deras 
medverkan och samarbete. Eftersom det är tillåtet att kräva något från eleverna, har läraren 
stora möjligheter att ge fler läxor än normalt vid kommunala skolor (man ger runt 12-14 läxor 
per vecka). Dessa krav ger resultat, skolan har ett gott rykte nationellt sätt, menar en elev. I 
kunskapsmätningar hamnar man bland de fem bästa skolorna i Stockholm, och bland de femton 
bästa i Sverige. Dessa bra resultat kan få en att tro att eleverna kommer från ”Socialgrupp 1”, 
vilket inte är fallet. 
 
Skolan erbjuder läxläsning på fritids, på så sätt kan barnen klara av alla läxor i skolan och kan 
vara lediga hemma. Personalen hjälper eleverna med läxorna. 
 
Det alla understryker är att alla gemensamt ställer högre krav vilket naturligt leder till att alla 
strävar efter att underlätta inlärningen för eleverna, vilket bl.a. sker med hjälp av Marchtalpe-
dagogiken. 
 
En lärare menar att inlärningsfrämjandet egentligen inte beror på att skolan är katolsk, det beror 
på organisationen, engagemanget hos lärarna, föräldrarna och de små klasserna. 
 
2) På vilket sätt tror du den sociala miljön främjas vid den här Katolska skolan, jämfört med en 
icke-katolsk skola? 
 
I och med att de flesta är katoliker följer man också den Katolska läran. Det medför bl.a. den 
Katolska socialläran som har naturliga konsekvenser för skolvardagen. Denna lära är gemen-
sam för alla och skapar en stor gemenskap. Finns det en bra gemenskap är den sociala miljön 
bra. Gemenskapen stärks på skolan genom att skolan är liten. Moment som skapar gemenskap 
är t.ex. morgonring, mässa, bön, tillbedjan. Att tillsammans be och vara framför Gud betyder 
jätte mycket. Gemenskapen skapas också av att de flesta elever, föräldrar och personal träffar 
varandra på fritiden i t.ex. Kyrkan, på bönekvällar och andra aktiviteter. Skolan arbetar ibland i 
teman, t.ex. kring FN-dagen. Genom gemensam mässa, bön ”sammansvetsas” skolan till en hel 
gemenskap. 
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Den Katolska tron visar sig i t.ex. konfliktlösning. Man försöker förebygga konflikter genom 
att t.ex. vid morgonringen och i undervisningen samtala om det Jesus lärde. ”Gud har skapat 
oss, Gud älskar oss alla, lika mycket.” När konflikter ändå uppstår tar man tag i problemet 
direkt. Den Katolska läran är också för de flesta den gemensamma nämnaren vilket underlättar 
samlivet. 
 
3) På vilket sätt skiljer sig Din roll som lärare vid Katolska skolan, jämfört med vid en 
icke-katolsk skola? 
 
Lärarnas roll blir inte bara att vara en informationsbank som står och rabblar fakta. Läraren 
skall också beröra det andliga. Det gör att de flesta känner sig friare, de kan här vara sig själva: 
kristna. Man kan be med barnen, prata om det andliga livet, ”vilket är en del av mig, och en del 
av mitt liv”, som en lärare uttryckte sig. Lärarna får leva ut sin tro med eleverna i mässan och i 
bönen. 
 
Eftersom man tar in även andliga egenskaper, solidaritet, kärlek till nästan blir läraren för-
pliktad på ett annat sätt att själv eftersträva dessa egenskaper. Läraren skall vara en mogen 
vuxen med gedigna faktakunskaper. Läraren blir här en viktig förebild för sin klass och alla 
andra elever. 
 
Lärarens roll som lärare blir här större eftersom det ställs höga krav. Det påpekas att de höga 
kraven inte behöver bero på att skolan är katolsk utan på att det är en friskola. 
 
En del lärare menade att det inte fanns några skillnader, man arbetade lika helhjärtat där som 
här. 
 
4) Tycker Du den Katolska skolan lyckas se till ”hela Människan”? 
 
Lärarna var överens om att de försöker se till hela människan. Det händer att man glömmer bort 
resten och inriktar sig på kunskapen som kunskap. Det som hjälper lärarna är Marchtalpeda-
gogiken som med sina tre H, huvud - hand - hjärta, påminner oss om vikten av att se på hela 
människan. 
 
”Mens sana in corpore sana”, vi sköter kroppen och själen här på skolan, konstaterar en lärare. 
Genom tron får vi hjälp med att se hela människan som en unik person. Vi är måna om varje 
elev. 
 
Barnen får mycket serverat, men det krävs också en hel del tillbaka. T.ex. är barnen klassvärdar, 
matsalsvärdar, hjälper till överallt. Detta gör att eleverna blir tvungna att ta eget ansvar för sin 
omgivning och blir på så sätt förberedda för vuxenlivet. 
 
I och med att allt är ”serverat” kan vissa elever inte behöva reflektera över sin tro, t.ex. varför är 
man katolik? 
 
5) Anser Du att den kulturella mångfalden vid den Katolska skolan ger upphov till segregering 
eller integration d.v.s. berikning? 
 
Mångfalden betraktas som en berikning och tillgång. Olika kulturer, länder, hudfärger blandas 
till en exotisk blandning som är mycket intressant. Trots de trettiotre olika nationaliteterna, flest 
från arabvärlden, har det aldrig förekommit något bråk nationer emellan. De flesta elever är 
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medvetna om att de härstammar från andra länder, men de uppfattar sig mer som svenskar och 
katoliker. 
 
En baksida med den kulturella mångfalden är att det är svårt att få upp nivån på svenskan. 
Många elever brister i språket men pratar ofta bättre svenska än föräldrarna. Det lärarna märkt 
mest är ett bristande ordförråd och känsla för ordens innebörd. 
 
Trots de stora språkskillnader som förekommer och även om föräldrarna är på besök pratar man 
svenska. Svenska är allas gemensamma språk. Men språkskillnaderna utnyttjas, t.ex. i skol-
pjäser där barn uppmuntras t.ex. sjunga en visa på modersmålet. 
 
Trots det så går eleverna ut skolan med i genomsnitt bättre kunskaper än elever i kommunala 
skolor. En orsak kan vara att de har högre krav på sig. Fastän det finns kulturella skillnader och 
många olika nationaliteter finns det en gemensam nämnare: vår tro, en gemensam värdegrund 
är av väsentlig betydelse. Tog man ta bort tron skulle det säkerligen oftare förekomma kon-
flikter, konstaterar en kvinnlig lärare. 
 
Intervjuer med utomstående personer 
 
Av de personer jag pratade med hade endast de som hört talas om skolan och som kände till 
den, meningar om den. En del hade hört om skolan i samband med de priser och utmärkelser 
den erhållit. De som känner elever som gått på skolan menar att det ser ut som om skolan har 
gett eleverna mycket, bl.a. har eleverna lärt sig att studera och ta studierna på allvar. 
 
Reflektioner och intryck från besöket på S:t Eriks Katolska skola 
 
Det man direkt slås av när man kommer till skolan är det lugn som vilar över byggnaderna. Den 
hemtrevliga miljön och de städade lokalerna ger ett gott intryck. Man såg ingenstans något 
klotter. Det tycker jag måste tyda på ett ganska stort ansvar från eleverna, de måste hjälpa till att 
hålla ordning. 
 
Något som är speciellt med skolan och som man också ser snabbt är att det bor systrar i huset. 
De systrar som inte undervisar vandrar leende omkring lite här och där och hjälper gärna till där 
det behövs. Behöver en lärare hjälp i klassrummet hoppar en syster snabbt in, på så sätt är 
barnen alltid tillsammans med vuxna. 
 
När jag kom till skolan på morgonen var det svårt att få tag i lärare att prata med eftersom de 
flesta inte hade tid. Senare fick jag veta att det bl.a. berodde på att en lärare var borta hela 
veckan och de andra lärarna fick hoppa in och vikariera. För att göra något sådan måste det vara 
en bra gemenskap lärarna emellan. Engagemang, man älskar det man tycker om, skulle jag vilja 
beskriva lärarnas arbete. De har en glöd som sprider sig till eleverna. Lärarna vill att eleverna 
skall lära sig och engagerar sig för det. 
 
En sak jag fick erfara var att se lärare direkt ta itu med konfliktlösning. Jag skulle prata med en 
lärarinna, men hon kunde inte eftersom hon pratade med några flickor som precis hade tjafsat 
med varandra. Lärarinnan gjorde det för att hon verkligen brydde sig om dessa barn. Etik och 
moral vävs inte bara in i undervisningen, också i praktiken, konstaterade hon sedan. 
 
Lärarna har en mycket bra relation till eleverna, man ser att de verkligen bryr sig om dem, de 
”älskar” dem. Man tar direkt tag i problem och tar itu med dem, löser dem, det är viktigt att 
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ingripa med en gång. Eftersom skolan är så liten känner alla lärare alla elever och kan kalla dem 
vid namn. Dessutom är den byggd så att det finns en skolgård i mitten av skolan och väggarna 
ut mot skolgården består av stora glasfönster. Även om man inte är rastvakt har man inblick i 
vad som händer på skolgården och kan reagera när som helst. 
 
Skolan är en gemenskap, trots att de flesta kommer från olika kulturer har alla något gemen-
samt: tron och föräldrarnas vilja att ha en bra skola. 
 
Summering av intervjuerna 
 
Den undersökning jag har genomfört visar att Katolska skolan: 

- fungerar bra och uppfattas i allmänhet positivt både av lärare, elever och utomstående 
personer. 

- har att tillföra det mångkulturella svenska samhället ett alternativ som lever upp till 
ambitionerna i Lpo-94 och ger en helhetssyn och värdegrund som förverkligas eftersom 
man har metoder som säger hur man skall göra det. 

- har stor erfarenhet av elever från olika länder, kulturer och i och med det konkreta fö-
rebilder som kan vara modeller för hur man kan leva fredligt i ett mångkulturellt sam-
hälle. 

- lyckas förmedla något som är oersättligt, bl.a. en teori och praxis för barmhärtighet i 
kontakt med ”svåra” elever och erbjuder ett fredat utrymme för förlåtelse för ”svåra 
eleverna” vilket annars saknas i andra skolor och i samhället. 

 
Min hypotes om att gemene man har fördomar om Katolska skolan, stämmer inte och är inte en 
verklighetsförankrad åsikt. Samtidigt måste jag konstatera att det råder en stor okunskap om 
dessa skolor överhuvudtaget. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Vad är då meningen med skolan? Man kan tycka att utbildningen idag är det enda som gäller. 
Är det verkligen så? På många språk har man ett ord som vi inte har på svenska: formation. 
Anders Arborelius, Katolska kyrkans biskop i Sverige skriver att ”det är ett ord som kan vålla 
översättaren kronisk huvudvärk. Fostran och uppfostran, kan man försöka med, men det är ändå 
inte riktigt det. Verbet forma ger oss en liten ledtråd och hjälper oss att inte bli smittade av 
substantivsjukan. I skolan skall den lilla människan formas. Inte hårt och brutalt, utan med 
saktmod och blida ord. Men hon skall formas, annars blir hon mobbare bland mobbare.” 
(http://www.isidordata.se/katolsta.fonster/texter/aa007.htm 2001-12-10). Jag är i enligt med 
grundarna till Marchtalplanerna övertygad om att just fostran, eller som jag skulle kalla det 
”formation”, måste finnas i skolan. Utbildning och formation måste stå i korrelation till 
varandra. En kvinnlig lärare sade att: ”lärarens roll blir inte bara att vara en informationsbank 
som står och rabblar fakta. Läraren skall också beröra det andliga. Det gör att de flesta känner 
sig friare, de kan här vara sig själva d.v.s. kristna”. 
 
Syftet med mitt arbete har varit att utröna hur Katolska skolor fungerar och upplevs i dagens 
Sverige men också utforska hur de arbetar. Intervjusvaren och textanalyser visade att Katolska 
skolor fungerar bra och upplevs mycket positivt både av lärare, elever och utomstående 
personer i enlighet med skolverkets undersökningar och de artiklar jag använt mig av. 
 
Undersökningen styrker hypotesen att Katolska skolan lyckas bra med att leva upp till mål-
sättningarna i Lpo-94 och övriga styrdokument. 
 
Jag undersökte om Katolska skolor har något att tillföra och erbjuda det mångkulturella 
samhället Sverige i det aktuella behovet och sökandet efter en för vår tid, och vårt samhälle, 
giltig helhetssyn och värdegrund och fann att Katolska skolan har ett väl fungerande sätt att 
förverkliga värdegrund på. Katolska skolan leder inte alls till segregering utan kan tvärtom ge 
ett viktigt bidrag till integrering i det svenska samhället. Det stöds dels i Skolverkets rapport 
och Signums artiklar, men också i min intervjuundersökning. 
 
Min, samt Skolverkets undersökningar, kommer fram till liknande slutsatser om S:t Eriks 
Katolska skola. Men med grund i mitt materials beskaffenhet och ringa omfång, menar jag att 
det krävs en större undersökning för att resultaten skall vara helt tillförlitliga. 
 
Vad kan den Katolska skolan erbjuda Sverige? 
 
Jag frågar mig om Katolska skolor behövs i dagens Sverige? Behövs verkligen särskilda skolor 
för att förmedla sådant, då andra kristna barn får nöja sig vad som bjuds i grundskolan? 
Resulterar det då inte bara i den omtalade segregeringen? 
 
