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Hemskola - en annan väg till bildning
av Fredrik Sjöstrand, som studerar företags- och nationalekonomi vid Linköpings universitet

I USA och andra länder har det under senare år vuxit fram en mycket framgångsrik folkrörelse som
i dag omfattar ett par miljoner barn som utbildas i hemmet. Även i Sverige börjar hemskola (eng 
”homeschooling”) bli mer och mer uppmärksammat. Fast en utveckling som den i USA verkar inte
vara något för svenska politiker och myndigheter. I brist på kunskap och fakta tillåts fördomar och
intolerans mot hemskolande att härja fritt.

I mitten av 70-talet var det kanske bara 10 000 barn som undervisades hemma av sina föräldrar i USA. 1990
hade siffran stigit till c:a 300 000. Hösten år 2000 antog man från rörelsens egna organisationer att närmare
1,8 miljoner barn hemskolades. Antalet har under denna period vuxit med i genomsnitt 15 % per år. För att ge
lite perspektiv åt siffrorna kan sägas att andelen amerikanska barn som hemskolas i dag är lika stor som den
andel av de svenska grundskoleeleverna som går i friskola, c:a 3–4 %, eller att det finns dubbelt så många
barn som hemskolas i USA i dag som det finns elever i hela det svenska grundskolesystemet.

Även i andra länder börjar hemskola bli allt vanligare. I Kanada, Nya Zeeland, Australien och Storbritannien är
utbildning i hemmet i dag allmänt accepterat, och mer än hundra tusen barn i dessa länder hemskolas. I
Sverige är det ännu bara c:a 100 barn som hemskolas, men intresset för denna undervisningsform växer också
här.

Varför väljer då fler och fler familjer att inte skicka sin barn till skolan? Undersökningar visar att det framför
allt är fyra skäl eller en kombination av dessa som driver föräldrar att själva ta på sig ansvaret för sina barns
utbildning. Det kan röra sig om filosofiska eller religiösa övertygelser eller att föräldrarna inte delar den
pedagogiska grundsyn som finns i skolan. Det kan också röra sig om rädsla för, eller att det har förkommit,
mobbning, våld, hot och trakasserier mot barnen eller att föräldrarna helt enkelt vill få mera tid med sina barn
och stärka familjebanden.

Brett spektrum
De hemskolande familjerna representerar ett brett spektrum utmed hela det politiska och religiösa fältet. Här
finns representanter för den miljörörelse och vänster som söker alternativa livsstilar, här finns människor som
har en stark religiös övertygelse och som vill undvika den sekulariserade undervisningen som bedrivs i
skolorna. Här finns libertarianer och objektivister som inte gillar att staten lägger sig i hur man utbildar barnen.
Här finns också familjer från olika minoritetsgrupper som har tröttnat på rasism och fördomar, men framför allt
finns det ett växande antal familjer som helt enkelt har tröttnat på ett skolsystem som inte fungerar.

Trots att rörelsen bärs fram av en stark individualism är den ändå mycket välorganiserad. Det finns tusentals
stödgrupper (eng ”support groups”) där hemskolande familjer kan träffas för att utbyta tankar och idéer, stötta
varandra och ordna olika utbildningsaktiviteter. Det finns gott om olika nätverk, tidningar, böcker och hemsidor
där familjerna kan skaffa sig information om hemskola. Dessutom är det vanligt att föräldrarna samarbetar
med varandra för att undervisa i olika ämnen (s k co-op).

