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1. SAMMANFATTNING 
 
Jag har genomfört en studieresa  till A.C.E.‐Tabor, Danmark, där  jag studerat en annor‐
unda pedagogik, A.C.E. (Accelerated Christian Education), som bygger på individualise‐l
rad undervisning med eleven i centrum och där eleven själv sätter sina studiemål. 
 
Det som särskilt väckt mitt  intresse är att man utgår  från bibeln  i undervisningen och 
försöker  lära eleverna efterfölja  Jesu karaktärsdrag, som avspeglas  i undervisningsma‐
terialet och lärarnas förhållningssätt. Jag har försökt finna idéer och tankar inom peda‐
gogiken  som  skulle  kunna  berika  vår  religionsundervisning.  För  att  få  en  bild  av  hur 
eligionsundervisningen  bedrivs  i  dagens  svenska  skolor,  har  jag  använt  mig  av  en r
enkät, som låg‐ och mellanstadielärare fått besvara. 
 
Av  enkäten  framgår  det  att  så  gott  som  alla  lärare  använder  sig  av  bibeln  i  undervis‐
ningen,  främst  som  uppslagsbok  för  egen  förberedelse  och  för  att  visa  omfång  och 
ppläggning.  Etik  och moral  anses  viktigt, men många  skulle  gärna  ha mer  kunskap  i u
”ämnet”. 
 
Genom mina  studier av A.C.E.‐pedagogiken har  jag kommit  fram  till  att  jag  skulle vilja 
tillföra vår kommunala skolas religionsundervisning en djupare förankring i den kristna 
etiken och moralen samt kunskap om Jesu karaktärsdrag.  Jag skulle vilja arbeta  för en 
dealbildning  utan  moraliska  pekpinnar  och  dessutom  för  en  bättre  lärarutbildning  i 
essa frågor. 
i
d
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2. SYFTE, BAKGRUND OCH MÅL 
 
”Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. Eleven skall 
å vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i centrum.” (citat ur Lgr 80) f
Förhåller det sig så i praktiken? 
 
Walter  Ellsinger  skriver  i  sin  licentiatavhandling  ”Lärarutbildarna,  lärarkandidaterna 
och bibeln ‐ En studie inom projekt NT 81, av Svenska Bibelsällskapet (1992)”, att inte 
bara läroplanerna utan också lärarutbildningen har under efterkrigstiden fått vidkännas 
en kontinuerlig  försvagning vad beträffar bibelkunskapen och kristendomen. Trots att 
huvudmotiveringen  till  beslutet  om en ny  översättning  av  bibeln  var  att  en  sådan be‐
hövdes för skolundervisningen. Nu finns NT 81 i de svenska skolorna, men det är svåra‐
re  att  veta  hur  mycket  boken  används.  Det  råder  ofta  ett  gap  mellan  läroplanernas 
isioner och skolans verklighet, hävdar Ellsinger. Man kan då fråga sig om det beror på v
att lärarna anser att bibelkunskap är för svårt? 
 
Bibelkunskap har en oerhörd betydelse  för vårt kulturarv och  för våra möjligheter att 
rätt  förstå och uppleva världslitteraturen såväl som vår egen svenska  litteratur. Bibeln 
ch den kristna religionen har också ett etiskt och moraliskt värde för unga människors o
personlighetsutveckling. 
 
Skolans undervisning  ska bygga på kristen etik,  föreslås det  i  regeringens proposition 
om ny läroplan. Målsättningen med den nya läroplanen är bl.a. att ge eleverna kunskap 
och värderingar,  som de har kvar  långt  efter  att de  lämnat  skolan. De  ska  få en  ”etisk 
kompass” med  sig  i  bagaget,  som hjälper  dem  att  fatta  egna  beslut  oavsett  vad  de  än 
kommer  att  syssla  med.  I  propositionen  poängteras  att  skolans  värdegrund  ska  vara 
förankrad i västerländsk humanism. Det hela syftar också till att motverka mobbing och 
rasism samt att lära eleverna vårda jordens resurser. Det ligger i tiden med etik. Vi ska 
lära våra barn att ta ställning, vara tacksamma, be om förlåtelse, inte mobba andra och i 
stort sett uppföra sig efter den gyllene regeln. På 60‐70‐talet talade man om den objek‐
tiva skolan och om värdeneutralitet. Idag är det väl knappast någon som tror på, att det 
kan råda eller bör råda ett värdemässigt vakuum eller att en  lärare eller undervisning 
an vara neutral. Det är heller  inte önskvärt. Därför har  friskolor uppstått som inte är k
neutrala utan har en bestämd grundsyn. 
 
Vårt land är pluralistiskt men för att pluralismen ska kunna existera måste det finnas ett 
ad man kan kalla etiskt minimum. Det är exempelvis en viktig etisk regel att värna om v
respekten för pluralism. 
 
Ett sam‐hälle, ett folk hålls samman av just det faktum att det har gemensamma värde‐
ringar. Demokratin fordrar en rad gemensamma värderingar för att kunna existera. 
 
Jag  uppmärksammade  en  artikel  i  den  kristna  dagstidningen  Dagen  (930123),  som 
presenterade  en  skola  i  Köpenhamn,  A.C.E.  (Accelerated  Christian  Education),  som 
Taborförsamlingen där startat. Det var speciellt pedagogiken, som väckte mitt intresse. 
Eleven sätts i centrum och sätter själv sina studiemål. Undervisningen är individualise‐
rad  och  baserad  på  bibeln.  Dess  målsättning  är  att  med  bibeln  som  grund  lära  Jesu 
karaktärsdrag och försöka efterfölja dem samt att ge eleverna en ”etisk kompass”, som 
styr dem genom livet. 



 

Genom att  företa  en  studieresa  till A.C.E.‐skolan  i Köpenhamn,  önskar  jag  få  en bättre 
inblick  och  kunskap  om  pedagogiken  i  praktiken,  eventuellt  få  uppslag  och  idéer,  se 
fördelar  och  nackdelar  och  vad  som  eventuellt  kan  berika  religionsundervisningen  i 
agens svenska skola. Då pedagogiken baseras på bibeln med kristen etik och moral, har 
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d
jag ägnat detta särskild uppmärksamhet. 
 
Genom en enkätundersökning önskar jag få reda på hur religionsundervisningen bedrivs 
i den svenska skolan. (I vilken utsträckning, vilka moment som behandlas, på vilket sätt 
bibeln används samt om begreppen etik och moral diskuteras?)  Jag är dock medveten 
om att enkäten endast utgör ett  litet underlag, då den utförts på ett  fåtal  lärare. Syftet 
har varit att få fram en liten fingervisning på hur religionsundervisningen bedrivs. Detta 
ör att kunna göra en  jämförelse med A.C.E.‐pedagogiken och själv bedöma realiteten  i f
Ellsingers avhandling. 
 
Arbetet är således uppdelat i två delar. Första delen består av en allmän beskrivning och 
iskussion av valda delar ur A.C.E.‐pedagogiken. Den andra delen utgör enkätundersök‐

n och mina slutsatser av arbetet. 
d
ninge
 
MÅL 
 Presentation av A.C.E.‐pedagogiken 

Analys av vad som är bra/dåligt 
 Kan man  föra  över  något  från  bibelundervisningen  (A.C.E.‐ped.)  till  den  svenska 

religionsundervisningen? 
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3. UPPLÄGGNING AV ARBETET 
 
Jag har haft kontakt med A.C.E.‐Tabor, Danmark sedan den 30 mars 1993, via  telefon‐
amtal och brev. Ib Mogens Johansen har varit min kontaktperson och försett mig med s
material om A.C.E.‐pedagogiken. 
 
Innan jag genomförde min resa läste jag igenom en rapport om A.C.E. i Sydafrika, som Ib 
M.  Johansen  skrivit  sommaren  1992  och  dessutom  såg  jag  en  video,  som  inspelades 
nder samma sommar. Tillsammans med Nyhetsbrev från A.C.E.‐Tabor gav detta mig en u
grund att stå på innan jag besökte skolan i Köpenhamn. 
 
Jag tillbringade tre dagar på skolan och  fick på så sätt  inblick  i arbetet  i praktiken och 
kunde uppleva miljön. Under min vistelse i A.C.E.‐Tabor fick jag tillfälle att samtala och 
intervjua  rektor  Ib  Mogens  Johansen,  eleverna  och  Dawn  Aylward,  rektor  på 
.C.E.‐skolan i Newcastle i Sydafrika, som var på skolan under denna vecka, för att hjälpa A

”lärarna” att ”starta upp” engelskundervisningen i ”learningcenter 1” (LC1). 
 
A.C.E.‐Tabor hade även besök av Lennart Einald, en lärare från Hönö, Sverige, under två 
dagar  då  jag  var  på  skolan.  Lennart  Einald  har  genomgått  A.C.E.’s  lärarutbild‐
ning/omkodningskurs  och  är  mycket  intresserad  av  att  starta  en  kristen  friskola  på 
önö. Samtalet med Lennart Einald kändes särskilt betydelsefullt. Det kändes bra att få 

. ”
H
höra åsikter om A.C.E  från någon  utomstående”. 
 
Ytterligare  material  studerades  efter  studiebesöket,  ”Håndbog  for  medarbejdere  i 
.C.E.‐skoler  i  Danmark”,  vilket motsvarar  vår  läroplan,  en  av  lärarkurserna,  ”Bibeln  i A

undervisningen”, PACE‐häften samt en rad foldrar och nyhetsbrev. 
 
ad  beträffar  etik  och moral  och  religionsundervisningen  har  jag  studerat  en  rad  tid‐V
ningsartiklar och annan litteratur. 
 
För att få reda på hur religionsundervisningen bedrivs; om bibeln används ute i skolor‐
a, om etik‐ och moralbegreppen diskuteras och på vilket sätt etc., har jag använt mig av 
n enkät, som lärare på låg‐ och mellanstadiet har fått besvara. 
n
e
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4. A.C.E.‐PEDAGOGIKEN 
 
Textmaterialet  och  faktauppgifterna  om  A.C.E.‐pedagogiken  har  jag  inhämtat  från  en 
rapport  om  A.C.E.‐undervisning  i  Sydafrika,  skriven  av  Ib  Mogens  Johansen  (1992). 

t en video, gjort intervjuer 
ningen Dagen (930123). 

Dessutom har jag studerat diverse nyhetsbrev och foldrar, set
med ”lärare” och elever på A.C.E.‐Tabor samt läst artikeln i tid
 

4.1 HISTORIK, BAKGRUND OCH UTVECKLING 
 
Grunden till Accelerated Christian Education (A.C.E.) lades när den amerikanske pastorn 
onald Howard, år 1970, startade en grundskola i Garland, Texas, USA. Howard har själv D

skrivit en bok ”World Awakening” där han beskriver hur visionen tog form. 
 
Det  var  under  år  1969  när  han  befann  sig  i  den  situationen  att  han  undervisade  i  en 
klass, som bestod av dels duktiga elever och dels elever med inlärningsproblem, som det 
blev  klart  för  honom  att  det  fanns  behov  av  att  individualisera  undervisningen.  Han 
utarbetade ett skolsystem med ett undervisningsprogram som kan användas av nästan 
ilken  bibelförankrad  kyrka  som  helst  runt  om  i  världen.  (Rapport  om v
A.C.E.‐undervisning, s. 16) 
 
Sedan dess har en stor verksamhet växt fram. Drygt 7500 skolor i 106 länder finns nu 
grundade. Ca 5000 av dessa finns  i USA. Det är elever från  förskolan till gymnasiet. På 
huvudkontoret i Louisville, Texas, USA, arbetar numera ca 250 personer på heltid med 
tt  framställa material  till  de  lokala  församlingarna,  som har  startat  skolor  i  organisa‐a
tionens regi. 
 
Trevor G. Yoko är pastor och bor  i Durban, Sydafrika. Han är  tillsammans med Donald 
oward ansvarig  för A.C.E.’s verksamhet. Han har personligen  infört och  inspirerat  till 

 och startade en av de första i Newcastle, 1985. 
H
A.C.E.‐skolor i Sydafrika och var med
 
4.1.1 A.C.E.‐TABOR, DANMARK 
 
åndagen  den  10  augusti  1992  öppnades  den  första  A.C.E.‐skolan  i  Skandinavien,  i M

Taborförsamlingen i Danmark. 
 
I  oktober  1990  kom  Ib Mogens  Johansen  (rektor  för  A.C.E.‐Tabor)  för  första  gången  i 
kontakt med A.C.E. och dess verkställande direktör Trevor G. Yoko från Sydafrika. Under 
sommaren 1991 genomförde  Ib Mogens  Johansen en resa  till Sydafrika,  för att  se när‐
mare på skolorna där. Han fick stöd från undervisningsministeriet och en rad friskolor, 
för att studera A.C.E.‐skolorna på närmare håll.  I  januari 1992 framlades tanken om en 
örsamlingsbaserad skola i Tabors lokaler och efter ett par månader beslutade man att f
starta en skola i augusti 1992. 
 
Idag  arbetar  totalt  12  lärare  på  A.C.E.‐Tabor,  fem  av  dem  på  heltid.  Men  endast  1,5 
heltidslön betalas ut. De flesta har andra  jobb vid sidan om och gör  lärarjobbet  ideellt. 
Det finns totalt 59 elever på skolan,  från förskolan upp till årskurs 10. Barnen är med‐
lemmar i församlingen eller har en kristen bakgrund av något slag. Barn från icke krist‐
na hem är också välkomna, om de accepterar skolans villkor. Man kan t.ex. inte stimule‐



 

ra  en  hemsituation  i  ett  muslimskt  hem.  Skolan  ska  kunna  leva  upp  till  sitt  syfte  att 
hjälpa  föräldrarna  i  deras  uppgift  att  fostra  barnen.  Föräldrarna måste  således  kunna 
äga  ja  till  skolans  syfte  och målsättning med uppfostran  av  barnen. Man har  delat  in 
leverna i gru ognad, mer än ålder. 
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s
e
 

pper, efter kunskapsnivå och m

; 1‐2 klass Grupp A: förskolan
Grupp B: 3‐5 klass 
Grupp C: 6‐7 klass 
Grupp D: 8‐10 klass 

 
leverna på skolan vet inte vilken klass de går i, men däremot grupptillhörighet. Men för E
jämförelsens skull används här klassbenämningar. 
 
Utvecklingen har gått snabbt även i de Skandinaviska länderna. Det finns nu två skolor i 
Danmark och tre är på gång, en skola i Oslo, Norge och en kommer eventuellt att startas 

kert på au det uppstått ett behov 
åskådning. 

på Hönö, Sverige. Orsaken till denna utveckling beror sä
av friskolor, som överensstämmer med föräldrarnas livs
 

4.2 MÅLSÄTTNING ‐ PÅ BIBELNS GRUND 
 
Den övervägande målsättningen med A.C.E. är att ge kristna familjer ett alternativ till en 
ivsåskådningsmässigt neutral skola. En skola som grundar sin verksamhet på Guds ord, l
bibeln, så att deras barn kan växa i harmoni mellan hem‐skola‐kyrka. 
 
Eftersom  kristen  tro  och  liv  har  sin  grund  i  bibeln  är  bibelord  integrerat  i  undervis‐
ningsmaterialet.  Det  kan  vara  en  vers  eller  ett  bibelavsnitt,  som  upprepas  ett  antal 
gånger  och  som man hänsyftar  till  i  själva  arbetsmaterialet. Materialet  innehåller  inte 
eologiska utredningar eller olika  trosinriktningar utan presenterar Guds ord med den t
Apostoliska Trosbekännelsen; att Gud är vår Fader och Skapare osv. 
 
Undervisningsmaterialet  används  runt  om  i  världen  av  olika  kyrkor  och  församlingar 
t.ex.  den  anglikanska,  presbyterianska,  baptist‐,  metodist‐  och  katolska  kyrkan  samt 
lika pingstförsamlingar och karismatiska kyrkor. Materialet tillåter varje enskild kyrka o
att tillföra en lokal dimension, som man själv anser riktig. 
 
Ett av målen  för A.C.E.‐skolan är att uppfostra eleverna på det  sätt och med de karak‐
tärsdrag,  som  grundar  sig  på  bibeln.  Man  önskar  att  ge  barnen  en  ”etisk  kompass” 
utifrån  bibeln. Man  anser  det  nödvändigt  att  presentera  ”det  kristna  kulturarvet”  och 
detaljerat förklara för barnen både innehåll och konsekvenser av de karaktärsdrag, som 
framträder i Jesu liv. A.C.E. har funnit 60 karaktärsdrag i Jesu liv i Nya Testamentet. Det 
är  dessa  karaktärsdrag man  har  försökt  att  avspegla  i  undervisningsmaterialet,  så  att 
arnen kan förhålla sig till dem. T.ex. visa hänsyn, hjälpsamhet, saktmodighet, uthållig‐b
het, lydighet m.m. 
 
Man  använder  sig  av  dessa  karaktärsdrag,  som  teman  i  arbetshäftena  (PACE).  T.ex. 
hänsyn, som motiveras med bibelordet: ”Var mot andra, som du vill att andra ska vara 
ot dig” och som blir ett nyckelord för häftet. Det illustreras med några tecknade serier, 
är situationer från vardagslivet visar på behov av hänsyn. 
m
d
 



 

Grundidén med att utgå från bibelverser i undervisningen innebär att man utgår från de 
vi  att  A.C.E.‐pedagogiken  har  en  annan 
a utgå från frågan och inte svaret. 
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”goda”  svaren  på  livsfrågorna.  Redan  här  ser 
utgångspunkt än Lgr 80, som betonar att man sk

 
 

.3 RELATIONEN HEM OCH SKOLA4
4.3.1 TREKLANG ‐ HEM‐SKOLA‐KYRKA 
 
A.C.E. vill ge föräldrarna en verklig möjlighet till att ta ansvar för barnens uppfostran och 
ndervisning, står det i ”Rapport om A.C.E.‐undervisning i Sydafrika” s. 18. Föräldrarna u
är involverade i skolans arbete och deras delaktighet kallar man ”Back to parents”. 
 
En del av ”Back to parents” är att man erkänner officiellt och  i sin attityd och sitt age‐
rande att skolan är till för deras barn och att det är de som föräldrar, som är ansvariga 
för barnens uppfostran, uppväxt och påverkan. Man vill medvetandegöra föräldrarna om 
att de har möjlighet att välja en skola, som så långt som det är möjligt överensstämmer 
ed  deras  egen  målsättning  och  syn  på  livet.  Skolan  ska  undervisa  på  det  sätt  som m

föräldrarna skulle ha velat undervisa hemma. 
 
Föräldrarna hjälper till i skolverksamheten så mycket som det går efter deras arbetssi‐
uation. De jobbar ideellt t.ex. inom handarbetet och skolköket, inom kyrkan är de vana t
att hjälpa till och då skolan ingår i församlingsarbetet blir det naturligt att ställa upp. 
 
Man har också något som kallas projektdagar, då föräldrar och barn jobbar tillsammans 
på  skolan  kring  olika  ämnen  eller  teman.  Hela  familjen  är  tillsammans  från  kl. 
8.00‐19.00. Man kan bl.a. ha lovsång och andakt, praktiska arbetsgrupper, kör/drama, 0
idrottsaktiviteter, grillning och andra programpunkter. 
 
En av de speciellt gemenskapsstyrkande sidorna i en A.C.E.‐skola är den nära relationen 
till  kyrkan.  Eleverna  är  inte  bara  förenade  i  samma  skola  utan  också  i  samma  tro.  En 
äsentlig del av skolans verksamhet är  just kontakten med  föräldrar och kyrka. Under 

o
v
årets lopp anordnas olika aktiviteter, som inv lverar dessa parter i skolan. 
 
Skolåret startar med en öppningsgudstjänst  i kyrkan. Varje höst och vår är det ett par 
speciella festarrangemang, som föräldrarna inbjuds till. Eleverna medverkar i kyrkan på 
lika  gudstjänster,  t.ex.  vid  julgudstjänst. De äldre  eleverna är  ofta delaktiga  i  försam‐o
lingens barn‐ och ungdomsarbete. 
 
4.3.2 KRISTET KULTURCENTER 
 
Då A.C.E.‐skolorna  är  knutna  till  den  lokala  kyrkan,  blir  de  en  del  av  ett  lokalt  kristet 
ulturcentrum med stor vardagsaktivitet. Familjen får ett erbjudande från kyrkan, som 
ör både deras andliga och praktiska behov. Det blir ett skyddsnät för familjen. 
k
r
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4.4 SKOLLOKALER 
4.4.1 ”LEARNINGCENTER” 
 
Generellt är byggnadskravet till en A.C.E.‐skola annorlunda än till en skola med traditio‐
ell klasstruktur. Man har t.ex. ingen användning för stora ämneslokaler, som ska rym‐n
ma en hel klass, utan mindre lokaler för gruppundervisning. 
 
Det  första man inrättar på en A.C.E.‐skola är ett centralt rum, ett  ”learningcenter”. Här 
ska  alla  elever  oavsett  ålder,  få  plats  samtidigt.  De  yngsta  eleverna,  förskola  t.o.m. 
rskurs 2, har vanligtvis sin egen lokal. De har behov för mer tid och plats till muntligt å
arbete och motorisk träning i lek och aktiviteter. 
 
I stället för att sitta i bänkar, sitter barnen vid en bänkskiva, som löper längs väggarna. 
De har ansiktet vänt mot väggen. Framför sig har de en liten hylla där böcker och skriv‐
material  förvaras. En skärmvägg på båda  sidor om eleven avgränsar  till nästa kamrat. 
Varje elev har på så sätt sin egen arbetsplats ”office” i ”learningcenter”. Syftet med detta 
är enligt A.C.E. att alla ska få arbetsro och kunna koncentrera sig  individuellt. Man har 
prövat att ta bort en skärmvägg mellan eleverna, men koncentrationsförmågan försvann 
då i hela ”learningcenter”. Om eleverna jobbar tillsammans går de utanför ”learningcen‐
er”, där kan de prata och diskutera utan att störa övriga kamrater. Eleven får själv sätta t
sin personliga prägel genom att fritt utsmycka sitt ”office”. 
 
Här  finns  också  viktiga  uppslag  om  elevens  aktuella  undervisningsplan  och  dagliga 
ålsättningar.  Denna  plats  är  utgångspunkten  för  elevens  olika  ”programpunkter” m

under dagen och det är här den individuella undervisningen äger rum. 
 
I Danmark har man två ”learningcenter”, LC1 och LC2. Grupp A håller till i LC1 med plats 
för 12 elever. Där finns två ”lärare”, en monitor och en supervisor. Övriga grupper håller 
ill i LC2 med 47 platser. Där finns tillgång till sju lärare, fyra supervisorer och tre moni‐t
torer. 
 
Istället för att räcka upp handen ställer barnen upp en flagga på hyllan framför sig, vilket 
också bidrar  till  den  enorma  tystnaden och  lugnet  som  råder  i  ”learningcenter”.  Varje 
elev har två flaggor, en kristen och en nationell, att välja på. I A.C.E.‐Tabor, Köpenhamn 
betyder  den  danska  flaggan  att  eleven  har  ett  praktiskt  problem;  behöver  rätta  en 
uppgift, vill gå på toaletten e. dyl. Den s.k. ”kristna flaggan” med ett litet kors på, betyder 
tt eleven behöver pedagogisk hjälp, det är något man  inte  förstår och behöver  få  för‐

”. 
a
klarat. På detta sätt tillvaratas all ”spilltid
 
4.4.2 KYRKSKOLOR ‐ HEMSKOLOR 
 
e  flesta  av  A.C.E.‐skolorna  är  kyrkskolor.  Skolan  använder  kyrkans  lokaler  på  dagtid D

och kyrkan kan i stort sett genomföra sina aktiviteter oberoende av skolan. 
 
Ofta är ”learningcenter” etablerat i kyrkolokalen. Elevernas arbetsplatser är uppbyggda 
ängs väggarna,  så  stolar och bänkar kan bli  stående mitt  i  rummet. Elevernas  arbets‐
latser är ibland ”rörliga” och kan fällas ihop, vilket ger utrymme för kyrkan. 
l
p
 



 

I  USA  är  det  förhållandevis  vanligt  att  föräldrarna  undervisar  sina  egna  barn  hemma. 
A.C.E.  har  utarbetat  ett  särskilt  ”self‐text”‐material  för  sådana  hemskolor.  EDB‐data 

m regional hjälp för föräldrar, som 
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integrationen är upplagd och det finns erbjudande o
önskar ”supervision”. 
 

4.5 UNDERVISNINGSMATERIAL ‐ PACE 
 
A.C.E. producerar till största delen sitt eget undervisningsmaterial. Den största produk‐
tionen är på engelska. I Danmark har man gjort sitt eget material i historia, geografi och 
ivetvis  på danska. Man har  köpt  rätten  att  kopiera  ur  ett  visst  danskt  läromedel  och g
gjort PACE‐häften av detta. PACE står för Packet of Accelerated Christian Education. 
 