För att återgå till kardinal Basil Humes fyra mål för Katolska skolan som jag citerar efter 
Beskow (1997): ”fostran till ett personligt andligt liv är något den svenska skolan idag inte kan 
erbjuda, och skall heller inte göra det. Det förutsätter nämligen att lärarna själva har en kristen 
tro och kan förmedla den, men också att eleverna har möjlighet att utöva sin tro och dela med 
sig den med sina kamrater. Det förekommer definitivt inte inom skolan, kristna elever är där i 
minoritet och får alltid sin tro och värderingar ifrågasatta. Om nu tro ingår i skolan måste man 
självklart förutsätta att undervisningen sker i en öppen och tolerant anda som verkar genom 
uppmuntran, inte genom tvång. 
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Undervisningen om den Katolska tron innefattar även den kristna tron i dess helhet, inklusive 
bibeln. Men även katolicismen har ett rikt kulturarv att förvalta och föra vidare. Den äger också 
en öppenhet mot andra kulturer än svenska och kan därför verka berikande. 
 
Moralisk fostran är avgörande idag där vi lever i utbredd värderelativism. Fastän man talar 
mycket om etik idag, saknas en djupgående reflektion över etikens principer. Det är viktigt att 
lägga en etiks grund för dem som i framtiden skall bli beslutsfattare i vårt samhälle. 
 
Uppmuntran till socialt ansvar hänger samman med den Katolska läran, speciellt den Katolska 
socialläran. Skolans läroplan manar till solidaritet med andra människor men ger inte direkta 
riktlinjer för hur sådan solidaritet kan förverkligas, vilket klart står i socialläran. Dessutom har 
Katolska kyrkan en stor erfarenhet av olika länder och kulturer och förebilder, inte minst Moder 
Theresa.” 
 
Svårigheter 
 
I enligt med Beskow (1997) tycker jag också att: ”De friskolor som motiverar sin existens med 
att de vill fostra barnen till ett personligt andligt liv och förmedla grundläggande moraliska 
normer - utöver rådande värderelativism - hamnar säkert i motvind oavsett om de är kristna, 
judiska eller muslimska. Den Katolska skolan har en given plats i varje nationellt skolsystem 
även om politik och praktiska möjligheter varierar från ett ställe till ett annat. 
 
Man brukar ta upp en hel del kritik och invändningar mot den Katolska skolan, till exempel att 
kyrkan använder sin skola till religiösa och konfessionella syften, det vill säga att man mis-
sionerar bakvägen. Vissa hävdar också att den Katolska skolan har överlevt sig själv. Det finns 
inte längre någon plats för denna institution när civila myndigheter, det vill säga staten och det 
offentliga, har tagit ett så stort ansvar för just utbildningen. I vissa länder anklagas den Katolska 
skolan för att vara en överklassens skola. Vidare finns det kritik mot kvalitén i Katolska 
skolor”. 
 
Grundläggande gäller väl det som Jesus sade: ”Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller 
kan ett uselt träd bära bra frukt. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem”. (Matt 7:18 och 
20) Och jag måste faktiskt dra slutsatsen att Katolska skolor i Sverige verkligen bär en bra frukt. 
 
Jag vill avsluta i enighet med Beskow (1997) att: ”det finns en anledning att fortsätta den 
offentliga diskussionen inte minst med företrädare för de Katolska skolorna i landet. Läropla-
nen för den svenska grundskolan Lpo-94 skall vara grunden för all skolverksamhet som vill 
räkna med stöd från det offentliga. Varför skulle inte de Katolska skolorna i Sverige kunna bli 
de som bäst av alla förverkligar de övergripande målen i den svenska skolan? Värdegrunden 
där är ju människolivets okränkbarhet, individens frihet jämställdhet, solidaritet med de svaga 
och förståelse för kulturarvet. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kun-
skap.” 
 
Alltså behövs det i framtiden en fortsatt dialog med dem som företräder det allmänna skolvä-
sendet i vårt land för utbyte av erfarenheter. Det handlar inte om att segregera utan att inspirera. 
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BILAGA: BEGREPP 
 

- Katolsk (senlat. catho_licus, av grek. Katholiko’s ”allomfattande”, ”allmän”, ”univer-
sell”, av kata- och holos ”hel”), term använd om den kristna kyrkan för att framhäva 
dess allomfattande karaktär. (Enligt National Encyklopedin) 

- Katolicitet den kristna kyrkans allomfattande karaktär i motsats till sekterism. (Enligt 
National Encyklopedin) 

- Katolsk människosyn innebär att: Människan är unik, skapad till Guds avbild som har 
vänt sig ifrån Gud, är försonad med Gud genom Jesus Kristus och är kallad till evig 
frihet. (Enligt S:t Eriks Katolska skolas broschyr) 

- Katolsk skola menar jag katolsk grundskola 
- Marchtalplanerna är en pedagogisk metod som har utvecklats och utprovats sedan 1968 

och omfattar all utbildning från förskola till grundskolans nionde klass. Den är upp-
byggd med katolskt kristna förtecken och man har tagit hänsyn till utvecklingspsyko-
logiska fakta och ledande pedagogiska tankar. De bärande principerna har växt fram vid 
den Kyrkliga Akademin för lärarfortbildning i Obermarchtal i sydvästra Tyskland. 
Marchtalplanerna används i Sverige av de nu fyra Katolska grundskolorna. 
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ABSTRACT


Syftet med mitt arbete har varit att utröna hur Katolska skolor fungerar och upplevs i dagens Sverige men också utforska hur de arbetar. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och därför gjordes huvudsakligen en intervjustudie men också en enkät om S:t Eriks Katolska Skola i Enskede, Stockholm för att senare dra slutsatsen om hur alla fyra Katolska skolor i Sverige upplevs och fungerar.

Intervjusvaren visade att Katolska skolor fungerar bra och upplevs mycket positivt både av lärare, elever och utomstående personer. Undersökningen styrker hypotesen att Katolska skolan lyckas bra med att leva upp till målsättningarna i Lpo-94 och övriga styrdokument och har ett väl fungerande sätt att förverkliga värdegrunden på. Skolorna har stor erfarenhet av elever från olika länder, kulturer och i och med det konkreta förebilder som kan vara modeller för hur man kan leva fredligt i ett mångkulturellt samhälle. Skolan är en gemenskap, fastän de flesta kommer från olika kulturer har alla något gemensamt: tron och föräldrarnas önskan om en bra skola vilket är huvudhemligheten att den lyckas med uppdraget. Katolska skolan leder inte alls till segregering utan kan tvärtom ge ett viktigt bidrag till integrering i det svenska samhället. Allt ovan får stöd i min undersökning men också i tidigare forskning.
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INLEDNING


Bakgrund


Den svenska grundskolan är kommunal och grundar sig på Lpo-94, en läroplan för grundskolor i Sverige. Denna läroplan behandlar vad som skall tas upp i skolan, vilka mål som finns mm. Men hur allt detta skall genomföras sägs det inget om, det är upp till den enskilde läraren och eleverna, bara kunskaperna inhämtas. Skolorna har alltså detta dokument till grund, sedan är det fritt fram för varje person att bestämma. För en del lärare kan detta vara mycket bra, för en del konsumerar det bara tid. Att varje dag tänka på hur undervisningen skall läggas fram i detalj samtidigt som man även måste tänka på vad som kan vara orsaken till oron i skolan, kan skapa onödig arbetsbelastning i en redan överbelastad situation.


Under min lärarutbildning, som har varit mycket givande, har jag sett fram emot att få möta olika undervisningsmetoder dvs. att få inspiration till hur just jag egentligen vill undervisa, alltså ett eller flera undervisningssätt som passar just min personlighet. Jag förstår att man i vårt mycket individualiserade samhälle inte vill utsätta människor för påverkan, men jag har ändå saknat just metoder i vår lärarutbildning. Skulle det inte underlätta arbetet om man hade ett dokument som mer specifikt talade om hur skolutbildningen skall gå till? Jo, visst skulle det vara tidsbesparande. Betänk att man faktiskt idag använder sig av ett sådant dokument eller plan, i friskolorna. Friskolorna i Sverige grundar sig alltså också på Lpo-94 eftersom de annars inte får något kommunalt bidrag, men sedan skiljer det sig åt mellan kommunalt och privat, nämligen genom att de flesta friskolor har andra styrdokument som komplement.


Friskolornas antal i Sverige växer idag snabbare än någonsin. Men när man pratar om friskolor tycker jag det låter som om det finns flera tusen friskolor i Sverige, - debatten, kritiken och pratet är mycket yvig kring dessa skolor. Trots det fanns i Sverige läsåret 1999-2000, endast 371 fristående grundskolor. En mycket liten andel av alla skolbarn går i friskolor, knappt 4 procent faktiskt. Av dessa friskolor är ca 15 % konfessionella, varav fyra är Katolska grundskolor. Först var den i Stockholm som numera heter Sankt Eriks Katolska skola vilken grundades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta friskolor. Sedan 1940-talet finns även en i Göteborg som förut hette Drottning Astrids Skola, numera Katolska skolan de Notre Dame. Sedan 1996 finns Sankt Thomas Katolska Skola i Lund, och 1999 startade Sankt Antons skola i Malmö. Dessa skolor har i sydvästra Tyskland funnit en pedagogisk modell som man anser passar väl ihop med den svenska läroplanen. Denna modell, Marchtalplanerna, är speciellt utvecklad för Katolska grundskolor. Jag tycker mig här ha hittat ett alternativ som försöker leva upp till ambitionen i Lpo-94 och vill därför titta närmare på det.


Efter att ha läst lite om dessa skolor blev jag snabbt intresserad av dem, speciellt hur de fungerar i dagens Sverige. Jag är inte född i Sverige och därför är olikhetsfrågorna naturliga för mig. Mina tankar har länge kretsat kring toleransen. Hur kan man ta tillvara på olikheterna i en skola i det mångkulturella samhället? Hur undervisar man i en skola som tar olikheterna på allvar? Hur kan man stärka invandrarelever och andra elever, utan att betrakta dem som problem? Hur kan man respektera såväl sin egen som andras kultur samt inse de värden som ligger i kulturell mångfald? Mina barns erfarenheter bekräftar svårigheten att förverkliga mångfalden och toleransen för olikheter i den kommunala skolan. Jag tror det är bristen på kunskap och erfarenhet av hur man konkret förverkligar en värdegrund, som ligger till grund för det hårdare arbets- och levnadsklimatet i dagens skola, trots att det faktiskt står i Lpo-94 att värdegrund bör finnas och förmedlas. Jag tycker som Mertes (1997) att ”en skolas målsättning bestäms av olika ideologier. När pedagogiken inte längre kommer med nya visioner som står i kontakt med såväl tradition som samtid blir skolan tom på innehåll och endast en yttre verksamhet”.


När jag besökte S:t Eriks Katolska skola i Stockholm för första gången konstaterade jag att ”skolan präglades av ett lugn och stillhet som jag inte upplevt tidigare på någon annan skola” (jfr Skolverket, 1997, s. 20). Detta trots den kulturella mångfald som finns på denna skola, elever och personal kommer från många olika länder och det talas en mängd olika språk. Jag blev nyfiken varför det var så, samt hur man undervisade där.


Syfte


Syfte med arbetet är att utröna hur Katolska skolor fungerar och upplevs i dagens Sverige men också utforska hur de arbetar, eftersom jag har upptäckt att det råder stor okunskap om dessa skolor överhuvudtaget. Det faktum att Katolska skolor för många kanske låter lite stelbent, ålderdomligt och omodernt har också varit ett skäl till att jag velat fördjupa mig i ämnet, då med syfte att utröna om detta är en fördom, eller en verklighetsförankrad åsikt. Man pratar mycket om helhetssynen i undervisningen och jag har grubblat ganska mycket över vad helhet egentligen innebär. Många ledande personligheter i Sverige med skolministern i spetsen föreslår ett nytt ämne i skolan: ”Etik och moral”. Det debatteras om värdegrundsfrågor i Lpo-94. Mot denna bakgrund skulle jag också vilja undersöka om Katolska skolor har något att bidra med i det aktuella behovet och sökandet efter en för vår tid, och vårt samhälle, giltig helhetssyn och värdegrund.


Frågeställningar


För att komma till centralfrågan, hur fungerar Katolska skolan, samt hur upplever man den, tänker jag först skriva allmänt om Katolska skolan, dvs. söka svar på om det finns en katolsk pedagogik; vad Katolska skolans mål är; vad skall finnas i skolan; samt beskriva Marchtalplanerna, den pedagogiska metod som används av de fyra Katolska grundskolorna i Sverige. Efter detta analyserar jag S:t Eriks Katolska skola och redovisar hur den upplevs med hjälp av intervjusammanställning. I diskussionsdelen sammanfattar jag resultaten från mina undersökningar, samt försöker ge svar på om Katolska skolor har något att tillföra och erbjuda det mångkulturella samhället Sverige; huruvida de lyckas förmedla något oersättligt och om de lyckas bra med att leva upp till målsättningarna i Lpo-94 och övriga styrdokument. Avslutningsvis belyser jag några av de svårigheter friskolor kan möta som motiverar sin existens med att vilja fostra barnen till ett personligt andligt liv, och förmedla grundläggande moraliska normer.


TIDIGARE FORSKNING


Skolverkets utvärdering


Skolverket (1997) har gett ut en rapport om bl.a. S:t Eriks Katolska skola i Stockholm, Barn mellan arv och framtid, konfessionella etniska och språkligt inriktade skolor i ett segregationsperspektiv. Rapporten gjordes på uppdrag av regeringen och togs fram i syfte att undersöka huruvida det ökade antalet fristående skolor som vänder sig till avgränsade grupper i samhället kan bidra till en ökad social, kulturell eller ekonomisk segregation.