Under 70 och 80-talen var det vanligt med rättsprocesser i USA där familjerna fick slåss för rätten att
undervisa sina egna barn. I dag är dock hemskola tillåtet i alla amerikanska delstater, även om regleringarna
kan variera mellan olika stater, eftersom utbildning är en helt delstatlig angelägenhet. I delstaten Oklahoma är
det faktiskt en medborgerlig rättighet enligt delstatskonstitutionen för föräldrar att utan inskränkningar
undervisa sina egna barn. I andra delstater, t ex i New England, är hemskolandet mera reglerat, och här krävs
bland annat att föräldrarna är behöriga lärare, att barnen testas regelbundet och att lärare från den lokala
skolan kommer hem en gång per termin och följer upp hur undervisningen går. Undersökningar har dock visat
att barn i delstater med liberal lagstiftning uppvisar samma resultat som barn i delstater med mera
omfattande regleringar (Ray 1997).

Lysande resultat
Enligt en studie som gjordes 1997 av dr Brian D Ray presterar hemskolade elever betydligt bättre än elever
som går i offentliga eller privata skolor i alla ämnen på de standardiserade tester som ofta förekommer i USA.
Hans undersökning konstaterar också att hemskolade barn presterar ungefär lika bra på dessa tester som
vanliga skolbarn när barnen hemskolats under ett år, men att resultatet sedan stiger brant under de följande
två åren. Det tar alltså minst ett år, enligt Ray, innan resultatet börjar skilja sig märkbart mellan hemskolade
barn och vanliga skolbarn, till de hemskolade barnens fördel.

Att resultatet för de hemskolade barnen är bättre än för vanliga skolbarn har naturligtvis flera orsaker.
Hemskola innebär att föräldrarna får ett mycket starkt engagemang i sina barns utbildning, vilket är den



2005-10-24 17.34Läser in ”smedjan.com2001-06-07:Hemskola - en annan väg till bildning”

Sida 2 av 3http://www.smedjan.com/content/display.asp?nr=583&format=print

viktigaste förklaringsfaktorn när det gäller skolresultat. Andra förklaringar kan vara att utbildningen blir mer
anpassad till det enskilda barnets behov och önskemål, att barnet får en personlig lärare eller att
undervisningsgrupperna, om familjen har flera barn, blir små.

Bland de hemskolade barnen finns inte de skillnader mellan olika grupper av barn som finns i det offentliga
skolsystemet, enligt Ray. Barn till låginkomsttagare har lika bra resultat som barn till höginkomsttagare.
Etniska minoriteter uppnår samma resultat som vita, och barn till akademiker ligger på samma nivå som barn
till lågutbildade föräldrar. Enligt en annan undersökning (Rudner 1999) spelar det inte heller någon roll hur
mycket pengar som föräldrarna satsar på utbildningen. Barn vars föräldrar satsar mindre än 200 dollar på
utbildningen når samma resultat som barn vars föräldrar satsar mer än 600 dollar. I snitt satsar varje familj
mellan 400 och 500 dollar om året plus den tid som föräldrarna lägger ner själva. Inte heller spelar eventuell
lärarbehörighet någon roll. Barn vars föräldrar har lärarbehörighet uppnår samma resultat som barn vars
föräldrar saknar sådan behörighet (Ray 1997).

Inga sociala dvärgar
De flesta – i alla fall i USA – oroar sig inte så mycket över de hemskolade barnens resultat – de vet att de
normalt är lysande – utan över om barnen över huvud taget kommer i kontakt med samhället utanför familjen.
"Hur blir det med barnens socialisering?" är den vanligaste frågan som ställs till föräldrar som hemskolar.
Föräldrarna brukar då svara att de inte ser skolan som någon bra plats att utveckla sunda sociala erfarenheter
på – att bli placerad i ett klassrum med 25 andra elever som är i exakt samma ålder som en själv och med
bara en vuxen som försöker få till någon form av ordning och där mobbning är vanligt. Detta behöver inte
nödvändigtvis vara den bästa vägen till social kompetens för ett barn. Tvärtom, genom att tillsammans med
sina föräldrar och andra vuxna gå ut i den verkliga världen utanför skolan kan barnet få en mycket bättre
social orienteringsförmåga.