PACE‐häftena används som bas och är uppbyggda för stegvis  individuell undervisning. 
PACE är gjorda så att eleverna själva ska förstå, medan läroböckerna däremot är gjorda 
så att  lärare  ska berätta,  enligt  Ib Mogens  Johansen. PACE är  skrivna  i berättelseform, 
et  är  någon  som  har  varit  på  platsen,  som  berättar.  T.ex.  i  ämnet  ”science”,  kan  det 

 eller en gruva och hur det går till där. 
d
handla om en oljeplattform

tt PACE‐h t
 
E
 

äf e innehåller: 

 1. En målbeskrivning (ämnesmål, ”andligt” mål) 
2. En bibelvers (ska läras utantill) 

 g  (illustrerat genom tecknade se‐
 

3. Presentation av ett kristet karaktärsdra

 
rier) 

 
4. Ett ämnesområde (ca 2 veckors arbete) 
5. Kontroll för elevens skull (”score/check‐up/self‐test”) 
6. Kontroll för lärarens och föräldrarnas skull (PACE‐test) 

 
an har således  lagt  till bibelord, gjort  ”scorekeys”  (facit),  lagt  in rättningsremsor och M

”supervisors initials” etc. i PACE‐häftena man utarbetar. 
 
Svåra PACE finns även på video, bl.a. i biologi har man 10 st. PACE‐videos. Man har lagt 
in  experiment,  instruktioner,  genomgångar,  bildframställningar m.m. på  videos.  I Dan‐
ark har man som målsättning att varje elev ska få en liten videoapparat till sin arbets‐m

plats. 
 
Varje PACE, som är på 30 sidor ska vara färdig inom loppet av ca 14 dagar. Det är alltså 
rav på effektivitet, men erfarenheter visar att det  inte är  svårt  att  leva upp  till detta, k
hävdar man inom A.C.E. 
 
Eleven ska veta om det han/hon gör är riktigt och läraren och föräldrarna ska veta om 
eleven utvecklar sig. Det är ett led i ”uppfostran till medansvar” att låta eleven kontrol‐
era sitt arbete själv. Sådana ”check‐procedurer” är inbyggda i A.C.E.‐materialen. Efter ett l
passande antal sidor testar eleven sig själv med en ”check‐up”. 
 
När en PACE är  färdig  följer en  ”self‐test”,  som omfattar allt  stoff  i det  aktuella häftet. 
Denna kontroll är också för elevens egen skull. Den ska passeras med 80 % rätt för att 
innehållet ska sägas vara inlärt. På så sätt kan eleven överbevisa sig själv och sin lärare 
att han/hon lärt sig innehållet i pågående PACE. 



 

Dagen  efter  det  att  eleven  gjort  färdigt  sitt  PACE‐häfte  ska  han/hon  genomföra  en 
PACE‐test. Det är det avslutande provet, en inlärningskontroll, som ska visa läraren och 
föräldrarna att  innehållet är  lärt. Denna test ska också passeras med 80 %. Om eleven 

etta,  får  eleven  göra  om  det  en  gång  till.  (Rapport  om 
3). 
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inte  lyckas  nå  upp  till  d
A.C.E.‐undervisning, s. 22‐2
 

.6 UNDERVISNING 4
4.6.1 INDIVIDUALISERAD UNDERVISNING ‐ MED ELEVEN I CENTRUM 
 
Läraren  förmedlar  inlärning  framför undervisning och  inlärningen är alltid på elevens 
nivå. Det är eleven och materialet, som står  i centrum och  inte  läraren. Lärarens vikti‐
aste uppgift blir att  ”supervisera” eleven d.v.s.  inspirera,  instruera, motivera, discipli‐g
nera, rosa etc. (Rapport om A.C.E.‐undervisning, s. 20) 
 
De grundläggande färdigheter och baskunskaper som skolan ska förmedla ska tillägnas 
den  enskilda  eleven  och  kräver  därför  individualiserad  undervisning.  Därför  måste 
material  och organisationsformer  vara  anpassade därefter. A.C.E.’s  individuella  under‐
isningsform utnyttjar tiden fullt ut. Läraren ska inte vänta på eleverna och eleverna ska v
inte vänta på varandra. 
 
Lärarinformationen  är  också  individuell.  Eftersom  eleven  får  använda  den  tid  som 
behövs (inom vissa begränsningar) för att lära sig det givna materialet, blir tiden varie‐
rande men inlärningen konstant. Denna arbetsmetod gör att det inte blir någon ”irrite‐
rad väntetid” (på lärare, kamrater, material etc.). Det blir heller ingen idé för eleven att 
jämföra sig med de andra (vem som är bäst, duktigast, snabbast etc.). Därmed avlägsnas 
ågra  väsentliga  orsaker  till  negativa  kamratrelationer  och  känslan  av  otillräcklighet, n
anser man. 
 
4.6.2 UNDERVISNINGSPLANER 
 
Undervisningsplanerna  ingår  i  elevernas  PACE‐häften,  liksom  informationer  och  för‐
laringar.  I vissa  fall,  t.ex.  i  samband med  litteraturundervisning, historia och kyrkohi‐

ska läsas parallellt med PACE‐häftena. 
k
storia rekommenderas undervisningsböcker, som 
 
4.6.3 EN MINIMUMSKOLA ATT VÄXA MED 
 
A.C.E.‐skolan byggs upp som en ”minimumskola”, som innehåller alla minimumkrav till 
vad eleverna ska lära sig. Det är grundläggande färdigheter och baskunskaper. Förenklat 
skulle man kunna säga, att de ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Man hävdar att de 
lesta elever kommer att lära sig mycket mer då de har kapacitet till det. Den utvidgade 
ndervisningsplanen tillgodoser elevernas olika kapacitet till ökad inlärning. 
f
u
 
4.6.3.1 A.C.E. CORE CURRICULUM 
Core  curriculum”  är  kärnan  ‐  ”minimum”  ‐  i  skolans  undervisning.  Den  omfattar  fem 
rundlägga råden: 
”
g
 

nde huvudom

 k 1. Matemati
2. Engelska 
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3. vetensk”Social studies” ‐ samhällsstudier‐beteende
4. ”Science” ‐ naturvetenskap 

ap 
 

5. ”Word building” ‐ ordkunskap‐grammatik 
 
Det är ett väsentligt  läraransvar att eleven arbetar  i  en harmonisk balans med de  fem 
huvudområdena.  I  sina dagliga mål  ska eleven arbeta med  fyra av de  fem ämnena. Ett 
”skolår” omfattar 12 PACE‐häften i varje ämne. En elev ska alltså genomgå 60 häften på 
tt skolår,  för att genomföra ”core curriculum”. Vanligtvis klarar en elev av mer, 65‐70 e
PACE. 
 
Det finns utarbetat material till 12 årgångar i ”core curriculum”. Anknytning finns till det 
ngelska  skolsystemet,  där  ”high  school”  omfattar  de  tre  äldsta  skolåren.  Således  kan 
an säga att gymnasiet är inbyggt i systemet. 

e
m
 
4.6.3.2 A.C.E. EXPANDED CURRICULUM 
Elever,  som har  stor  kapacitet  och  därför  genomför  ”core  curriculum”  för  snabbt,  bör 
yta till en utvidgad undervisningsplan ‐ ”expanded curriculum”. Den innehåller materi‐
l till följan
b
a
 

de fyra områden: 

 1. Djurvetenska

 

p 
2. rivning Litteratur och kreativ sk
3. Bibelläsning 
4. ”God’s world” ‐ geografi 

 
Expanded curriculum” är upplagd  för elever  i  ”klass” 2‐8. Ålder och mognad ska  följa 
nnehållet. 
”
i
 
4.6.3.3 BASIC EDUCATION SELFPACK 
”Basic  Education”  är  en  ytterligare  utvidgning  av  undervisningsplanen  och  erbjuds 
lever, som har kapacitet till att arbeta mer på djupet. Det är en undervisningsplan, som 
r lite svårare, men som annars innehåller samma grundläggande ämnen. 
e
ä
 
4.6.3.4 ELECTIVES 
Electives” är ett brett utbud av  tillvalsämnen som  finns  för den enskilde eleven. T.ex. 

. 
”
mediekunskap, spanska, hemkunskap, lovsång/”samspel”
 
4.6.4 GRUPPUNDERVISNING ‐ SOCIAL FOSTRAN 
 
Social  fostran  är  också  ett  skolansvar,  anser  man  på  A.C.E.  Det  är  viktigt  att  sociala 
relationer får utveckla personligheten till omsorg, hänsyn och förståelse för andra. Här 
raktiseras vad man  lärt av  Jesu karaktär. Man  lägger särskilt  stor vikt vid att alla har p
lika värde och ingen behöver känna sig utanför. 
 
Det  finns  många  möjligheter  till  social  utveckling  t.ex.  gruppdiskussioner,  muntlig 
språkträning och gemensamma aktiviteter som musik och  formgivning. Många ämnes‐
områden förutsätter elevdiskussioner, för att eleverna ska utveckla egna meningar och 
ynpunkter  samt  få  respekt  för  andras.  Det  gäller  en  rad  ”samfundsorienterande  äm‐
en”, men också t.ex. litteratur och språkundervisning. 
s
n
 



 

enna  undervisning  kräver  att  eleverna  är  någorlunda  på  samma  nivå  ålders‐  och 
na ha god gemenskap med varandra. 
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D
mognadsmässigt, för att eleverna ska kun
 
4.6.5 VERKSTADSUNDERVISNING 
 
I en del obligatoriska,  individuella ämnen förekommer praktiska övningar med labora‐
toriearbeten,  t.ex.  i natur och  teknik,  fysik samt kemi. Skolan har dessutom flera prak‐
tiska/musikaliska/kreativa/konstnärliga  områden,  som  kräver  verkstäder.  Det  är  bl.a. 
ämnen  som handarbete,  hemkunskap  etc.  Eleverna  indelas  i  lämpliga  grupper,  inte  så 
ycket  efter  ålder  och  mognad  utan  mer  efter  relationer.  Inget  av  verkstadsämnena 

olut åldersgruppering. 
m
förutsätter en abs
 
4.6.6 PROJEKT 
 
Eleverna  i  grupp  C  och  D  ska  även  genomföra  två  större  projekt  i  danska.  Det  första 
ämnet ska vara inom biologi eller geografi. Det andra ämnet kan de välja mer fritt, t.ex. 
n indisk landsbygd, På Noas tid, Paulus missionsresa, Jordens atmosfär, Statsministern E
i Danmark etc. 
 
A.C.E.‐Tabor har ”adopterat” skeppet ”Arktis Ace”. Eleverna har tillfälle att kommunicera 
med  skeppet  och  kan  välja  detta  som  utgångspunkt  i  sitt  projektarbete.  De  kan  t.ex. 
skriva om Sjöfart, Skeppet eller om Topografin och Geografin i det område, där skeppet 
eglar. Uppgiften bedöms av både skola och rederi. Rederiet har utlovat som pris en resa s
med skeppet under sommarlovet 1994 till den elev som utväljs i A.C.E.‐Tabor. 
 
Målsättningen med  projektarbetet  är,  att  eleven  ska  få möjlighet  att  fördjupa  sig  i  ett 
självvalt  ämne,  att  lära  sig  insamla  stoff  till  ämnet  och  bearbeta  detta,  att  utarbeta 
ppgiften på ett överskådligt sätt och med ett riktigt språkbruk samt att visa sitt enga‐

estämt ämne. 
u
gerande i ett b
 
4.6.7 DATA 
 
På skolan i Tabor har man tillgång till 10 bärbara Macintosh datorer, som är till för alla 
levgrupper. Alla elevernas arbetsplatser är försedda med ett dator‐uttag, som kopplar e
datan till det gemensamma printersystemet. 
 
Användningen av datan varierar i förhållande till de olika åldersgrupperna. Eleverna ska 
lära sig datan och ”växa” med den och förväntas använda datan till vissa ”författarupp‐
gifter” i de olika ämnena. Samtidigt är man noga med att handstilen utvecklas. Eleverna 
ska  få  kännedom  om  en  rad  ”applikationsprogram”  och  särskilda  undervisningspro‐
ram. I dagens läge har man ingen dataundervisning i LC1, på A.C.E.‐Tabor, men hoppas g
att så småningom få in det i ”åk 2”. 
 
Största delen av programmen är A.C.E.’s egen produktion vid utvecklingscentret i Texas. 
”School of tomorrow” är under utveckling och kommer att omfatta både integrerad EDB 
och  interaktiv  video.  (EDB  programmen  styr  videoapparater  och  hämtar 
TV‐bildsekvenser  inne  i  monitorn,  som  i  dessa  förlopp  används  som  TV‐skärm.  Upp‐
giftsläsning och bildskivan växlar  interaktivt.) Det är en  teknisk utveckling,  som A.C.E. 



 

ar utarbetat tillsammans med IBM. I den nuvarande modellen är videosidan baserad på 
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h
VHS‐systemet. (Rapport om A.C.E.‐undervisning, s. 28) 
 
Det finns tanke på att använda EDB i individuell undervisning. Dels är det en teknologisk 

ödvändig och dels ger det möjlighet för en automatik, 
a medarbetarna. 

utmaning, som anses aktuell och n
som på en rad områden kan avlast
 

.7 ELEVFÖRESKRIFTER 4
4.7.1 ELEVEN SÄTTER EGNA MÅL 
 
En av de mest grundläggande förutsättningarna för att en elev ska utvecklas positivt, är 
att  eleven  lär  sig  sätta  sina  egna mål. Mål,  som  kan  uppnås  inom  beräknad  tid.  Inom 
A.C.E. anser man att det gör eleverna medansvariga till sin inlärning och ställer krav på 
em att lära sig hur man lägger upp sitt arbete och hur man sätter uppnåeliga mål från d
dag till dag. 
 
Det viktiga är  inte hur  långt en elev når på ett  år, det viktiga är hur  långt en elev når 
varje dag. Innan dagens slut ska eleven sätta upp mål för nästa dag (under ”supervision” 
v  lärare). Målen sätts  i varje enskilt ämne och i  förhållande till egna personliga förut‐a
sättningar och inte efter klasstandarden. 
 
4.7.2 BELÖNING ‐ BESTRAFFNING 
 
Inom A.C.E. använder man sig av belöningar. När man som elev bär ett större ansvar är 
an berättigad till privilegier. Dessa privilegier är ”friheter” på olika sätt och tänkt som m

uppmuntringar och inspiration i det dagliga arbetet. 
 
I  stora  drag  handlar  det  om,  att  eleverna  tar  ansvar  för  ett  visst  antal  sidor  i 
PACE‐häftena,  håller  ”akademisk  balans”,  inte  får  nämnvärt många  kvarsittningar  och 
kan  förra  månadens  bibelavsnitt  utantill.  Om  man  dessutom  håller  ett  5‐minuters 
föredrag och/eller gör en bokrecension, är villig att hjälpa till vid gudstjänsten eller med 
andra kristna tjänster, är man berättigad till ytterligare privilegier. Privilegierna ger bl.a. 
längre raster och en ökad grad av frihet i ”learningcenter” eller andra ställen på skolan. 
Mina  kommentarer  till  denna  metod  ger  jag  på  s. ( 24)  Eleverna  uppmuntras  till  att 
uppnå fler och fler privilegier, genom att ta på sig större ansvar. 
 
Elevernas ”brott” mot ordningsreglerna registreras på en ”demerit”‐lista. Vid dagens slut 
talar man med de få elever, som överskrider gränsen (3 demerits). De får en lapp med 
sig hem och kvarsittning  följande dag,  20 minuter/ demerit.  Inom A.C.E.‐Tabor menar 
man  att  detta  kan  verka Ute  hårt, men de  vet  också  att  om  reglerna  inte  följs,  blir  de 
fterhand mindre betydelsefulla och alla regler är införda för att försäkra om hög inlär‐e
ning. 
 
I LC1 använder man sig av ett annat system ‐ äppelträd. Eleverna har en äppelträdstavla 
med  fem ”magnetäpplen” och om de  inte är skötsamma,  tas ett äpple bort  från  trädet. 
Om alla fem äpplena är borta vid dagens slut får de kvarsittning följande dag. Om där‐
emot alla fem äpplena sitter kvar,  får de ett stort äpple i papp. Fem stora ihopsamlade 
äpplen på fredagen, betyder att eleven får välja någon premie. Varje ny dag är en ny start 
och alla magnetäpplena finns på plats. Som belöning används också guldstjärnor. 



 

Inom A.C.E. är man väl medveten om att ordet belöning har en negativ klang, men man 
anser dock att en belöning får en positiv och motiverande effekt, när man bygger upp en 

skaraktär. Man  ska  glädja  sig  när  det  går  bra  för  någon  och  upp‐
 går dåligt för. 
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kristen  personlighet
muntra dem som det
 

.8 PERSONAL 4
4.8.1 SKOLLEDARE ‐ PRÄST 
 
Skolan  är  en  institution,  som  är  underlagd  kyrkans  ledarskap.  Kyrkans  präst  är  den 
egentliga  skolledaren.  Prästen  deltar  så  mycket  som  möjligt  i  skolans  andakter  och 
udstjänster och är också ansvarig för att bistå med rådgivning till föräldrar och elever i g
olika familjeförhållanden. (Rapport om A.C.E.‐undervisning, s. 31) 
 
Det  finns en anställd pedagogisk och administrativ  ledare,  som har ansvar  för  skolans 
undervisning.  Denne  är  också  arbetsgivare  för  den  anställda  personalen.  Skolledaren 
ngår också  som  lärare  i  undervisningen  i  ”learningcenter”.  Präst  och  skolledare kom‐i
pletterar och ersätter varandra. 
 
4.8.2 MONITORER OCH SUPERVISORER 
 
å skolans undervisningsuppgifter är annorlunda än i en traditionell skola med klasser, D

har man gett andra benämningar på medarbetarna. 
 
Läraren är ”supervisor” och ansvarig  för elevens andliga och kunskapsmässiga utveck‐
ling.  Läraren är  anställd på  skolan  som personlig  vägledare. Därav ordet  ”supervisor”. 
an anser det viktigt att ta stor hänsyn till att lärarens tider och kraft utnyttjas på bästa 
öjliga sätt. L

M
m
 

äraren har många uppgifter bl.a.: 

 Administrera diagnostiska och standardiserade ämnesprov. 
Hjälpa eleverna att sätta rimliga mål och rätt balansera sina val av ämnen. 

  
 
Ansvara för att en elev inte sätter igång med en PACE‐test, förrän han/hon
är övertygad om att eleven klarar att uppnå 80 % riktiga svar. 

 Vara uppmärksam på  varje  enskilt  barns  situation både  i  skolan och  ge‐
nom föräldrakontakt. 

 
Varje lärare är personligt knuten till ett bestämt antal elever, jämförbart med klasslära‐
re, en s.k. kontaktperson. Denna ansvarar för kontakten med hemmet, att  följa elevens 
kademiska  utveckling  och  att  orientera  både  föräldrar  och  elever  om  de  undervis‐a
ningsmässiga initiativ, som tas för den enskilda eleven. 
 
Monitoren” är en praktisk medhjälpare, som är anställd för att frigöra läraren från vissa 
rbetsuppgift
”
a
 

er. En ”monitor” har bl.a. följande uppgifter: 

 Ansvarar för elevens facitkontroll och ”check‐up’ s”
målsättnin

 veckling. 

. 
 gar. Kontrollerar och hjälper till med elevens 

gsut
 de. 
För journal över elevens undervisnin
Följer upp disciplin och elevuppföran

 Ansvarar för undervisningsmaterial. 



 

Elev ‐ lärarrelationen blir helt annorlunda än i en ”vanlig” skola. Inga elever ska behöva 
vänta på att läraren blir färdig med att lösa problem från t.ex. skolgården. Det finns alltid 
medarbetare till hands, som dels kan ta sig an hänsynsproblem, dels kan garantera att 
undervisningen  fortlöper.  Det  betyder  också  att man  aldrig  är  ensam  om  att  klara  en 
arbetssituation. Det är alltid ro i ”learningcenter”. Ingen lärare ”ropar åt eleven”. Det ska 
isas respekt för eleverna. Därför förekommer tillrättavisningar individuellt och utanför 
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v
”learningcenter”. (Rapport om A.C.E.‐undervisning, s. 32) 
 
En  heltidsarbetare  är  i  ”learningcenter”  från  kl.  08.00‐15.00  och  har  i  stort  sett  inget 
hemarbete,  bortsett  från  föräldrakontakten. Om man  inte  är  ansvarig  för  en  gruppun‐
ervisning är man alltid i ”learningcenter” och hjälper till med att rådgiva och undervisa 
ndividuellt. 
d
i
 
4.8.2.1 UTBILDNING  A.C.E.LÄRARE 
För att arbeta på en A.C.E.‐skola, måste man genomgå en  ”omkodningskurs” efter uni‐
versitetsutbildningen.  Eftersom  lärarutbildningen  har  en  humanistisk  grundsyn  och 
.C.E.‐skolorna en teistisk är det nödvändigt att ”medarbetarna” går denna kurs för att A

ändra sina tankebanor. 
 
Kursen  genomförs  inom samma  ramar och  efter  samma procedurer,  som vardagslivet 
för eleverna på en A.C.E.‐skola. Detta  för att ge  lärarna en personlig upplevelse av den 
rbetsform, som de ska hjälpa sina kommande elever att  fungera i. Kursen tar normalt a
en vecka med fullt dagsprogram och en del hemarbete. 
 
ursen omfattar nio  ämnen med examination  i  varje  ämne.  För  att  få  certifikat  till  att 
ndervisa p  examinationstest med 90 %. 
K
u
 

å en A.C.E.‐skola, måste man klara varje

ofi Kurs 1  Kristen Undervisningsfilos
Kurs 2  Föräldrars rätt och ansvar 
Kurs 3  Disciplin 
Kurs 4  Elevmotivation och Utveckling 

 Framgångssätt (Del 1) 
 Framgångssätt (Del 2) 

Kurs 5  Undervisningsplaner och
ner och
gen 

Kurs 6  Undervisningspla
Kurs 7  Bibeln i Undervisnin

  Skolorganisation 
  Kristen skolledning 

Kurs 8
Kurs 9

 

4.9 SCHEMA 
 
I A.C.E.‐Tabor varar  elevens  skoldag  från kl.  08.30‐14.45. De yngsta  slutar omkring kl. 
12.25. Det individuella arbetet är mycket resurskrävande och därför bör eleverna högst 
rbeta med det 3‐4 h/dag och det bör ligga i början på dagen. De yngsta bör arbeta högst a
25 min. i sträck och de äldre 45 min. 
 
Skoldagen  startar med morgonsamling,  som  innehåller  bibelläsning,  lovsång  och  bön. 
Man har en ”minnesvers” eller ett sammanhang från bibeln, som man lär in och repete‐
rar varje morgonsamling under en månads tid, varefter det blir en ny minnesvers. Det 
kan  också  vara  olika  praktiska meddelanden.  Därefter  börjar  det  individuella  arbetet 
med  PACE‐häften,  som  utgör  30 %  av  skoltiden.  Detta  arbete  avbryts  då  och  då  av 



 

ruppundervisning  i  utvalda  ämnen  t.ex.  språkträning,  ”kreativa  ämnen”,  musik  och 
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g
hemkunskap. 
 
På måndagsmorgnarna  får  eleverna motta  bevis  för  förra  veckans  genomförda  PACE. 
Det  framgår  av  ”kvitteringen”  vilken  PACE  de  har  genomfört  och  vad  resultatet  på 
ACE‐testen blev. Dessa elever tas fram och applåderas. Det utdelas privilegier för den 

ever, som a
P
påbörjade veckan till el v olika orsaker gjort sig förtjänade av dessa. 
 
På  onsdagsmorgnarna  är  det  en  extra  lång morgonsamling,  som börjar med  sång  och 
bön.  Skolans  anslutna  präst  eller  en  av  ”ledarna”  håller  i  samlingen  och  man  läser 
emensamt ur bibeln. Var och en har sin egen bibel med sig. De yngsta använder sig av 

t
g
”bogen” ‐ en översättning, med et  enkelt språk. 
 

edagseftermiddagar  och  kallas  ”extra‐curricular 
ten på fredagseftermiddagar för samtliga elever. 

Exkursioner  och  liknande  läggs  på  fr
ctivites”. I Danmark har man lagt idrota
Varje elev har sitt individuella schema. 
 
