Artikel i tidningen Åter, år 2000

SJÄLVFÖRSÖRJNING I UTBILDNINGENS VÄRLD ELLER HEMUNDERVISNING
I en tidning som Åter är det väl inte mer än rätt att presentera hur självförsörjning kan gå till inom utbildningens område. Det är faktiskt både möjligt, tillåtet och dessutom mer naturligt än det sociala experiment som man de senaste 150 åren sysslat med i form av skola. Hemundervisning är den undervisningsform som i dagsläget omnämns som den snabbast växande trenden inom undervisning i världen och som inte bara är väldigt trevlig för föräldrar och barn utan också en undervisningsform som ger bra resultat.

Vi är en familj med tre barn som hemundervisas. Barnen skulle till hösten gå i motsvarande årskurs 6, 4 och 1 men vi börjar då vårt tredje år med hemundervisning istället.

Genom att ta upp några av de vanligaste frågorna som vi som hemundervisande familj möter, så hoppas jag att fler skall inse dess möjligheter.

Är det vanligt?

I Sverige är hemundervisning än så länge ett relativt ovanligt sätt att fullgöra skolplikten på. Enligt SCB så var 117 barn hemundervisade under 1997 och siffran har kanske stigit lite sedan dess. I ett internationellt perspektiv ser det dock helt annorlunda ut och då framförallt i engelsktalande länder som USA, Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland. I USA t ex har hemundervisning under de senaste 20 åren vuxit från ca 150 000 barn till närmare 2 miljoner i dagsläget. Procentuellt sett skulle det i Sverige motsvaras av 15 000 - 20 000 barn vilket är lika mycket som hela det fria skolväsendet.

Hur gör man?

Enkelt sett kan man dela upp hemundervisning i tre olika typer med en mängd varianter däremellan.

- Det första och som de flesta tänker på när de hör ordet hemundervisning är det som vi brukar kalla för "skola hemma", dvs man har någon sorts kursplan och skolböcker och undervisar barnen under skolliknande förhållanden. Den stora fördelen här är att det endast krävs kanske någon timme per dag för att hålla jämna steg med den vanliga skolan och gör man mer så får man snabbt ett försprång. I skolan används nämligen mycket av tiden till annat som exempelvis tillrättavisningar, läxförhör, stök, prov, mm. Kvar för egentlig undervisning blir väldigt lite tid. Hemundervisning med individuell uppmärksamhet och möjlighet att omedelbart överbrygga eventuella svårigheter blir däremot oerhört effektiv.

- Den andra varianten av hemundervisning är den mer projektorienterade. Man väljer för varje vecka/månad/termin/år eller ännu längre tid ett eller flera projekt eller studier som man sedan låter alla ämnen ingå i. Om man t ex vill studera ekorrar så kan man läsa om ekorrar - svenska, måla ekorrar - bild, spela/sjunga om ekorrar - musik, räkna/väga/mäta ekorrar - matte, ekorrarnas spridning - geografi, dissekera en överkörd ekorre - biologi, osv, osv.

- Ett tredje sätt att hemundervisa på och som är vårt egentliga val även om andra delar också kan förekomma, är det som på engelska kallas för "unschooling" vilket på svenska skulle motsvaras av "ickeskola" men också t ex "intresse initierat lärande". Förenklat innebär det att man har tilltro till att människan av naturen är en lärande varelse som gärna vill bemästra och göra världen runt omkring sig begriplig. Detta gör barn och även vuxna genom att fråga om det man inte förstår och öva på det man har nytta av och vill lära sig. För vad är det för mening att lära sig saker som man inte har nytta av och som man inte är intresserad av? Ett barn lär sig gå för att efterlikna äldre barn och vuxna och för att det verkar praktiskt. Likaså knäcker barn språkkoden för att bättre kunna sköta sin kommunikation och enklare få sina behov tillgodosedda. Vi som väljer den här typen av hemundervisning tror inte att människan slutar att lära sig på detta naturliga sätt vid sju års ålder och att man då måste börja hota och muta barnen för att de skall fortsätta att lära sig för att sedan vid 16, 19, 25 eller vilken ålder det nu är plötsligt anses vara fullärd. Nej, vi tror att människan fortsätter att lära sig hela livet och det är den driften som vi vill bevara och stödja hos våra barn. För det är ju så att den som lär sig av eget intresse lär sig både fort och mycket och behåller kunskapen för livet medan den som tvingas att lära sig något man saknar intresse för, som man inte är mogen för och som man inte ser någon nytta av endast lär sig ett minimum och sedan snabbt glömmer det mesta. Så i "ickeskola" är det barnen som i stor utsträckning genom sina frågor bestämmer "kursplan" eftersom de då är som mest motiverade och redo att lära sig om ämnet. Så vi gör tvärtemot den vanliga skolan där det istället är läraren som frågar och barnen som svarar. Att som i "ickeskola" vänta på barnens frågor skapar en undervisning i medvind!