Rays studie visar också att hemskolade barn inte blir socialt isolerade. De deltar i allmänhet i en rad olika
aktiviteter utanför hemmet som t ex sport, hobbyarbete, kyrkliga aktiviteter och studier med andra barn.

Enligt en undersökning som gjorts av Gary Knowles vid Michigan-universitetets School of Education, som
omfattar 53 vuxna som har blivit hemskolade som barn, visar dessa inte några tecken på att inte kunna
fungera i samhället. Ingen var ofrivilligt arbetslös eller i behov av några socialbidrag. Många av de intervjuade
hävdade att deras utbildning hade hjälpt dem att fungera tillsammans med människor från andra kulturer eller
bakgrunder. Knowles konstaterade också att de f d hemskolade personerna ofta hade en mera självständig syn
på samhället och på sin egen roll i detta samhälle. Vidare sökte sig de hemskolade personerna ofta till arbeten
som innebar självständighet, flexibilitet och kreativitet samt att de i regel hade mycket bra självförtroende. T
ex var ungefär två tredje delar av de hemskolade personerna egna företagare! De flesta hade också en positiv
syn på sin uppväxt. 96 % av de undersökta hävdade att de skulle vilja bli hemskolade igen om de fick chansen
att leva om sina liv.

Skollagen - ett hinder
En utveckling som den i USA och andra länder verkar dock inte vara något för svenska politiker och
myndigheter. Vare sig politiker, kommunala utbildningsförvaltningar eller Skolverket brukar i regel ta till sig
några av de vetenskapliga undersökningar som gjorts i USA och andra länder om hemskola; man har helt
enkelt bara en allmän föreställning om att en vanlig skola i normala fall är det bästa alternativet för ett barn,
en föreställning som inte på något sätt stöds av forskningen om hemskola. I brist på kunskap och fakta tillåts
intolerans och fördomar härja fritt.

Det är kommunerna som ytterst har att besluta om familjer ska tillåtas utbilda sina barn i hemmet eller inte,
och enligt skollagen ska den möjligheten också finnas om den kan betraktas som ett likvärdigt alternativ till
skolan. Men lagen är så luddigt skriven att den egentligen inte ger särskilt mycket vägledning, och den ger
också kommuner möjlighet till omfattande godtycke. Rättsosäkerhet och rena myndighetstrakasserier kan då
förekomma mot de föräldrar som vill hemskola sina barn; det har t ex förekommit att kommuner har försökt
omhänderta barn som har hemskolats och föräldrar har ålagts viten som sedan har visat sig sakna rättslig
grund. Ibland blir föräldrarna också ofrivilliga rättshaverister genom långa rättsprocesser. Andra drabbade
familjer väljer att flytta ifrån sin hemkommun till en annan som har en mera liberal inställning.

Det bästa en kommun kan göra är att föra en öppen dialog med de föräldrar som ser hemskola som det bästa
alternativet för sina barn och att respektera familjens vilja, ambitioner och integritet. Enklaste lösningen skulle
kunna vara att man ställer enkla och förutsägbara krav på de hemskolande familjerna, t ex att barnen klarar
de nationella prov som brukar förkomma i femman respektive nian. Ett annat alternativ är att införa
utbildningsrätt i stället för skolplikt, så som det fungerar i t ex Danmark och där är toleransen mot hemskolare
också betydligt högre.
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Friskolorna fick länge kämpa för sin rätt att existera som ett alternativ till den kommunala skolan men har i dag
helt accepterats som ett utbildningsalternativ. I framtiden kommer antagligen hemskola att vara ett lika vanligt
och accepterat val av utbildning som friskolorna är i dag, d v s den utveckling som äger rum i USA och andra
länder nu kommer också att inträffa i Sverige i framtiden. Förhoppningsvis kan en sådan utveckling ske utan
alltför mycket bråk mellan myndigheter och föräldrar, men det förutsätter att politiker och tjänstemän är
beredda att satsa på dialog i stället för på konfrontation.
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