Av praktiska  skäl  är det  indelat  i  lektioner, men det  är  inte  säkert  att  gruppundervis‐
ningen varar hela lektionen. Om gruppundervisningen är färdig tidigare sänds eleverna 
tillbaka till ”learningcenter”, för att  fortsätta arbetet med sina egna mål. Därutöver har 
de ett målschema, där de  sätter upp sina egna mål  i  arbetet med PACE och ett  vecko‐
schema, som är en översikt över utvecklingen i de individuella ämnena, under året. Det 

 och när de utförts, som syns i veckoschemat. 100 % rätt på 
rna och minst 80 % ger en silverstjärna på veckoschemat. 

är resultaten i PACE‐testen
PACE‐testen ger en guldstjä
 

4.10 FINANSIERING 
 
A.C.E.‐skolan i Tabor finansieras genom bidrag och gåvor. Vid årsslutet 1992 kunde man 
onstatera att det  första hela verksamhetsåret man bedrivit skolan gått  ihop och även k
gett ett litet överskott, som kunde användas för investeringar. 
 
Taborförsamlingen har stått för lokaler, elektricitet och städning. Det statliga stödet var 
kr 28 000 per barn. Föräldrarnas avgift Dkr 300 per barn och månad Man har också 
ottagit gåvor från Folkskolans Utvecklingsråd och enskilda m.fl. 

D
m
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5. DISKUSSION AV A.C.E.‐
5.1 A.C.E. ‐ EN SKOLA I TIDEN? 
 
Man kan fråga sig om A.C.E. är en skolform som kan ge oss betydelsefulla impulser, om 
en har något nytänkande, som dagens skola bör sträva efter, eller om det är en pedago‐d
gik som tillhör en gången tid? 
 
Det  kan,  anser  jag,  uppstå  vissa  komplikationer  när  man  ställer  en  kristen  friskola  i 
relation till en kommunal s.k. ”vanlig” skola. Det hade onekligen varit enklare att jämföra 
A.C.E.‐Tabor med andra kristna  friskolor. Min målsättning har emellertid  inte varit  att 
jämföra eller granska olika kristna friskolor utan att se om A.C.E.‐pedagogiken har något 
att ta fasta på, något som skulle berika religionsundervisningen i vår kommunala skola. 
Vi  kan  säkert  alla  vara  överens  om  att  undervisningen  i  synnerhet  i  religionskunskap 
an  behöva  förnyas  eller  förbättras.  Därför  var  det  naturligt  för  mig  att  jämföra k
A.C.E.‐skolan med den ”vanliga” kommunala skolan. 
 
Vi  lever  i  ett  pluralistiskt,  demokratiskt  samhälle,  där  det  råder  religionsfrihet.  Vår 
ommunala skola är en skola för alla, (Lgr 80). Den ska bygga på en kritisk humanistisk, k
vetenskaplig grund. 
 
A.C.E.‐skolan bygger däremot på en teistisk grund, förankrad i bibeln och har således en 
annan  grundsyn  än  den  kommunala  skolan.  A.C.E.‐pedagogiken  skiljer  sig  från  den 
kommunala  skolans  kritiska  vetenskapliga  grundsyn.  A.C.E.‐skolan  är  en  vad  vi  kallar 
onfessionell friskola och måste därför ses som ett alternativ till den kommunala skolan. k
Eleverna som går där har själv valt det. 
 
.C.E.‐skolan  riskerar att  inte  leva upp  till den allsidighet och  information om oliktän‐

tiskt samhälle. 
A
kande, som fordras i ett pluralis
 
5.1.1 INDIVIDUALISERING 
 
”Individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt få prägla arbetet … Det innebär 
också att olika elever  får olika  lång  tid  för att  lära sig något. Ett och samma arbetssätt 
passar  inte alla elever, också arbetssättet måste  individualiseras …”  (citat ur Lgr 80)  I 
agens skola poängteras det att det är viktigt att man utgår från varje enskild individs d
förutsättningar. 
 
Då vi  vet att  en  skolklass vanligtvis består av elever  i ungefär  samma ålder, men med 
ganska  stora  skillnader  när  det  gäller  mognad  och  begåvning,  kan  det  vara  svårt  att 
tillgodose varje  enskild  elevs behov. Detta  är  självfallet  också  en  resursfråga.  I  svensk 
rundskola är det fastställt i  lag att alla elever har rätt till undervisning i överensstäm‐g
melse med sina förutsättningar. 
 
A.C.E. är en utarbetad pedagogik, som tagit fasta på just detta och således uppbyggt en 
individualiserad undervisning med eleven och materialet i centrum. Utan att ta ställning 
ill individualiseringens innehåll tror jag mig våga påstå, att det finns en del att lära för 
år kommunala skola i detta avseende. 
t
v
 



 

På 1960‐talet var programmerad undervisning populär, vilket är en slags förproducerad 
undervisning  i  form av häften. Programmerad undervisning kopplades  ihop med Skin‐
ners  teorier,  därför  att  varje  sekvens  lärdes  in  efter  principerna  för  ”operant  beting‐
ning”. Det hela bestod i att fylla i rätt svar i en ruta och belöningen var att få bekräftelse 
på rätt svar genom facit,  inbyggt i systemet. Programmerad undervisning fungerade så 
att eleverna arbetade individuellt med var sitt häfte. Under 1960‐talet ställde man stora 
förhoppningar till denna undervisningsform. Man trodde att den kunde lösa differentie‐
ingsproblemen  i  sammanhållna  klasser.  Mottot  var  självinstruerande  läromedel  och 
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tempodifferentiering, d.v.s. att varje enskild elev skulle arbeta i sitt eget tempo. 
 
Erfarenheterna med  att  ersätta  vanlig  undervisning med programmerad  undervisning 
var dock inte så goda. Eleverna blev fort uttråkade av att lektion efter lektion sitta med 
samma häfte,  vilket  ledde  till  att  intresset minskades och prestationen blev  sämre. De 
ehövde minst  lika mycket hjälp av  läraren som förut. De sociala  fördelar som gemen‐b
sam undervisning har försvann också, (Imsen G., 1988, s. 315‐316) 
 
Jag  tycker mig  finna några  drag  av  detta  undervisningssätt  i  A.C.E.’s  individualiserade 
system.  Eleverna  har  sina  PACE‐häften  (ett  förproducerat  material),  där  de  stryker 
nder  rätt  svar  och  får  bekräftelse  på  rätt  svar  genom  ”score‐keys”  (facit),  som  en u
belöning. 
 
Inom  A.C.E.  är  det  dock  endast  30 %  av  tiden,  som  är  PACE‐tid  och  under  övrig  tid 
örekommer det gruppundervisning och dylikt  till  en  stor del,  vilket gör att de  sociala f
relationerna tillvaratas, något som lätt kommer bort i programmerad undervisning. 
 
I samtal med elever och lärare framkom det, att eleverna trots allt tycker det är roligt att 
jobba med samma typ av häften. De känner igen sig i materialet och vet hur det fungerar. 
lever, som tidigare gått på andra skolor (t.ex. danska kommunala skolor, danska krist‐E
na friskolor, svenska kristna friskolor) ansåg att de lärde sig mer med detta system. 
 
A.C.E.’s individuella ”system” gör, att eleverna inte enkelt kan jämföra sig med varandra, 
då de  tillhör en grupp och  inte en klass. Grupperna är  indelade mer efter mognad och 
relationer  än  ålder  och  en  elev  kan  t.ex.  tillhöra  grupp  B  i  matematik  och  grupp  C  i 
danska. Dessutom har varje elev sitt  individuella schema och  jobbar således med olika 
mnen  i  ”learningcenter”, vilket också bidrar  till att det  inte blir någon ”negativ” kam‐ä
ratpress på eleverna. 
 
Varje elev sätter upp sina egna mål, som ska avklaras under dagen, vilket också bidrar 
till  att  eleven  får  jobba  i  sin egen  takt,  efter egna  förutsättningar. Det kan påpekas att 
en nu  föreslagna  svenska  läroplanen är  inriktad på  liknande  synsätt med kursplaner d
och kursrelaterade betyg. 
 
Man  kan  dock  fråga  sig,  om  det  inte  blir  någon  tävlan mellan  eleverna,  om  vem  som 
inner  flest  antal  PACE‐häften  på  en  månad  eller  dylikt.  Enligt  Ib  Mogens  Johansen h
(rektor, A.C.E.‐Tabor) är det mycket sällsynt, men det har trots allt förekommit. 
 
PACE‐häftena  förekommer  också  på  olika  nivåer, med  olika  svårighetsgrader  och  för‐
djupningar. A.C.E. Core‐Curriculum är baskursen, som alla bör klara. Är man effektiv och 
arbetar snabbt, får man byta til Expanded Curriculum (utvidgad kurs). Elever, som har 



 

kapacitet att arbeta mer på djupet, erbjuds ytterligare utvidgning av undervisningspla‐
en,  Basic  Education,  som  är  lite  svårare.  Härigenom  försöker  man  ge  eleverna  ett 
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arbetsmaterial, som ska stimulera dem och som utgår från deras egen nivå. 
 
De olika nivåerna på PACE‐häftena ”slår ut” en del av ”tävlingen” mellan eleverna. Inom 
A.C.E.‐Tabor har det hänt att man kamouflerat omslaget på PACE, för en elev i ett speci‐
llt ämne, d.v.s. bytt omslag på den, för att eleven ska tro att han/hon jobbar på en högre e
nivå, än själva innehållet i PACE. 
 
Man kan diskutera  om de  individuella  PACE‐häftena  är pedagogiskt  bra  upplagda? Då 
materialet är självgående och eleverna rättar sina PACE‐häften själva är det naturligt att 
man har  färdigtryckta  facit  s.k.  ”score‐keys”, med de  ”rätta”  svaren. Här  finns dock en 
brist  enligt  min  mening.  Många  gånger  finns  det  flera  rimliga  svarsalternativ  på  en 
uppgift, vilket inte står omnämnt i facit. Eleverna kan då få uppfattningen att det endast 
inns  en  korrekt  lösning  på  problemet  eller  frågeställningen  och  givetvis  ser  de  sitt f
alternativ som det felaktiga. 
 
PACE‐häftena  är  dessutom  ofta  utformade  med  flervalsalternativ,  där  det  gäller  för 
leven att stryka under rätt svarsalternativ. Kanske eleven har ett rimligt svar, som inte e
finns med som alternativ. Systemet främjar således knappast kritiskt tänkande. 
 
Jag anser det viktigt att eleverna får förståelse för, att det kan förekomma en rad tänk‐
bara svar och att deras svar inte behöver vara felaktigt. Det har sitt odiskutabla värde, 
ror  jag,  att  elever  får  klart  för  sig  att  det mesta  inte  är  statiskt,  att  ståndpunkter  och t
”vetenskaplighet” kan komma att ändras. 
 
En del  av PACE‐häftena är  från 70‐talet  och därmed en aning  förlegade och dessutom 
ycker jag att många har en tråkig layout, en del är rätt och slätt svartvita. Skolmaterial t
behöver ständigt förnyas och följa med utvecklingen i tiden, anser jag. 
 
Inom matematiken är det vägen fram till svaret, hur eleven tänker, som är det viktiga, 
nligt  min  mening.  Uppgifterna  kan  många  gånger  lösas  på  flera  olika  sätt,  trots  att e
endast ett svar är riktigt. 
 
Inom A.C.E. förekommer det visserligen gruppundervisning i ett flertal ämnen, men inte 
i matematik. Jag anser, att det är nödvändigt au ”tala” matematik, au få höra hur andra 
tänker kring ett problem och löser detta. Det behövs således tid för utbyte av varandras 
resonemang,  även  i matematik.  ”Läraren”  (Supervisorn)  får  visserligen  en uppfattning 
m  hur  eleven  tänker,  då man  har  individuella  samtal  i  ”learningcenter”,  men  är  det o
tillräckligt? Jag tycker knappast det. 
 
rågan återstår hur man åstadkommer ett självgående individualiserat material, utan att F
ha färdigproducerade svar? Jag har svårt för att se om detta är möjligt. 
 
Den engelske sociologen och pedagogen David Hargreaves hävdar att en ensidig fokuse‐
ring på  individen gör skolan  inriktad på omsorgen om elevens utveckling och självför‐
verkligande och missar  fostran till gemenskap och gemensamt ansvar  i samhället. Han 
menar vidare att ”individualismens misstag är tron på att om skolan bara kan utveckla 



 

arje enskild elevs självtillit, oavhängighet och autonomi kan samhället bli i stånd till att 
988, s. 386) 
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ta vara på sig självt.” (citat ur Imsen G., 1
 
5.1.2 BELÖNING ‐ BESTRAFFNING 
 
Inom A.C.E.‐pedagogiken förekommer en viss typ av beteendemodifikation (olika former 
för belöning  i  uppfostran och undervisning  i  avsikt  att  förändra  individens beteende  i 
bestämd  riktning).  ”Beteendemodifikation  bygger  i  huvudsak  på  Skinners  teori  om 
perant  betingning.  Det  är  speciellt  grundprincipen  om  att  beteende  förstärks  genom o
efterföljande belöning, som är hämtad från Skinner.” (citat ur Imsen G., 1988, s. 79) 
 
Att förbättra en elevs beteende kan ofta vara ett långvarigt arbete. Det är viktigt att man 
från början inte sätter förväntningarna för högt och att man väljer mål, som är realistis‐
ka  för  eleven  att  uppnå.  Det  gäller  också  att  hitta  ett  belöningssystem,  som  fungerar. 
Belöningens värde är helt beroende av vad eleven uppfattar som attraktivt. Det har att 
göra med den aktuella situationen, vad eleven önskar sig  just då.  ”En del amerikanska 
lassundersökningar visar att mycket av det spontana beröm som lärare  i bästa avsikt k
ger eleverna i det hela taget inte fungerar som belöning.” (citat ur Imsen G., 1988, s. 83) 
 
Att berömma positivt beteende hos eleverna är en betydelsefull del av lärarens dagliga 
rbete, när det gäller värderingsfrågor. Det finns dock ett problem, som är kopplat till all a
värdering; några elever har behov av mer beröm än andra. 
 
Eleverna  på  A.C.E.‐Tabor  står  alla  under  samma  belöningssystem,  vilket  gör  att  alla 
elever dras under en kam, vad gäller beröm. Jag tror dock  inte att det är ett stort pro‐
blem,  eftersom  grupperna  är  mer  homogena  än  i  en  vanlig  klass.  Eleverna  har  en 
emensam kristen grundsyn, således samma etiska värderingar och har i regel vuxit upp g
under relativt likartade förhållanden. 
 
Inom A.C.E. använder man sig av symbolisk belöning. (Betygen i skolan är ett exempel, 
som kan  fungera  som symbolisk belöning.) Eleverna på A.C.E.‐skolorna  får bl.a.  silver‐ 
eller  guldstjärna  på  sina  veckoscheman,  beroende  på  om de  klarat  sin  PACE‐test med 
minimum  80 %  eller  100 %.  I  Danmark  använder man  sig  endast  av  guldstjärnor  för 
enomförd  PACE.  Alla  elever  kommer  således  att  få  en  guldstjärna  förr  eller  senare, g
vilket gör det mer rättvist. 
 
Individen  är  ofta  inte  speciellt  bra  på  att  arbeta mot  långsiktiga mål.  Uthålligheten  är 
liten och konkurrerande frestelser tar gärna överhand. Därför bör man dela upp materi‐
let i delmål. För vart och ett delmål som nås ges en symbolisk belöning. (Imsen G., 1988, a
s. 86‐87) 
 
Inom  LC1  är  äppelträdet  ett  exempel  på  detta.  Om  alla  magnetäpplen  sitter  kvar  vid 
dagens slut får de ett stort äpple av papp. Fem stora äpplen av papp betyder att de får 
välja  en  liten  premie.  D.v.s.  när  ett  visst  antal  symboler  har  samlats  ihop  kan  dessa 
”växlas in” till en större, konkret belöning. Man skulle också kunna se äppelträdet, som 
tt  bestraffningssystem.  Om  eleven  inte  sköter  sig,  plockas  ett magnetäpple  bort  från 
rädet, vilket ses som en bestraffning för eleven. 
e
t
 



 

Under min vistelse på A.C.E.‐Tabor  fick  jag höra  talas om ett  fall, då man tagit bort ett 
magnetäpple  från  en  liten pojke. Han hade  vägrat  jobba  i  sitt  häfte  och därmed målat 
svart över hela sidan.  ”Läraren” pratade vänligt med honom och han  fick en ny chans, 
men det slutade med att den nya sidan blev svartmålad den också. ”Läraren” sade då åt 
pojken att det  inte var snällt av honom att göra på det sättet, och att hon nu måste  ta 
bort  ett  äpple  från  hans  träd.  Ögonen  var  stora  på  kamraterna  och  likaså  på  den  lille 
pojken. Nästföljande dag är alltid en ny start, det gamla är glömt! Dagen efter var pojken 
näll och skötsam, han hade fått sig en läxa. Jag är långt ifrån säker på att detta var ett 
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försvarbart sätt att tillrättavisa. 
 
Inom A.C.E.‐Tabor använder man sig också av Ansvar/Privilegier. Systemet går ut på att 
eleven  ska  lära  sig  ta  ansvar  för  olika  uppgifter  och  om  eleven  klarar  detta  belönas 
han/hon med privilegier. Det  innebär att eleven får en typ av ”friheter”  i ”learningcen‐
ter”,  längre  raster,  lek  på  datan,  hjälpa  till  i  LC1 med  t.ex.  läsning,  spela  spel  eller  gå 
renden, hjälpa till på kontoret etc. Man kan diskutera om vissa av privilegierna ses som ä
attraktiva belöningar för eleverna, ex. gå ärenden? 
 
Det förekommer också en demerit‐lista, med regler som eleven ska följa. Om eleven inte 
åller  sig  till  reglerna,  får  han/hon  en  demerit.  Tre  demerits  leder  till  kvarsittning h
följande dag. 
 
Man kan ifrågasätta om det är nödvändigt med alla dessa belöningar och bestraffningar? 
Personligen  tror  jag  inte  man  kan  ha  överseende  med  alla  icke  önskade  beteenden  i 
hopp om att de ska försvinna av sig själv. En elev, som ställer till bråk, är ohövlig och inte 
följer de regler som råder, måste uppmärksammas och  tillrättavisas på något sätt. Om 
man inte gör detta kommer elevens uppförande att få sociala följder t.ex. som modellin‐
lärning. De andra eleverna ser att ”det går an” och andra blir störda i sitt arbete. Elever 
kan  också  ställa  till  bråk  för  att  testa  var  läraren  sätter  sina  gränser.  Om  läraren  inte 
markerar gränserna, kan bekymmer dyka upp på lång sikt. Det gäller att sätta gränserna 
å  ett  sådant  sätt,  att  man  undviker  olyckliga  biverkningar,  som  kan  förstärka  icke p
önskvärt beteende. 
 
”Bestraffning innebär i sig ingen vägledning för eleven. Medan belöning säger: ‘Upprepa 
det du gjorde!’, så säger bestraffningen:  ‘Sluta med det där!’ Men det talar  inte om vad 
leven ska göra istället. I värsta fall kan man få ännu en oönskad respons som resultat.” e
(citat ur Imsen G., 1988. s. 90) 
 
Överdrivet och ofta  förekommande användning av bestraffning kan på ytan ge önskad 
effekt, men kommer knappast att skapa  inre ro och trygghet hos eleven. Samma gäller 
för belöningar, om de förekommer för ofta rubbar de den ”inre” motivationen.  I stället 
ör att bygga på yttre belöningar borde man bygga mer på  individens egen nyfikenhet f
och lust till inlärning. 
 
Inom A.C.E. förekommer tillrättavisning individuellt. Om eleven inte uppför sig korrekt 
tar  man  ut  eleven  för  samtal.  Jag  upplevde  detta  en  gång  under  mitt  besök  på 
A.C.E.‐Tabor. Det var grupplektion i ämnet handarbete och eleverna höll på att sy. En av 
flickorna tyckte att allt blev fult, gick omkring och gnällde. Hon tyckte allt var tråkigt och 
vägrade göra någonting. Hon var allmänt  irriterad, vilket även  jag kände,  trots att hon 
fick mycket hjälp och bemöttes med kärlek och vänliga ord. 



 

Till slut bad ”läraren” att hon skulle följa med ut. Flickan kom inte in igen och vad som 
hände utanför dörren är  okänt  för mig.  Senare  tog  ”läraren”  fram  flickans handarbete 
ch sydde, för att flickan inte skulle bli efter med sitt handarbete, vilket kan diskuteras 
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o
riktigheten i. 
 
Man kan fråga sig om det är positivt eller negativt att tillrättavisningar sker individuellt? 
I de flesta fall upplever jag det positivt. Eleven ifråga behöver inte känna sig utpekad och 
förnedrad inför kamraterna. Jag vet att det förekommer tillrättavisningar i grupp inom 
A.C.E., t.ex. om flera parter är inblandade i problemet. I vissa fall tror jag att det kan vara 
ra för hela gruppen att få vara med och diskutera problemet, för att få förståelse för hur b
problem kan uppstå och lösas. 
 
ag anser, att det finns en risk för att man får en elitskola,  i ett system med belöningar 

dra individens beteende i en bestämd riktning. 
J
och bestraffningar för att förän
 
5.1.3 PÅ BIBELNS GRUND 
 
A.C.E.’s  målsättning  är  att  ge  barnen  en  uppfostran,  som  grundar  sig  på  bibeln.  Man 
försöker att så noga som möjligt förklara innehåll och konsekvenser av de karaktärsdrag 
som  framträder  i  Jesu  liv.  Lärarna  försöker  i  största  möjliga  mån  själva  leva  upp  till 
dessa och vara positiva förebilder för eleverna. De möter eleverna med vänlighet, kärlek, 
örlåtelse,  glädje,  tålamod,  hjälpsamhet  etc.  Man  har  avspeglat  dessa  karaktärsdrag  i f
elevernas PACE‐häften, så att de ska kunna förstå och förhålla sig till dem. 
 
leverna belönas med ”privilegier” om de t.ex. tagit ”ansvar” och utfört en ”god gärning”, E
en s.k. kristen tjänst i skolan eller i kyrkan, t.ex. att de följt yngre barnen till bussen. 
 
Mina  intryck  från  studiebesöket på A.C.E.‐Tabor är positiva,  så  till  vida att man  lyckas 
verföra  och  presentera  karaktärsdragen  i  bibeln.  Huruvida  dessa  karaktärsdrag  bör ö
indoktrineras eller ej är givetvis en tros‐ eller bedömningsfråga. 
 
A.C.E.‐Tabor har funnit 60 karaktärsdrag i Jesu liv i N.T. T.ex. tålamod, vänlighet, hänsyn, 
förlåtelse,  kärlek,  förtroende,  tacksamhet,  frimodighet,  respekt,  ärlighet,  hjälpsamhet, 
glädje,  självbehärskning,  lydnad,  vishet,  ödmjukhet, mildhet, mod  etc.  Enligt min  upp‐
fattning  kan  det  finnas  risk  för  att  eleven  fostras  till  för  stor  underdånighet.  Varje 
PACE‐häfte  innehåller  ett  karaktärsdrag,  som  illustreras  med  tecknade  serier  ur  var‐
agslivet.  Om  detta  är  det  bästa  sättet  att  belysa  karaktärsdragen  kan  i  och  för  sig d
diskuteras. 
 
Videon, som Ib Mogens Johansen spelade in under sin resa i Sydafrika, visar att eleverna 
även  har  drama,  med  exempel  ur  bibeln,  för  att  behandla  dessa  karaktärsdrag.  Min 
uppfattning är att även elever med icke kristen bakgrund skulle dra stor nytta av att lära 
om Jesu karaktärsdrag. Skulle det kunna ha en negativ inverkan på eleverna? Eller skulle 
det vara ett försök till kristen påverkan? Jag tror att om elever fick lära sig lite mer om 
ur man ska vara och handla som medmänniska, skulle vårt samhälle och våra skolor få h
en annan prägel. 
 
Det rådde en starkare gemenskap eleverna emellan, än  jag mött på någon annan skola 
tidigare.  Detta  trots  att  eleverna  från  förskolan  upp  till  åk.  10  hade  lunch  och  raster 



 

samtidigt. De äldsta eleverna lekte med de yngsta, och pojkar lekte med flickor, som en 
enda  stor  familj. Mycket  beror  nog  på  att  det  är  en  liten  skola,  59  elever, men  säkert 
pelar ”karaktärsdragen” en stor roll. Sådana här gånger är det lätt att man får intrycket 
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att det inte förekommer mobbing eller andra dylika problem. 
 