Undersökningen visar att: ”konfessionella grupper i många fall har högre ambitioner vad gäller elevernas kunskapsinhämtning än vad som är gängse inom det offentliga skolväsendet”, (s. 4). Rapporten konstaterar också om S:t Eriksskolan att den: ”präglades av ett lugn och stillhet som vi inte tidigare upplevt på någon av de andra skolorna. Skolan är sammanbyggd med ett nunnekloster och de flesta nunnorna (eller ‘systrarna’ som de kallas på skolan) är utbildade lärare och tjänstgör som (obetalda) lärare vid skolan … De (elever) ansåg att skolan ”hade varit bäst” på låg- och mellanstadiet, men nu på högstadiet kände de sig instängda och för kontrollerade”, (s. 20-21).


Vidare skriver Skolverket: ”På S:t Eriksskolan visar den senaste tillsynsrapporten från Skolverket på goda resultat i olika kunskapsmätningar. (…) Eleverna på S:t Eriksskolan visade kanske något större benägenhet för vidare studier, även efter gymnasiet. (…) Kort sagt visar undersökningen att de äldre skolorna i huvudsak lämnar ifrån sig elever som är välutbildade men också i övrigt är väl integrerade i det svenska samhället. Detta var särskilt markant på de tre äldsta skolorna Hillelskolan, Estniska skolan och S:t Eriks Katolska skola”. (ibid. s. 27) Vidare kan man läsa att: ”eleverna som går på dessa skolor verkligen får bättre utgångsläge - rent kunskapsmässigt - inför framtiden, jämfört med andra skolalternativ”.(Skolverket, 1997, Pressmeddelande, http://www.skolverket.se/publicerat/press/press971001.shtml 2001-11-20).


”De äldre skolorna i undersökningen … bland annat S:t Eriks Katolska skola … visade upp en allmänt mycket positiv bild - även ur ett segregationsperspektiv. Här betonade föräldrarna visserligen att de uppskattade den speciella profil skolan erbjöd, men att skolans goda undervisning och goda resultat ändå var avgörande. (…) En elev sammanfattade detta som att skolan gav lika mycket som vilken annan skola som helst - plus lite till”. (Skolverket, 1997, s. 36)

I slutsatser kan man läsa att: ”den genomförda undersökningen kan inte visa på några uppenbara eller akuta negativa effekter senare i livet för de elever som går på en fristående skola med inriktning mot en avgränsad grupp i samhälle”. (ibid. s. 32)

”Vad vi mött under genomförandet av denna undersökning är att förespråkare för vissa av de friskolor vi besökt hävdat att deras elever integreras bäst i en kulturellt eller konfessionellt homogen skola. Orsaken till detta är, hävdar de, att eleverna måste få tillfälle att i lugn och ro bygga upp ett självförtroende som grundar sig i en kunskap om, och stolthet över, sitt etniska och religiösa ursprung. Först när denna identitetsförstärkning har uppnått en tillfredställande nivå, är dessa barn redo och mogna att låta sig konfronteras med - och integreras i - det svenska samhället.” (ibid. s. 38)

Artiklar i den Katolska kulturtidskriften Signum


Jag har funnit några mycket intressanta artiklar som handlar om Katolska skolan i den Katolska tidskriften Signum vilka jag tänker presentera.


KLAUS MERTES (1997):


-
En jesuit och lärare ser på sin skola


”En skolas målsättning bestäms av olika ideologier. När pedagogiken inte längre kommer med nya visioner som står i kontakt med såväl tradition som samtid blir skolan tom på innehåll och endast en yttre verksamhet”, menar författaren till denna artikel.


Vidare skriver författaren om dagens skola och om vikten av en fredad plats för förlåtelse något som måste finnas i skolan: ”Våld, droger, stölder förekommer i alla skolor. Å ena sidan har skolan plikt att skydda offren men å andra sidan också ett ansvar gentemot förövarna. Det måste finnas straff, men straff i sig är inte tillräckligt.


Det moderna projektet kan beskrivas som ett försök att begränsa eller till och med undanröja det onda i världen. Metoden har varit att upptäcka och avlägsna de psykologiska, sociala och ekonomiska orsakerna till ett socialt missanpassat beteende. Dessa teorier har mycket som talar för sig, men just i skolan hjälper de ofta inte. Ty skolan avgränsar inte problem på så sätt att den kan upptäcka eller undanröja alla dessa orsaker. Endast i extrema fall är det möjligt att helt utesluta ”syndaren”: genom relegering från skolan. När skolan ändå försöker identifiera problemen och utöva terapi mot de familjerelaterade, psykologiska eller sociala orsakerna till våld och andra missförhållanden, slår den själv lätt om till en totalitär verksamhet, som ställer alltför höga krav på ungdomarna.


Vad skolan av idag saknar är en teori om och praxis för barmhärtighet i kontakt med ”syndarna”. Det saknas ett fredat utrymme för förlåtelse. Den bibliska traditionen hävdar att syndarens mänskliga värdighet endast kan återställas genom nåden i förlåtelsen. Bekännelse, straff, gottgörelse är inte överflödiga. Men en skola som värnar om elevens värdighet, och detta gäller också den elev som begår fel, måste finna en form för förlåtelse. Annars blir skolan bara en spegling av samhället i stort, vars enda svar på ett brott är straff och rehabilitering under bestämda förutsättningar.


En förutsättning för ett sådant förfarande i skolan skulle vara det som i den Katolska kyrkan kallas ”bikthemligheten” eller inom sjukvården läkarens tystnadsplikt: det vill säga ett fredat utrymme där allting kan bli sagt utan att detta medför någon som helst anmälningsplikt för den som lyssnar - förtroendelärare, rådgivningslärare, själasörjare. Skolan och ytterst också samhället skulle vara betjänt av och garantera en sådan möjlighet. Då skulle det finnas en chans att bemöta våld och skuld som förekommer på varje skola på annat sätt än att svara med våld. Om samhällets och skolans rättskipning inte går med på ett sådant fredat utrymme i skolan - vilket de vanligen tenderar till att inte göra - gör de skolan omyndig.”

LENNART CERVALL:


-
Finns det en katolsk pedagogik? (1998)


Cervall undrar i artikeln om det finns ett pedagogiskt system, något som förenar och som skulle vara just katolskt.


PER BESKOW:


-
Får friskolor fostra? (1997)


”Friskolor har alltid haft svårt att etablera sig i Sverige. Det är inte enklare nu när kommunerna avgör deras möjligheter att få nödvändiga bidrag. De friskolor som motiverar sin existens med att de vill fostra barnen till ett personligt andligt liv och förmedla grundläggande moraliska normer - utöver rådande värderelativism - hamnar säkert i motvind oavsett om de är kristna eller muslimska.” menar författaren.


-
Katolska friskolor gynnar invandrarbarnens integrering (2001)


Enligt Beskow gynnar Katolska friskolor invandrarbarnens integrering. ”Ofta hör man att friskolor leder till segregation, och tidningsreportage har visat att en del skolor är starkt präglade av bibelfundamentalism. De tar avstånd från nutida vetenskap, evolutionsläran och från det svenska samhället i allmänhet.” Beskow betonar att ”friskolor måste följa gällande läroplan och ansluta sig till allmänt accepterade värderingar som demokrati jämlikhet och solidaritet.”

Artikeln påpekar att de Katolska skolorna inte alls leder till segregering utan tvärtom kan ge ett viktigt bidrag till integrering i det svenska samhället. Beskow hänvisar till den undersökning som gjorts av Skolverket 1997 som jag analyserat ovan. Han nämner de Katolska skolorna i Göteborg, Malmö och Lund och den ekumeniska Katarinaskolan i Uppsala. ”Vad som utmärker skolor av den här typen,” fortsätter Beskow, ”är att de visar en öppen hållning till dagens kultur och samhälle och samtidigt anlägger perspektiv som underlättar elevernas orientering och möjlighet att ta ställning. Detta kan inte ske i något ideologiskt vakuum. Även den undervisning som utger sig för att vara helt objektiv är alltid på något vis styrd av dolda värderingar. I de nämnda religiösa friskolorna är värderingsgrunden angiven och därför möjlig att ta ställning till och debattera.”

”Att de kristna friskolorna kommit att i så hög grad domineras av bibelfundamentalism beror på att större delen av vårt lands protestanter tillhör Svenska kyrkan. Som bekant har den aldrig varit intresserad av friskolor utan har tvärtom så långt som möjligt sökt sitt stöd i den offentliga skolan.” Frånvaron av religion i de allmänna skolorna kan göra det svårt för barn och ungdomar från andra religiösa och kulturella traditioner att integreras i det svenska samhället, skriver Beskow, som menar att de Katolska skolorna kan dra ett strå till stacken för integrering och mot segregering.


”Någon segregering från samhället finner man inte i de Katolska skolorna. Tvärtom får eleverna här kamrater från de mest skilda länder och kulturer och lär sig att leva tillsammans med dem på samma villkor. Den Katolska kyrkans mångkulturella karaktär är här till stor fördel. Visserligen finns mångkulturella klasser också i många kommunala skolor, men där finns alltför ofta en oavsedd segregering av annat slag, mellan etniska svenskar och elever ‘med utländsk bakgrund’. I den Katolska skolan är den religiösa gemenskapen viktigare än den språkliga och etniska, och det bör vara till gagn för samhället att elever från tidiga år kan få tränas i att leva i det internationella samfundet och inte enbart i det svenska.”

En jämförande studie av det offentliga skolväsendet och de Katolska friskolorna i Sverige


En C-uppsats av Eva Kopljar: ”Lärandestrukturer, en jämförande studie av styrdokumenten för det offentliga skolväsendet och de Katolska friskolorna i Sverige” (Kopljar, 2001) har jag tagit del av. Den behandlar Marchtalplanerna, som tillsammans med Lpo-94 är styrdokument för de Katolska skolorna i Sverige, och Lpo-94:as roll som styrdokument för det offentliga skolväsendet. Jag har inte hittat flera publicerade dokument om Marchtalpedagogiken på svenska. Enligt Kopljar (2001) och det kan jag bara bekräfta, ”är de böcker och internetsidor som finns för studier om Marchtal alla på tyska. Eftersom det nu finns fyra Katolska skolor i Sverige som mig veterligt följer Marchtalplanerna, kommer det att finnas ett ökande behov av litteratur på svenska om arbetsformerna, men hitintills har det inte producerats någon sådan för den svenska marknaden.” (s. 4) Kopljar kommer fram till ”att skolformerna kompletterar varandra i samhället och att man inte, hur mycket man än individualiserar undervisningen vid de offentliga skolorna, kan ge - eller får ge - undervisning med konfessionellt perspektiv. Förutom det konfessionella, ger Marchtalplanerna en ytterligare styrning av undervisningen genom sin strukturella uppbyggnad och sin syn på eleven och läraren.” (ibid. s. 2)

Hon konstaterar vidare angående Lpo-94 och lärande att: ”undervisningen i etik ska ske, texten talar om vad undervisningen ska ge eleverna, men hur man ska kunna uppnå dessa resultat lämnas helt och hållet till den enskilde läraren. I den svenska läroplanen finns ingen tydlig preferens för vilket arbetssätt som används ute på skolorna. Detta får bestämmas i de lokala arbetsplanerna vid varje skolenhet. Däremot kan man mycket tydligt utläsa vad lärarna har för skyldigheter.” (ibid. s. 13)


I denna uppsats skrivs också om likheter och skillnader mellan Lpo-94 och Marchtalplanerna och angående:

- etik och värdegrundsfrågor står följande: ”I båda dokumenten används religion och dess innehåll som förankring för de etiska och värderande frågorna. Båda tar sin utgångspunkt i en kristen livssyn. Människosynen är i båda dokumenten centrerad till varje elevs förutsättningar och behov, men i Marchtalplanen förtydligas detta ytterligare genom att man sätter till värderingen att eleven är Guds avbild och unik. Båda använder diskussionen som form för lärandet. Skillnad kan man se i att man i Marchtalplanen har en mycket fastare struktur för både innehåll och tidsutrymme i det dagliga arbetet. Den kunskapssyn som präglar de båda dokumenten är att kunskap inte är något entydigt begrepp utan har med en varierad och balanserad sammansättning av ämnen och arbetsformer att göra. Marchtalplanen uttrycker detta genom att undervisningen riktar sig till Huvud, Hand och Hjärta.” (ibid. s. 19) Men vidare sägs att: ”vad gäller etik och värdegrundsfrågor är själva innehållet i de båda dokumenten helt klart sådant att man lägger mycket stor vikt vid bearbetningen av dem. Dock måste man säga att praktiken på olika skolor är annorlunda. Eftersom innehållet i undervisningen, urvalet av stoffet, lämnas åt läraren själv i Lpo-94, föreligger en risk för godtycklighet. Det blir en subjektiv tolkning av vad läroplanen ska ge. Avståndet från nationellt styrdokument till enskild lärare upplevs som mycket stort, och tas därför, menar jag, inte riktigt på allvar. (…) Arbetet med etik- och värdegrundsfrågor vid en skola som följer Marchtalplanerna är så att säga en huvudingrediens i stoffet. (…) Så, visst finns de här frågorna och är tydliga i både den offentliga och vid de Katolska skolorna. Den stora skillnaden är att man inte kan ”komma undan” att ta upp dem ständigt och alltid vid de Katolska skolorna medan man som lärare i det offentliga skolväsendet kan hitta strategier för att undvika dem. Naturligtvis är detta också beroende på att skolenheterna är mindre för friskolorna, och därmed är lärarkollegiet också mindre, vilket ger en större ”kontroll” av varandras arbete och innehåll i arbetet, och förhoppningsvis en mera levande diskussion.” (ibid. s. 34-35)