Varför väljer man hemundervisning?

Här kan man inte säga något generellt utan alla har sina egna motiv. Dessa kan t ex vara missnöje med skola, mobbning, religiösa skäl, filosofiska skäl, speciell pedagogik, mm. För vår del har vi blivit övertygade om att hemundervisning på alla sätt är bättre lämpad för att tillgodose barnens behov av kunskap, erfarenheter och social utveckling än vad någon skolform är. Det som framförallt gjort ett stort intryck på oss är möten med andra hemundervisade barn och se hur vakna, nyfikna, intresserade, intressanta och sociala de är.

Hemundervisning väljer vi inte för att förbereda barnen för det "verkliga" livet som vuxen. Hemundervisning är livet! Varför ska barn tillbringa 9, 12 ja kanske ännu fler år i förberedelse för livet när de kan börja ta del av livet nu på en gång?

Måste man vara lärare?

Här är det viktigt att komma ihåg att det inte är läraren som med någon magisk teknik stoppar in kunskap i huvudet på barnen utan att det faktiskt är barnen själva som, när de är motiverade bestämmer vad de lär sig. Lärarutbildning handlar i stor utsträckning om att motivera och hantera stora grupper jämnåriga barn för att de samtidigt ska vara intresserade av samma sak och känna lust till att lära sig mer om det. I hemundervisning har vi inte stora grupper i samma ålder så vi har möjlighet att vänta ut vart och ett barns egen lust och motivation till att lära sig om ämnet i fråga när mognad har uppnåtts, vilket kan vara både före och efter den tid som anges i skolors kursplaner. Våra barn är med andra ord sina egna lärare och de bästa lärarna de kan ha. Vår roll som hemundervisningsföräldrar är egentligen endast att inspirera och stödja våra barn då de behöver vår hjälp. Dessutom visar aktuell forskning i England och USA att det inte finns någon mätbar skillnad för de hemundervisade barnens resultat oavsett om barnens föräldrar har lärarutbildning eller inte.

Eller som John Holt, en före detta lärare som anses vara en av de som lagt den pedagogiska grunden till den moderna hemskolerörelsen uttryckte det när föräldrarnas kunskapskrav kom på tal: "Det är en fördel om man som hemundervisningsförälder själv kan läsa och skriva, men inte ens det är nödvändigt eftersom man då kan lära sig det tillsammans med sitt barn". Helt i linje med detta så har det i vår familjen framkommit önskemål om att lära sig spanska vilket hela familjen nu avser att göra tillsammans. Vi som föräldrar ser verkligen fram emot att på detta sätt lära oss ett nytt språk istället för att välja tyska eller franska vilket vi båda behärskar. Hemundervisning har fått även oss att åter upptäcka glädjen i att lära nya saker.

Hur blir det med den sociala träningen?

Lite överraskande var det för oss att upptäcka att den vanligaste invändningen inte gällde eventuell tveksamhet till om barnen skulle lära sig något eller inte. Nej, den största oron tycks gälla barnens möjlighet att ha kompisar, precis som om skolans hela syfte var att fungera som någon sorts kontaktförmedling för barn. Det här är en väldigt känslig fråga, som även föräldrar till väldigt små barn stöter på, om de inte så snart det är möjligt skickar sina bebisar till barnomsorgen. Att våga påstå att de viktigaste personerna för ett barn är dess föräldrar betraktas nästan som en revolutionär synpunkt i dagens Sverige om man ser till de reaktioner vi mött. Eller också väcker vi som prioriterar familj och barn, avund eller dåligt samvete hos människor som innerst inne vill detsamma men som känner sig hindrade att göra det valet i sitt eget liv.