I  samtal med  Ib Mogens  Johansen  framkom det dock att det har  förekommit och  före‐
kommer mobbing fastän i mycket liten utsträckning, jämfört med andra skolor ”lärarna” 
jobbat  på.  Han menade  också  att  det  säkerligen  förekom  fall  av mobbing,  som de  var 
omedvetna om. Många av barnen har tidigare gått på stora skolor med många barn, där 
e lärt sig att ”överleva”; att slå varandra, skälla på andra och slå sig fram med armbå‐

s. 
d
garna för att komma någonstan
 
Ib M.  Johansen menar,  att  det  tar  tid  innan  eleverna  lär  sig  att  de  inte  behöver  ta  till 
knytnävarna  eller  ”vässa  tungan”.  Inom A.C.E.‐Tabor bearbetar man  situationer  av det 
här slaget. Eleverna får lära sig att inte provocera eller reta varandra. Man måste försöka 
lösa  en konflikt  och kompromissa.  I  Sydafrika  tog det  två  år att  ändra attityderna hos 
leverna.  A.C.E.‐Tabor  är  nu  inne  på  sitt  andra  år  och  de  börjar  så  smått,  enligt  dem e
själva att se en attitydförändring hos eleverna. 
 
PACE‐häftena innehåller även en bibelvers, som eleverna ska lära utantill. Bibelversen, 
som står skriven syftar till något av Jesu karaktärsdrag. Serieillustrationerna som sedan 
följer belyser detta och avsikten är att eleven förstår och lär in. Har man klarat en PACE 
ska man också ”klara” att leva efter karaktärsdragen. Dessutom har man ett bibelavsnitt, 
som man  lär  in och repeterar varje morgonsamling under en månads tid. Därefter blir 
det ett nytt bibelavsnitt som ska läras in. Under mitt besök var det psalm 8 som inlästes. 
På detta  sätt  lär barnen sig en  stor del  av bibeln utantill. Om detta arbetssätt,  att  lära 
tantill, skulle vara det bästa för att ge eleverna bibelkunskap, kan ifrågasättas. Jag tror u
knappast det. 
 
Morgonsamlingarna innehåller även sång och bön. På onsdagsmorgnarna då det är extra 
lång  morgonsamling,  deltar  även  skolans  anslutna  präst  och  delger  något  ur  bibeln, 
samtalar med barnen om personliga erfarenheter och händelser. Detta blir helt naturligt, 
eftersom skolan är starkt sammankopplad med kyrkans verksamhet. Prästen har också 
amiljerådgivning. Detta bidrar till att skola och kyrka blir som ett skyddsnät för famil‐f
jen. 
 
Då A.C.E. är en kristen friskola är morgonsamlingar av det här slaget  inget uppseende‐
väckande. Man  kan  fråga  sig,  hur  reaktionen  skulle  bli  om man  införde  denna  typ  av 
amlingar  i  den  ”vanliga”  skolan  idag? Men  ända  fram  till  60‐talet  förekom det  under s
benämning ”morgonbön”. 
 
”Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissa‐
de om att dessa inte blir påverkade från skolans sida till förmån för den ena eller andra 
av  inbördes kämpande åskådningar och uppfattningar.” (citat ur Lgr 80, s. 18) Jag tror 
däremot att skola och kyrka bör utveckla ett visst samarbete där båda parter skulle  få 
tbyte. Prästen kan komma till skolan och berätta vad kyrkan står  för och skolan göra 
tudiebesök, få del av missionsprojekt etc. 
u
s
 



 

Skolan bör vara på alerten och öppen för nya vägar att få kunskap. Sofia 9F: 
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” De flesta människor vill väl få ut något av sitt liv. Så känner jag det också, men jag vet 
inte riktigt vad det är jag vill få ut av det. Att ett barn föds måste ju ha en mening, men vad 
är meningen? Mina föräldrar ville ha ett barn och jag blev till. Jag tycker det är roligt att 
leva, men varför ska jag leva? Vi människor ingår i en livscykel som håller jorden vid liv  
men varför finns cykeln? Ibland tänker jag att ett vardagligt liv, som jag antagligen kom
mer att leva, inte har någon funktion för efterkommande. Vad är meningen med vårt liv? 
Ska vi göra något särskilt med det? Jag tror att det finns en Gud, även om jag inte förstår 
mig på honom. Livet är kanske något som man inte ska förstå, varför man lever. Att resa 
och ha kul med kompisar, skaffa familj, arbeta osv.  kan det ge Gud något? Jag är nyfiken 
på framtiden och ser fram mot många saker här i livet. Men samtidigt är jag fruktansvärt 
rädd ibland, när jag tänker på vad ledarna i USA och Sovjet kan göra med vår jord, och alla 
dessa gifter som förpestar luften. Kommer vår  jord att explodera innan  jag dör? Kommer 
et att växa träd och växter på marken? Livet är en stor gåta  men en bra ”uppfinning” är d
det!” (Ur På ett dammkorn i universum, Orlenius K., 1990) 
 
Bland ungdomar ute i dagens skolor finns ett stort behov av att få bearbeta de existenti‐
lla  frågorna, men hur möter vi  som  lärare dem? Hur agerar kyrkorna  inför dessa be‐e
hov? Var finns föräldrarna? 
 
Eftersom A.C.E. är en kristen skola förekommer det inget religionsämne, man ser snara‐
re allt som kristendomsundervisning. En av mina frågor till Ib M. Johansen var, om det 
överhuvudtaget förekom undervisning om övriga världsreligioner? Det visade sig att de 
läser om andra religioner i samband med andra ämnen. T.ex. hinduism behandlas då de 
läser om Indien. De studerar inte övriga religioner i detalj, men de anser det viktigt att 
eleverna har kunskap om hur andra människor  tänker. Personligen anser  jag det vara 
ycket angeläget, att elever får undervisning om världsreligioner. Vi lever i ett pluralis‐

  r i
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tiskt samhälle, där många kulturer med olika synsätt och  elig onsåskådningar råder. 
 
Det  gäller  sålunda  att  ha  respekt  för  varandras  åsikter  och  synsätt  i  ett  demokratiskt 
samhälle med  religionsfrihet.  Här  kan man  stanna  upp  och  ställa  ett  par  frågor.  Kon‐
fronteras eleverna på en A.C.E.‐skola med personer med annan livsåskådning, då de alla 
har samma livssyn, grundad på kristendomen? Detta anser jag är av vikt, dels för att det 
fördjupar  den  egna  livsåskådningen,  dels  ger  det  insikt  om  att man  kan  se  saker  från 
olika håll,  vilket utvecklar  förståelse och  tolerans mot oliktänkande. Eller är det  så att 
kärlek och  trygghet,  som de omges med gör dem  till  trygga och harmoniska  individer 
ed  starkt  självförtroende  och  förmår  dem  att  vara  hjälpsamma mot  sin  nästa?  Här m

finns säkert ”rum” för flera frågor och med varierande svar! 
 
Ib Mogens Johansen såg  i alla  fall  inte detta som ett problem, utan menade att vi  lever 
alla i samma samhälle och påverkas av detta. Vi influeras av olika åsikter och livsåskåd‐
ningar på olika sätt dagligen, bara genom att vi lever i samhället, tar del av massmedia 
etc.  Eleverna  på  skolan  umgås  även  med  kamrater  med  annan  livsåskådning  utanför 
skolan och konfronteras på detta  sätt med människor  i  sin egen ålder.  Ib M.  Johansen 
enar  vidare  att  A.C.E.‐eleverna  liksom  andra  elever  genomgår  kriser  och  problem, 
frågasätter och tvivlar ibland, vilket bearbetas på lektionerna. 
m
i
 



 

  HUR  BEDRIVS  DAGENS 
? 
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6.  ENKÄTUNDERSÖKNING
RELIGIONSUNDERVISNING
6.1 UPPLÄGGNING AV ENKÄTEN 
 
För  att  få  ut  enkäter  till  lärare  tog  jag  hjälp  av  mina  ”lärarkandidatskamrater”,  som 
gjorde praktik ute på olika skolor. Detta för att spara tid och få en liten spridning över 
skolor. Jag ringde upp varje person och frågade om de kunde tänka sig att dela ut enkä‐
ter till låg‐ och mellanstadielärarna på sin skola, vilket alla accepterade. Därefter blev de 
tillskickade ett kuvert med enkäter samt ett frankerat svarskuvert. De flesta har delat ut 
nkäterna till lärarna personligen, några har dock lagt dem i lärarfacken. Samma perso‐e
ner har sedan samlat in enkäterna. 
 
Med enkäterna bifogade jag ett personligt brev. (bilaga nr 2) Tiden att besvara enkäten 
låg mellan 2‐3 veckor. Av sammanlagt 116 st enkäter som delats ut på 14 skolor i Boll‐

öderhamn och Västerhaninge, har 32 st.  (28 %) 
arsfrekvens. 

näs, Gävle, Hudiksvall,  Järbo, Ljusdal, S
inkommit med svar, vilket är en dålig sv
 

6.2 RESULTAT AV ENKÄTEN 
 
Då syftet med enkätundersökningen endast är att få fram en bild av hur religionsunder‐
visningen bedrivs i dagens skolor, har jag inte redovisat svaren i detalj. Jag har således 
jort  ett  sammandrag av  svaren kring varje huvudfråga, där  jag  försökt  väva  in  fråge‐g
ställningarna i texten. För att få en bättre bild hänvisar jag till själva enkäten, bilaga nr 3. 
 
. Något över hälften (56 %) av dem som besvarat enkäten, undervisar på lågstadiet och 1
övriga (44 %) undervisar på mellanstadiet. 
 
2. Medelåldern på hur länge lärarna arbetat i skolorna var 21 år. Endast 3 av 32 st. har 
arbetat som lärare mindre än tio år. Anledningen till  frågan var, att  jag ville få reda på 
om det fanns något samband mellan uppläggning av religionsundervisningen och ”ålder 
om  lärare”,  om  den  nya  lärarutbildningen  påverkat  religionsundervisningen?  Då  det s
var så få lärare, som var ”nya” i yrket är det svårt att dra några slutsatser härav. 
 
3.  31 av 32 lärare har uppgett att de undervisar i religionsämnet. De flesta (80 %) anser 
att  det  är  ett  roligt  undervisningsämne,  vilket  de  övervägande  motiverar  med  att  de 
jälva eller barnen är intresserade. Merparten av lärarna undervisar l‐2h religion/vecka. s
Många läser i block eller perioder och har därmed svårt att ange antal h/vecka. 
 
Läroboken  är  det  dominerande  läromedlet,  vilket  inte  förvånar  mig.  Den  används  av 
81 %, medan bibeln och barnens bibel omnämns av 41 %. Övriga läromedel som upptas 
i mindre utsträckning är skönlitteratur och media. Om man gör en jämförelse mellan låg‐ 
och mellanstadiet ser man tydligt att bibeln används som läromedel i lågstadiet i mycket 
större utsträckning än  i mellanstadiet  (70 % mot 14 %). En  trolig orsak  torde vara att 
man  läser om bibelberättelser  ‐  Jesu  liv på  lågstadiet och om kyrkokunskap och andra 
religioner  på mellanstadiet.  Men  enligt  Lgr  80  (s.  127)  ska  eleverna  på mellanstadiet 
även  läsa moment  som  skapelseberättelserna,  profeterna  och  Jesu möten med männi‐
skor. 



 

Fyra  ”religionsområden”  ansågs  som  viktigast:  kristendomen‐bibeln,  etik,  kulturarvet 
amt olika religioner‐religionsfrihet. Ett  fåtal menade att det var viktigast att väcka ett 
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intresse för religion och ge en allmän kunskap. 
 
De moment som behandlas inom ämnet stämmer naturligt överens med det som lärarna 
anser vara viktigast. 53 % uppger moment ur bibeln eller kristendomen (varav 81 % är 
ågstadielärare) medan 24 % nämner andra religioner och 20 % etik. Endast 3 % uppger l
moment angående vårt kulturarv. 
 
Det är intressant att se vilka konkreta moment, som omnämns när det gäller bibeln. Jesu 
liv, patriarkerna, Mose, Josef etc., är de mest förekommande. Man kan alltså dra slutsat‐
en att Lgr 80 följs, då vi kan läsa att just dessa moment ska tas upp på lågstadiet. Endast 
 

s
ett fåtal har kopplat samman etik och bibeln som t.ex. gyllene regeln och budorden. 
 
4.  Förvånande nog påstår 29 av 32 lärare att de använder bibeln i undervisningen. Hela 
47 % har undvikit att motivera sina svar. De vanligaste motiven är dock att bibeln tillhör 
vårt kulturarv och allmänbildning. Några har nämnt att den är grunden för vår religion 
ch  att  vårt  samhälle  är  uppbyggt  på  bibelns  grund.  De  tre  som  inte  använder  sig  av o
bibeln motiverar det med att texten är för svår eller att de saknar kunskap. 
 
De  flesta  använder  bibeln  i mycket  liten  utsträckning,  främst  i  syfte  att  göra  eleverna 
förtrogna med den och ge dem kunskap om denna. Andra syften, som också förekommer 
i liten skala är, att bibelordet är ursprungstexten, ”källan” och att det finns bra exempel 
därifrån.  Lärarna  använder  bibeln  främst  för  egen  förberedelse,  som  läromedel.  På 
lågstadiet används barnens bibel även för högläsning, när det gäller bibelberättelserna. 
ndast  6 %  (2  av  32  st.)  tar  upp  bibeln  i  etiska  sammanhang,  t.ex.  citat  i  bibeln  som E
handlar om kärlek och budorden. 
 
5.  40 % anser det bra att utgå från bibeln i religionsundervisningen, medan 12 % tycker 
tt det är dåligt. 16 % är osäkra och har inte tagit ställning och 32 % har lämnat frågan a
obesvarad. 
 
6. 6 % avstod från att besvara frågan. Övriga har uppgett att de tar upp livsfrågorna på 
ett eller annat sätt i klassen, i situationer då de blir aktuella samt via invandrarbarn. Den 
ominerande livsfrågan är liv/död följt av rätt/fel, relationer och invandring. Mestadels d
samtalar och diskuterar man kring frågorna. Tidningsurklipp är också relativt vanligt. 
 
7. Samtliga  lärare  anser  etik  och moral  vara mycket  viktigt  och  behandlar  dessa  be‐
grepp  i  klassen  genom etiska  samtal  i  aktuella  situationer  och  händelser.  Ett  fåtal  an‐
vänder sig av drama. Merparten påstår att de har kunskap till att förmedla betydelsen av 
etik och moral  i sin klass, men tillägger också att mer kunskap inte skulle skada. 17 % 
ar  otillräckliga  kunskaper,  främst  de  ”yngre  lärarna”, medan  ”de  äldre”  har  livserfa‐h
renhet. 
 
6.2.1 SAMMANFATTNING 
 
Av den enkätundersökning som jag gjort har jag kunnat göra en liten bedömning av hur 
religionsundervisningen bedrivs i dagens skola. Att det var läroboken som används mest 
i  undervisningen  var  helt  väntat.  Bibeln  eller  barnens  bibel  används  övervägande  på 



 

lågstadiet  när man  läser  om  Jesu  liv  och  andra  bibelgestalter.  Så  gott  som  alla  lärare 
uppger att de använder sig av bibeln  i  liten utsträckning,  i  syfte att det  tillhör allmän‐
bildningen och vårt kulturarv. På mellanstadiet  läser man  främst om andra  religioner, 
etik  och  kyrkokunskap.  Livsfrågor  anses  viktiga  ex.  liv/död  och  behandlas  i  aktuella 

ket  viktigt  och  flera  lärare  önskar  få  mer 
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sammanhang.  Etik  och  moral  ses  som  myc
kunskap i frågorna. 
 

6.3 UTVÄRDERING AV ENKÄTEN 
 
En enkät kan troligen alltid förbättras på något sätt, vilket man oturligt nog upptäcker då 
man redan lämnat ut den. 1 mitt fall skulle jag velat göra vissa omändringar. I stället för 
att fråga vilken årskurs de undervisar (fråga 1) borde jag ha frågat efter vilket stadium 
de undervisar på, då det är det som är av intresse. Härav troligen en av anledningarna 
ill att lärare på ”min” lilla skola undvek att besvara enkäten, då de ansåg det angeläget t
att vara anonyma. 
 
Jag borde även ha skrivit en följdfråga till fråga 7, för att få fram om det är den kristna 
tiken och moralen som diskuteras och vad de anser om att lära ut den, som regeringens e
nya proposition hävdar. 
 
Efter  att  ha  läst  Ellsingers  rapport,  ”Lärarutbildarna,  lärarkandidaterna  och  bibeln”, 
väcktes  frågor  hos mig,  som  jag  gärna  hade  velat  haft med  i min  enkät.  ”Skolan  skall 
hjälpa eleverna att bearbeta  frågorna  inför  livet och  tillvaron. Eleverna  ska  få vidgade 
kunskaper om den kristna religionen med bibeln i centrum.” (Lgr 80, s. 121) Detta citat 
  ingar: Livsfrågeinriktad undervis‐ur läroplanen för grundskolan innehåller två målsättn

ning respektive bibelcentrerad undervisning om den kristna religionen. 
) Anser Du att dessa målsättningar kan kombineras? a
b) Vilken av de två målsättningarna prioriterar Du i Din religionsundervisning? 
 
Jag har visserligen delvis behandlat  fråga b) ovan,  genom att via enkäten  ställa  frågan 
om vad de anser att ha bibeln som utgångspunkt i undervisningen (fråga 5). Men jag kan 
ändå inte dra några slutsatser om vad resultatet skulle ha blivit på fråga b) ovan, efter‐
om alla anser livsfrågorna viktiga och många tycker det är bra med en bibelcentrerad s
undervisning. 
 
Man kan också diskutera om lärarna svarat ärligt på enkäten eller om de sökt svara efter 
önskat svar”? Vilka som har undvikit att svara och varför? Risken är att de religionsin‐”
tresserade lärarna svarar och övriga avstår. 
 
en  trots  detta  och  att  endast  28 %  besvarat  enkäten,  tycker  jag  att  jag  fått  fram  ett 
ydligt resultat, som ger mig en bild av hur religionsundervisningen bedrivs. 
M
t
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7. SLUTSATSER 
 
Ett  av  mina  mål  har  varit  att  undersöka  om  det  finns  några  tankar  och  idéer  inom 
A.C.E.‐pedagogiken,  som  skulle  kunna  berika  religionsundervisningen  i  vår  ”vanliga” 
svenska  skola.  Efter  mitt  studiebesök  på  A.C.E.‐Tabor  insåg  jag  dock  att  det  medför 
komplikationer att på ett korrekt sätt analysera ämnet. A.C.E.‐skolan bedriver inte någon 
direkt  religionsundervisning, utan  ser  snarare  allt  som kristendomsundervisning. Man 
åste således undersöka pedagogiken i dess helhet. Tar man då ut ett enskilt ämne ur m

dess sammanhang mister det sin betydelse. 
 
Det som bl.a. gjort stort intryck på mig från A.C.E.‐Tabor och som delvis är överförbart 
till vår kommunala skola, är vikten av att lära ut Jesu karaktärsdrag. Detta känns särskilt 
angeläget då vi lever i ett samhälle där det är ”inne” att tala etik och förebilder behövs. 
Skillnaden mellan A.C.E.‐skolan och vår svenska kommunala skola är, såvitt  jag förstår, 
att  A.C.E.‐skolan  är  konfessionell,  medan  vår  skola  ska  vara  ickekonfessionell.  Vi  har 
eligionskunskap. Eleven ska få kunskap om religionen. A.C.E.‐skolan är inriktad på att få r
eleverna att omfatta eller ansluta sig till den kristna trosläran. 
 
Etik ‐ uppfattningen om hur vi människor bör handla ‐ påverkar hela vår omvärldsbild. 
Etik måste läras ut. Ingen föds etiskt medveten. Det är också angeläget att etiken upplevs 
vara  till  hjälp  i  skolans  vardag  i  de  olika  relationer  som  råder mellan  elev‐elev,  lära‐
re‐elev, lärare‐lärare o.s.v. Vi bär alla med oss värderingar som i sin förlängning uttrycks 
 våra attityder. Att samtala och reflektera över dessa hjälper oss till mognad och utveck‐i
ling. 
 
Bengt  Myrgård,  högskolelektor  och  lärarutbildare,  skriver  i  ”Etikboken”  (s.  36),  om 
behovet av ett ”inre rum” av trygghet och självkännedom, som kännetecknas av värde‐
ringar  grundade  på  människosyn,  verklighetssyn  och  etiska  värderingar.  ”Det  hör 
samman med insikt, tro, tillit och övertygelse.” Han säger vidare: ”Även skolverksamhe‐
en som helhet måste ha en medveten utgångspunkt, ett  inre rum, för …: Att ge eleven t
möjlighet att ta aktiv ställning i etiska valsituationer, att förstå och stå för sitt val.” 
 
Enligt  enkätundersökningen  anser  alla  lärare  att  det  är  mycket  viktigt  med  etik  och 
moral i skolan, men många skulle vilja ha mer kunskap för att på ett bättre sätt kunna ta 
med etiken i undervisningen. Kan känslan av otillräcklighet vara att det  idag inte finns 
klart preciserat vilken etik som ska läras ut? Kan det kanske vara så att etiken anpassas 
till rådande praxis och att uppfattningarna om vad som är rätt och vad som är fel varie‐
rar allt för mycket? Om eleverna får olika budskap från hem, skola och samhälle, hur ska 
e i så fall förhålla sig till ett sådant dubbelt budskap? Skapar det mer av förvirring än d
vägledning? 
 
Knappast någon har väl mer målande än  författaren Lars Gustafsson påvisat hur nöd‐
vändigt det är att värderingar har en etisk förankring. Han skriver: ”Sådana begrepp som 
solidaritet,  fred,  jämlikhet och rättvisa är ingenting annat än relationsbegrepp, som får 
sin  etiska  vikt  först  i  det  ögonblick  vi  vet  vilka  deras  relata  är  (alltså  vad  de  jämförs 
med). Solidaritet med den ariska rasen är otvivelaktigt också en form av solidaritet, den 
stillhet  som  rådde  i  Warszawagettot,  sedan  det  judiska  upproret  slagits  ner,  var 
otvivelaktigt också en form av fred, jämlikheten mellan slavarna i en sibirisk guldgruva 
kan  tänkas komma den absoluta  jämlikheten mycket nära. Om A bestraffas med nack‐



 

skott för svartabörshandel, kräver givetvis rättvisan att också B bestraffas så. Alla dessa 
exempel är exempel på solidaritet, fred, jämlikhet, rättvisa, men inte på den solidaritet, 
fred,  jämlikhet eller rättvisa som är värda att kämpa för. De rymmer  i sig  inga värden, 
ika litet som begreppet effektivitet gör det. En mordbrännare kan vara mer effektiv än 
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l
en brandkår.”(citat ur Marknadsekonomisk tidskrift nr 3, 1987) 
 
I Västerlandet är det som sagt naturligt att det är kristen etik som är begreppets ”relata”. 
Otto Mannheimer har i en intervjubok, ”Den förlorade vissheten” bl.a. frågat den aktade 
filosofen  Leszek Kolakowski:  ”‐  Är  ni  alltså  själv  en  kristen  tänkare?  –  Jag  vet  faktiskt 
inte, och jag bryr mig inte om sådana etiketter. Jag skulle aldrig kalla mig icke‐kristen. Ty 
tt  vara  fullständigt  icke‐kristen  skulle,  enligt min mening,  vara  liktydigt med  att  inte a
tillhöra den här kulturen. Så i en viss mening skulle jag nog säga, ja, det är jag.” 
 
I dagens samhälle kan man många gånger få uppfattningen att gränserna för vad som är 
rätt  och  fel,  ditt  och  mitt  etc.  är  utsuddade.  I  riksdagsdebatter  och  i  övrigt  offentligt 
meningsutbyte har ofta hävdats att den mer eller mindre nonchalanta behandlingen som 
ämnet  religionskunskap varit utsatt  för under de  senaste  årtiondena har varit negativ 
för  hela  samhällsutvecklingen. Många  hävdar  exempelvis  att  vi  har  fått  en  generation 
är många människor saknar fast mark under fötterna. Det vill säga de har liten förstå‐d
else för vårt normsystem. 
 
Av  enkäterna  framkommer  det  att  lärarna  är  medvetna  om  detta.  En  lärare  skriver: 
”Tyvärr märks en förslappning, en brist på moral, svårt att skilja på ditt och mitt, lämp‐
ligt och inte lämpligt. Vanligt hyfs saknas ofta.” Detta är ett ganska generellt påpekande. 
en det bör, anser jag, i sammanhanget understrykas att det måste råda skillnad mellan M

etik och etikett. 
 
För  att  förbättra  och  auktorisera  skolans  roll  och  ansvar  som  normöverförare,  har  vi 
om  lärare ett  stort  ansvar. Det  är  vår uppgift  att  ge eleverna en etisk  grundsyn. Men s
vilken etisk grundsyn? Varje lärare har ju sina värderingar. 
 