- lärarens roll konstateras att den har: ”med innehållet att göra. I den svenska läroplanen lägger man ett mycket stort ansvar på lärarna och det uppdrag man ger dem, medan man med Marchtalplanerna, och den struktur som framförs där, talar om hur lärandet ska gå till, med samma innehåll som de lärare som arbetar i de offentliga skolorna. Lärarens roll är i båda fallen att vara ett föredöme för eleverna och i Marchtalplanen accentueras detta ytterligare och ställer krav på ett kristet förhållningssätt.” (ibid. s. 20)

- tidsaspekter: ”Här kan man igen se hur man i den svenska läroplanen lägger ansvaret på läraren och/eller arbetslaget för hur mycket tid man ska ägna åt de olika delarna i undervisningen, medan man med Marchtalplanerna styr så att eleverna har schemalagd tid för dessa viktiga diskussioner och tankar.” (ibid. s. 21)

Under diskussionskapitlet konstateras följande: ”Jag menar att man måste inse att dessa skolor har startats på grund av att föräldrar inte varit nöjda med det innehåll, den pedagogik eller den stämning som mött deras barn i de offentliga skolorna. Hade dessa fungerat så som man menar att den nya svenska grundskolan ska fungera, med utgångspunkt i varje enskilt barns egen verklighet, hade kanske den nuvarande skolverkligheten sett annorlunda ut. Men än så länge har man inte lyckats uppnå detta, och jag menar att man faktiskt inte kan uppnå detta helt och hållet. Tillexempel kan en ateistisk lärare aldrig hjälpa ett troende barn att hitta sin egen utgångspunkt för skolarbetet. De fria skolorna och de offentliga behöver inte enligt min mening befinna sig i konflikt med varandra, utan bör tvärtom kunna vara berikande för varandra om ett samtal om lärande på olika villkor kan komma till stånd mellan anställda i båda skolformerna. Först genom att diskutera med varandra kan man komma ifrån förutfattade meningar om varandra, och hjälpa och stödja varandra som pedagoger utan inbördes konkurrens. Det faktum att man i vissa kommuner har gemensamma fortbildningsdagar är ett gott tecken och ett steg i rätt riktning.” (ibid. s. 29)

”Den slutsats jag kan dra av min undersökning är att vi genom att ge eleverna en tydlig struktur hjälper dem att bättre utnyttja sina resurser till lärande. Genom schemaläggning kan vi med de kunskaper vi har underlätta så att eleverna kan koncentrera sig under de pass som så kräver. Genom ett varierat arbetssätt kan vi ge positiva erfarenheter av inlärning till de flesta elever och den människosyn och det förhållningssätt vi har när vi närmar oss eleverna är avgörande för hur vi själva och alla andra människor runt om oss kan förväntas bli bemötta. (…) Föräldrarnas roll är mycket stor, för att inte säga avgörande för hur inlärningsarbetet utfaller. På alla skolor, för alla elever, har föräldrarna huvudrollen. Om föräldrarna utesluts från skolarbetet fungerar varken den ena eller den andra pedagogiska riktningen. Därför är en stor öppenhet och transparens från skolans sida gentemot hemmet en av de viktigaste ingredienserna i elevens lärandeprocess.” (ibid. s. 41)

METOD OCH GENOMFÖRANDE


Metod


Uppsatsen har en kvalitativ ansats, den handlar om hur Katolska skolor fungerar och upplevs. Trost (1993) skriver om kvalitativa studier: ”Om frågeställningen gäller att förstå eller att hitta mönster så ska man göra en kvalitativ studie” (s. 13). Därför gjorde jag huvudsakligen en kvalitativ intervjustudie men också en enkät om S:t Eriks Katolska Skola för att senare dra slutsatsen om hur alla fyra Katolska skolor i Sverige upplevs och fungerar.


Metodvalet grundar sig på att upplevelserna i det muntliga berättandet i intervjuer kommer fram på ett bättre sätt än exempelvis i en enkätundersökning. Jag var ändå tvungen att ta in enkätsvaren i min uppsats, vilket inte var tänkt från början. De frågor jag ställde i intervjuerna är strukturerade kvalitativa frågor och jag fick för det mesta långa och utförliga svar. Även enkätsvaren var långa, vilket är kännetecknande för kvalitativa intervjuer (Trost, 1993).


Arbetet började jag med sökning av lämplig litteratur med fokus på Katolska skolor på Internet och via databas efter litteratur och forskning som svarade på sökorden ”katolsk and skola”. Jag fick ytterst få träffar och läste dem alla, mest relevant var skolverkets rapport och artiklar från den Katolska tidskriften Signum. Sedan har jag fått en C-uppsats som handlar om den pedagogik som används på alla fyra Katolska skolor i Sverige. Vidare, genom uppsatsförfattaren, kom jag fram till en doktorsavhandling av Saup (1994) i vilken Marchtalpedagogikens uppbyggnad och kärna beskrivs. Jag fick hjälp med översättningen av avhandlingen eftersom den bara finns på tyska. Jag har också fått tillgång till material i form av anteckningar från olika föredrag om Marchtalpedagogiken o.d. som tillhör systrarna från Katolska skolan de Notre Dame i Göteborg, Det finns lite material om Katolska skolor i Sverige och deras pedagogik på svenska och därför vill jag här framföra ett stort tack till systrarna för hjälpen!


Urval


Då tidsåtgången för examensarbetet är ganska begränsad valde jag att särskilt titta på en katolsk skola som ligger närmast min bostad på Gotland: Katolska skolan i Stockholm.


Denna studie består totalt av elva intervjuer men också fem enkätsvar på samma frågor som jag fick per e-post eller brev. Intervjuerna genomfördes med fyra nuvarande elever, fem lärare på skolan och en före detta elev och lärare. Svaren per e-post, alternativt brev, fick jag från två utomstående personer och tre före detta elever. Eleverna och lärarna på skolan valdes slumpmässigt, liksom de utomstående personer som jag huvudsakligen träffat i Stockholmsområdet. Orsaken till att jag tar in enkätsvar i mitt arbete, är dels att de svarande hade kunskaper om Katolska skolor utomlands samt S:t Erikskolan och dels att de flesta personer som jag slumpmässigt frågade på ”gatan” i Stockholm inte hade någon större erfarenhet av Katolska skolor och var därför inte villiga att svara på frågan. En annan orsak till det är att jag inte kunde intervjua så många som jag räknat med under min vistelse på skolan.


Intervjufrågor och genomförande


Intervjuerna utgick från ett antal frågor jag ville ha svar på och spelades in på band. Resultatet redovisas under kapitlet: Hur upplevs skolan? Intervjusammanställning.

Frågorna handlade om vilka fördelar/nackdelar elever/lärare/utomstående personer har upplevt av S:t Erikskolan, vilka fördelar/nackdelar inlärningen/undervisningen har, om den sociala miljön på skolan, om den kulturella mångfalden vid skolan ger upphov till segregering eller integration, om rollen som lärare/elev, om det är bra att tro och andlighet finns i skolan.


Genomgående var det lätt att få svar på frågorna eftersom de intervjuade var intresserade av undersökningen. Det intryck jag fick från intervjuerna var att alla medverkande var positivt inställda till intervjun och mycket villiga att hjälpa till speciellt de från skolan. Det som var lite överraskande, och vilket tyder på sanningsenliga lärare och elever, var att de oberoende av varandra pekade på ungefär på samma för- och nackdelar.


Frågorna fungerade bra, jag kunde konstatera att det är roligt att intervjua men att det tar lång tid och ännu längre tid att skriva ut en intervju. Varje intervju varade i ca 30 minuter. Alla de elever som jag intervjuade på skolan gick i de högre årskurserna, högstadiet. Eleverna hade lätt att uttrycka sig och var mycket vänliga. De jämförde ofta ”sin” skola med den kommunala och pekade på skillnader, likheter mm. Fastän många elever gått större delen av sin skoltid i Katolska skolan har de många kompisar som inte går och har på så sätt kunnat jämföra. Före detta eleverna läser antingen på ”vanliga” gymnasier eller studerar på universitetet. Samtliga lärare jag intervjuat har jobbat på kommunala skolor.


Bearbetning av intervjuerna


Intervjuerna skrevs ut i sin helhet vilket gav mig möjlighet att arbeta med intervjuerna på ett bättre sätt. På vissa frågor kunde jag se att lärarna och eleverna återgav likartade upplevelser och erfarenheter. På andra frågor var svaren olika, så till slut bestämde jag mig att sammanfatta allas svar eller återge dem som den intervjuade personen utryckt sig med förkortade citat. Min uppgift var att ta reda på hur Katolska skolor upplevs och därför var det lämpligaste sättet att redovisades resultaten på att redovisa fråga för fråga. Enligt Johansson & Svedner (1998) kan bearbetning av intervju bestå ”av fylliga beskrivningar av de fall som man undersökt” (s. 35). Orsaken till att jag inte vill numrera lärarna och eleverna är att svaren då direkt kan kopplas till personerna vilket är onödigt. Min fokus var på uppfattningarna och inte på personerna. När resultatdelen skulle skrivas tittade jag på intervjuutskrifterna för att exakt se vad varje person sagt för att uppfylla min ambition att återge uttalanden så korrekt som möjligt och med hänsyn till anonymiteten.


Etiska aspekter


Efter att ha tagit del av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 1990. Etik) anser jag att jag gjort mitt bästa för att uppfylla de fyra etiska individskyddande huvudkraven: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.


Informationskravet. ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (HSFR, 1990. Etik, s. 5). Innan jag åkte till S:t Eriks skola för att genomföra intervjuerna skickade jag därför ett introduktionsbrev till rektor och genom honom till alla föräldrar med önskan om godkännande att genomföra intervjuer. Min forskningsfråga bifogade jag samtidigt till brevet. När detta var klart åkte jag dit och tillbringade en hel skoldag på skolan. Deltagarna blev upplysta om att deltagandet var frivilligt. De fick information om hur och var mitt studieresultat skulle offentliggöras.


Samtyckekravet. ”Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över medverkan” (ibid. s. 6). I och med att jag frågade alla intervjuade om de ville delta i undersökningen anser jag att de själv fått bestämma om de ville medverka.

Konfidentialitetskravet. ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (ibid. s. 9). Jag har försökt att i min studie rapportera så att det omöjliggör identifiering av enskilda personer.


Nyttjandekravet. ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (ibid. s. 10). I min undersökning har jag inte samlat in några känsliga personuppgifter, de uppgifter jag fått används endast till min uppsats.


Forskningsrådet lämnar också ytterligare rekommendationer: ”Forskaren bör ge uppgiftslämnaren, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i undersökningsrapporten innan den publiceras” (ibid. s. 12).


Jag har frågat alla intervjuade och rektorn om de ville ta del av intervjuredovisningen innan den skulle tryckas så att de hade möjlighet att lämna synpunkter, korrigera innehållet och se till så att det blivit tillfredställande anonymt. Svaret var att det inte var nödvändigt men jag har lovat dem att skicka uppsatsen i alla fall.


Giltighet och tillförlitlighet


Begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) härstammar från kvantitativa metoder och blir i kvalitativa studier lite annorlunda. Trost (1993) skriver: ”Att kvantitativt försök mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt malplacerat eller till och med en smula löjligt vid kvantitativa studier” (s. 68).


Validiteten stärktes genom att jag först gjorde en provintervju på en vän för att se om mina frågor svarade mot det jag ville undersöka. Svaren på mina frågor är den enskilda personens upplevelse och erfarenhet vilket gör det svårt att avgöra validiteten.


Reliabiliteten har stärkts genom att jag bandat intervjuerna och skrivit ut dem i dess helhet. På så sätt har jag kunnat försäkra mig om att jag har uppfattat allt korrekt. Dessutom har så noggrant som möjligt beskrivit hur jag gått tillväga i min undersökning.


RESULTAT - KATOLSK PEDAGOGIK


”Att fostra de små är mänsklighetens viktigaste uppgift.” (Maria Montessori) En av initiativtagare till Marchtalplanerna Berthold Saup (1994) skriver följande:


Vår moderna demokratiska stat är en stat innehållande ett pluralistiskt samhälle och staten måste se till att denna pluralism också finns inom utbildningssektorn. Vad livsåskådning beträffar kan inte en viss bestämd sådan få gälla som pedagogisk ledlinje. Staten kan inte binda sig till en viss religion. Alltså måste en viss del av etiken ges av speciella skolor. Den kan bara föräldrar och kyrkor fylla i så att eleverna utvecklas till sin helhet. (Saup,1994, s. 150).


Finns det endast en katolsk pedagogik?


Jag undrar precis som Cervall (1998) om det finns ett pedagogiskt system, en gemensam syn på kunskapsbegreppet, på elevens och lärarens roll i det lilla kunskapssamhället, något som förenar och som skulle vara just katolskt? De allra flesta som tänkt i de här banorna, är naturligtvis beredda att säga: ”Nej, det finns ingen katolsk pedagogik.” Men finns det då inte i kyrkans långa undervisande tradition något som skulle kunna likna ett system, ett pedagogiskt-filosofiskt tänkande typiskt för undervisning i katolsk regi? Jag söker finna en motsvarighet till exempelvis Montessori-pedagogiken, Waldorfskolorna, Pestalozzi, Reggio Emilia-skolans sekulariserade förskolepedagogik, Freinet, Deweys Learning by doing i behavioristisk anda. Uppräkningen kunde göras ganska lång.


Jesuitisk pedagogik


Det finns faktiskt något att lyfta fram, nämligen jesuitskolorna med deras pedagogik. I den grundläggande skriften Ratio studiorum som fick sin slutliga version år 1599, presenteras en hel serie av regler för hur skolor skall organiseras och ledas, hur lärarutbildning skall gå till, vilken kursplan som skall användas men även en beskrivning av själva undervisningsmetoderna. Där finns ett klart definierat mål för den skolverksamhet som under ett par århundraden kom att prägla Jesu sällskaps effektiva och i många stycken framgångsrika men också avundade och hatade verksamhet.