Om man betraktar det svenska skolsystemet så tycks det som om man anser att det bästa för barnens sociala utveckling är att ålderssegregera väldigt hårt och fösa ihop barn i stora grupper som sedan skall ledas av en eller ett fåtal vuxna vars enda uppgift är just detta. Lärarnas uppgift är mycket att administrera och kontrollera barnen som någon sorts övervakare vilket knappast kan fungera som förebild för barnen då de inte ser övervakandet av dem själva som något meningsfullt. Följden blir att barnen inte får några vuxna förebilder i sin närhet utan tvingas söka sina förebilder bland andra i samma ålder och bland massmedias myter om vuxenvärlden vilket snarast har en hämmande påverkan på barns utveckling till att bli sunda vuxna.

Min övertygelse är att hos alla människor finns en inneboende längtan att efterlikna och lära av de som är större, bättre på en viss sak eller vet mer om något. Som en följd av detta så är det viktigt att få en möjlighet att få tillgång till ett varierat utbud av förebilder. Det kan jämföras med att en fritt växande blandskogs biologiska mångfald är en mera stimulerande miljö för de olika växternas utveckling än en jämnårig planterad monokulturell granskog. Våra barns sociala utveckling sker därför i ett samspel med en mängd olika personer i alla olika åldrar och inte bara med barn födda samma år som de själva.

Men kompisar då? Blir de inte ensamma?

Man kan känna sig väldigt ensam i en stor folksamling och känna gemenskap ensam mitt i skogen. Likväl finns det barn i skolor, som trots att det finns massor av barn runt omkring, känner sig ensamma. Att vara ensam i grupp kan för många vara värre än att vara ensam själv. Och hur ser förresten kompisar ut? Är det endast jämnåriga som kallar varandra för "skithög" som är kompisar? Eller kan det vara en pojke och en gammal man som sitter och pratar och gör barkbåtar tillsammans? Och hur mycket måste man träffas? Sex timmar per dag fem dagar i veckan och dessutom på fritiden. Min erfarenhet som vuxen är tyvärr att mina bästa vänner inte alltid är de som bor i närmaste huset och som jag träffar dagligen, utan de är utspridda på många platser runt om i Sverige och världen. Varför är det annorlunda för barn? Hemundervisade barn har dessutom lätt att umgås med alla åldrar och kön då de inte är satta under samma grupptryck.

Jag vill återigen citera John Holt, men nu beträffande de sociala aspekterna: "Om jag inte hade någon annan anledning att hålla barn hemma från skolan (och jag har många) så skulle det sociala livet vara skäl nog. I alla de skolor som jag undervisat, besökt eller vet något om så är barns sociala liv elakt, tävlingsinriktat, statussökande, fullt med prat om vem som var på vems födelsedagsfest, vem som fick vad i julklapp, vem som pratar med den eller den och vem som inte gör det. Även i första årskurs, delas klassen snart upp i ledare och populära barn och deras gäng av efterföljare, och resten utpekas och utesluts ur dessa grupper."

Hur blir det sen?

Nästa fråga man möter är att folk oroar sig för om barnen har möjlighet att studera vidare om de blivit hemundervisade hela grundskolan. "Man måste ju ha betyg om man ska han någon chans här i livet" är den typ av kommentar som brukar framföras. Men är det verkligen så? Om de har intresse av att jobba som exempelvis läkare eller något annat som kräver legitimation så är väl svaret ganska självklart. I annat fall så är det alltmer så att betyg blivit av mindre betydelse. Betyg är ju endast ett bevis på hur väl du har gjort något som någon annan har gett order om. Alltfler arbetsgivare är idag mer intresserade av vad den arbetssökande har för egna förmågor och vad de gör när de får välja själva. En sammanställning av egna valda och gjorde projekt genomförda av fri vilja kan därför vara en bättre referens än skolbetyg när man ska söka jobb på framtidens arbetsmarknad. Vidare så är det faktiskt så att allt fler universitet i USA har fått upp ögonen för hemundervisade barn då de redan är mer vana vid den studieteknik som krävs på universitetsnivå. (Mischa: När, var och hur undervisas i studieteknik i svenska skolan?) Dessutom brukar det var så att den som blivit hemundervisad endast studerar om ett verkligt intresse av ämnet finns och inte bara för betyg och diplom. Dessa egenskaper anses ha en så positiv påverkan på studiekamraterna att allt fler universitet nu erbjuder de hemundervisade barnen stipendier för att de skall välja just deras universitet.