För  några  årtionden  sedan  var  det  enklare  att  lära  ut  etik  till  eleverna.  Skolan  var  då 
örankrad i kristendomen och kyrkans inflytande existerade. Det var de tio budorden i f
bibeln, dekalogen, som låg till grund för de etiska värderingarna. 
 
I  regeringens  proposition  till  ny  läroplan  betonas  att  ”människolivets  okränkbarhet, 
individens  frihet, solidaritet med de svaga och utsatta samt alla människors  lika värde 
utgör kärnan i de värden skolan skall gestalta och förmedla. Tillsammans med aktningen 
för varje människas egenvärde och respekten för det levande utgör de den etiska grun‐
en för skolans arbete. De värden som bland annat genom kristen etik och västerländsk d
humanism har en djup förankring i vårt land.” 
 
Formuleringen  i  regeringens  förslag  till  läroplan  innebär  inte  att  skolan  ska  påtvinga 
eleverna en kristen tro, men den ska stå för värden som har sin förankring i ”kristen tro 
och västerländsk humanism”. Om regeringens förslag antas, betyder det att det slås fast 
att kristen etik och grundsyn ska vara vägledande i skolans arbete. Detta känner vi igen 
rån A.C.E.’s målsättningar, som är att ge barnen en ”etisk kompass”, som grundar sig på 
ibeln. För att kunna delge eleverna den kristna etiken fordras således bibelkunskap. 
f
b
 



 

I Lgr 80 kan vi läsa att ”Eleven skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med 
bibeln  i centrum.” Enligt Walter Ellsingers rapport råder det ett stort gap mellan  läro‐
planens mål och skolans verklighet. Av min enkätundersökning framgår det att förvån‐
ansvärt  många,  29  av  32  använder  sig  av  bibeln  i  undervisningen,  men  främst  som 
uppslagsbok.  Har  man  tillgång  till  annat  läromedel,  som  behandlar  samma  moment, 
använder man hellre detta. Många  lärare anser bibeln som svår. På  lågstadiet används 
bibeln relativt flitigt, man läser bibelberättelser ur barnens bibel samt hämtar informa‐
tion  för egen  förberedelse. Däremot verkar bibeln användas endast ett  fåtal gånger på 
ellanstadiet, främst i syfte att visa omfång och uppläggning. Ellsingers rapport visar sig 
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m
vid jämförelse med min egen enkla enkätundersökning bli besannad. 
 
Många lärare hävdar att de vill ha mer kunskap om etik och moral. Jag anser att det som 
behövs  är  bibelkunskap.  Om  lärarna  visste  hur  de  skulle  levandegöra  och  praktisera 
bibelns  innehåll,  skulle  fler använda sig av den  i undervisningen  i  större utsträckning. 
Det var endast ett par lärare som kopplat samman etik och bibelkunskap, såsom budor‐
en och gyllene regeln. Kan det bero på att bibelkunskap saknas eller är det så att man d
anser att någon annan etik än den kristna etiken bör läras ut? 
 
Jag  tror  att  det  skulle  berika  dagens  religionsundervisning  om man  både  på  låg‐  och 
mellanstadiet tog upp och talade mer om Jesu liv, hurdan han var som person och vad 
det skulle  få  för konsekvenser om vi  försökte  leva efter  Jesu karaktärsdrag. Det kan  ju 
påpekas  att personer  som  förnekar  Jesu gudom  likväl  ofta uttalar  sig  ytterligt positivt 
och uppskattande om Jesu person och karaktär. Det är viktigt att hålla  isär kristen  tro 
ch kristen etik. Den kristna etiken kan man omfatta utan att man för den skull omfattar o
den kristna tron. 
 
Jag anser således inte att det är en kristen påverkan att tala om detta. Det kan för övrigt 
påpekas  att  när  ekumeniska  skoldelegationen  under  oktober  månad  1993  besökte 
riksdagens  utbildningsutskott  underströk  muslimernas  representant  att  han  ville  be‐
ålla läroplanens formulering om kristen etik eftersom muslimerna inser värdet av den h
identitet som denna etikundervisning ger. 
 
Vi får heller inte glömma att den kristna etiken är en del av vårt kulturarv. Förnekar vi 
det,  förnekar vi vår historia. Det är en konsumentupplysning  för alla  invandrare att  få 
veta vilken etik vi har, som den ekumeniska skoldelegationens vice ordförande Carl Eber 
Olivestam uttrycker det. Dessutom anser jag, att man måste kunna ställa krav på lärarna, 
peciellt  de  som  undervisar  i  religionsämnet,  att  de  är  föredömen  vad  gäller  etik  och s
moral. 
 
A.C.E.‐skolans lärare lade sig vinn om att vara goda förebilder. Vi borde efterlysa mer av 
en kvaliteten ‐ hur vi förhåller oss gentemot varandra ‐ och först och främst vara ärliga d
i relation till vår egen undervisning. 
 
Jag tror att det är svårt att uppnå samma klimat vad gäller relationer och miljö som inom 
A.C.E.‐skolan  eftersom  hela  pedagogiken,  som  jag  nämnt  tidigare  bygger  på  genuint 
ristna karaktärsdrag. De har dessutom sitt eget undervisningsmaterial och alla har en 
emensam kristen grundsyn. 
k
g
 



 

Är  det  inte  dags  att  vi  inser  att  religionsundervisningen  med  den  kristna  etiken  och 
oralen är något som vi måste prioritera och lyfta fram? Därför bör inte religionsämnet 
käras ner när etiken i skolan ska stärkas. 
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ILAGA 2. BREV MEDFÖLJANDE ENKÄT B
 

Järbo 930909 
 
Hej! 
 
ag heter Katarina Sewón och går sista terminen på grundskollärarlinjen på Högskolan i J
Gävle. I denna termin ingår det, att vi ska göra ett specialarbete. 
 
En del av mitt arbete utgör en undersökning om religionsundervisningen i skolan. 
 
ör att jag ska kunna genomföra detta arbete, behöver jag hjälp av lärare, som jobbar ute F
i skolan och jag är tacksam för just Din hjälp. 
 
et kommer inte att bli en sammanställning av enskilda svar utan av alla insamlade svar D

tillsammans. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 

 
Katarina 

.S. Om Du har funderingar får Du gärna höra av Dej till mej Tfn 0290/708 20 D.S. 
 
P
 

  41



 

  42

BILAGA 3. ENKÄT 

NKÄTUNDERSÖKNING 
 

E
 

 1. Vilken årskurs undervisar Du? 

 re? 2. Hur länge har Du jobbat: som lära

3. Undervisar Du i religionsämnet? 
 

a) Tycker Du det är roligt? Motivera! 

 b) Hur många timmar/vecka i Din klass? 

c) Vilka läromedel använder Du Dej av? Om lärobok ‐ v

 a! 

ilken? 

d) Vad anser Du vara viktigast i detta ämne? Motiver

e ex.! e) Vilka moment behandlar Du inom ämnet? G

4. An nd ervisning? Motivera! vä er Du bibeln i Din und

a) I vilka sammanhang? 

 ckning? b) I vilken utsträ

c) I vilket syfte? 
 

5. Vad tycker Du om att man använder sig av bibeln, som utgångspunkt i religionsun‐

dervisningen? 

6. Job r   klass? Motivera! ba ni med livsfrågor i Din
 

a) I vilken utsträckning? 

b) Vilka frågor  har ni tagit upp? 

c) På vilket sätt? Sammanhang? 

7.  Hur viktigt anser Du etik och moral är i skolan? Motivera! 

a) Tar Du upp detta i Din klass? 

 b) Hur bearbetar Du begreppen? Ge konkreta ex.! 

c) Tycker Du att Du har tillräckligt med kunskap inom detta område, för att ta 

upp det på ett bra sätt med barnen? 



 

ILAGA 4. BILDER FRÅN A.C.E.‐TABOR B
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1. SAMMANFATTNING


Jag har genomfört en studieresa till A.C.E.-Tabor, Danmark, där jag studerat en annorlunda pedagogik, A.C.E. (Accelerated Christian Education), som bygger på individualiserad undervisning med eleven i centrum och där eleven själv sätter sina studiemål.


Det som särskilt väckt mitt intresse är att man utgår från bibeln i undervisningen och försöker lära eleverna efterfölja Jesu karaktärsdrag, som avspeglas i undervisningsmaterialet och lärarnas förhållningssätt. Jag har försökt finna idéer och tankar inom pedagogiken som skulle kunna berika vår religionsundervisning. För att få en bild av hur religionsundervisningen bedrivs i dagens svenska skolor, har jag använt mig av en enkät, som låg- och mellanstadielärare fått besvara.


Av enkäten framgår det att så gott som alla lärare använder sig av bibeln i undervisningen, främst som uppslagsbok för egen förberedelse och för att visa omfång och uppläggning. Etik och moral anses viktigt, men många skulle gärna ha mer kunskap i ”ämnet”.


Genom mina studier av A.C.E.-pedagogiken har jag kommit fram till att jag skulle vilja tillföra vår kommunala skolas religionsundervisning en djupare förankring i den kristna etiken och moralen samt kunskap om Jesu karaktärsdrag. Jag skulle vilja arbeta för en idealbildning utan moraliska pekpinnar och dessutom för en bättre lärarutbildning i dessa frågor.


2. SYFTE, BAKGRUND OCH MÅL


”Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. Eleven skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i centrum.” (citat ur Lgr 80) Förhåller det sig så i praktiken?


Walter Ellsinger skriver i sin licentiatavhandling ”Lärarutbildarna, lärarkandidaterna och bibeln - En studie inom projekt NT 81, av Svenska Bibelsällskapet (1992)”, att inte bara läroplanerna utan också lärarutbildningen har under efterkrigstiden fått vidkännas en kontinuerlig försvagning vad beträffar bibelkunskapen och kristendomen. Trots att huvudmotiveringen till beslutet om en ny översättning av bibeln var att en sådan behövdes för skolundervisningen. Nu finns NT 81 i de svenska skolorna, men det är svårare att veta hur mycket boken används. Det råder ofta ett gap mellan läroplanernas visioner och skolans verklighet, hävdar Ellsinger. Man kan då fråga sig om det beror på att lärarna anser att bibelkunskap är för svårt?


Bibelkunskap har en oerhörd betydelse för vårt kulturarv och för våra möjligheter att rätt förstå och uppleva världslitteraturen såväl som vår egen svenska litteratur. Bibeln och den kristna religionen har också ett etiskt och moraliskt värde för unga människors personlighetsutveckling.


Skolans undervisning ska bygga på kristen etik, föreslås det i regeringens proposition om ny läroplan. Målsättningen med den nya läroplanen är bl.a. att ge eleverna kunskap och värderingar, som de har kvar långt efter att de lämnat skolan. De ska få en ”etisk kompass” med sig i bagaget, som hjälper dem att fatta egna beslut oavsett vad de än kommer att syssla med. I propositionen poängteras att skolans värdegrund ska vara förankrad i västerländsk humanism. Det hela syftar också till att motverka mobbing och rasism samt att lära eleverna vårda jordens resurser. Det ligger i tiden med etik. Vi ska lära våra barn att ta ställning, vara tacksamma, be om förlåtelse, inte mobba andra och i stort sett uppföra sig efter den gyllene regeln. På 60-70-talet talade man om den objektiva skolan och om värdeneutralitet. Idag är det väl knappast någon som tror på, att det kan råda eller bör råda ett värdemässigt vakuum eller att en lärare eller undervisning kan vara neutral. Det är heller inte önskvärt. Därför har friskolor uppstått som inte är neutrala utan har en bestämd grundsyn.


Vårt land är pluralistiskt men för att pluralismen ska kunna existera måste det finnas ett vad man kan kalla etiskt minimum. Det är exempelvis en viktig etisk regel att värna om respekten för pluralism.


Ett sam-hälle, ett folk hålls samman av just det faktum att det har gemensamma värderingar. Demokratin fordrar en rad gemensamma värderingar för att kunna existera.


Jag uppmärksammade en artikel i den kristna dagstidningen Dagen (930123), som presenterade en skola i Köpenhamn, A.C.E. (Accelerated Christian Education), som Taborförsamlingen där startat. Det var speciellt pedagogiken, som väckte mitt intresse. Eleven sätts i centrum och sätter själv sina studiemål. Undervisningen är individualiserad och baserad på bibeln. Dess målsättning är att med bibeln som grund lära Jesu karaktärsdrag och försöka efterfölja dem samt att ge eleverna en ”etisk kompass”, som styr dem genom livet.


Genom att företa en studieresa till A.C.E.-skolan i Köpenhamn, önskar jag få en bättre inblick och kunskap om pedagogiken i praktiken, eventuellt få uppslag och idéer, se fördelar och nackdelar och vad som eventuellt kan berika religionsundervisningen i dagens svenska skola. Då pedagogiken baseras på bibeln med kristen etik och moral, har jag ägnat detta särskild uppmärksamhet.

Genom en enkätundersökning önskar jag få reda på hur religionsundervisningen bedrivs i den svenska skolan. (I vilken utsträckning, vilka moment som behandlas, på vilket sätt bibeln används samt om begreppen etik och moral diskuteras?) Jag är dock medveten om att enkäten endast utgör ett litet underlag, då den utförts på ett fåtal lärare. Syftet har varit att få fram en liten fingervisning på hur religionsundervisningen bedrivs. Detta för att kunna göra en jämförelse med A.C.E.-pedagogiken och själv bedöma realiteten i Ellsingers avhandling.


Arbetet är således uppdelat i två delar. Första delen består av en allmän beskrivning och diskussion av valda delar ur A.C.E.-pedagogiken. Den andra delen utgör enkätundersökningen och mina slutsatser av arbetet.


MÅL


· Presentation av A.C.E.-pedagogiken


· Analys av vad som är bra/dåligt


· Kan man föra över något från bibelundervisningen (A.C.E.-ped.) till den svenska religionsundervisningen?


3. UPPLÄGGNING AV ARBETET


Jag har haft kontakt med A.C.E.-Tabor, Danmark sedan den 30 mars 1993, via telefonsamtal och brev. Ib Mogens Johansen har varit min kontaktperson och försett mig med material om A.C.E.-pedagogiken.


Innan jag genomförde min resa läste jag igenom en rapport om A.C.E. i Sydafrika, som Ib M. Johansen skrivit sommaren 1992 och dessutom såg jag en video, som inspelades under samma sommar. Tillsammans med Nyhetsbrev från A.C.E.-Tabor gav detta mig en grund att stå på innan jag besökte skolan i Köpenhamn.


Jag tillbringade tre dagar på skolan och fick på så sätt inblick i arbetet i praktiken och kunde uppleva miljön. Under min vistelse i A.C.E.-Tabor fick jag tillfälle att samtala och intervjua rektor Ib Mogens Johansen, eleverna och Dawn Aylward, rektor på A.C.E.-skolan i Newcastle i Sydafrika, som var på skolan under denna vecka, för att hjälpa ”lärarna” att ”starta upp” engelskundervisningen i ”learningcenter 1” (LC1).


A.C.E.-Tabor hade även besök av Lennart Einald, en lärare från Hönö, Sverige, under två dagar då jag var på skolan. Lennart Einald har genomgått A.C.E.’s lärarutbildning/omkodningskurs och är mycket intresserad av att starta en kristen friskola på Hönö. Samtalet med Lennart Einald kändes särskilt betydelsefullt. Det kändes bra att få höra åsikter om A.C.E. från någon ”utomstående”.


Ytterligare material studerades efter studiebesöket, ”Håndbog for medarbejdere i A.C.E.-skoler i Danmark”, vilket motsvarar vår läroplan, en av lärarkurserna, ”Bibeln i undervisningen”, PACE-häften samt en rad foldrar och nyhetsbrev.


Vad beträffar etik och moral och religionsundervisningen har jag studerat en rad tidningsartiklar och annan litteratur.


För att få reda på hur religionsundervisningen bedrivs; om bibeln används ute i skolorna, om etik- och moralbegreppen diskuteras och på vilket sätt etc., har jag använt mig av en enkät, som lärare på låg- och mellanstadiet har fått besvara.

4. A.C.E.-PEDAGOGIKEN


Textmaterialet och faktauppgifterna om A.C.E.-pedagogiken har jag inhämtat från en rapport om A.C.E.-undervisning i Sydafrika, skriven av Ib Mogens Johansen (1992). Dessutom har jag studerat diverse nyhetsbrev och foldrar, sett en video, gjort intervjuer med ”lärare” och elever på A.C.E.-Tabor samt läst artikeln i tidningen Dagen (930123).


4.1 HISTORIK, BAKGRUND OCH UTVECKLING


Grunden till Accelerated Christian Education (A.C.E.) lades när den amerikanske pastorn Donald Howard, år 1970, startade en grundskola i Garland, Texas, USA. Howard har själv skrivit en bok ”World Awakening” där han beskriver hur visionen tog form.


Det var under år 1969 när han befann sig i den situationen att han undervisade i en klass, som bestod av dels duktiga elever och dels elever med inlärningsproblem, som det blev klart för honom att det fanns behov av att individualisera undervisningen. Han utarbetade ett skolsystem med ett undervisningsprogram som kan användas av nästan vilken bibelförankrad kyrka som helst runt om i världen. (Rapport om A.C.E.-undervisning, s. 16)


Sedan dess har en stor verksamhet växt fram. Drygt 7500 skolor i 106 länder finns nu grundade. Ca 5000 av dessa finns i USA. Det är elever från förskolan till gymnasiet. På huvudkontoret i Louisville, Texas, USA, arbetar numera ca 250 personer på heltid med att framställa material till de lokala församlingarna, som har startat skolor i organisationens regi.


Trevor G. Yoko är pastor och bor i Durban, Sydafrika. Han är tillsammans med Donald Howard ansvarig för A.C.E.’s verksamhet. Han har personligen infört och inspirerat till A.C.E.-skolor i Sydafrika och var med och startade en av de första i Newcastle, 1985.


4.1.1 A.C.E.-TABOR, DANMARK


Måndagen den 10 augusti 1992 öppnades den första A.C.E.-skolan i Skandinavien, i Taborförsamlingen i Danmark.

I oktober 1990 kom Ib Mogens Johansen (rektor för A.C.E.-Tabor) för första gången i kontakt med A.C.E. och dess verkställande direktör Trevor G. Yoko från Sydafrika. Under sommaren 1991 genomförde Ib Mogens Johansen en resa till Sydafrika, för att se närmare på skolorna där. Han fick stöd från undervisningsministeriet och en rad friskolor, för att studera A.C.E.-skolorna på närmare håll. I januari 1992 framlades tanken om en församlingsbaserad skola i Tabors lokaler och efter ett par månader beslutade man att starta en skola i augusti 1992.


Idag arbetar totalt 12 lärare på A.C.E.-Tabor, fem av dem på heltid. Men endast 1,5 heltidslön betalas ut. De flesta har andra jobb vid sidan om och gör lärarjobbet ideellt. Det finns totalt 59 elever på skolan, från förskolan upp till årskurs 10. Barnen är medlemmar i församlingen eller har en kristen bakgrund av något slag. Barn från icke kristna hem är också välkomna, om de accepterar skolans villkor. Man kan t.ex. inte stimulera en hemsituation i ett muslimskt hem. Skolan ska kunna leva upp till sitt syfte att hjälpa föräldrarna i deras uppgift att fostra barnen. Föräldrarna måste således kunna säga ja till skolans syfte och målsättning med uppfostran av barnen. Man har delat in eleverna i grupper, efter kunskapsnivå och mognad, mer än ålder.


Grupp A: förskolan; 1-2 klass


Grupp B: 3-5 klass


Grupp C: 6-7 klass


Grupp D: 8-10 klass


Eleverna på skolan vet inte vilken klass de går i, men däremot grupptillhörighet. Men för jämförelsens skull används här klassbenämningar.


Utvecklingen har gått snabbt även i de Skandinaviska länderna. Det finns nu två skolor i Danmark och tre är på gång, en skola i Oslo, Norge och en kommer eventuellt att startas på Hönö, Sverige. Orsaken till denna utveckling beror säkert på au det uppstått ett behov av friskolor, som överensstämmer med föräldrarnas livsåskådning.


4.2 MÅLSÄTTNING - PÅ BIBELNS GRUND


Den övervägande målsättningen med A.C.E. är att ge kristna familjer ett alternativ till en livsåskådningsmässigt neutral skola. En skola som grundar sin verksamhet på Guds ord, bibeln, så att deras barn kan växa i harmoni mellan hem-skola-kyrka.


Eftersom kristen tro och liv har sin grund i bibeln är bibelord integrerat i undervisningsmaterialet. Det kan vara en vers eller ett bibelavsnitt, som upprepas ett antal gånger och som man hänsyftar till i själva arbetsmaterialet. Materialet innehåller inte teologiska utredningar eller olika trosinriktningar utan presenterar Guds ord med den Apostoliska Trosbekännelsen; att Gud är vår Fader och Skapare osv.


Undervisningsmaterialet används runt om i världen av olika kyrkor och församlingar t.ex. den anglikanska, presbyterianska, baptist-, metodist- och katolska kyrkan samt olika pingstförsamlingar och karismatiska kyrkor. Materialet tillåter varje enskild kyrka att tillföra en lokal dimension, som man själv anser riktig.


Ett av målen för A.C.E.-skolan är att uppfostra eleverna på det sätt och med de karaktärsdrag, som grundar sig på bibeln. Man önskar att ge barnen en ”etisk kompass” utifrån bibeln. Man anser det nödvändigt att presentera ”det kristna kulturarvet” och detaljerat förklara för barnen både innehåll och konsekvenser av de karaktärsdrag, som framträder i Jesu liv. A.C.E. har funnit 60 karaktärsdrag i Jesu liv i Nya Testamentet. Det är dessa karaktärsdrag man har försökt att avspegla i undervisningsmaterialet, så att barnen kan förhålla sig till dem. T.ex. visa hänsyn, hjälpsamhet, saktmodighet, uthållighet, lydighet m.m.


Man använder sig av dessa karaktärsdrag, som teman i arbetshäftena (PACE). T.ex. hänsyn, som motiveras med bibelordet: ”Var mot andra, som du vill att andra ska vara mot dig” och som blir ett nyckelord för häftet. Det illustreras med några tecknade serier, där situationer från vardagslivet visar på behov av hänsyn.


Grundidén med att utgå från bibelverser i undervisningen innebär att man utgår från de ”goda” svaren på livsfrågorna. Redan här ser vi att A.C.E.-pedagogiken har en annan utgångspunkt än Lgr 80, som betonar att man ska utgå från frågan och inte svaret.


4.3 RELATIONEN HEM OCH SKOLA


4.3.1 TREKLANG - HEM-SKOLA-KYRKA


A.C.E. vill ge föräldrarna en verklig möjlighet till att ta ansvar för barnens uppfostran och undervisning, står det i ”Rapport om A.C.E.-undervisning i Sydafrika” s. 18. Föräldrarna är involverade i skolans arbete och deras delaktighet kallar man ”Back to parents”.


En del av ”Back to parents” är att man erkänner officiellt och i sin attityd och sitt agerande att skolan är till för deras barn och att det är de som föräldrar, som är ansvariga för barnens uppfostran, uppväxt och påverkan. Man vill medvetandegöra föräldrarna om att de har möjlighet att välja en skola, som så långt som det är möjligt överensstämmer med deras egen målsättning och syn på livet. Skolan ska undervisa på det sätt som föräldrarna skulle ha velat undervisa hemma.


Föräldrarna hjälper till i skolverksamheten så mycket som det går efter deras arbetssituation. De jobbar ideellt t.ex. inom handarbetet och skolköket, inom kyrkan är de vana att hjälpa till och då skolan ingår i församlingsarbetet blir det naturligt att ställa upp.


Man har också något som kallas projektdagar, då föräldrar och barn jobbar tillsammans på skolan kring olika ämnen eller teman. Hela familjen är tillsammans från kl. 08.00-19.00. Man kan bl.a. ha lovsång och andakt, praktiska arbetsgrupper, kör/drama, idrottsaktiviteter, grillning och andra programpunkter.


En av de speciellt gemenskapsstyrkande sidorna i en A.C.E.-skola är den nära relationen till kyrkan. Eleverna är inte bara förenade i samma skola utan också i samma tro. En väsentlig del av skolans verksamhet är just kontakten med föräldrar och kyrka. Under årets lopp anordnas olika aktiviteter, som involverar dessa parter i skolan.


Skolåret startar med en öppningsgudstjänst i kyrkan. Varje höst och vår är det ett par speciella festarrangemang, som föräldrarna inbjuds till. Eleverna medverkar i kyrkan på olika gudstjänster, t.ex. vid julgudstjänst. De äldre eleverna är ofta delaktiga i församlingens barn- och ungdomsarbete.


4.3.2 KRISTET KULTURCENTER


Då A.C.E.-skolorna är knutna till den lokala kyrkan, blir de en del av ett lokalt kristet kulturcentrum med stor vardagsaktivitet. Familjen får ett erbjudande från kyrkan, som rör både deras andliga och praktiska behov. Det blir ett skyddsnät för familjen.