Följande riktlinjer tycker jag är värda att ta en titt på även idag. Fastän de är gamla (har brukats sedan 1500-talet) tycker nog de flesta att de borde stämma. Här kommer utdrag ur riktlinjer för jesuitisk pedagogik (citerad i Mertes, 1997)


Idealen för en skola kan förverkligas:


· när vi tror på människan, respekterar henne och har omsorg om henne


· när vi tar tillvara och berömmer naturliga talanger och kreativ förmåga


· när vi värderar den enskildes bidrag och prestation


· när vi behandlar alla rättvist


· när vi självklart ställer upp för de fattiga och för dem som samhället lämnat i sticket och för dem som kommit i kläm i livet genom den uppfostran de fått


· när var och en möter den utmaning, den uppmuntran och det stöd som han eller hon behöver för att uppnå bästa resultat


· när vi hjälper varandra med entusiasm och generositet och när vi samarbetar och därmed konkret i ord och handling försöker förverkliga de ideal som vi själva efterstävar och vill ge våra elever.


Katolska skolans mål


Enligt kardinal Basil Hume (citerad i Beskow, 1997) har Katolska skolan fyra mål:


· att fostra till ett personligt andligt liv


· ge undervisning om den Katolska tron


· förmedla grundläggande moraliska normer


· uppmuntra till socialt ansvar


Enligt en av initiativtagare till Marchtalplanerna, Dietrich Weber (1991) har Katolska skolan följande mål:


· fostra eleven till ”hel” människa


· att gå ut i ”hela världen” och berätta om Jesus


· förmedla bildning och uppfostran som har sina rötter i evangeliet.


Vad skall finnas i skolan?


”All filosofi börjar med häpnaden. Början till all insikt är den fråga efter ett varför som föds ur en förvånad förundran.” (Platon)


Förundran - ett pedagogiskt nyckelbegrepp


Detta avsnitt baseras helt på Weber (1991).


Med förundran menar man alltså den känsla av förstumning som drabbar en människa som ställs inför något som hon inte kan tyda eller begripa med de erfarenheter och kunskaper hon har. I förundran växer frågor som ”varför” och ”till vilken nytta”. Det är alltså början till all vetenskap, all filosofi och ursprunget till all religion. Förundran är en urmänsklig känsla som tillhör de egenskaper som är nödvändiga för ett ”hel” människa. Förundran föder vördnad, för en troende människa leder förundran via Skapelsens under fram till Skaparen. Om förundran är början till all vishet, som Platon säger, borde förundran egentligen vara ett nyckelbegrepp för all pedagogik.


Dagens människa har tyvärr förlorat förmågan att förundras. Den tekniska civilisationen avlägsnar sig allt längre bort från naturen. ”Den världsbild som gäller för dagen samhälle, är en blandning av vulgärmaterialism, primitiv darwinism och mekaniskt, själlöst tänkande. Genomsnittsmänniskan lever idag i tron att man kan utforska och göra allt, den enda begränsningen är helt enkelt att man inte har kommit så långt ännu. Även i läromedel framställs naturvetarnas modeller som verklighet. Det enda som gäller är den exakta vetenskapen. Man ser inte längre helheten och utelämnar estetiska och religiösa delar. Hur skall det då vara möjligt att häpna inför skapelsen?


Wittgenstein sammanfattar problemet så här: Vi känner att t.o.m. när alla vetenskapliga frågor besvarats, har vi ännu inte berört våra egna levnadsproblem. Hur ser då en skola ut som får eleverna att förundras?


Enligt Weber (1991) skall dessa ingredienser ingå:


1) Det är allmänt känt och erfaret att vi behöver stunder av lugn, stillhet och ensamhet för att vi skall klara av vardagen. I skolan måste man skapa utrymme för stillhet och lugn. Genom att införa lektioner med tyst arbete skulle man befria lärare och elever från att syssla med en massa meningslösa aktiviteter.


2) Eleven behöver en ordentlig grund av kunskaper som skall läras in på ett enkelt och konstlat sätt. Genom en ordentlig kunskapsgrund kan man fördjupa sig mer i området vilket ger ”förundransvärda” resultat.


3) Eleverna måste ges tillfälle att utan att känna sig jäktade fördjupa sig i några få utvalda problemlösningar. På så sätt uppnår man grundläggande erfarenheter.


Etik och moral i skolan


Den socialdemokratiska skolministern Ingegärd Wärnersson föreslår ett nytt ämne i skolan: ”Etik och moral.” Folkpartiets vice, Jan Björklund är en av många som pläderar för upprättelse av historieämnen och etik i skolan, Göran Persson pratar om värdegrundsfrågor, listan kan idag göras lång. Men man kan fråga sig varför de som var emot Lpo-94’s formulering om kristen etik och västerländsk humanism nu förespråkar värdegrund i skolan? Trots att det står klart och tydligt utryckt i 1994 års läroplan (Lpo-94). I portal kapitlet Skolans värdegrund och uppgifter står bland annat följande:


Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med (…) kristen etik och västerländsk humanism (…) sker det genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.


Man vill hävda gällande värderingar i samhället och påstå att det går att lära sig av det som hänt förr och det tycker jag är klokt.


I vad eller på vad skall värderingarna grundas? Länge levde vår del av världen på kombination av kristen etik och västerländsk humanism. Den förra tog Gud framträdd i Kristus Jesus som utgångspunkt och den senare en genom tiderna vunnen erfarenhet vad som är gott och ont.


I en artikel i Gotlands Allehanda konstaterar Visby stifts biskop Björn Fjärsted:


Att människans tanke inte är objektiv utgångspunkt är väl teoretiskt påvisat sedan Einsteins dagar och i praktiken konstaterbart av det som hänt i Europa under 1900-talet. Det ligger också oro i luften med tanke på vissa nykommunisters och på nynazisters syn på sanning, rätt och demokrati. Det är ganska allmänt rådande påstående att det inte finns några objektiva värderingar att hämta, ur varken naturen, historien eller människans tankeverksamhet. Vad gör vi då? Jag tycker att till exempel gutarna valde rätt när de, som Gutasagan berättar: ”sedan vi sett kristna seder lyssnade till Guds bud och lärde sig undervisning och tog enhälligt kristendomen av egen fri vilja och utan tvång”. (…) Det goda behöver ett fäste i det som är högre än människan. (GA, 010816)


Vad finns det för alternativ, om samhällsvärderingarna skall fästas i något som är högre än det mänskligt bristfälliga och kortsiktiga? Hur skapas ett lyft i etiken och moralen?


MARCHTALPLANEN - EN KATOLSK PEDAGOGIK


I det förra kapitlet sökte jag svar på om det bara finns en katolsk pedagogik och kom fram till att det finns flera sådana. En av dem är just Marchtalplanerna som används i Sverige av de nu fyra Katolska grundskolorna bl.a. S:t Eriks Katolska skola, min ”forskningsskola”. Marchtalplanerna är enligt Saup (1994) ”en uppfostrings- och utbildningsplan” (s. 147) dvs. en pedagogisk metod som har utvecklats och utprovats sedan 1968 och omfattar all utbildning från förskola till grundskolans nionde klass. Den är uppbyggd med katolskt kristna förtecken och man har tagit hänsyn till utvecklingspsykologiska fakta och ledande pedagogiska tankar. De bärande principerna har växt fram vid den Kyrkliga Akademin för lärarfortbildning i Obermarchtal i sydvästra Tyskland.


Det jag skriver om Marchtalpedagogiken baseras på olika privata material i form av anteckningar från olika föredrag om denna pedagogik hållna av initiativtagarna till Marchtalplanerna, dvs. Berthold Saup, Max Muller och Dietrich Weber. Jag har också använt mig av Saups doktorsavhandling, ”Zur Freiheit Berufen” (1994) och en läraruppsats ”Lärandestrukturer” av Eva Kopljar (2001) om Marchtalplanerna. Dessutom har jag tagit del av olika Internetsidor, alla på tyska.


Nu tänkte jag sammanfatta Mullers föreläsning (1991) om Marchtalsplanens samhällssyn, människosyn, kunskapssyn.


Samhällssyn


Utbildning och fostran behöver en grund. Det finns många svårigheter med skolan idag. En av dem är att den andra generationen inte vill ta emot allt från den föregående. De industriella nationerna har svårt att ge vidare värderingar och hållningar och man är allt mer på väg att avskärma sig från de filosofiska principerna och från en humankristen hållning. Det finns många orsaker till det. En är att familjens levnadssätt har ändrats. Man träffar bara familjen på veckosluten vilket leder till att samtalet inom familjen tystnat. Skillnaden mellan barn och vuxna har suddats ut. Därför står skolan inför en stor utmaning, en utmaning som är en chans. Allt fler unga börjar fråga, man nöjer sig inte med situationen utan vill veta meningen med livet. Varje skola måste visa barnen vad som är meningen med livet. En fara för skolan är att bara förmedla kunskaper, men barn, och egentligen alla, vill veta varför.


Vilka är de djupaste grunderna för vår moderna värld?


Människan är ute efter att lära sig behärska och få kunskap om naturens krafter. Från början hade allt sin ordning (ordo), den gamla livskänslan innebär att vara människa innebar att vara kristen. Sedan började sanningen ifrågasättas. Den nya livskänslan innebär att den enskilde svarar på frågan vad som är sanning, samvetet är autonomt. Detta ledde till att vetenskapen ersatte religionen som ledstjärna vilket i sin tur leder till materialism och pluralism (det finns flera sanningar).


Filosofen Karl Jaspers talar om en tidsaxel och den som fyller den är Jesus Kristus. Vissa tider har Jesus Kristus som medelpunkt, andra tider ligger Jesus Kristus i periferin. Idag har vi gått så långt att vi inte alls har någon mitt eller medelpunkt i vårt liv. Men människan behöver en medelpunkt och söker sig alltid efter en mitt, alla människor har ideal.


Relationer


Varje människa står i tre klara relationer:


1) Människan har en relation med sig själv, en identitet


2) Människan har en relation till andra sociala varelser


3) Människan har en relation till Gud


Dessa relationer kan man inte neka till. Brister man i någon av dessa relationer kan man heller inte bygga de andra.


1) Människan har en relation med sig själv, en identitet


Att vara en person betyder att man har ett ansvar, man har möjligheten att handla, man kan vilja och förstå. En person är fri. Friheten innebär att man kan bestämma över sig själv. Man kan vara fri från och vara fri till att göra något. Vår frihet är ofullkomlig. Friheten är alltid frihet och ansvar eller frihet och bindning, t.ex. att binda sig till sanningen är att vara fri. Vårt mål är allas värdighet. Varje människa har en värdighet man måste respektera. T.ex. genom att skrika på barn går man mot människans värdighet. En människa har rättigheter och plikter. Idag är det många som bara kräver: ”Jag har rätt till.” Med det menar man bara konsumtion, men det behövs även något mer. Vi måste fostra till en pliktkänsla. Vi har en kropp. Vår kropp består av huvud - hjärta - hand (Pestalozzi). I undervisningen skall alla dessa tre komma till tals. Symboler får en stor betydelse (bröd = liv), barnen skall röra vid saker för att förstå symboler.


2) Människan har en relation till andra sociala varelser


Vi ska fostras socialt (social fostran betyder inte socialistisk fostran) eftersom vi är en del av gemenskapen. De kristna socialprinciperna är subsidiaritet, solidaritet och personalitet. Vi är alla ansvariga för vår gemenskap, vår grupp, vår skola, vår nation, vår värld.


3) Människan har en relation till Gud


Religion är ett element som kan ge människan grundordningen som hon inte rår över själv. Religionen blir då en bindning till grundordningen, en hjälp till att lyckas vara människa och till en mening med livet. För att få en sådan grundordning behövs religionsundervisning. Varje människa har varit med om ett par upplevelser i sitt liv, t.ex. födelse, skuld, samvete, lag, ordning, död. Dessa upplevelser tvingar människorna att slå hål i barriären som finns mellan Gud och människorna. Min död måste ha en mening. På så sätt kan jag gå från det som ligger framför mig, till bakgrunden, till ”Guds område”. Genom förnuftet tränger jag in i bakgrunden och genom uppenbarelsen kommer Gud ut till mig ut ur den gudomliga bakgrunden. Den väg som Gud går med oss människor finns nedskriven i Bibeln. I vår moderna värld överlåts den tredje punkten, relationen med Gud åt var och en själv. I samhället, det allmänna livet faller den punkten bort eller t.o.m. förbjuds. Mycket vanligt för idag är även att man säger: ”Jag själv är min lag”. Man har en egen autonomi (självbestämmanderätt) som förverkligas i t.ex. demokrati, socialism, liberalism och emancipation. Idag har Karl Jaspers tidsaxel förändrats, istället för Gud står var och en själv.


Skolans problem


Problemet är alltså att vi står mitt i en stor spänning mellan, den sekulariserade världen på ena sidan och tron och evangeliet på den andra. Vi måste stå i mitten av dessa två och knyta ihop dessa två världar. Vi måste förmedla mening med vårt liv. Den Katolska skolan skall stå i mitten. I och med att skolan står mellan dessa två sidor ger det en hel del konsekvenser för skolan.


Människosyn


Människan är


· en person


· social


· natur


· historiebunden, dvs. bestämd och präglad av tiden.


Idag är vår situation präglad av värderingsförändringar. 1950-1960 växte friheten mot staten och kyrkan och människan blev mer rörlig. Den individuella utvecklingen blev större och liberaliseringen utbredde sig. Det leder till att det bildas en klyfta i den allmänna inställningen. Förändringar framtvingas med våld, t.ex. terrordåd. Värderingar är för många inget att ta till sig, många ser ingen mening med livet och saknar en inre inställning till livet. Familjen och skolan får allt svårare att förmedla värderingar. Samhället är i stället ett collage. Svårigheter i familjen påverkar ungdomarna som bryter med familjen och söker jämngamla. När Marchtalplanerna utvecklades fanns, möjligen finns det även idag, en tendens att inte ta ansvar och mindre utbildning.