Vi kommer även att klargöra för våra barn, när så blir dags, vad som krävs och hur de ska gå till väga om de vill studera på gymnasiet och vidare på högskola. Beslutet kommer alltså att vara deras eget. Som vänner till oss uttryckte det när pappan i familjen själv studerade på universitet men barnen undervisades hemma: "Nej, skola är ingenting för barn! Det måste man vara vuxen för, och själv kunna välja frivilligt".

Är det tillåtet?

Hemundervisning är i Sverige ett lagligt alternativ. Denna rättighet är skyddad av Förenta Nationernas Deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 26, stycke 3 och Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, tilläggsprotokoll 1, artikel 2. I svensk lag skyddas denna rättighet av Skollagen 10 kap. 4-5§§.

Det har dock visat sig att det inte alltid är lika enkelt i praktiken eftersom det till stor del beror på hur de skolpolitiker i hemkommunen, till vilka man är skyldig att anmäla att man bedriver hemundervisning, ser på saken. I en del kommuner går det enkelt medan det i andra kommuner kan vara svårt för politiker att tänka sig att hemundervisning är likvärdigt med den undervisning som de erbjuder i sina skolor. De kan därför se det som sin skyldighet att skydda "de stackars barnen från sina föräldrar som mot bättre vetande vill hindra barnen att lära sig något". Att försöka få sådana personer att förstå att hemundervisning är minst lika bra och ofta till och med bättre än annan utbildning, kan ibland vara svårt. Jag tror dock att så snart hemundervisning blivit ett mer känt och accepterat utbildningsalternativ så kommer också hanteringen av hemundervisningsärenden att ske enklare. Men för att detta ska bli en verklighet så krävs det naturligtvis att fler är så pass övertygade att de är beredda att följa denna övertygelse.

Hur gör man om man vill börja med hemundervisning?

För den som vill börja med hemundervisning så är det bra att vara införstådd med att det verkar vara bland den mest samhällsomstörtande verksamhet man kan ägna sig åt. Det innebär nämligen att man säger nej till att låta sina barn stöpas i den form som man själv och i stort sett alla barn och vuxna i dagens Sverige har formats i. Detta ställningstagande tycks kunna skrämma en hel del samtidigt som man möter ännu fler som ger en sitt fulla stöd och uppmuntran.

För att få bedriva hemundervisning i Sverige så står det i skollagen 10 kap. 5§ att en anmälan skall göras till "styrelsen för den skola där barnet annars skulle fullgjort sin skolplikt" . Detta betyder att det i praktiken är barn- och utbildningsnämnden i hemkommunen som skall ge sitt medgivande. Villkoren för medgivande står i skollagen 10 kap. 4§ och är att det skall vara ett "...fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses." . Detta verkar ju enkelt men är inte alltid det eftersom de politiker som skall fatta beslut ofta inte känner till vad hemundervisning innebär. De kan därför känna det som tryggare, för dem, att avslå än att ge sitt medgivande till något okänt. Detta kan naturligtvis upplevas som jobbigt, men har man en gång verkligen upptäckt hemundervisning och vad skola verkligen innebär så är några eventuellt motsträviga politiker ett problem som kan övervinnas.

Mitt tips är att man börjar med att sätta sig in lite i lagar och regler innan man kontaktar Barn- och utbildningsnämnden eftersom det än så länge för de flesta kommuner är oklart hur en hemundervisningsanmälan skall hanteras. Att veta mer än beslutsfattarna är alltid en fördel, och tro mig, det kräver i detta fall inte mycket eftersom det är ett ovanligt ärende.

Ett annat tips är att kontakta andra hemundervisningsfamiljer och prata med dem. Kontakta gärna fler eftersom varje familj är unik.

Om man vill läsa om hemundervisning så finns det ytterst begränsat med material på svenska att tillgå. Men kan man läsa engelska så är utbudet desto mer omfattande. Dessutom finns det massor av engelskspråkiga websidor att besöka.