4.4 SKOLLOKALER


4.4.1 ”LEARNINGCENTER”

Generellt är byggnadskravet till en A.C.E.-skola annorlunda än till en skola med traditionell klasstruktur. Man har t.ex. ingen användning för stora ämneslokaler, som ska rymma en hel klass, utan mindre lokaler för gruppundervisning.


Det första man inrättar på en A.C.E.-skola är ett centralt rum, ett ”learningcenter”. Här ska alla elever oavsett ålder, få plats samtidigt. De yngsta eleverna, förskola t.o.m. årskurs 2, har vanligtvis sin egen lokal. De har behov för mer tid och plats till muntligt arbete och motorisk träning i lek och aktiviteter.


I stället för att sitta i bänkar, sitter barnen vid en bänkskiva, som löper längs väggarna. De har ansiktet vänt mot väggen. Framför sig har de en liten hylla där böcker och skrivmaterial förvaras. En skärmvägg på båda sidor om eleven avgränsar till nästa kamrat. Varje elev har på så sätt sin egen arbetsplats ”office” i ”learningcenter”. Syftet med detta är enligt A.C.E. att alla ska få arbetsro och kunna koncentrera sig individuellt. Man har prövat att ta bort en skärmvägg mellan eleverna, men koncentrationsförmågan försvann då i hela ”learningcenter”. Om eleverna jobbar tillsammans går de utanför ”learningcenter”, där kan de prata och diskutera utan att störa övriga kamrater. Eleven får själv sätta sin personliga prägel genom att fritt utsmycka sitt ”office”.


Här finns också viktiga uppslag om elevens aktuella undervisningsplan och dagliga målsättningar. Denna plats är utgångspunkten för elevens olika ”programpunkter” under dagen och det är här den individuella undervisningen äger rum.


I Danmark har man två ”learningcenter”, LC1 och LC2. Grupp A håller till i LC1 med plats för 12 elever. Där finns två ”lärare”, en monitor och en supervisor. Övriga grupper håller till i LC2 med 47 platser. Där finns tillgång till sju lärare, fyra supervisorer och tre monitorer.


Istället för att räcka upp handen ställer barnen upp en flagga på hyllan framför sig, vilket också bidrar till den enorma tystnaden och lugnet som råder i ”learningcenter”. Varje elev har två flaggor, en kristen och en nationell, att välja på. I A.C.E.-Tabor, Köpenhamn betyder den danska flaggan att eleven har ett praktiskt problem; behöver rätta en uppgift, vill gå på toaletten e. dyl. Den s.k. ”kristna flaggan” med ett litet kors på, betyder att eleven behöver pedagogisk hjälp, det är något man inte förstår och behöver få förklarat. På detta sätt tillvaratas all ”spilltid”.


4.4.2 KYRKSKOLOR - HEMSKOLOR


De flesta av A.C.E.-skolorna är kyrkskolor. Skolan använder kyrkans lokaler på dagtid och kyrkan kan i stort sett genomföra sina aktiviteter oberoende av skolan.


Ofta är ”learningcenter” etablerat i kyrkolokalen. Elevernas arbetsplatser är uppbyggda längs väggarna, så stolar och bänkar kan bli stående mitt i rummet. Elevernas arbetsplatser är ibland ”rörliga” och kan fällas ihop, vilket ger utrymme för kyrkan.


I USA är det förhållandevis vanligt att föräldrarna undervisar sina egna barn hemma. A.C.E. har utarbetat ett särskilt ”self-text”-material för sådana hemskolor. EDB-data integrationen är upplagd och det finns erbjudande om regional hjälp för föräldrar, som önskar ”supervision”.


4.5 UNDERVISNINGSMATERIAL - PACE


A.C.E. producerar till största delen sitt eget undervisningsmaterial. Den största produktionen är på engelska. I Danmark har man gjort sitt eget material i historia, geografi och givetvis på danska. Man har köpt rätten att kopiera ur ett visst danskt läromedel och gjort PACE-häften av detta. PACE står för Packet of Accelerated Christian Education.


PACE-häftena används som bas och är uppbyggda för stegvis individuell undervisning. PACE är gjorda så att eleverna själva ska förstå, medan läroböckerna däremot är gjorda så att lärare ska berätta, enligt Ib Mogens Johansen. PACE är skrivna i berättelseform, det är någon som har varit på platsen, som berättar. T.ex. i ämnet ”science”, kan det handla om en oljeplattform eller en gruva och hur det går till där.


Ett PACE-häfte innehåller:


1. En målbeskrivning (ämnesmål, ”andligt” mål)


2. En bibelvers (ska läras utantill)


3. Presentation av ett kristet karaktärsdrag (illustrerat genom tecknade serier)


4. Ett ämnesområde (ca 2 veckors arbete)


5. Kontroll för elevens skull (”score/check-up/self-test”)


6. Kontroll för lärarens och föräldrarnas skull (PACE-test)


Man har således lagt till bibelord, gjort ”scorekeys” (facit), lagt in rättningsremsor och ”supervisors initials” etc. i PACE-häftena man utarbetar.


Svåra PACE finns även på video, bl.a. i biologi har man 10 st. PACE-videos. Man har lagt in experiment, instruktioner, genomgångar, bildframställningar m.m. på videos. I Danmark har man som målsättning att varje elev ska få en liten videoapparat till sin arbetsplats.


Varje PACE, som är på 30 sidor ska vara färdig inom loppet av ca 14 dagar. Det är alltså krav på effektivitet, men erfarenheter visar att det inte är svårt att leva upp till detta, hävdar man inom A.C.E.


Eleven ska veta om det han/hon gör är riktigt och läraren och föräldrarna ska veta om eleven utvecklar sig. Det är ett led i ”uppfostran till medansvar” att låta eleven kontrollera sitt arbete själv. Sådana ”check-procedurer” är inbyggda i A.C.E.-materialen. Efter ett passande antal sidor testar eleven sig själv med en ”check-up”.


När en PACE är färdig följer en ”self-test”, som omfattar allt stoff i det aktuella häftet. Denna kontroll är också för elevens egen skull. Den ska passeras med 80 % rätt för att innehållet ska sägas vara inlärt. På så sätt kan eleven överbevisa sig själv och sin lärare att han/hon lärt sig innehållet i pågående PACE.


Dagen efter det att eleven gjort färdigt sitt PACE-häfte ska han/hon genomföra en PACE-test. Det är det avslutande provet, en inlärningskontroll, som ska visa läraren och föräldrarna att innehållet är lärt. Denna test ska också passeras med 80 %. Om eleven inte lyckas nå upp till detta, får eleven göra om det en gång till. (Rapport om A.C.E.-undervisning, s. 22-23).


4.6 UNDERVISNING


4.6.1 INDIVIDUALISERAD UNDERVISNING - MED ELEVEN I CENTRUM


Läraren förmedlar inlärning framför undervisning och inlärningen är alltid på elevens nivå. Det är eleven och materialet, som står i centrum och inte läraren. Lärarens viktigaste uppgift blir att ”supervisera” eleven d.v.s. inspirera, instruera, motivera, disciplinera, rosa etc. (Rapport om A.C.E.-undervisning, s. 20)


De grundläggande färdigheter och baskunskaper som skolan ska förmedla ska tillägnas den enskilda eleven och kräver därför individualiserad undervisning. Därför måste material och organisationsformer vara anpassade därefter. A.C.E.’s individuella undervisningsform utnyttjar tiden fullt ut. Läraren ska inte vänta på eleverna och eleverna ska inte vänta på varandra.


Lärarinformationen är också individuell. Eftersom eleven får använda den tid som behövs (inom vissa begränsningar) för att lära sig det givna materialet, blir tiden varierande men inlärningen konstant. Denna arbetsmetod gör att det inte blir någon ”irriterad väntetid” (på lärare, kamrater, material etc.). Det blir heller ingen idé för eleven att jämföra sig med de andra (vem som är bäst, duktigast, snabbast etc.). Därmed avlägsnas några väsentliga orsaker till negativa kamratrelationer och känslan av otillräcklighet, anser man.


4.6.2 UNDERVISNINGSPLANER


Undervisningsplanerna ingår i elevernas PACE-häften, liksom informationer och förklaringar. I vissa fall, t.ex. i samband med litteraturundervisning, historia och kyrkohistoria rekommenderas undervisningsböcker, som ska läsas parallellt med PACE-häftena.


4.6.3 EN MINIMUMSKOLA ATT VÄXA MED


A.C.E.-skolan byggs upp som en ”minimumskola”, som innehåller alla minimumkrav till vad eleverna ska lära sig. Det är grundläggande färdigheter och baskunskaper. Förenklat skulle man kunna säga, att de ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Man hävdar att de flesta elever kommer att lära sig mycket mer då de har kapacitet till det. Den utvidgade undervisningsplanen tillgodoser elevernas olika kapacitet till ökad inlärning.


4.6.3.1 A.C.E. CORE CURRICULUM


”Core curriculum” är kärnan - ”minimum” - i skolans undervisning. Den omfattar fem grundläggande huvudområden:


1. Matematik


2. Engelska


3. ”Social studies” - samhällsstudier-beteendevetenskap


4. ”Science” - naturvetenskap


5. ”Word building” - ordkunskap-grammatik


Det är ett väsentligt läraransvar att eleven arbetar i en harmonisk balans med de fem huvudområdena. I sina dagliga mål ska eleven arbeta med fyra av de fem ämnena. Ett ”skolår” omfattar 12 PACE-häften i varje ämne. En elev ska alltså genomgå 60 häften på ett skolår, för att genomföra ”core curriculum”. Vanligtvis klarar en elev av mer, 65-70 PACE.


Det finns utarbetat material till 12 årgångar i ”core curriculum”. Anknytning finns till det engelska skolsystemet, där ”high school” omfattar de tre äldsta skolåren. Således kan man säga att gymnasiet är inbyggt i systemet.


4.6.3.2 A.C.E. EXPANDED CURRICULUM


Elever, som har stor kapacitet och därför genomför ”core curriculum” för snabbt, bör byta till en utvidgad undervisningsplan - ”expanded curriculum”. Den innehåller material till följande fyra områden:


1. Djurvetenskap


2. Litteratur och kreativ skrivning


3. Bibelläsning


4. ”God’s world” - geografi


”Expanded curriculum” är upplagd för elever i ”klass” 2-8. Ålder och mognad ska följa innehållet.


4.6.3.3 BASIC EDUCATION SELF-PACK


”Basic Education” är en ytterligare utvidgning av undervisningsplanen och erbjuds elever, som har kapacitet till att arbeta mer på djupet. Det är en undervisningsplan, som är lite svårare, men som annars innehåller samma grundläggande ämnen.


4.6.3.4 ELECTIVES


”Electives” är ett brett utbud av tillvalsämnen som finns för den enskilde eleven. T.ex. mediekunskap, spanska, hemkunskap, lovsång/”samspel”.


4.6.4 GRUPPUNDERVISNING - SOCIAL FOSTRAN


Social fostran är också ett skolansvar, anser man på A.C.E. Det är viktigt att sociala relationer får utveckla personligheten till omsorg, hänsyn och förståelse för andra. Här praktiseras vad man lärt av Jesu karaktär. Man lägger särskilt stor vikt vid att alla har lika värde och ingen behöver känna sig utanför.


Det finns många möjligheter till social utveckling t.ex. gruppdiskussioner, muntlig språkträning och gemensamma aktiviteter som musik och formgivning. Många ämnesområden förutsätter elevdiskussioner, för att eleverna ska utveckla egna meningar och synpunkter samt få respekt för andras. Det gäller en rad ”samfundsorienterande ämnen”, men också t.ex. litteratur och språkundervisning.


Denna undervisning kräver att eleverna är någorlunda på samma nivå ålders- och mognadsmässigt, för att eleverna ska kunna ha god gemenskap med varandra.


4.6.5 VERKSTADSUNDERVISNING


I en del obligatoriska, individuella ämnen förekommer praktiska övningar med laboratoriearbeten, t.ex. i natur och teknik, fysik samt kemi. Skolan har dessutom flera praktiska/musikaliska/kreativa/konstnärliga områden, som kräver verkstäder. Det är bl.a. ämnen som handarbete, hemkunskap etc. Eleverna indelas i lämpliga grupper, inte så mycket efter ålder och mognad utan mer efter relationer. Inget av verkstadsämnena förutsätter en absolut åldersgruppering.


4.6.6 PROJEKT


Eleverna i grupp C och D ska även genomföra två större projekt i danska. Det första ämnet ska vara inom biologi eller geografi. Det andra ämnet kan de välja mer fritt, t.ex. En indisk landsbygd, På Noas tid, Paulus missionsresa, Jordens atmosfär, Statsministern i Danmark etc.


A.C.E.-Tabor har ”adopterat” skeppet ”Arktis Ace”. Eleverna har tillfälle att kommunicera med skeppet och kan välja detta som utgångspunkt i sitt projektarbete. De kan t.ex. skriva om Sjöfart, Skeppet eller om Topografin och Geografin i det område, där skeppet seglar. Uppgiften bedöms av både skola och rederi. Rederiet har utlovat som pris en resa med skeppet under sommarlovet 1994 till den elev som utväljs i A.C.E.-Tabor.


Målsättningen med projektarbetet är, att eleven ska få möjlighet att fördjupa sig i ett självvalt ämne, att lära sig insamla stoff till ämnet och bearbeta detta, att utarbeta uppgiften på ett överskådligt sätt och med ett riktigt språkbruk samt att visa sitt engagerande i ett bestämt ämne.


4.6.7 DATA


På skolan i Tabor har man tillgång till 10 bärbara Macintosh datorer, som är till för alla elevgrupper. Alla elevernas arbetsplatser är försedda med ett dator-uttag, som kopplar datan till det gemensamma printersystemet.


Användningen av datan varierar i förhållande till de olika åldersgrupperna. Eleverna ska lära sig datan och ”växa” med den och förväntas använda datan till vissa ”författaruppgifter” i de olika ämnena. Samtidigt är man noga med att handstilen utvecklas. Eleverna ska få kännedom om en rad ”applikationsprogram” och särskilda undervisningsprogram. I dagens läge har man ingen dataundervisning i LC1, på A.C.E.-Tabor, men hoppas att så småningom få in det i ”åk 2”.


Största delen av programmen är A.C.E.’s egen produktion vid utvecklingscentret i Texas. ”School of tomorrow” är under utveckling och kommer att omfatta både integrerad EDB och interaktiv video. (EDB programmen styr videoapparater och hämtar TV-bildsekvenser inne i monitorn, som i dessa förlopp används som TV-skärm. Uppgiftsläsning och bildskivan växlar interaktivt.) Det är en teknisk utveckling, som A.C.E. har utarbetat tillsammans med IBM. I den nuvarande modellen är videosidan baserad på VHS-systemet. (Rapport om A.C.E.-undervisning, s. 28)


Det finns tanke på att använda EDB i individuell undervisning. Dels är det en teknologisk utmaning, som anses aktuell och nödvändig och dels ger det möjlighet för en automatik, som på en rad områden kan avlasta medarbetarna.


4.7 ELEVFÖRESKRIFTER


4.7.1 ELEVEN SÄTTER EGNA MÅL


En av de mest grundläggande förutsättningarna för att en elev ska utvecklas positivt, är att eleven lär sig sätta sina egna mål. Mål, som kan uppnås inom beräknad tid. Inom A.C.E. anser man att det gör eleverna medansvariga till sin inlärning och ställer krav på dem att lära sig hur man lägger upp sitt arbete och hur man sätter uppnåeliga mål från dag till dag.


Det viktiga är inte hur långt en elev når på ett år, det viktiga är hur långt en elev når varje dag. Innan dagens slut ska eleven sätta upp mål för nästa dag (under ”supervision” av lärare). Målen sätts i varje enskilt ämne och i förhållande till egna personliga förutsättningar och inte efter klasstandarden.


4.7.2 BELÖNING - BESTRAFFNING


Inom A.C.E. använder man sig av belöningar. När man som elev bär ett större ansvar är man berättigad till privilegier. Dessa privilegier är ”friheter” på olika sätt och tänkt som uppmuntringar och inspiration i det dagliga arbetet.


I stora drag handlar det om, att eleverna tar ansvar för ett visst antal sidor i PACE-häftena, håller ”akademisk balans”, inte får nämnvärt många kvarsittningar och kan förra månadens bibelavsnitt utantill. Om man dessutom håller ett 5-minuters föredrag och/eller gör en bokrecension, är villig att hjälpa till vid gudstjänsten eller med andra kristna tjänster, är man berättigad till ytterligare privilegier. Privilegierna ger bl.a. längre raster och en ökad grad av frihet i ”learningcenter” eller andra ställen på skolan. (Mina kommentarer till denna metod ger jag på s. 24) Eleverna uppmuntras till att uppnå fler och fler privilegier, genom att ta på sig större ansvar.


Elevernas ”brott” mot ordningsreglerna registreras på en ”demerit”-lista. Vid dagens slut talar man med de få elever, som överskrider gränsen (3 demerits). De får en lapp med sig hem och kvarsittning följande dag, 20 minuter/ demerit. Inom A.C.E.-Tabor menar man att detta kan verka Ute hårt, men de vet också att om reglerna inte följs, blir de efterhand mindre betydelsefulla och alla regler är införda för att försäkra om hög inlärning.


I LC1 använder man sig av ett annat system - äppelträd. Eleverna har en äppelträdstavla med fem ”magnetäpplen” och om de inte är skötsamma, tas ett äpple bort från trädet. Om alla fem äpplena är borta vid dagens slut får de kvarsittning följande dag. Om däremot alla fem äpplena sitter kvar, får de ett stort äpple i papp. Fem stora ihopsamlade äpplen på fredagen, betyder att eleven får välja någon premie. Varje ny dag är en ny start och alla magnetäpplena finns på plats. Som belöning används också guldstjärnor.


Inom A.C.E. är man väl medveten om att ordet belöning har en negativ klang, men man anser dock att en belöning får en positiv och motiverande effekt, när man bygger upp en kristen personlighetskaraktär. Man ska glädja sig när det går bra för någon och uppmuntra dem som det går dåligt för.


4.8 PERSONAL


4.8.1 SKOLLEDARE - PRÄST


Skolan är en institution, som är underlagd kyrkans ledarskap. Kyrkans präst är den egentliga skolledaren. Prästen deltar så mycket som möjligt i skolans andakter och gudstjänster och är också ansvarig för att bistå med rådgivning till föräldrar och elever i olika familjeförhållanden. (Rapport om A.C.E.-undervisning, s. 31)


Det finns en anställd pedagogisk och administrativ ledare, som har ansvar för skolans undervisning. Denne är också arbetsgivare för den anställda personalen. Skolledaren ingår också som lärare i undervisningen i ”learningcenter”. Präst och skolledare kompletterar och ersätter varandra.


4.8.2 MONITORER OCH SUPERVISORER


Då skolans undervisningsuppgifter är annorlunda än i en traditionell skola med klasser, har man gett andra benämningar på medarbetarna.


Läraren är ”supervisor” och ansvarig för elevens andliga och kunskapsmässiga utveckling. Läraren är anställd på skolan som personlig vägledare. Därav ordet ”supervisor”. Man anser det viktigt att ta stor hänsyn till att lärarens tider och kraft utnyttjas på bästa möjliga sätt. Läraren har många uppgifter bl.a.:


· Administrera diagnostiska och standardiserade ämnesprov.


· Hjälpa eleverna att sätta rimliga mål och rätt balansera sina val av ämnen.


· Ansvara för att en elev inte sätter igång med en PACE-test, förrän han/hon är övertygad om att eleven klarar att uppnå 80 % riktiga svar.


· Vara uppmärksam på varje enskilt barns situation både i skolan och genom föräldrakontakt.


Varje lärare är personligt knuten till ett bestämt antal elever, jämförbart med klasslärare, en s.k. kontaktperson. Denna ansvarar för kontakten med hemmet, att följa elevens akademiska utveckling och att orientera både föräldrar och elever om de undervisningsmässiga initiativ, som tas för den enskilda eleven.


”Monitoren” är en praktisk medhjälpare, som är anställd för att frigöra läraren från vissa arbetsuppgifter. En ”monitor” har bl.a. följande uppgifter:


· Ansvarar för elevens facitkontroll och ”check-up’ s”.


· Kontrollerar och hjälper till med elevens målsättningar.


· För journal över elevens undervisningsutveckling.


· Följer upp disciplin och elevuppförande.


· Ansvarar för undervisningsmaterial.


Elev - lärarrelationen blir helt annorlunda än i en ”vanlig” skola. Inga elever ska behöva vänta på att läraren blir färdig med att lösa problem från t.ex. skolgården. Det finns alltid medarbetare till hands, som dels kan ta sig an hänsynsproblem, dels kan garantera att undervisningen fortlöper. Det betyder också att man aldrig är ensam om att klara en arbetssituation. Det är alltid ro i ”learningcenter”. Ingen lärare ”ropar åt eleven”. Det ska visas respekt för eleverna. Därför förekommer tillrättavisningar individuellt och utanför ”learningcenter”. (Rapport om A.C.E.-undervisning, s. 32)


En heltidsarbetare är i ”learningcenter” från kl. 08.00-15.00 och har i stort sett inget hemarbete, bortsett från föräldrakontakten. Om man inte är ansvarig för en gruppundervisning är man alltid i ”learningcenter” och hjälper till med att rådgiva och undervisa individuellt.


4.8.2.1 UTBILDNING - A.C.E.-LÄRARE

För att arbeta på en A.C.E.-skola, måste man genomgå en ”omkodningskurs” efter universitetsutbildningen. Eftersom lärarutbildningen har en humanistisk grundsyn och A.C.E.-skolorna en teistisk är det nödvändigt att ”medarbetarna” går denna kurs för att ändra sina tankebanor.


Kursen genomförs inom samma ramar och efter samma procedurer, som vardagslivet för eleverna på en A.C.E.-skola. Detta för att ge lärarna en personlig upplevelse av den arbetsform, som de ska hjälpa sina kommande elever att fungera i. Kursen tar normalt en vecka med fullt dagsprogram och en del hemarbete.


Kursen omfattar nio ämnen med examination i varje ämne. För att få certifikat till att undervisa på en A.C.E.-skola, måste man klara varje examinationstest med 90 %.


Kurs 1
Kristen Undervisningsfilosofi


Kurs 2
Föräldrars rätt och ansvar


Kurs 3
Disciplin


Kurs 4
Elevmotivation och Utveckling


Kurs 5
Undervisningsplaner och Framgångssätt (Del 1)


Kurs 6
Undervisningsplaner och Framgångssätt (Del 2)


Kurs 7
Bibeln i Undervisningen


Kurs 8
Skolorganisation


Kurs 9
Kristen skolledning


4.9 SCHEMA


I A.C.E.-Tabor varar elevens skoldag från kl. 08.30-14.45. De yngsta slutar omkring kl. 12.25. Det individuella arbetet är mycket resurskrävande och därför bör eleverna högst arbeta med det 3-4 h/dag och det bör ligga i början på dagen. De yngsta bör arbeta högst 25 min. i sträck och de äldre 45 min.


Skoldagen startar med morgonsamling, som innehåller bibelläsning, lovsång och bön. Man har en ”minnesvers” eller ett sammanhang från bibeln, som man lär in och repeterar varje morgonsamling under en månads tid, varefter det blir en ny minnesvers. Det kan också vara olika praktiska meddelanden. Därefter börjar det individuella arbetet med PACE-häften, som utgör 30 % av skoltiden. Detta arbete avbryts då och då av gruppundervisning i utvalda ämnen t.ex. språkträning, ”kreativa ämnen”, musik och hemkunskap.


På måndagsmorgnarna får eleverna motta bevis för förra veckans genomförda PACE. Det framgår av ”kvitteringen” vilken PACE de har genomfört och vad resultatet på PACE-testen blev. Dessa elever tas fram och applåderas. Det utdelas privilegier för den påbörjade veckan till elever, som av olika orsaker gjort sig förtjänade av dessa.


På onsdagsmorgnarna är det en extra lång morgonsamling, som börjar med sång och bön. Skolans anslutna präst eller en av ”ledarna” håller i samlingen och man läser gemensamt ur bibeln. Var och en har sin egen bibel med sig. De yngsta använder sig av ”bogen” - en översättning, med ett enkelt språk.


Exkursioner och liknande läggs på fredagseftermiddagar och kallas ”extra-curricular activites”. I Danmark har man lagt idrotten på fredagseftermiddagar för samtliga elever.


Varje elev har sitt individuella schema.