Vad är människan?


I skolan konkretiseras den kristna antropologin, Bibeln ger följande svar:


· Människan är Guds avbild (värdighet, frihet, samvete)


· Människan står under makten av det onda (arvsynd)


· Människan har blivit rättfärdiggjord genom tron. Att vara rättfärdig är grunden till att vi i gemenskap kan förstå varandra. Jag blir ledd till friheten. Bibeln är beskrivningen av hur människan blir satt i frihet = befrielse. Sedan blir rätten min egen att välja om jag tar emot och tror. På latin heter tro ”credo = cor-dare”, dvs. Hjärtat ger. Befrielsen är en väg eller en livslång process.


· Människan är riktad mot hopp. Mänskligt liv har ett mål och en mening. Människan måste i tron sträva efter detta mål.


· Denna människobild är ett svar på vår tids utmaning. Kristen tro är ett frigörande redskap och den kristna människosynen är det pedagogiska uppdraget för de Katolska skolorna.


Gränser för fostran


Eleven måste stå i medelpunkten med sin begåvning, sin livshistoria (biografi) och sin utveckling. Skolan (lärare och elever) har sina själssår. Familjen är ofta mycket beroende av trender, om familjen medvetet strävar efter fostran isoleras den lätt. Samhällets uppgifter och principer har utvecklats i fel riktning, de har inriktats mot konkurrens, konsumtion, likgiltighet, prestation och egocentriskhet.


Medierna har ett starkt inflytande och främjar sensationslust, våld och saknar såväl objektrelation som personrelation. Fritiden har blivit prestation, utbudet är för stort och marknadsfört. Allt detta leder till svårigheter, disciplinproblem, oro, aggression, hänsynslöshet mm. Det finns en utmaning, men vad gör vi?


· Tacklar vi problemet med resignation? Backar vi? Ger vi upp? Vi gör vårt utan att ta itu problemet?


· Står vi lugnt vid sidan av och kritiserar samhället?


· Frågar vi efter skulden och ser skulden hos föräldrar och elever. Gör man det är bråk oundvikligt mellan båda parterna. Nej, den enda vägen att ta itu med problemet är att ta emot situationen som den är och låta sig utmanas av den och gripa in med all kraft, ”Ta tjuren vid hornen”. Ungdomar växer upp nya förutsättningar som både är positiva och negativa. Vår uppgift är att se ungdomarna i den situation de är och ta emot dem där!


Ur allt detta har den Katolska skolan växt fram. Skolan är inte endast morgonbön, inte endast religionsundervisning, inte endast en skola med byråkrati och religion, inte bara en överbetoning av fostran utan den Katolska skolan är en bild av människan och denna bild genomsyrar allt.


Kunskapssyn


Varje elev är en unik person som i gemenskap med andra skall ha möjlighet att utveckla sina talanger och mogna som människa. Skolans målsättning och uppgift är därför att erbjuda eleverna en miljö som främjar deras intellektuella, känslomässiga och moraliska utveckling och mognad. På så sätt förbereds de att ta ansvar för sitt eget liv och sina medmänniskor. Skolan bygger på en kristen människosyn där barnet ställs i centrum i all undervisning. Föräldrarna har dock det största ansvaret för barnets kristna fostran och skolan skall endast vara ett komplement. Kaspar, Katolska Skolans Pedagogiska Arbetsplan, en svenskanpassad Marchtalplan, menar att skolornas målsättningar är:


· En utbildning som ger de kunskaper som idag kan förväntas av en bra skola.


· En religiös fostran som dels ingår i ämnesundervisningen, men framför allt präglar hela skoldagen och vårt förhållningssätt till varandra där det ges en träning i trosutövning.


· En undervisning som omfattar den svenska läroplanen och utgår från uppenbarelse och kyrkans tro där innehållet blir tillgängligt för barnet.


· En fostran och utbildning som ser barnet som en enhet och omfattar hela människan så att kroppsliga moraliska och andliga anlag får en så harmonisk utveckling som möjligt.


· En skolkultur som stimulerar eleverna att utvecklas till känslomässigt och socialt ansvarskännande människor där de tar ansvar för sina handlingar, skapar förståelse och visar respekt för alla människor oavsett ras, religion och kön, där elever och lärare visar varandra en ömsesidig respekt där alla arbetar för fred.


· Att utveckla barnets självständighet och personlighet samt förmågan till kritiskt tänkande.


· En skolmiljö där såväl elevernas teoretiska och estetiska anlag får utrymme att utvecklas och där kreativitet och spontanitet stimuleras.


· Att ha roligt, fira fester och högtider tillsammans.

· Att utveckla förmågan att uppskatta det vackra och hemlighetsfulla i livet.

· Katolska skolan vill försöka göra läroplanens innehåll tillgängligt för barnet utifrån uppenbarelsen och kyrkans tro och få det att förstå dess värderingar.


Fundamentala värderingar i skolan:


Respekt för skapelsen


frihet och ansvar


beredskap att ändra sig


förlåtelse och försoning


bön - meditation - tystnad


Frihet under ansvar


Ni är kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek (Gal 5:13) och är Marchtalpedagogikens motto.


Skolan har fortfarande mycket tvång. Människans värdighet kräver att människans värdighet kräver att människor tillåts handla inifrån, i fritt val, medvetet, personligt utan inre eller yttre tvång. Skolans uppgift är därför att fostra barn att ta vara på sin frihet och leva i den under ansvar. Om den kristna människobilden är motto för skolan, så är skolan av stor betydelse och var och en blir betydelsefull. T.ex. tar läraren emot eleverna på morgonen inte som schemapunkt utan som en hållning, det skall vara naturligt att bemöta människor inte tillgjort och tvunget. Skolan skall vara en plats där människor känner sig väl till mods, hittar individuell lycka, en plats där frihet, rättvisa och solidaritet finns.


Ett socialt samarbete skall ske i skolan. ”Barnet har en önskan. Hjälp mig så att jag kan hjälpa mig själv!” (Maria Montessori) I praktiken visar det sig i att var och en som t.ex. ser skräp på golvet har plikten att ta upp det (egeninitiativ).


Utbildningen som fostrar skall ge ämnesspecifika kunskaper, ta hänsyn till barnet, utveckla emotioner, samarbeta sociologiskt, främja moral mm, men skolans viktigaste uppgift är att förmedla meningen med livet, och att hjälpa barnet utvecklas som människa.


Arbetsmetoder


Skolan har en pedagogisk arbetsplan som utgår från en kristen människosyn. I all undervisning ställs barnet i centrum. (Muller, 1991).


Marchtalplanen är en läroplan för fostran och utbildning, från början för klass 1-9 vid de Katolska fria skolorna i stiftet Rottenburg - Stuttgart. Marchtalplanerna används i Sverige av de nu fyra Katolska grundskolorna. Och man kan se detta dokument som en utarbetad arbetsplan som kompletterar den svenska läroplanen. (Kopljar, 2001) Katolska skolans läroplan har fyra grundläggande element:


· morgonring


· ämnesundervisning


· tematisk undervisning


· fritt arbete under tystnad


De fyra grundläggande elementen


(efter: http://www.ebgymhollabrunn.ac.at/-karl.hoebartner/marchtal.htm, 2001-11-10)

- Morgonring


Om man vill vara en gemenskap är det viktigt att samlas, fånga in barnen och komma till ro. Därför inleds varje skolvecka med en morgonring (ibland slutar man även veckan med det). Eleverna är klassvis tillsammans med sin klasslärare och mediterar, gör något roligt osv. Innehållet kan vara t.ex. bibliska berättelser, kyrkoårets fester, etiska frågor, övningar i stillhet. Morgonringen är ett bra tillfälle att samtala med eleverna om veckans tema. Genom dessa samlingar tränar eleverna sin förmåga att betrakta, reflektera, lyssna, se, vara stilla och förnimma. Tystnad och koncentration hjälper dem att finna Gud. Morgonsamlingen skall också hjälpa eleverna att se den nya veckan som en gåva de fått, men också som en uppgift de ska lösa.


- Ämnesundervisning


Ämnesundervisning följer egen planering och omfattar de ämnen som inte ingår i temaarbetet. De ämnen som oftast hamnar i denna kategori är matematik, gymnastik och engelska.


- Tematisk undervisning


Vi behöver inte lärare för ämnen utan lärare för barnen. (Saup, 1991) Barn uppfattar verkligheten som helhet. Vill man beröra ett fenomen som helhet, så berör det flera olika ämnen. De olika ämnena skall vävas ihop som ett nät, undervisningen blir sammanflätad, sammanvävd. Förutom att man tolkar verkligheten som en helhet måste även barnet tas som en helhet och tilltalas så. Huvud, hjärta, hand! Det är grunden till Marchtalplanens tematiska arbete. Teman studeras ur ett ämnesövergripande perspektiv, där den kristna tron är en av flera utgångspunkter som bidrar till en helhetssyn. Eleverna lär sig att händelseförlopp alltid har flera sidor och att bättre förstå samband.


Man arbetar med en enhet i ca fyra till åtta veckor. Hela tiden står barnet i centrum, Vad har barnet för möjlighet att ta emot detta? Varje ämne tar ca två veckor. Det kommer t.ex. projekt i historia som är uppbyggda i historiska epoker. Varje ämne har en didaktisk bas, i varje enhet står ett ämne i medelpunkt, t.ex. biologi. I Marchtalplanen står den didaktiska basen i centrum. Fostra till helhet och i helhet. Målet med den tematiska undervisningen är att förmedla innehållet i kunskapsområden. Kunskaper ändrar sig jämt och växer till, tas bort, förnyas osv. Skolan kan inte förmedla all kunskap och kan inte alltid hänga med i kunskapsutvecklingen. Målet självt nås alltså inte, men eleverna får ett grepp om innehållet och kan knyta ihop dem och sätta betoning på ämnen.


Genom att arbeta med teman/enheter får klassläraren en mycket stark ställning. Detta arbete kräver mycket av klasslärarna som får lägga ned stor tid på själva förberedelsen av enheterna. Klassläraren får även en stark relation till barnen, ofta är klassläraren längre med barnen än föräldrarna. Därför kan han/hon lättare ta emot elevernas problem och lösa dem med barnen. Böcker eller häften gör barnen själva efter varje avslutat enhet. Man hjälps åt att utforma häftena och på så sätt fostras barnen till rättstavning och ordning.


- Fritt arbete under tystnad


Den tematiska undervisningen skapar viss oro, och som motpol behövs tyst arbete. Dagens elever kan inte vara helt tysta, men de behöver moment av ro och tystnad i skolan. Utifrån moment av ro och tystnad och moment av frihet utvecklades det fria tysta arbetet. Barnen kan inom en begränsad, given ram välja arbete, arbetstid, metod, grupp … Vissa barn behöver i detta stor hjälp medan andra ingen alls. Det fria tysta arbetet ser lätt ut för det fungerar även när läraren inte är där men kräver mycket förberedelse och övertygelse, läraren måste vara övertygad om den antropologiska grunden. Det kräver mycket av eleverna och ligger alltså i början av dagen. Fritt arbete är ”En övning i att ha frihet och dess begränsningar” som grundarna till Marchtal säger. Arbetet är mycket fritt, det är fritt val av tema inom ramen för vad materialet tillåter, fri indelning (tidsmässigt) av arbetet och fritt val av partner.


Marchtalplanerna har inslag av flera ledande pedagogers arbete och tankar. Undervisningsformen: fritt arbete under tystnad, är helt Montessoriinspirerad och ”Montessorimaterial” kan med fördel användas i de lägre årskurserna. Vidare ser jag att grundschemat, med det viktigaste först och kreativa ämnen på eftermiddagen inspirerats av Rudolf Steiners tankar, men det saknas direkta hänvisningar till Waldorfpedagogiken. Att eleverna ska producera egna texter och böcker under det tematiska arbetet tror jag är något inspirerat av Celestine Freinet, men det anges inga konkreta arbeten av Saup (1994). Jag ser också andra likheter i de strävanden man har med både den svenska läroplanen och Marchtalplanerna, nämligen att elevcentrera.


Jämförelsen mellan den svenska läroplanen och Marchtalplanerna presenteras med hjälp av Eva Kopljar C-uppsats i kapitlet - tidigare forskning.


S:T ERIKS KATOLSKA SKOLA


Allmänt


S:t Erik Katolska skola är en enparallellig grundskola med undervisning enligt den allmänna läroplanen och Marchtalplanen, i enlighet med katolsk tro. Skolan ligger i Enskede, en förort till Stockholm. Skolan är liten och består av ca 220 barn som kommer från ca 150 familjer. Den invigdes 1967 och drivs av stiftelsen Skolsystrarna de Notre Dame. Det finns 10 klasser, från sexårsgrupp till och med klass nio. Skolan har enligt Skolverket (1997): ”elever till 95 % från invandrarfamiljer med ursprung i hela den Katolska världen (…) Skolan har existerat sedan 1700-talet, och man såg sig i huvudsak som katolsk skola för svenska elever, varav många ‘råkade’ ha invandrar bakgrund (…) Få ville beteckna sig som invandrare, man var katoliker”. (s. 15) Somliga av dem betecknas som språksvaga d.v.s. med brister i såväl svenska språket som i sitt modersmål. Svenskan är dock det naturliga språket i skolsituationen. I denna bakgrund måste man se fenomenet att en lärare på skolan utnämndes av Kungliga Vetenskapsakademin till bästa lärare i naturvetenskap och matematik år 2000. Motiveringen var följande: ”för sin fantasifyllda och tydliga undervisning som förenar ämnesinriktning med elevinriktning och som, i ett kritiskt skolstadium, förmår engagera elever med olikartad bakgrund i matematik och naturvetenskap. Tävlingar, frågesporter och kemikvällar är några exempel på de många okonventionella metoder hon använder sig av för att öka elevernas intresse för Ma/No. På detta sätt har hon fått eleverna att upptäcka de naturorienterande ämnena på nytt. Problemlösning och elevaktivitet är nyckelord i hennes verksamhet. Tack vare hennes insatser har elevernas ämneskunskaper förbättrats och andelen elever som söker till naturvetenskapligt program från hennes skola har ökat markant”.


(http://www.kva.se/sve/pg/priser/lindqvist/pressm00.html#christiansen 2001-09-20)


Hur upplevs skolan? Intervjusammanställning.


Intervjuer genomfördes med nuvarande och före detta lärare och elever vid S:t Eriks Katolska skola i Enskede, Stockholm och utomstående personer om hur skolan upplevs och fungerar.


Intervjuer med nuvarande och före detta elever på skolan


Min första fråga var:


1) Vilka fördelar/nackdelar har Du upplevt med att vara elev vid en Katolsk skola, i motsats till icke-katolsk skola? Tycker Du det är bra att gå i den Katolska skolan, eller skulle Du hellre gå i en vanlig kommunal skola? Varför?


Eleverna upplever skolan övervägande positivt. Vid intervjuerna pekade de bl.a. på ett antal olika faktorer: lärarna, undervisningen, miljön och tron.


Lärarna uppskattas. Kontroll över eleverna, som en elev uttryckte sig, är positivt och betyder inte kontroll som underkuvande utan mer som uppsikt. Att även nunnor, som man kallar systrar, undervisar och hjälper till vid skolan är en stor fördel.


Undervisningen är på mycket hög nivå, det är jobbigt nu men samtidigt vet man att det behövs och att man kommer att få det lättare i framtiden. Eleverna är glada att de får lära sig mycket, de uppskattar undervisningen och pekar på att de också förstår att det är viktigt med utbildning. En del kommenterar att de genom att ha pratat med sina kompisar vid de kommunala skolorna förstår att de själva tar skolan på större allvar.


Miljön på skolan är hemtrevlig, trygg och mycket lugn. Hemtrevligheten yttrar sig i t.ex. att det finns växter i fönstren, i korridorerna, inga ytterskor används inne, utan man går i tofflor o.d. Hemmiljön beror på att skolan faktiskt är ett hem, ett hem för systrarna som bor på skolan. Det är rent, städat och mysigt. Men den som står bakom denna yttre ordning är inte någon städtant som far omkring skolan och putsar, dammar, torkar, sopar mm. Eleverna hjälper till att själva ta ansvar för sin omgivning, många framhöll det som mycket positivt. Genom ansvarstagandet lär de sig att göra det inte bara i skolan utan överallt. En del elever gjorde miljöjämförelser mellan Katolska skolan och den kommunala. Slutsatser som drogs var att det i kommunala skolor var klottrat på väggar, förstörda soffor, vanskötta bänkar, förstörda böcker mm. vilket inte fanns på den Katolska skolan. Dock kan det noteras att några elever tyckte att skolmiljön var för skyddad och att det fanns för få elever att umgås med.


Den sociala miljön betonades av många. Som i alla skolor förekommer mobbning och bråk, barn är barn. Det positiva är att lärarna ingriper direkt, konfliktlösningen är omedelbar. Trots allt känner eleverna sig trygga i skolan.


Disciplinen noteras som en fördel, det är tydliga och bra regler. Men det är inte så strängt som många utomstående kan tro, påpekade en elev. Eleverna får inte ha för korta tröjor, inte ligga på borden, inte sminka sig mm. vilket enligt eleverna skapar eftertanke. Genom att reflektera över hur man klär sig, hur man talar mm. tänker man på de konsekvenser det kan medföra, vilket enligt eleverna inte görs så mycket i de kommunala skolorna där friheten göra som man vill är mycket större. En del tycker dock att reglerna ibland är konstiga och utan grund. Enligt eleverna förekommer det en del detaljregler som vissa lärare stör sig på och som enligt dem är helt onödiga.


Bönen upplevs som något positivt, en fördel för dem som fullt kan leva ut sin tro i skolan. En annan fördel är att det finns ett kapell och man kan gå till mässa varje vecka. Det är bra att det finns tid i skolan till att fördjupa och utveckla sin tro.


2) Vilka fördelar/nackdelar anser du att undervisningen vid den här Katolska skolan ger jämfört med en icke-katolsk skola? Tycker Du att undervisningen är bra här i skolan? Varför, på vilket sätt?


Undervisningen upplevs av de flesta som mycket bra. Genom att jämföra med kamraters kunskaper konstaterar elever att kunskapsnivån i skolan är betydligt högre än i kommunala skolor. Ett G här betyder i den kommunala skolan ett VG, och det märks. Det går inte att ”flumma till sig” betyg. Undervisning är krävande och man måste göra sina läxor. En del före detta elever tyckte att det var lite för mycket läxor, men när de nu tittar tillbaka uppskattar de det.


Eleverna känner att lärarna verkligen vill att eleverna skall lyckas, alla får den hjälp de behöver. Är det någon som inte når upp till G erbjuds stödundervisning efter skolan. Eleverna nämner också att den som behöver stödundervisning måste vilja ha det, vill han/hon inte det tvingar man inte eleven. Det är bra att eleverna har respekt för lärarna, men ibland kanske det är lite för strängt, menar nuvarande och före detta elever.


Det är givande med många diskussioner och etik och moral är naturligt integrerade i alla ämnen. Religionsundervisningen handlar om alla religioner, inte bara om katolicismen.


Det som är speciellt och spännande med skolan är att skolan är sammanbyggd med ett kloster och att systrarna är också lärare, tycker en del elever.


3) Tycker Du att den Katolska skolan lyckats med att bemöta dig utifrån dina individuella förutsättningar? Tycker Du att Du får hjälp med det som är svårt för Dig häri skolan?


Eleverna känner att de blir bemötta på den kunskapsnivå de ligger på. S:t Eriks Katolska skola är bra på att stödja elever med svagheter och att utveckla duktiga elever så att de blir duktigare. I många skolor sänker man nivån så att alla elever ska kunna hänga med. I S:t Eriks fick de svaga eleverna särskild hjälp. På det sättet kunde nivån för större delen av eleverna hållas hög.


4) Upplever Du att Du blivit stimulerad att utveckla Dina begåvningar och Din identitet i den Katolska skolan? Tycker Du att Du får hjälp att bli den Du verkligen vill vara här i skolan? Tycker Du att Du får hjälp att bli bättre i sådana ämnen Du tycker om här i skolan?

I och med att eleverna känner sina klasskamrater sedan länge (en del från förskolan till nian) får de en bra kontakt med varandra. De vågar enligt dem själva ganska mycket i klassen, de får vara sig själva. De är glada för den lilla skolan, men tycker det skall bli spännande att börja gymnasiet i en stor skola. Eleverna menar att de har blivit stimulerade i skolan. Genom individuella valet får eleverna välja det de vill fördjupa sig i mer, t.ex. idrott. Före detta elever påpekar att de först efter högstadiet uppskattade skolan.


5) Upplever Du det som en tillgång att Din tro/Din andliga identitet återspeglas och integreras i Din skolmiljö? Tycker Du att det är bra att tro och andlighet finns med i skolan?


Under denna del började eleverna istället att diskutera mer vilka inslag som finns angående tro och andlighet. I skolan pratar man om tro ganska mycket, alla har någon sorts tro. En del elever har slutat för att de inte tyckte att just den delen av skolarbetet passade dem.


Alla går i mässan tillsammans, även de elever som inte är katoliker. Konfirmationsundervisning är möjlig i nian, men naturligt endast för katoliker, ingen är tvungen.


Eleverna tycker man måste acceptera tron för att gå i skolan, annars kommer man inte ”orka med vårt prat”.


Hög undervisningsnivå kan uppnås utan att blanda in tro och religion, menade en före detta elev.


6) Tycker Du det är roligt att eleverna här i skolan kommer från många olika länder, eller ställer det bara till problem?


Eleverna säger att det måste finnas en blandning av kulturer i skolan, det är kul och man lär känna varandras traditioner vilket är berikande. Ett naturligt inslag i undervisningen blir kunskap om andra kulturer vilket underlättar för dem att förstå varandra. Alla är ju unika, annorlunda och har egen stil, det är bra att man redan som liten får den attityden att acceptera alla. Vi tolererar alla människor på ett naturligt sätt.


I dagens mer och mer utpräglade globalisering och handel mellan gränserna är det mycket nyttigt att redan som ung få komma i kontakt och lära känna individer från helt andra kulturer. De flesta elever börjar på skolan när de är sex år, så när kommer upp till högstadiet är det helt normalt att umgås med individer från andra kulturer. D.v.s. fördomar bland eleverna gentemot andra elever är sällsynta.


Intervjuer med nuvarande och före detta lärare på skolan


1) På vilket sätt tror du att inlärningen främjas vid den här Katolska skolan, jämfört med en icke-katolsk skola?


Inlärningen främjas definitivt vid skolan. Alla lärare betonar att det är en privat liten friskola med sammansvetsad lärarkår som arbetar helhjärtat, mer än hundra procent, vilket är hemligheten bakom framgångarna. Klasserna är små med flera vuxna i klassrummet vilket underlättar inlärningen. Behövs hjälp finns det alltid systrar i korridorerna som är beredda att komma in i klassrummet och hjälpa till.


”Föräldrarnas inställning är annorlunda, de är mycket målmedvetna och vill att deras barn lär sig snabbt.” Föräldrarna sätter sina barn i skolan för att ge dem kunskaper och inte alltid av religiösa skäl. Detta leder till att föräldrarna hjälper till och lärarna kan också kräva deras medverkan och samarbete. Eftersom det är tillåtet att kräva något från eleverna, har läraren stora möjligheter att ge fler läxor än normalt vid kommunala skolor (man ger runt 12-14 läxor per vecka). Dessa krav ger resultat, skolan har ett gott rykte nationellt sätt, menar en elev. I kunskapsmätningar hamnar man bland de fem bästa skolorna i Stockholm, och bland de femton bästa i Sverige. Dessa bra resultat kan få en att tro att eleverna kommer från ”Socialgrupp 1”, vilket inte är fallet.


Skolan erbjuder läxläsning på fritids, på så sätt kan barnen klara av alla läxor i skolan och kan vara lediga hemma. Personalen hjälper eleverna med läxorna.


Det alla understryker är att alla gemensamt ställer högre krav vilket naturligt leder till att alla strävar efter att underlätta inlärningen för eleverna, vilket bl.a. sker med hjälp av Marchtalpedagogiken.


En lärare menar att inlärningsfrämjandet egentligen inte beror på att skolan är katolsk, det beror på organisationen, engagemanget hos lärarna, föräldrarna och de små klasserna.


2) På vilket sätt tror du den sociala miljön främjas vid den här Katolska skolan, jämfört med en icke-katolsk skola?


I och med att de flesta är katoliker följer man också den Katolska läran. Det medför bl.a. den Katolska socialläran som har naturliga konsekvenser för skolvardagen. Denna lära är gemensam för alla och skapar en stor gemenskap. Finns det en bra gemenskap är den sociala miljön bra. Gemenskapen stärks på skolan genom att skolan är liten. Moment som skapar gemenskap är t.ex. morgonring, mässa, bön, tillbedjan. Att tillsammans be och vara framför Gud betyder jätte mycket. Gemenskapen skapas också av att de flesta elever, föräldrar och personal träffar varandra på fritiden i t.ex. Kyrkan, på bönekvällar och andra aktiviteter. Skolan arbetar ibland i teman, t.ex. kring FN-dagen. Genom gemensam mässa, bön ”sammansvetsas” skolan till en hel gemenskap.


Den Katolska tron visar sig i t.ex. konfliktlösning. Man försöker förebygga konflikter genom att t.ex. vid morgonringen och i undervisningen samtala om det Jesus lärde. ”Gud har skapat oss, Gud älskar oss alla, lika mycket.” När konflikter ändå uppstår tar man tag i problemet direkt. Den Katolska läran är också för de flesta den gemensamma nämnaren vilket underlättar samlivet.


3) På vilket sätt skiljer sig Din roll som lärare vid Katolska skolan, jämfört med vid en icke-katolsk skola?


Lärarnas roll blir inte bara att vara en informationsbank som står och rabblar fakta. Läraren skall också beröra det andliga. Det gör att de flesta känner sig friare, de kan här vara sig själva: kristna. Man kan be med barnen, prata om det andliga livet, ”vilket är en del av mig, och en del av mitt liv”, som en lärare uttryckte sig. Lärarna får leva ut sin tro med eleverna i mässan och i bönen.


Eftersom man tar in även andliga egenskaper, solidaritet, kärlek till nästan blir läraren förpliktad på ett annat sätt att själv eftersträva dessa egenskaper. Läraren skall vara en mogen vuxen med gedigna faktakunskaper. Läraren blir här en viktig förebild för sin klass och alla andra elever.


Lärarens roll som lärare blir här större eftersom det ställs höga krav. Det påpekas att de höga kraven inte behöver bero på att skolan är katolsk utan på att det är en friskola.


En del lärare menade att det inte fanns några skillnader, man arbetade lika helhjärtat där som här.


4) Tycker Du den Katolska skolan lyckas se till ”hela Människan”?