Av praktiska skäl är det indelat i lektioner, men det är inte säkert att gruppundervisningen varar hela lektionen. Om gruppundervisningen är färdig tidigare sänds eleverna tillbaka till ”learningcenter”, för att fortsätta arbetet med sina egna mål. Därutöver har de ett målschema, där de sätter upp sina egna mål i arbetet med PACE och ett veckoschema, som är en översikt över utvecklingen i de individuella ämnena, under året. Det är resultaten i PACE-testen och när de utförts, som syns i veckoschemat. 100 % rätt på PACE-testen ger en guldstjärna och minst 80 % ger en silverstjärna på veckoschemat.


4.10 FINANSIERING


A.C.E.-skolan i Tabor finansieras genom bidrag och gåvor. Vid årsslutet 1992 kunde man konstatera att det första hela verksamhetsåret man bedrivit skolan gått ihop och även gett ett litet överskott, som kunde användas för investeringar.


Taborförsamlingen har stått för lokaler, elektricitet och städning. Det statliga stödet var Dkr 28 000 per barn. Föräldrarnas avgift Dkr 300 per barn och månad Man har också mottagit gåvor från Folkskolans Utvecklingsråd och enskilda m.fl.

5. DISKUSSION AV A.C.E.-PEDAGOGIKEN


5.1 A.C.E. - EN SKOLA I TIDEN?


Man kan fråga sig om A.C.E. är en skolform som kan ge oss betydelsefulla impulser, om den har något nytänkande, som dagens skola bör sträva efter, eller om det är en pedagogik som tillhör en gången tid?


Det kan, anser jag, uppstå vissa komplikationer när man ställer en kristen friskola i relation till en kommunal s.k. ”vanlig” skola. Det hade onekligen varit enklare att jämföra A.C.E.-Tabor med andra kristna friskolor. Min målsättning har emellertid inte varit att jämföra eller granska olika kristna friskolor utan att se om A.C.E.-pedagogiken har något att ta fasta på, något som skulle berika religionsundervisningen i vår kommunala skola. Vi kan säkert alla vara överens om att undervisningen i synnerhet i religionskunskap kan behöva förnyas eller förbättras. Därför var det naturligt för mig att jämföra A.C.E.-skolan med den ”vanliga” kommunala skolan.


Vi lever i ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle, där det råder religionsfrihet. Vår kommunala skola är en skola för alla, (Lgr 80). Den ska bygga på en kritisk humanistisk, vetenskaplig grund.


A.C.E.-skolan bygger däremot på en teistisk grund, förankrad i bibeln och har således en annan grundsyn än den kommunala skolan. A.C.E.-pedagogiken skiljer sig från den kommunala skolans kritiska vetenskapliga grundsyn. A.C.E.-skolan är en vad vi kallar konfessionell friskola och måste därför ses som ett alternativ till den kommunala skolan. Eleverna som går där har själv valt det.


A.C.E.-skolan riskerar att inte leva upp till den allsidighet och information om oliktänkande, som fordras i ett pluralistiskt samhälle.


5.1.1 INDIVIDUALISERING


”Individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt få prägla arbetet … Det innebär också att olika elever får olika lång tid för att lära sig något. Ett och samma arbetssätt passar inte alla elever, också arbetssättet måste individualiseras …” (citat ur Lgr 80) I dagens skola poängteras det att det är viktigt att man utgår från varje enskild individs förutsättningar.


Då vi vet att en skolklass vanligtvis består av elever i ungefär samma ålder, men med ganska stora skillnader när det gäller mognad och begåvning, kan det vara svårt att tillgodose varje enskild elevs behov. Detta är självfallet också en resursfråga. I svensk grundskola är det fastställt i lag att alla elever har rätt till undervisning i överensstämmelse med sina förutsättningar.


A.C.E. är en utarbetad pedagogik, som tagit fasta på just detta och således uppbyggt en individualiserad undervisning med eleven och materialet i centrum. Utan att ta ställning till individualiseringens innehåll tror jag mig våga påstå, att det finns en del att lära för vår kommunala skola i detta avseende.


På 1960-talet var programmerad undervisning populär, vilket är en slags förproducerad undervisning i form av häften. Programmerad undervisning kopplades ihop med Skinners teorier, därför att varje sekvens lärdes in efter principerna för ”operant betingning”. Det hela bestod i att fylla i rätt svar i en ruta och belöningen var att få bekräftelse på rätt svar genom facit, inbyggt i systemet. Programmerad undervisning fungerade så att eleverna arbetade individuellt med var sitt häfte. Under 1960-talet ställde man stora förhoppningar till denna undervisningsform. Man trodde att den kunde lösa differentieringsproblemen i sammanhållna klasser. Mottot var självinstruerande läromedel och tempodifferentiering, d.v.s. att varje enskild elev skulle arbeta i sitt eget tempo.


Erfarenheterna med att ersätta vanlig undervisning med programmerad undervisning var dock inte så goda. Eleverna blev fort uttråkade av att lektion efter lektion sitta med samma häfte, vilket ledde till att intresset minskades och prestationen blev sämre. De behövde minst lika mycket hjälp av läraren som förut. De sociala fördelar som gemensam undervisning har försvann också, (Imsen G., 1988, s. 315-316)


Jag tycker mig finna några drag av detta undervisningssätt i A.C.E.’s individualiserade system. Eleverna har sina PACE-häften (ett förproducerat material), där de stryker under rätt svar och får bekräftelse på rätt svar genom ”score-keys” (facit), som en belöning.


Inom A.C.E. är det dock endast 30 % av tiden, som är PACE-tid och under övrig tid förekommer det gruppundervisning och dylikt till en stor del, vilket gör att de sociala relationerna tillvaratas, något som lätt kommer bort i programmerad undervisning.


I samtal med elever och lärare framkom det, att eleverna trots allt tycker det är roligt att jobba med samma typ av häften. De känner igen sig i materialet och vet hur det fungerar. Elever, som tidigare gått på andra skolor (t.ex. danska kommunala skolor, danska kristna friskolor, svenska kristna friskolor) ansåg att de lärde sig mer med detta system.


A.C.E.’s individuella ”system” gör, att eleverna inte enkelt kan jämföra sig med varandra, då de tillhör en grupp och inte en klass. Grupperna är indelade mer efter mognad och relationer än ålder och en elev kan t.ex. tillhöra grupp B i matematik och grupp C i danska. Dessutom har varje elev sitt individuella schema och jobbar således med olika ämnen i ”learningcenter”, vilket också bidrar till att det inte blir någon ”negativ” kamratpress på eleverna.


Varje elev sätter upp sina egna mål, som ska avklaras under dagen, vilket också bidrar till att eleven får jobba i sin egen takt, efter egna förutsättningar. Det kan påpekas att den nu föreslagna svenska läroplanen är inriktad på liknande synsätt med kursplaner och kursrelaterade betyg.


Man kan dock fråga sig, om det inte blir någon tävlan mellan eleverna, om vem som hinner flest antal PACE-häften på en månad eller dylikt. Enligt Ib Mogens Johansen (rektor, A.C.E.-Tabor) är det mycket sällsynt, men det har trots allt förekommit.


PACE-häftena förekommer också på olika nivåer, med olika svårighetsgrader och fördjupningar. A.C.E. Core-Curriculum är baskursen, som alla bör klara. Är man effektiv och arbetar snabbt, får man byta til Expanded Curriculum (utvidgad kurs). Elever, som har kapacitet att arbeta mer på djupet, erbjuds ytterligare utvidgning av undervisningsplanen, Basic Education, som är lite svårare. Härigenom försöker man ge eleverna ett arbetsmaterial, som ska stimulera dem och som utgår från deras egen nivå.


De olika nivåerna på PACE-häftena ”slår ut” en del av ”tävlingen” mellan eleverna. Inom A.C.E.-Tabor har det hänt att man kamouflerat omslaget på PACE, för en elev i ett speciellt ämne, d.v.s. bytt omslag på den, för att eleven ska tro att han/hon jobbar på en högre nivå, än själva innehållet i PACE.


Man kan diskutera om de individuella PACE-häftena är pedagogiskt bra upplagda? Då materialet är självgående och eleverna rättar sina PACE-häften själva är det naturligt att man har färdigtryckta facit s.k. ”score-keys”, med de ”rätta” svaren. Här finns dock en brist enligt min mening. Många gånger finns det flera rimliga svarsalternativ på en uppgift, vilket inte står omnämnt i facit. Eleverna kan då få uppfattningen att det endast finns en korrekt lösning på problemet eller frågeställningen och givetvis ser de sitt alternativ som det felaktiga.


PACE-häftena är dessutom ofta utformade med flervalsalternativ, där det gäller för eleven att stryka under rätt svarsalternativ. Kanske eleven har ett rimligt svar, som inte finns med som alternativ. Systemet främjar således knappast kritiskt tänkande.


Jag anser det viktigt att eleverna får förståelse för, att det kan förekomma en rad tänkbara svar och att deras svar inte behöver vara felaktigt. Det har sitt odiskutabla värde, tror jag, att elever får klart för sig att det mesta inte är statiskt, att ståndpunkter och ”vetenskaplighet” kan komma att ändras.


En del av PACE-häftena är från 70-talet och därmed en aning förlegade och dessutom tycker jag att många har en tråkig layout, en del är rätt och slätt svartvita. Skolmaterial behöver ständigt förnyas och följa med utvecklingen i tiden, anser jag.


Inom matematiken är det vägen fram till svaret, hur eleven tänker, som är det viktiga, enligt min mening. Uppgifterna kan många gånger lösas på flera olika sätt, trots att endast ett svar är riktigt.

Inom A.C.E. förekommer det visserligen gruppundervisning i ett flertal ämnen, men inte i matematik. Jag anser, att det är nödvändigt au ”tala” matematik, au få höra hur andra tänker kring ett problem och löser detta. Det behövs således tid för utbyte av varandras resonemang, även i matematik. ”Läraren” (Supervisorn) får visserligen en uppfattning om hur eleven tänker, då man har individuella samtal i ”learningcenter”, men är det tillräckligt? Jag tycker knappast det.


Frågan återstår hur man åstadkommer ett självgående individualiserat material, utan att ha färdigproducerade svar? Jag har svårt för att se om detta är möjligt.


Den engelske sociologen och pedagogen David Hargreaves hävdar att en ensidig fokusering på individen gör skolan inriktad på omsorgen om elevens utveckling och självförverkligande och missar fostran till gemenskap och gemensamt ansvar i samhället. Han menar vidare att ”individualismens misstag är tron på att om skolan bara kan utveckla varje enskild elevs självtillit, oavhängighet och autonomi kan samhället bli i stånd till att ta vara på sig självt.” (citat ur Imsen G., 1988, s. 386)


5.1.2 BELÖNING - BESTRAFFNING


Inom A.C.E.-pedagogiken förekommer en viss typ av beteendemodifikation (olika former för belöning i uppfostran och undervisning i avsikt att förändra individens beteende i bestämd riktning). ”Beteendemodifikation bygger i huvudsak på Skinners teori om operant betingning. Det är speciellt grundprincipen om att beteende förstärks genom efterföljande belöning, som är hämtad från Skinner.” (citat ur Imsen G., 1988, s. 79)


Att förbättra en elevs beteende kan ofta vara ett långvarigt arbete. Det är viktigt att man från början inte sätter förväntningarna för högt och att man väljer mål, som är realistiska för eleven att uppnå. Det gäller också att hitta ett belöningssystem, som fungerar. Belöningens värde är helt beroende av vad eleven uppfattar som attraktivt. Det har att göra med den aktuella situationen, vad eleven önskar sig just då. ”En del amerikanska klassundersökningar visar att mycket av det spontana beröm som lärare i bästa avsikt ger eleverna i det hela taget inte fungerar som belöning.” (citat ur Imsen G., 1988, s. 83)


Att berömma positivt beteende hos eleverna är en betydelsefull del av lärarens dagliga arbete, när det gäller värderingsfrågor. Det finns dock ett problem, som är kopplat till all värdering; några elever har behov av mer beröm än andra.


Eleverna på A.C.E.-Tabor står alla under samma belöningssystem, vilket gör att alla elever dras under en kam, vad gäller beröm. Jag tror dock inte att det är ett stort problem, eftersom grupperna är mer homogena än i en vanlig klass. Eleverna har en gemensam kristen grundsyn, således samma etiska värderingar och har i regel vuxit upp under relativt likartade förhållanden.


Inom A.C.E. använder man sig av symbolisk belöning. (Betygen i skolan är ett exempel, som kan fungera som symbolisk belöning.) Eleverna på A.C.E.-skolorna får bl.a. silver- eller guldstjärna på sina veckoscheman, beroende på om de klarat sin PACE-test med minimum 80 % eller 100 %. I Danmark använder man sig endast av guldstjärnor för genomförd PACE. Alla elever kommer således att få en guldstjärna förr eller senare, vilket gör det mer rättvist.


Individen är ofta inte speciellt bra på att arbeta mot långsiktiga mål. Uthålligheten är liten och konkurrerande frestelser tar gärna överhand. Därför bör man dela upp materialet i delmål. För vart och ett delmål som nås ges en symbolisk belöning. (Imsen G., 1988, s. 86-87)


Inom LC1 är äppelträdet ett exempel på detta. Om alla magnetäpplen sitter kvar vid dagens slut får de ett stort äpple av papp. Fem stora äpplen av papp betyder att de får välja en liten premie. D.v.s. när ett visst antal symboler har samlats ihop kan dessa ”växlas in” till en större, konkret belöning. Man skulle också kunna se äppelträdet, som ett bestraffningssystem. Om eleven inte sköter sig, plockas ett magnetäpple bort från trädet, vilket ses som en bestraffning för eleven.


Under min vistelse på A.C.E.-Tabor fick jag höra talas om ett fall, då man tagit bort ett magnetäpple från en liten pojke. Han hade vägrat jobba i sitt häfte och därmed målat svart över hela sidan. ”Läraren” pratade vänligt med honom och han fick en ny chans, men det slutade med att den nya sidan blev svartmålad den också. ”Läraren” sade då åt pojken att det inte var snällt av honom att göra på det sättet, och att hon nu måste ta bort ett äpple från hans träd. Ögonen var stora på kamraterna och likaså på den lille pojken. Nästföljande dag är alltid en ny start, det gamla är glömt! Dagen efter var pojken snäll och skötsam, han hade fått sig en läxa. Jag är långt ifrån säker på att detta var ett försvarbart sätt att tillrättavisa.


Inom A.C.E.-Tabor använder man sig också av Ansvar/Privilegier. Systemet går ut på att eleven ska lära sig ta ansvar för olika uppgifter och om eleven klarar detta belönas han/hon med privilegier. Det innebär att eleven får en typ av ”friheter” i ”learningcenter”, längre raster, lek på datan, hjälpa till i LC1 med t.ex. läsning, spela spel eller gå ärenden, hjälpa till på kontoret etc. Man kan diskutera om vissa av privilegierna ses som attraktiva belöningar för eleverna, ex. gå ärenden?


Det förekommer också en demerit-lista, med regler som eleven ska följa. Om eleven inte håller sig till reglerna, får han/hon en demerit. Tre demerits leder till kvarsittning följande dag.


Man kan ifrågasätta om det är nödvändigt med alla dessa belöningar och bestraffningar? Personligen tror jag inte man kan ha överseende med alla icke önskade beteenden i hopp om att de ska försvinna av sig själv. En elev, som ställer till bråk, är ohövlig och inte följer de regler som råder, måste uppmärksammas och tillrättavisas på något sätt. Om man inte gör detta kommer elevens uppförande att få sociala följder t.ex. som modellinlärning. De andra eleverna ser att ”det går an” och andra blir störda i sitt arbete. Elever kan också ställa till bråk för att testa var läraren sätter sina gränser. Om läraren inte markerar gränserna, kan bekymmer dyka upp på lång sikt. Det gäller att sätta gränserna på ett sådant sätt, att man undviker olyckliga biverkningar, som kan förstärka icke önskvärt beteende.


”Bestraffning innebär i sig ingen vägledning för eleven. Medan belöning säger: ‘Upprepa det du gjorde!’, så säger bestraffningen: ‘Sluta med det där!’ Men det talar inte om vad eleven ska göra istället. I värsta fall kan man få ännu en oönskad respons som resultat.” (citat ur Imsen G., 1988. s. 90)


Överdrivet och ofta förekommande användning av bestraffning kan på ytan ge önskad effekt, men kommer knappast att skapa inre ro och trygghet hos eleven. Samma gäller för belöningar, om de förekommer för ofta rubbar de den ”inre” motivationen. I stället för att bygga på yttre belöningar borde man bygga mer på individens egen nyfikenhet och lust till inlärning.


Inom A.C.E. förekommer tillrättavisning individuellt. Om eleven inte uppför sig korrekt tar man ut eleven för samtal. Jag upplevde detta en gång under mitt besök på A.C.E.-Tabor. Det var grupplektion i ämnet handarbete och eleverna höll på att sy. En av flickorna tyckte att allt blev fult, gick omkring och gnällde. Hon tyckte allt var tråkigt och vägrade göra någonting. Hon var allmänt irriterad, vilket även jag kände, trots att hon fick mycket hjälp och bemöttes med kärlek och vänliga ord.


Till slut bad ”läraren” att hon skulle följa med ut. Flickan kom inte in igen och vad som hände utanför dörren är okänt för mig. Senare tog ”läraren” fram flickans handarbete och sydde, för att flickan inte skulle bli efter med sitt handarbete, vilket kan diskuteras riktigheten i.


Man kan fråga sig om det är positivt eller negativt att tillrättavisningar sker individuellt? I de flesta fall upplever jag det positivt. Eleven ifråga behöver inte känna sig utpekad och förnedrad inför kamraterna. Jag vet att det förekommer tillrättavisningar i grupp inom A.C.E., t.ex. om flera parter är inblandade i problemet. I vissa fall tror jag att det kan vara bra för hela gruppen att få vara med och diskutera problemet, för att få förståelse för hur problem kan uppstå och lösas.


Jag anser, att det finns en risk för att man får en elitskola, i ett system med belöningar och bestraffningar för att förändra individens beteende i en bestämd riktning.


5.1.3 PÅ BIBELNS GRUND


A.C.E.’s målsättning är att ge barnen en uppfostran, som grundar sig på bibeln. Man försöker att så noga som möjligt förklara innehåll och konsekvenser av de karaktärsdrag som framträder i Jesu liv. Lärarna försöker i största möjliga mån själva leva upp till dessa och vara positiva förebilder för eleverna. De möter eleverna med vänlighet, kärlek, förlåtelse, glädje, tålamod, hjälpsamhet etc. Man har avspeglat dessa karaktärsdrag i elevernas PACE-häften, så att de ska kunna förstå och förhålla sig till dem.


Eleverna belönas med ”privilegier” om de t.ex. tagit ”ansvar” och utfört en ”god gärning”, en s.k. kristen tjänst i skolan eller i kyrkan, t.ex. att de följt yngre barnen till bussen.


Mina intryck från studiebesöket på A.C.E.-Tabor är positiva, så till vida att man lyckas överföra och presentera karaktärsdragen i bibeln. Huruvida dessa karaktärsdrag bör indoktrineras eller ej är givetvis en tros- eller bedömningsfråga.


A.C.E.-Tabor har funnit 60 karaktärsdrag i Jesu liv i N.T. T.ex. tålamod, vänlighet, hänsyn, förlåtelse, kärlek, förtroende, tacksamhet, frimodighet, respekt, ärlighet, hjälpsamhet, glädje, självbehärskning, lydnad, vishet, ödmjukhet, mildhet, mod etc. Enligt min uppfattning kan det finnas risk för att eleven fostras till för stor underdånighet. Varje PACE-häfte innehåller ett karaktärsdrag, som illustreras med tecknade serier ur vardagslivet. Om detta är det bästa sättet att belysa karaktärsdragen kan i och för sig diskuteras.


Videon, som Ib Mogens Johansen spelade in under sin resa i Sydafrika, visar att eleverna även har drama, med exempel ur bibeln, för att behandla dessa karaktärsdrag. Min uppfattning är att även elever med icke kristen bakgrund skulle dra stor nytta av att lära om Jesu karaktärsdrag. Skulle det kunna ha en negativ inverkan på eleverna? Eller skulle det vara ett försök till kristen påverkan? Jag tror att om elever fick lära sig lite mer om hur man ska vara och handla som medmänniska, skulle vårt samhälle och våra skolor få en annan prägel.


Det rådde en starkare gemenskap eleverna emellan, än jag mött på någon annan skola tidigare. Detta trots att eleverna från förskolan upp till åk. 10 hade lunch och raster samtidigt. De äldsta eleverna lekte med de yngsta, och pojkar lekte med flickor, som en enda stor familj. Mycket beror nog på att det är en liten skola, 59 elever, men säkert spelar ”karaktärsdragen” en stor roll. Sådana här gånger är det lätt att man får intrycket att det inte förekommer mobbing eller andra dylika problem.


I samtal med Ib Mogens Johansen framkom det dock att det har förekommit och förekommer mobbing fastän i mycket liten utsträckning, jämfört med andra skolor ”lärarna” jobbat på. Han menade också att det säkerligen förekom fall av mobbing, som de var omedvetna om. Många av barnen har tidigare gått på stora skolor med många barn, där de lärt sig att ”överleva”; att slå varandra, skälla på andra och slå sig fram med armbågarna för att komma någonstans.


Ib M. Johansen menar, att det tar tid innan eleverna lär sig att de inte behöver ta till knytnävarna eller ”vässa tungan”. Inom A.C.E.-Tabor bearbetar man situationer av det här slaget. Eleverna får lära sig att inte provocera eller reta varandra. Man måste försöka lösa en konflikt och kompromissa. I Sydafrika tog det två år att ändra attityderna hos eleverna. A.C.E.-Tabor är nu inne på sitt andra år och de börjar så smått, enligt dem själva att se en attitydförändring hos eleverna.


PACE-häftena innehåller även en bibelvers, som eleverna ska lära utantill. Bibelversen, som står skriven syftar till något av Jesu karaktärsdrag. Serieillustrationerna som sedan följer belyser detta och avsikten är att eleven förstår och lär in. Har man klarat en PACE ska man också ”klara” att leva efter karaktärsdragen. Dessutom har man ett bibelavsnitt, som man lär in och repeterar varje morgonsamling under en månads tid. Därefter blir det ett nytt bibelavsnitt som ska läras in. Under mitt besök var det psalm 8 som inlästes. På detta sätt lär barnen sig en stor del av bibeln utantill. Om detta arbetssätt, att lära utantill, skulle vara det bästa för att ge eleverna bibelkunskap, kan ifrågasättas. Jag tror knappast det.


Morgonsamlingarna innehåller även sång och bön. På onsdagsmorgnarna då det är extra lång morgonsamling, deltar även skolans anslutna präst och delger något ur bibeln, samtalar med barnen om personliga erfarenheter och händelser. Detta blir helt naturligt, eftersom skolan är starkt sammankopplad med kyrkans verksamhet. Prästen har också familjerådgivning. Detta bidrar till att skola och kyrka blir som ett skyddsnät för familjen.


Då A.C.E. är en kristen friskola är morgonsamlingar av det här slaget inget uppseendeväckande. Man kan fråga sig, hur reaktionen skulle bli om man införde denna typ av samlingar i den ”vanliga” skolan idag? Men ända fram till 60-talet förekom det under benämning ”morgonbön”.


”Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att dessa inte blir påverkade från skolans sida till förmån för den ena eller andra av inbördes kämpande åskådningar och uppfattningar.” (citat ur Lgr 80, s. 18) Jag tror däremot att skola och kyrka bör utveckla ett visst samarbete där båda parter skulle få utbyte. Prästen kan komma till skolan och berätta vad kyrkan står för och skolan göra studiebesök, få del av missionsprojekt etc.


Skolan bör vara på alerten och öppen för nya vägar att få kunskap. Sofia 9F:


”- De flesta människor vill väl få ut något av sitt liv. Så känner jag det också, men jag vet inte riktigt vad det är jag vill få ut av det. Att ett barn föds måste ju ha en mening, men vad är meningen? Mina föräldrar ville ha ett barn och jag blev till. Jag tycker det är roligt att leva, men varför ska jag leva? Vi människor ingår i en livscykel som håller jorden vid liv - men varför finns cykeln? Ibland tänker jag att ett vardagligt liv, som jag antagligen kommer att leva, inte har någon funktion för efterkommande. Vad är meningen med vårt liv? Ska vi göra något särskilt med det? Jag tror att det finns en Gud, även om jag inte förstår mig på honom. Livet är kanske något som man inte ska förstå, varför man lever. Att resa och ha kul med kompisar, skaffa familj, arbeta osv. - kan det ge Gud något? Jag är nyfiken på framtiden och ser fram mot många saker här i livet. Men samtidigt är jag fruktansvärt rädd ibland, när jag tänker på vad ledarna i USA och Sovjet kan göra med vår jord, och alla dessa gifter som förpestar luften. Kommer vår jord att explodera innan jag dör? Kommer det att växa träd och växter på marken? Livet är en stor gåta - men en bra ”uppfinning” är det!” (Ur På ett dammkorn i universum, Orlenius K., 1990)

Bland ungdomar ute i dagens skolor finns ett stort behov av att få bearbeta de existentiella frågorna, men hur möter vi som lärare dem? Hur agerar kyrkorna inför dessa behov? Var finns föräldrarna?