Lärarna var överens om att de försöker se till hela människan. Det händer att man glömmer bort resten och inriktar sig på kunskapen som kunskap. Det som hjälper lärarna är Marchtalpedagogiken som med sina tre H, huvud - hand - hjärta, påminner oss om vikten av att se på hela människan.


”Mens sana in corpore sana”, vi sköter kroppen och själen här på skolan, konstaterar en lärare. Genom tron får vi hjälp med att se hela människan som en unik person. Vi är måna om varje elev.


Barnen får mycket serverat, men det krävs också en hel del tillbaka. T.ex. är barnen klassvärdar, matsalsvärdar, hjälper till överallt. Detta gör att eleverna blir tvungna att ta eget ansvar för sin omgivning och blir på så sätt förberedda för vuxenlivet.


I och med att allt är ”serverat” kan vissa elever inte behöva reflektera över sin tro, t.ex. varför är man katolik?


5) Anser Du att den kulturella mångfalden vid den Katolska skolan ger upphov till segregering eller integration d.v.s. berikning?


Mångfalden betraktas som en berikning och tillgång. Olika kulturer, länder, hudfärger blandas till en exotisk blandning som är mycket intressant. Trots de trettiotre olika nationaliteterna, flest från arabvärlden, har det aldrig förekommit något bråk nationer emellan. De flesta elever är medvetna om att de härstammar från andra länder, men de uppfattar sig mer som svenskar och katoliker.


En baksida med den kulturella mångfalden är att det är svårt att få upp nivån på svenskan. Många elever brister i språket men pratar ofta bättre svenska än föräldrarna. Det lärarna märkt mest är ett bristande ordförråd och känsla för ordens innebörd.


Trots de stora språkskillnader som förekommer och även om föräldrarna är på besök pratar man svenska. Svenska är allas gemensamma språk. Men språkskillnaderna utnyttjas, t.ex. i skolpjäser där barn uppmuntras t.ex. sjunga en visa på modersmålet.


Trots det så går eleverna ut skolan med i genomsnitt bättre kunskaper än elever i kommunala skolor. En orsak kan vara att de har högre krav på sig. Fastän det finns kulturella skillnader och många olika nationaliteter finns det en gemensam nämnare: vår tro, en gemensam värdegrund är av väsentlig betydelse. Tog man ta bort tron skulle det säkerligen oftare förekomma konflikter, konstaterar en kvinnlig lärare.


Intervjuer med utomstående personer


Av de personer jag pratade med hade endast de som hört talas om skolan och som kände till den, meningar om den. En del hade hört om skolan i samband med de priser och utmärkelser den erhållit. De som känner elever som gått på skolan menar att det ser ut som om skolan har gett eleverna mycket, bl.a. har eleverna lärt sig att studera och ta studierna på allvar.


Reflektioner och intryck från besöket på S:t Eriks Katolska skola


Det man direkt slås av när man kommer till skolan är det lugn som vilar över byggnaderna. Den hemtrevliga miljön och de städade lokalerna ger ett gott intryck. Man såg ingenstans något klotter. Det tycker jag måste tyda på ett ganska stort ansvar från eleverna, de måste hjälpa till att hålla ordning.


Något som är speciellt med skolan och som man också ser snabbt är att det bor systrar i huset. De systrar som inte undervisar vandrar leende omkring lite här och där och hjälper gärna till där det behövs. Behöver en lärare hjälp i klassrummet hoppar en syster snabbt in, på så sätt är barnen alltid tillsammans med vuxna.


När jag kom till skolan på morgonen var det svårt att få tag i lärare att prata med eftersom de flesta inte hade tid. Senare fick jag veta att det bl.a. berodde på att en lärare var borta hela veckan och de andra lärarna fick hoppa in och vikariera. För att göra något sådan måste det vara en bra gemenskap lärarna emellan. Engagemang, man älskar det man tycker om, skulle jag vilja beskriva lärarnas arbete. De har en glöd som sprider sig till eleverna. Lärarna vill att eleverna skall lära sig och engagerar sig för det.


En sak jag fick erfara var att se lärare direkt ta itu med konfliktlösning. Jag skulle prata med en lärarinna, men hon kunde inte eftersom hon pratade med några flickor som precis hade tjafsat med varandra. Lärarinnan gjorde det för att hon verkligen brydde sig om dessa barn. Etik och moral vävs inte bara in i undervisningen, också i praktiken, konstaterade hon sedan.


Lärarna har en mycket bra relation till eleverna, man ser att de verkligen bryr sig om dem, de ”älskar” dem. Man tar direkt tag i problem och tar itu med dem, löser dem, det är viktigt att ingripa med en gång. Eftersom skolan är så liten känner alla lärare alla elever och kan kalla dem vid namn. Dessutom är den byggd så att det finns en skolgård i mitten av skolan och väggarna ut mot skolgården består av stora glasfönster. Även om man inte är rastvakt har man inblick i vad som händer på skolgården och kan reagera när som helst.


Skolan är en gemenskap, trots att de flesta kommer från olika kulturer har alla något gemensamt: tron och föräldrarnas vilja att ha en bra skola.


Summering av intervjuerna


Den undersökning jag har genomfört visar att Katolska skolan:


· fungerar bra och uppfattas i allmänhet positivt både av lärare, elever och utomstående personer.


· har att tillföra det mångkulturella svenska samhället ett alternativ som lever upp till ambitionerna i Lpo-94 och ger en helhetssyn och värdegrund som förverkligas eftersom man har metoder som säger hur man skall göra det.


· har stor erfarenhet av elever från olika länder, kulturer och i och med det konkreta förebilder som kan vara modeller för hur man kan leva fredligt i ett mångkulturellt samhälle.


· lyckas förmedla något som är oersättligt, bl.a. en teori och praxis för barmhärtighet i kontakt med ”svåra” elever och erbjuder ett fredat utrymme för förlåtelse för ”svåra eleverna” vilket annars saknas i andra skolor och i samhället.


Min hypotes om att gemene man har fördomar om Katolska skolan, stämmer inte och är inte en verklighetsförankrad åsikt. Samtidigt måste jag konstatera att det råder en stor okunskap om dessa skolor överhuvudtaget.


DISKUSSION OCH SLUTSATSER


Vad är då meningen med skolan? Man kan tycka att utbildningen idag är det enda som gäller. Är det verkligen så? På många språk har man ett ord som vi inte har på svenska: formation. Anders Arborelius, Katolska kyrkans biskop i Sverige skriver att ”det är ett ord som kan vålla översättaren kronisk huvudvärk. Fostran och uppfostran, kan man försöka med, men det är ändå inte riktigt det. Verbet forma ger oss en liten ledtråd och hjälper oss att inte bli smittade av substantivsjukan. I skolan skall den lilla människan formas. Inte hårt och brutalt, utan med saktmod och blida ord. Men hon skall formas, annars blir hon mobbare bland mobbare.” (http://www.isidordata.se/katolsta.fonster/texter/aa007.htm 2001-12-10). Jag är i enligt med grundarna till Marchtalplanerna övertygad om att just fostran, eller som jag skulle kalla det ”formation”, måste finnas i skolan. Utbildning och formation måste stå i korrelation till varandra. En kvinnlig lärare sade att: ”lärarens roll blir inte bara att vara en informationsbank som står och rabblar fakta. Läraren skall också beröra det andliga. Det gör att de flesta känner sig friare, de kan här vara sig själva d.v.s. kristna”.


Syftet med mitt arbete har varit att utröna hur Katolska skolor fungerar och upplevs i dagens Sverige men också utforska hur de arbetar. Intervjusvaren och textanalyser visade att Katolska skolor fungerar bra och upplevs mycket positivt både av lärare, elever och utomstående personer i enlighet med skolverkets undersökningar och de artiklar jag använt mig av.


Undersökningen styrker hypotesen att Katolska skolan lyckas bra med att leva upp till målsättningarna i Lpo-94 och övriga styrdokument.


Jag undersökte om Katolska skolor har något att tillföra och erbjuda det mångkulturella samhället Sverige i det aktuella behovet och sökandet efter en för vår tid, och vårt samhälle, giltig helhetssyn och värdegrund och fann att Katolska skolan har ett väl fungerande sätt att förverkliga värdegrund på. Katolska skolan leder inte alls till segregering utan kan tvärtom ge ett viktigt bidrag till integrering i det svenska samhället. Det stöds dels i Skolverkets rapport och Signums artiklar, men också i min intervjuundersökning.


Min, samt Skolverkets undersökningar, kommer fram till liknande slutsatser om S:t Eriks Katolska skola. Men med grund i mitt materials beskaffenhet och ringa omfång, menar jag att det krävs en större undersökning för att resultaten skall vara helt tillförlitliga.


Vad kan den Katolska skolan erbjuda Sverige?


Jag frågar mig om Katolska skolor behövs i dagens Sverige? Behövs verkligen särskilda skolor för att förmedla sådant, då andra kristna barn får nöja sig vad som bjuds i grundskolan? Resulterar det då inte bara i den omtalade segregeringen?


För att återgå till kardinal Basil Humes fyra mål för Katolska skolan som jag citerar efter Beskow (1997): ”fostran till ett personligt andligt liv är något den svenska skolan idag inte kan erbjuda, och skall heller inte göra det. Det förutsätter nämligen att lärarna själva har en kristen tro och kan förmedla den, men också att eleverna har möjlighet att utöva sin tro och dela med sig den med sina kamrater. Det förekommer definitivt inte inom skolan, kristna elever är där i minoritet och får alltid sin tro och värderingar ifrågasatta. Om nu tro ingår i skolan måste man självklart förutsätta att undervisningen sker i en öppen och tolerant anda som verkar genom uppmuntran, inte genom tvång.


Undervisningen om den Katolska tron innefattar även den kristna tron i dess helhet, inklusive bibeln. Men även katolicismen har ett rikt kulturarv att förvalta och föra vidare. Den äger också en öppenhet mot andra kulturer än svenska och kan därför verka berikande.


Moralisk fostran är avgörande idag där vi lever i utbredd värderelativism. Fastän man talar mycket om etik idag, saknas en djupgående reflektion över etikens principer. Det är viktigt att lägga en etiks grund för dem som i framtiden skall bli beslutsfattare i vårt samhälle.


Uppmuntran till socialt ansvar hänger samman med den Katolska läran, speciellt den Katolska socialläran. Skolans läroplan manar till solidaritet med andra människor men ger inte direkta riktlinjer för hur sådan solidaritet kan förverkligas, vilket klart står i socialläran. Dessutom har Katolska kyrkan en stor erfarenhet av olika länder och kulturer och förebilder, inte minst Moder Theresa.”

Svårigheter


I enligt med Beskow (1997) tycker jag också att: ”De friskolor som motiverar sin existens med att de vill fostra barnen till ett personligt andligt liv och förmedla grundläggande moraliska normer - utöver rådande värderelativism - hamnar säkert i motvind oavsett om de är kristna, judiska eller muslimska. Den Katolska skolan har en given plats i varje nationellt skolsystem även om politik och praktiska möjligheter varierar från ett ställe till ett annat.


Man brukar ta upp en hel del kritik och invändningar mot den Katolska skolan, till exempel att kyrkan använder sin skola till religiösa och konfessionella syften, det vill säga att man missionerar bakvägen. Vissa hävdar också att den Katolska skolan har överlevt sig själv. Det finns inte längre någon plats för denna institution när civila myndigheter, det vill säga staten och det offentliga, har tagit ett så stort ansvar för just utbildningen. I vissa länder anklagas den Katolska skolan för att vara en överklassens skola. Vidare finns det kritik mot kvalitén i Katolska skolor”.


Grundläggande gäller väl det som Jesus sade: ”Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem”. (Matt 7:18 och 20) Och jag måste faktiskt dra slutsatsen att Katolska skolor i Sverige verkligen bär en bra frukt.


Jag vill avsluta i enighet med Beskow (1997) att: ”det finns en anledning att fortsätta den offentliga diskussionen inte minst med företrädare för de Katolska skolorna i landet. Läroplanen för den svenska grundskolan Lpo-94 skall vara grunden för all skolverksamhet som vill räkna med stöd från det offentliga. Varför skulle inte de Katolska skolorna i Sverige kunna bli de som bäst av alla förverkligar de övergripande målen i den svenska skolan? Värdegrunden där är ju människolivets okränkbarhet, individens frihet jämställdhet, solidaritet med de svaga och förståelse för kulturarvet. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap.”

Alltså behövs det i framtiden en fortsatt dialog med dem som företräder det allmänna skolväsendet i vårt land för utbyte av erfarenheter. Det handlar inte om att segregera utan att inspirera.
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Bilaga: Begrepp


· Katolsk (senlat. catho_licus, av grek. Katholiko’s ”allomfattande”, ”allmän”, ”universell”, av kata- och holos ”hel”), term använd om den kristna kyrkan för att framhäva dess allomfattande karaktär. (Enligt National Encyklopedin)


· Katolicitet den kristna kyrkans allomfattande karaktär i motsats till sekterism. (Enligt National Encyklopedin)

· Katolsk människosyn innebär att: Människan är unik, skapad till Guds avbild som har vänt sig ifrån Gud, är försonad med Gud genom Jesus Kristus och är kallad till evig frihet. (Enligt S:t Eriks Katolska skolas broschyr)

· Katolsk skola menar jag katolsk grundskola

· Marchtalplanerna är en pedagogisk metod som har utvecklats och utprovats sedan 1968 och omfattar all utbildning från förskola till grundskolans nionde klass. Den är uppbyggd med katolskt kristna förtecken och man har tagit hänsyn till utvecklingspsykologiska fakta och ledande pedagogiska tankar. De bärande principerna har växt fram vid den Kyrkliga Akademin för lärarfortbildning i Obermarchtal i sydvästra Tyskland. Marchtalplanerna används i Sverige av de nu fyra Katolska grundskolorna.
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