Eftersom A.C.E. är en kristen skola förekommer det inget religionsämne, man ser snarare allt som kristendomsundervisning. En av mina frågor till Ib M. Johansen var, om det överhuvudtaget förekom undervisning om övriga världsreligioner? Det visade sig att de läser om andra religioner i samband med andra ämnen. T.ex. hinduism behandlas då de läser om Indien. De studerar inte övriga religioner i detalj, men de anser det viktigt att eleverna har kunskap om hur andra människor tänker. Personligen anser jag det vara mycket angeläget, att elever får undervisning om världsreligioner. Vi lever i ett pluralistiskt samhälle, där många kulturer med olika synsätt och religionsåskådningar råder.


Det gäller sålunda att ha respekt för varandras åsikter och synsätt i ett demokratiskt samhälle med religionsfrihet. Här kan man stanna upp och ställa ett par frågor. Konfronteras eleverna på en A.C.E.-skola med personer med annan livsåskådning, då de alla har samma livssyn, grundad på kristendomen? Detta anser jag är av vikt, dels för att det fördjupar den egna livsåskådningen, dels ger det insikt om att man kan se saker från olika håll, vilket utvecklar förståelse och tolerans mot oliktänkande. Eller är det så att kärlek och trygghet, som de omges med gör dem till trygga och harmoniska individer med starkt självförtroende och förmår dem att vara hjälpsamma mot sin nästa? Här finns säkert ”rum” för flera frågor och med varierande svar!


Ib Mogens Johansen såg i alla fall inte detta som ett problem, utan menade att vi lever alla i samma samhälle och påverkas av detta. Vi influeras av olika åsikter och livsåskådningar på olika sätt dagligen, bara genom att vi lever i samhället, tar del av massmedia etc. Eleverna på skolan umgås även med kamrater med annan livsåskådning utanför skolan och konfronteras på detta sätt med människor i sin egen ålder. Ib M. Johansen menar vidare att A.C.E.-eleverna liksom andra elever genomgår kriser och problem, ifrågasätter och tvivlar ibland, vilket bearbetas på lektionerna.


6. ENKÄTUNDERSÖKNING HUR BEDRIVS DAGENS RELIGIONSUNDERVISNING?


6.1 UPPLÄGGNING AV ENKÄTEN


För att få ut enkäter till lärare tog jag hjälp av mina ”lärarkandidatskamrater”, som gjorde praktik ute på olika skolor. Detta för att spara tid och få en liten spridning över skolor. Jag ringde upp varje person och frågade om de kunde tänka sig att dela ut enkäter till låg- och mellanstadielärarna på sin skola, vilket alla accepterade. Därefter blev de tillskickade ett kuvert med enkäter samt ett frankerat svarskuvert. De flesta har delat ut enkäterna till lärarna personligen, några har dock lagt dem i lärarfacken. Samma personer har sedan samlat in enkäterna.


Med enkäterna bifogade jag ett personligt brev. (bilaga nr 2) Tiden att besvara enkäten låg mellan 2-3 veckor. Av sammanlagt 116 st enkäter som delats ut på 14 skolor i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Järbo, Ljusdal, Söderhamn och Västerhaninge, har 32 st. (28 %) inkommit med svar, vilket är en dålig svarsfrekvens.


6.2 RESULTAT AV ENKÄTEN


Då syftet med enkätundersökningen endast är att få fram en bild av hur religionsundervisningen bedrivs i dagens skolor, har jag inte redovisat svaren i detalj. Jag har således gjort ett sammandrag av svaren kring varje huvudfråga, där jag försökt väva in frågeställningarna i texten. För att få en bättre bild hänvisar jag till själva enkäten, bilaga nr 3.


1. Något över hälften (56 %) av dem som besvarat enkäten, undervisar på lågstadiet och övriga (44 %) undervisar på mellanstadiet.


2. Medelåldern på hur länge lärarna arbetat i skolorna var 21 år. Endast 3 av 32 st. har arbetat som lärare mindre än tio år. Anledningen till frågan var, att jag ville få reda på om det fanns något samband mellan uppläggning av religionsundervisningen och ”ålder som lärare”, om den nya lärarutbildningen påverkat religionsundervisningen? Då det var så få lärare, som var ”nya” i yrket är det svårt att dra några slutsatser härav.


3.
31 av 32 lärare har uppgett att de undervisar i religionsämnet. De flesta (80 %) anser att det är ett roligt undervisningsämne, vilket de övervägande motiverar med att de själva eller barnen är intresserade. Merparten av lärarna undervisar l-2h religion/vecka. Många läser i block eller perioder och har därmed svårt att ange antal h/vecka.


Läroboken är det dominerande läromedlet, vilket inte förvånar mig. Den används av 81 %, medan bibeln och barnens bibel omnämns av 41 %. Övriga läromedel som upptas i mindre utsträckning är skönlitteratur och media. Om man gör en jämförelse mellan låg- och mellanstadiet ser man tydligt att bibeln används som läromedel i lågstadiet i mycket större utsträckning än i mellanstadiet (70 % mot 14 %). En trolig orsak torde vara att man läser om bibelberättelser - Jesu liv på lågstadiet och om kyrkokunskap och andra religioner på mellanstadiet. Men enligt Lgr 80 (s. 127) ska eleverna på mellanstadiet även läsa moment som skapelseberättelserna, profeterna och Jesu möten med människor.


Fyra ”religionsområden” ansågs som viktigast: kristendomen-bibeln, etik, kulturarvet samt olika religioner-religionsfrihet. Ett fåtal menade att det var viktigast att väcka ett intresse för religion och ge en allmän kunskap.


De moment som behandlas inom ämnet stämmer naturligt överens med det som lärarna anser vara viktigast. 53 % uppger moment ur bibeln eller kristendomen (varav 81 % är lågstadielärare) medan 24 % nämner andra religioner och 20 % etik. Endast 3 % uppger moment angående vårt kulturarv.


Det är intressant att se vilka konkreta moment, som omnämns när det gäller bibeln. Jesu liv, patriarkerna, Mose, Josef etc., är de mest förekommande. Man kan alltså dra slutsatsen att Lgr 80 följs, då vi kan läsa att just dessa moment ska tas upp på lågstadiet. Endast ett fåtal har kopplat samman etik och bibeln som t.ex. gyllene regeln och budorden.


4.
Förvånande nog påstår 29 av 32 lärare att de använder bibeln i undervisningen. Hela 47 % har undvikit att motivera sina svar. De vanligaste motiven är dock att bibeln tillhör vårt kulturarv och allmänbildning. Några har nämnt att den är grunden för vår religion och att vårt samhälle är uppbyggt på bibelns grund. De tre som inte använder sig av bibeln motiverar det med att texten är för svår eller att de saknar kunskap.


De flesta använder bibeln i mycket liten utsträckning, främst i syfte att göra eleverna förtrogna med den och ge dem kunskap om denna. Andra syften, som också förekommer i liten skala är, att bibelordet är ursprungstexten, ”källan” och att det finns bra exempel därifrån. Lärarna använder bibeln främst för egen förberedelse, som läromedel. På lågstadiet används barnens bibel även för högläsning, när det gäller bibelberättelserna. Endast 6 % (2 av 32 st.) tar upp bibeln i etiska sammanhang, t.ex. citat i bibeln som handlar om kärlek och budorden.


5.
40 % anser det bra att utgå från bibeln i religionsundervisningen, medan 12 % tycker att det är dåligt. 16 % är osäkra och har inte tagit ställning och 32 % har lämnat frågan obesvarad.


6. 6 % avstod från att besvara frågan. Övriga har uppgett att de tar upp livsfrågorna på ett eller annat sätt i klassen, i situationer då de blir aktuella samt via invandrarbarn. Den dominerande livsfrågan är liv/död följt av rätt/fel, relationer och invandring. Mestadels samtalar och diskuterar man kring frågorna. Tidningsurklipp är också relativt vanligt.


7. Samtliga lärare anser etik och moral vara mycket viktigt och behandlar dessa begrepp i klassen genom etiska samtal i aktuella situationer och händelser. Ett fåtal använder sig av drama. Merparten påstår att de har kunskap till att förmedla betydelsen av etik och moral i sin klass, men tillägger också att mer kunskap inte skulle skada. 17 % har otillräckliga kunskaper, främst de ”yngre lärarna”, medan ”de äldre” har livserfarenhet.


6.2.1 SAMMANFATTNING


Av den enkätundersökning som jag gjort har jag kunnat göra en liten bedömning av hur religionsundervisningen bedrivs i dagens skola. Att det var läroboken som används mest i undervisningen var helt väntat. Bibeln eller barnens bibel används övervägande på lågstadiet när man läser om Jesu liv och andra bibelgestalter. Så gott som alla lärare uppger att de använder sig av bibeln i liten utsträckning, i syfte att det tillhör allmänbildningen och vårt kulturarv. På mellanstadiet läser man främst om andra religioner, etik och kyrkokunskap. Livsfrågor anses viktiga ex. liv/död och behandlas i aktuella sammanhang. Etik och moral ses som mycket viktigt och flera lärare önskar få mer kunskap i frågorna.


6.3 UTVÄRDERING AV ENKÄTEN


En enkät kan troligen alltid förbättras på något sätt, vilket man oturligt nog upptäcker då man redan lämnat ut den. 1 mitt fall skulle jag velat göra vissa omändringar. I stället för att fråga vilken årskurs de undervisar (fråga 1) borde jag ha frågat efter vilket stadium de undervisar på, då det är det som är av intresse. Härav troligen en av anledningarna till att lärare på ”min” lilla skola undvek att besvara enkäten, då de ansåg det angeläget att vara anonyma.


Jag borde även ha skrivit en följdfråga till fråga 7, för att få fram om det är den kristna etiken och moralen som diskuteras och vad de anser om att lära ut den, som regeringens nya proposition hävdar.


Efter att ha läst Ellsingers rapport, ”Lärarutbildarna, lärarkandidaterna och bibeln”, väcktes frågor hos mig, som jag gärna hade velat haft med i min enkät. ”Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. Eleverna ska få vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i centrum.” (Lgr 80, s. 121) Detta citat ur läroplanen för grundskolan innehåller två målsättningar: Livsfrågeinriktad undervisning respektive bibelcentrerad undervisning om den kristna religionen.


a) Anser Du att dessa målsättningar kan kombineras?


b) Vilken av de två målsättningarna prioriterar Du i Din religionsundervisning?


Jag har visserligen delvis behandlat fråga b) ovan, genom att via enkäten ställa frågan om vad de anser att ha bibeln som utgångspunkt i undervisningen (fråga 5). Men jag kan ändå inte dra några slutsatser om vad resultatet skulle ha blivit på fråga b) ovan, eftersom alla anser livsfrågorna viktiga och många tycker det är bra med en bibelcentrerad undervisning.


Man kan också diskutera om lärarna svarat ärligt på enkäten eller om de sökt svara efter ”önskat svar”? Vilka som har undvikit att svara och varför? Risken är att de religionsintresserade lärarna svarar och övriga avstår.


Men trots detta och att endast 28 % besvarat enkäten, tycker jag att jag fått fram ett tydligt resultat, som ger mig en bild av hur religionsundervisningen bedrivs.


7. SLUTSATSER


Ett av mina mål har varit att undersöka om det finns några tankar och idéer inom A.C.E.-pedagogiken, som skulle kunna berika religionsundervisningen i vår ”vanliga” svenska skola. Efter mitt studiebesök på A.C.E.-Tabor insåg jag dock att det medför komplikationer att på ett korrekt sätt analysera ämnet. A.C.E.-skolan bedriver inte någon direkt religionsundervisning, utan ser snarare allt som kristendomsundervisning. Man måste således undersöka pedagogiken i dess helhet. Tar man då ut ett enskilt ämne ur dess sammanhang mister det sin betydelse.


Det som bl.a. gjort stort intryck på mig från A.C.E.-Tabor och som delvis är överförbart till vår kommunala skola, är vikten av att lära ut Jesu karaktärsdrag. Detta känns särskilt angeläget då vi lever i ett samhälle där det är ”inne” att tala etik och förebilder behövs. Skillnaden mellan A.C.E.-skolan och vår svenska kommunala skola är, såvitt jag förstår, att A.C.E.-skolan är konfessionell, medan vår skola ska vara ickekonfessionell. Vi har religionskunskap. Eleven ska få kunskap om religionen. A.C.E.-skolan är inriktad på att få eleverna att omfatta eller ansluta sig till den kristna trosläran.


Etik - uppfattningen om hur vi människor bör handla - påverkar hela vår omvärldsbild. Etik måste läras ut. Ingen föds etiskt medveten. Det är också angeläget att etiken upplevs vara till hjälp i skolans vardag i de olika relationer som råder mellan elev-elev, lärare-elev, lärare-lärare o.s.v. Vi bär alla med oss värderingar som i sin förlängning uttrycks i våra attityder. Att samtala och reflektera över dessa hjälper oss till mognad och utveckling.


Bengt Myrgård, högskolelektor och lärarutbildare, skriver i ”Etikboken” (s. 36), om behovet av ett ”inre rum” av trygghet och självkännedom, som kännetecknas av värderingar grundade på människosyn, verklighetssyn och etiska värderingar. ”Det hör samman med insikt, tro, tillit och övertygelse.” Han säger vidare: ”Även skolverksamheten som helhet måste ha en medveten utgångspunkt, ett inre rum, för …: Att ge eleven möjlighet att ta aktiv ställning i etiska valsituationer, att förstå och stå för sitt val.”

Enligt enkätundersökningen anser alla lärare att det är mycket viktigt med etik och moral i skolan, men många skulle vilja ha mer kunskap för att på ett bättre sätt kunna ta med etiken i undervisningen. Kan känslan av otillräcklighet vara att det idag inte finns klart preciserat vilken etik som ska läras ut? Kan det kanske vara så att etiken anpassas till rådande praxis och att uppfattningarna om vad som är rätt och vad som är fel varierar allt för mycket? Om eleverna får olika budskap från hem, skola och samhälle, hur ska de i så fall förhålla sig till ett sådant dubbelt budskap? Skapar det mer av förvirring än vägledning?


Knappast någon har väl mer målande än författaren Lars Gustafsson påvisat hur nödvändigt det är att värderingar har en etisk förankring. Han skriver: ”Sådana begrepp som solidaritet, fred, jämlikhet och rättvisa är ingenting annat än relationsbegrepp, som får sin etiska vikt först i det ögonblick vi vet vilka deras relata är (alltså vad de jämförs med). Solidaritet med den ariska rasen är otvivelaktigt också en form av solidaritet, den stillhet som rådde i Warszawagettot, sedan det judiska upproret slagits ner, var otvivelaktigt också en form av fred, jämlikheten mellan slavarna i en sibirisk guldgruva kan tänkas komma den absoluta jämlikheten mycket nära. Om A bestraffas med nackskott för svartabörshandel, kräver givetvis rättvisan att också B bestraffas så. Alla dessa exempel är exempel på solidaritet, fred, jämlikhet, rättvisa, men inte på den solidaritet, fred, jämlikhet eller rättvisa som är värda att kämpa för. De rymmer i sig inga värden, lika litet som begreppet effektivitet gör det. En mordbrännare kan vara mer effektiv än en brandkår.”(citat ur Marknadsekonomisk tidskrift nr 3, 1987)


I Västerlandet är det som sagt naturligt att det är kristen etik som är begreppets ”relata”. Otto Mannheimer har i en intervjubok, ”Den förlorade vissheten” bl.a. frågat den aktade filosofen Leszek Kolakowski: ”- Är ni alltså själv en kristen tänkare? – Jag vet faktiskt inte, och jag bryr mig inte om sådana etiketter. Jag skulle aldrig kalla mig icke-kristen. Ty att vara fullständigt icke-kristen skulle, enligt min mening, vara liktydigt med att inte tillhöra den här kulturen. Så i en viss mening skulle jag nog säga, ja, det är jag.”

I dagens samhälle kan man många gånger få uppfattningen att gränserna för vad som är rätt och fel, ditt och mitt etc. är utsuddade. I riksdagsdebatter och i övrigt offentligt meningsutbyte har ofta hävdats att den mer eller mindre nonchalanta behandlingen som ämnet religionskunskap varit utsatt för under de senaste årtiondena har varit negativ för hela samhällsutvecklingen. Många hävdar exempelvis att vi har fått en generation där många människor saknar fast mark under fötterna. Det vill säga de har liten förståelse för vårt normsystem.


Av enkäterna framkommer det att lärarna är medvetna om detta. En lärare skriver: ”Tyvärr märks en förslappning, en brist på moral, svårt att skilja på ditt och mitt, lämpligt och inte lämpligt. Vanligt hyfs saknas ofta.” Detta är ett ganska generellt påpekande. Men det bör, anser jag, i sammanhanget understrykas att det måste råda skillnad mellan etik och etikett.


För att förbättra och auktorisera skolans roll och ansvar som normöverförare, har vi som lärare ett stort ansvar. Det är vår uppgift att ge eleverna en etisk grundsyn. Men vilken etisk grundsyn? Varje lärare har ju sina värderingar.


För några årtionden sedan var det enklare att lära ut etik till eleverna. Skolan var då förankrad i kristendomen och kyrkans inflytande existerade. Det var de tio budorden i bibeln, dekalogen, som låg till grund för de etiska värderingarna.


I regeringens proposition till ny läroplan betonas att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med de svaga och utsatta samt alla människors lika värde utgör kärnan i de värden skolan skall gestalta och förmedla. Tillsammans med aktningen för varje människas egenvärde och respekten för det levande utgör de den etiska grunden för skolans arbete. De värden som bland annat genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land.”

Formuleringen i regeringens förslag till läroplan innebär inte att skolan ska påtvinga eleverna en kristen tro, men den ska stå för värden som har sin förankring i ”kristen tro och västerländsk humanism”. Om regeringens förslag antas, betyder det att det slås fast att kristen etik och grundsyn ska vara vägledande i skolans arbete. Detta känner vi igen från A.C.E.’s målsättningar, som är att ge barnen en ”etisk kompass”, som grundar sig på bibeln. För att kunna delge eleverna den kristna etiken fordras således bibelkunskap.


I Lgr 80 kan vi läsa att ”Eleven skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med bibeln i centrum.” Enligt Walter Ellsingers rapport råder det ett stort gap mellan läroplanens mål och skolans verklighet. Av min enkätundersökning framgår det att förvånansvärt många, 29 av 32 använder sig av bibeln i undervisningen, men främst som uppslagsbok. Har man tillgång till annat läromedel, som behandlar samma moment, använder man hellre detta. Många lärare anser bibeln som svår. På lågstadiet används bibeln relativt flitigt, man läser bibelberättelser ur barnens bibel samt hämtar information för egen förberedelse. Däremot verkar bibeln användas endast ett fåtal gånger på mellanstadiet, främst i syfte att visa omfång och uppläggning. Ellsingers rapport visar sig vid jämförelse med min egen enkla enkätundersökning bli besannad.


Många lärare hävdar att de vill ha mer kunskap om etik och moral. Jag anser att det som behövs är bibelkunskap. Om lärarna visste hur de skulle levandegöra och praktisera bibelns innehåll, skulle fler använda sig av den i undervisningen i större utsträckning. Det var endast ett par lärare som kopplat samman etik och bibelkunskap, såsom budorden och gyllene regeln. Kan det bero på att bibelkunskap saknas eller är det så att man anser att någon annan etik än den kristna etiken bör läras ut?


Jag tror att det skulle berika dagens religionsundervisning om man både på låg- och mellanstadiet tog upp och talade mer om Jesu liv, hurdan han var som person och vad det skulle få för konsekvenser om vi försökte leva efter Jesu karaktärsdrag. Det kan ju påpekas att personer som förnekar Jesu gudom likväl ofta uttalar sig ytterligt positivt och uppskattande om Jesu person och karaktär. Det är viktigt att hålla isär kristen tro och kristen etik. Den kristna etiken kan man omfatta utan att man för den skull omfattar den kristna tron.


Jag anser således inte att det är en kristen påverkan att tala om detta. Det kan för övrigt påpekas att när ekumeniska skoldelegationen under oktober månad 1993 besökte riksdagens utbildningsutskott underströk muslimernas representant att han ville behålla läroplanens formulering om kristen etik eftersom muslimerna inser värdet av den identitet som denna etikundervisning ger.


Vi får heller inte glömma att den kristna etiken är en del av vårt kulturarv. Förnekar vi det, förnekar vi vår historia. Det är en konsumentupplysning för alla invandrare att få veta vilken etik vi har, som den ekumeniska skoldelegationens vice ordförande Carl Eber Olivestam uttrycker det. Dessutom anser jag, att man måste kunna ställa krav på lärarna, speciellt de som undervisar i religionsämnet, att de är föredömen vad gäller etik och moral.


A.C.E.-skolans lärare lade sig vinn om att vara goda förebilder. Vi borde efterlysa mer av den kvaliteten - hur vi förhåller oss gentemot varandra - och först och främst vara ärliga i relation till vår egen undervisning.


Jag tror att det är svårt att uppnå samma klimat vad gäller relationer och miljö som inom A.C.E.-skolan eftersom hela pedagogiken, som jag nämnt tidigare bygger på genuint kristna karaktärsdrag. De har dessutom sitt eget undervisningsmaterial och alla har en gemensam kristen grundsyn.


Är det inte dags att vi inser att religionsundervisningen med den kristna etiken och moralen är något som vi måste prioritera och lyfta fram? Därför bör inte religionsämnet skäras ner när etiken i skolan ska stärkas.


8. LITTERATURFÖRTECKNING


Imsen, G. (1988). Elevens Värld. Lund: Studentlitteratur.

Johansen, LM. (1992). Rapport om A.C.E.-undervisning i Sydafrika.


Mannheimer, O. (1983). Den förlorade vissheten. Bonniers.

Myrgård, B., Iselau, G. & Nilsson, L. (1992). Etikboken. Almqvist & Wiksell.


Orlenius, K. (1990). På ett dammkorn i universum - en lärobok om livet och döden. Cordia.


Regeringens proposition (1992/93:220). En ny läroplan.

Skolöverstyrelsen och Utbildningsförlaget (1980). Läroplan för grundskolan (Lgr 80).

Bilaga 1. Utdrag ur PACE
















Bilaga 2. Brev medföljande enkät


Järbo 930909


Hej!


Jag heter Katarina Sewón och går sista terminen på grundskollärarlinjen på Högskolan i Gävle. I denna termin ingår det, att vi ska göra ett specialarbete.


En del av mitt arbete utgör en undersökning om religionsundervisningen i skolan.


För att jag ska kunna genomföra detta arbete, behöver jag hjälp av lärare, som jobbar ute i skolan och jag är tacksam för just Din hjälp.

Det kommer inte att bli en sammanställning av enskilda svar utan av alla insamlade svar tillsammans.


Tack på förhand!


Med vänlig hälsning




Katarina


P.S. Om Du har funderingar får Du gärna höra av Dej till mej Tfn 0290/708 20 D.S.


Bilaga 3. Enkät


ENKÄTUNDERSÖKNING


1. Vilken årskurs undervisar Du?


2. Hur länge har Du jobbat: som lärare?


3. Undervisar Du i religionsämnet?


a) Tycker Du det är roligt? Motivera!


b) Hur många timmar/vecka i Din klass?


c) Vilka läromedel använder Du Dej av? Om lärobok - vilken?


d) Vad anser Du vara viktigast i detta ämne? Motivera!


e) Vilka moment behandlar Du inom ämnet? Ge ex.!


4.
Använder Du bibeln i Din undervisning? Motivera!


a) I vilka sammanhang?


b) I vilken utsträckning?


c) I vilket syfte?


5. Vad tycker Du om att man använder sig av bibeln, som utgångspunkt i religionsundervisningen?


6. Jobbar ni med livsfrågor i Din klass? Motivera!


a) I vilken utsträckning?


b) Vilka frågor har ni tagit upp?


c) På vilket sätt? Sammanhang?


7.
Hur viktigt anser Du etik och moral är i skolan? Motivera!


a) Tar Du upp detta i Din klass?


b) Hur bearbetar Du begreppen? Ge konkreta ex.!


c) Tycker Du att Du har tillräckligt med kunskap inom detta område, för att ta upp det på ett bra sätt med barnen?


Bilaga 4. Bilder från A.C.E.-Tabor










HÖGSKOLAN I GÄVLE/SANDVIKEN


BOX 6052    800 06 GÄVLE    TEL. 026-64 85 00
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